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التقدمي
�أو ًال :مقدمة
ييعد نظام امل�شاركة بالوقت يف الوحدات العقارية ال�سياحية من املنتجات ال�سياحية اجلديدة
 ،وقد انت�شر ب�صورة كبرية و�سريعة يف ال�سنوات الأخ�يرة  ،يحقق نظام امل�شاركة بالوقت
اليوم جناحاً عاملياً ويعترب �أح��د �أ���س��رع القطاعات من��واً على م�ستوى العامل يف �صناعة
ال�ضيافة .وتعتمد فكرة النظام على توزيع تكاليف الإن�شاء والت�أثيث والإدارة والت�شغيل
وال�صيانة الدورية على �أكرث من منتفع واحد ،وهو يوفر خيارات مكانية وزمانيه لل�سياح
 ،كما ي�ساعد على حت�سني اجلودة يف املن�ش�آت ال�سياحية.
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ثاني ًا :الآثار الإيجابية لنظام امل�شاركة بالوقت:
.1ا�ستغالل الوحدات ال�سياحية على مدار العام ،مما ي�ؤدي �إىل حتقيق ن�سب �إ�شغال عالية.
.2زيادة عدد ال�سياح والليايل ال�سياحية مما يزيد من فر�ص اال�ستثمار.
.3توزيع تكاليف الإن�شاء والتجهيز والت�أثيث والإدارة والت�شغيل على �أكرث من منتفع واحد مبا
يحقق فائدة مزدوجة وذلك بتخفي�ض التكلفة على ال�سائح ،مبا يالئم �إمكانيات �شرائح املجتمع
املختلفة ،وتخفيف الأعباء اال�ستثمارية اخلا�صة بالت�شييد والتحميل على املرافق الأ�سا�سية.
.4تخفيف حدة التكد�س الناجم عن احلركة املو�سمية لل�سياح ،حيث يحفز ال�سياح على اختيار
فرتات خمتلفة نتيجة اختالف ال�سعر املعرو�ض لكل فرتة ،يف نف�س الوحدة.
.5يجنب ال�سائح احتماالت ارتفاع �أ�سعار العقارات ومن ثم ارتفاع قيمة الإيجارات ،حيث يدفع
ب�سعر اليوم وي�ستفيد ملدة قد ت�صل �إىل (� )25سنة �أو �أكرث.
.6ي�سهم ب�شكل فاعل يف تنمية القطاعات اخلدمية املرتبطة بالقطاع ال�سياحي ،مما يفتح جماالت
متعددة لتوفري فر�ص عمل لل�شباب يف خمتلف التخ�ص�صات الإدارية واملالية والفنية.
.7يجنب ال�سائح الكثري من امل�شقة و�ضياع الوقت يف البحث كل عام عن مكان مالئم لإقامته،
ال�سيما �أثناء موا�سم العطالت التي تت�صف باالزدحام وارتفاع الأ�سعار.
.8تتيح �أنظمة التبادل يف هذا النظام �إمكانية تبديل الوحدة املكانية والزمانية يف مدينة �أو
دولة �أخرى دون دفع �أي تكاليف �إ�ضافية ،مما يعطى املرونة لل�سائح يف ق�ضاء �إجازته.
�.9إمكانية توفري متويل ذاتي للم�شاريع من خالل ت�سويق امل�شروع قبل تنفيذه على امل�شرتين،
وهذا يقلل من املبالغ امل�ستثمرة يف امل�شروع باملقارنة مع �أنظمة التمويل التقليدية.
ثالث ًا :النظام يف اململكة :
عندما ظهرت احلاجة والفر�صة لنمو النظام  يف اململكة �سارعت الدولة �إىل �إ�صدار نظام ي�ؤطر

هذه ال�صناعة ،وكان للهيئة العامة لل�سياحة والآثار دور فاعل يف كافة مراحل �إعداد وتطوير
واعتماد نظام امل�شاركة بالوقت والئحته التنفيذية وقد �صدر النظام باملر�سوم امللكي الكرمي
رقم ( م )52/وتاريخ 1427/08/20ه��ـ  ،ثم �صدرت الالئحة التنفيذية بقرار �صاحب ال�سمو
امللكي رئي�س جمل�س �إدارة  الهيئة برقم  2/1979وتاريخ 1428/05/06هـ .
رابع ًا� :أهم مالمح نظام امل�شاركة بالوقت :
.1ت�ستند فكرة النظام �إىل نظرية الإجارة « بيع املنفعة « حيث يقوم البائع (املرخ�ص له) ببيع
حق االنتفاع من وحدة عقارية حمددة ملدة معلومة من ال�سنة ول�سنوات حمددة للم�ستفيد،
مبا ال يقل عن ثالث �سنوات ،ويبقى دور البائع م�ستمراً يف الإ�شراف و�إدارة الوحدة.
.2منح النظام الهيئة �صالحية مطلقة يف الإ�شراف على هذا الن�شاط ،وخول جمل�س �إدارتها
ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية.
.3يغطي النظام كافة عقود امل�شاركة بالوقت التي تربم داخل اململكة ( �سوا ًء كان العقار داخل
اململكة �أو خارجها) ،كما يغطي العقود املربمة خارج اململكة لعقارات داخل اململكة.
.4ركز النظام على حماية املنتفعني ،ومنها �إعطاء امل�شرتي حق االن�سحاب من العقد دون �إبداء
�أي �سبب خالل ع�شرة �أيام من تاريخ توقيع العقد� ،أو االن�سحاب خالل ثالثة �أ�شهر �إذا ات�ضح
وجود معلومات غري �صحيحة يف م�ستند العقار الذي يطلع عليه امل�شرتي قبل توقيع العقد.
.5منح النظام حق ا�ستخدام الوحدة من قبل امل�شرتي نف�سه ،كما �أت��اح له بيع حقه يف عقد
امل�شاركة بالوقت �أو التنازل عنه لغريه� ،أو هبته� ،أو الو�صية به ،كما ينتقل حقه �إىل ورثته
بعد وفاته  .
.6و�ضع النظام غرامات مالية ت�صل �إىل ( 500,000ري��ال) كحد �أق�صى على املخالفني لهذا
النظام ،مع بع�ض الغرامات الأخرى مثل �إيقاف الرتخي�ص �أو �إلغائه.
.7ن�ص النظام على �أن تن�شئ الهيئة �سج ً
ال للن�شاط ي�شتمل على بيانات تف�صيلية عن العقود
و�أطرافها والعقارات حمل هذه العقود املوجودة داخل اململكة.
�.8أعطى النظام مهلة �سنة للممار�سني احلاليني لهذا الن�شاط لتعديل �أو�ضاعهم ،مبا يتوائم
مع النظام املعتمد.
.9منح النظام الهيئة �أحقية تقا�ضي مقابل مايل عن اخلدمات التي تقدمها مبوجب �أحكام
هذا النظام ،بعد �صدور قرار بذلك من جمل�س الوزراء.
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خام�س ًا :الالئحة التنفيذية لنظام امل�شاركة بالوقت يف الوحدات العقارية ال�سياحية

البــاب الأول :التعــريفــات
املادة الأوىل :التعريفات
يق�صد بالألفاظ والعبارات الآتية  ،املعاين املبينة �أمام كل منها ما مل يقت�ض ال�سياق خالف ذلك.
 .1الأمني العام� :أمني عام الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
 .2النظام :نظام امل�شاركة بالوقت يف الوحدات العقارية ال�سياحية.
 .3الوحدات العقارية ال�سياحية :الفنادق وال�شقق املفرو�شة واملنتجعات وغريها من الوحدات املعدة
للإيواء ال�سياحي .مبا يف ذلك الوحدات العقارية ال�سياحية الواقعة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.
 .4الن�شاط :ن�شاط امل�شاركة بالوقت يف الوحدات العقارية ال�سياحية.
 .5ال��وح��دة :عقار �أو ج��زء من عقار مق�سم وق��ت �إ�شغالها ال�سنوي �إىل ف�ترات كل ف�ترة ميكن بيعها
مبوجب عقد م�شاركة بالوقت.
 .6م�سئول ال�صرف� :شخ�ص معنوي م�ؤهل ومعتمد من الهيئة يتوىل م�س�ؤولية  �إي��داع املبالغ التي
يدفعها امل�شرتي �أو من ميثله خالل معامالت يغطيها نظام امل�شاركة بالوقت للعقارات املخ�ص�صة
لن�شاط امل�شاركة بالوقت التي حتت الإن�شاء �أو التي �سيتم �إن�شا�ؤها ،وتنظيم �صرف هذه املبالغ حتت
�إ�شراف الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.
 .7الإعالن :ات�صال يكون الهدف منه الرتويج لبيع وحدة عقارية �سياحية بنظام امل�شاركة بالوقت �أو
الدعوة حل�ضور عر�ض مرئي لهذا الهدف ،ويعد من �صور الإعالن ما يلي:
( )1املن�شورات ،والكتيبات ،والربامج الدعائية الإذاعية والتلفزيونية.
( )2و�سائل االت�صال املبا�شرة �سواء عن طريق   ال�شبكة العنكبوتية والها تف �أو النا�سوخ.
(� )3إر�سال الدعوة عرب الربيد .
 .8الت�سويق :ال�سعي لإقناع �شخ�ص ب�شراء وحدة عقارية �سياحية حل�صة زمنية واحدة �أو �أكرث وفقا
للنظام با�ستخدام و�سائل الت�سويق النظامية مبا يف ذلك امل�سابقة ،والهدية ،واجلائزة.
 .9وكيل الت�سويق� :شخ�ص طبيعي �أو معنوي يتعاقد معه البائع باعتباره وكي ً
ال عنه يف �أعمال الت�سويق
لعقاره املخ�ص�ص للم�شاركة بالوقت.
 .10ال�سجل :ملف �أو مدونة للبيانات التف�صيلية عن الن�شاط والبائعني وامل�شرتين والعقارات الواقعة
يف اململكة املخ�ص�صة لهذا الن�شاط.
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.11احل�صة الزمنية :فرتة زمنية حمددة ميلك امل�شرتي خاللها حق االنتفاع بوحدة عقارية �سياحية
وفقاً للنظام مبوجب عقد بينه وبني البائع.
.12الإدارة :هي �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أو غريها ممن يقوم ب���إدارة و ت�شغيل و�صيانة العقار بالنيابة عن
البائع  .
.13تبادل الوحدات :هي برامج تنفذها �شركات مرخ�ص لها تقوم بتجهيز وت�شغيل خدمة تبادل  الإجازة
بتحديد عدد من  الوحدات العقارية ال�سياحية يف بلدان خمتلفة واخلا�ضعة لنظام امل�شاركة بالوقت
يف جمموعة واحدة بغر�ض تبادل احل�ص�ص الزمنية بني الأع�ضاء امل�شرتكني يف برنامج التبادل.
.14الرتخي�ص :وثيقة ت�صدرها الهيئة تخول البائع �أو وكيله ممار�سة الن�شاط �أو الت�سويق له.
.15لإ�شعار :خطاب مكتوب ير�سله امل�شرتي للبائع لإ�شعاره ر�سمياً برغبته  �إلغاء العقد �أو االن�سحاب
منه وفق الأحكام املن�صو�ص عليها يف النظام والئحته التنفيذية.
.16الإن���ذار :خطاب مكتوب توجهه الهيئة للبائع لت�صحيح خمالفة ما للنظام والئحته التنفيذية
خالل مدة حمددة.
مكتوب وم���ؤر ٌخ   ،مو�ضح فيه جميع البيانات واملعلومات حول البائع
 .17م�ستند العقار:هو م�ستند
ٌ
والعقار وخمطط امل�شاركة بالوقت مع اخلدمات املقدمة لنظام امل�شاركة بالوقت ،ويجب �أن يكون
معتمداً من الهيئة العامة لل�سياحة والآثار.

الباب الثاين :متطلبـات الت�سجيـل والرتخيـ�ص
املادة الثانية :ال�سجل
يعد �سجل عام يف الهيئة ي�سمى (�سجل ن�شاط امل�شاركة بالوقت) ،ي�شمل البيانات املتعلقة بالن�شاط على
�أن يكون من بينها :
•طلبات الت�سجيل والرتخي�ص للن�شاط.
• معلومات عن البائع وامل�شرتي.
•العقارات الواقعة يف اململكة واملخ�ص�صة لنظام امل�شاركة بالوقت.
•بيانات الرخ�ص ال�صادرة
•حتديث بيانات الرتاخي�ص.
املادة الثالثة� :شروط احل�صول على ترخي�ص ملزاولة الن�شاط
� .1أن يكون لدى مقدم الطلب �سجل جتاري.
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� .2أن يكون مقدم الطلب مالكاً للأر�ض املقام عليها العقار �أو م�ست�أجراً لها ملدة ال تقل عن ع�شرين
�سنة ،مع الت�أ�شري على �أ�صل ال�صك من كتابة العدل والإ�شارة يف �سجله و�ضبطه �إىل �أن العقار
يت�ضمن وحدات خم�ص�صة ل�صالح ن�شاط امل�شاركة بالوقت ،و�أنه ال يجوز بيع تلك الوحدات �إال بناء
على خطاب موافقة من الهيئة.
 .3احل�صول على الرخ�ص النظامية الالزمة ال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
� .4أال تقل عدد الوحدات املخ�ص�صة للبيع وفق النظام عن �أربعني وحدة يف موقع واحد.
� .5أن توفر يف الوحدات العقارية ال�سياحية اخلدمات الفندقية الأ�سا�سية مب�ستوى ال يقل عن درجة
�أرب��ع جنوم بالن�سبة للفنادق (لل�شقق الفندقية) �أو الدرجة الأوىل بالن�سبة للوحدات ال�سكنية
املفرو�شة ح�سب الت�صنيف املعتمد يف اململكة.
 .6ت�سديد املقابل املايل لدرا�سة طلب الرتخي�ص واملقابل املايل للرتخي�ص.
 .7تقدمي ال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابعة والع�شرين  من هذه الالئحة.
 .8التعاقد مع �إدارة م�ؤهلة فنيا ،ويجوز �أن يتوىل البائع �إدارة الن�شاط متى كان م�ؤه ً
ال لذلك.
 .9تعيني م�س�ؤول �صرف للعقارات املراد ت�سويقها حتت الإن�شاء �أو التي �سيتم �إن�شا�ؤها م�ستقب ً
ال وفق
ال�ضوابط الواردة يف املادة الثامنة ع�شرة من هذه الالئحة.
 .10الت�أمني على العقار لدى �شركة مرخ�ص لها داخل اململكة وي�شمل الت�أمني على الطرف الثالث على
الأقل� ،ضد كافة املخاطر مبا فيها املخاطر الطبيعية.
املادة الرابعة� :إجراءات الرتخي�ص ملزاولة الن�شاط
�أو ًال  :طلب الرتخي�ص ملزاولة الن�شاط
على كل من يرغب  احل�صول على ترخي�ص ملزاولة الن�شاط تعبئة منوذج طلب الرتخي�ص املعتمد من
الهيئة ،مع �إرفاق  الوثائق التالية  :
 .1املوافقة على ت�أمني العقار لدى �شركة مرخ�ص لها داخل اململكة ت�شمل الت�أمني على الطرف الثالث
على الأقل� ،ضد كافة املخاطر مبا فيها املخاطر الطبيعية.
 .2تعهد خطي بتقدمي ال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف املادة ال�ساد�سة والع�شرون من هذه الالئحة.
 .3م�ستند ت�سديد املقابل املايل املطلوب لدرا�سة طلب الرتخي�ص.
� .4صورة من �صك الأر�ض تثبت ملكيته للأر�ض مع �إح�ضار �أ�صل ال�صك امل�ؤ�شر عليه من كتابة العدل
�أن العقار يت�ضمن وحدات خم�ص�صة ل�صالح ن�شاط امل�شاركة بالوقت ،و�أنه ال يجوز بيع تلك الوحدات
�إال بناء على خطاب  من الهيئة.
� .5أن ين�ص يف عقد الإيجار  �أن الغر�ض منه ممار�سة الن�شاط.
 .6تقدمي �سندات تثبت �أحقية ا�ستخدام الأر�ض ،والرخ�ص الالزمة� ،صادرة من جهات االخت�صا�ص.
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ثاني ًا  :درا�سة الطلب يف الهيئة و�إ�صدار الرتخي�ص
 .1تقوم الهيئة بدرا�سة الطلب ،ولها اال�ستعانة مبن تراه من القطاع العام لتقييم الطلب وزيارة
املوقع واالطالع على املعلومات ذات ال�صلة ،وت�صدر الهيئة قرارها املبدئي.
 .2يقوم طالب الرتخي�ص بعد �صدور موافقة الهيئة املبدئية با�ستكمال �شروط الرتخي�ص الواردة يف
املادة ال�سابقة ،ومنها الت�أمني على العقار وتوفري ال�ضمانات املطلوبة والتعاقد مع الإدارة ،وتوقيع
عقد مع م�س�ؤول  ال�صرف (�إذا ك��ان امل�شروع حتت الإن�شاء) ،و ت�سديد املقابل امل��ايل للرتخي�ص
وتقدمي كافة الوثائق التي تثبت ذلك.
 .3تراجع الهيئة الوثائق املقدمة من طالب الرتخي�ص وت�صدر ترخي�ص ممار�سة الن�شاط.
املادة اخلام�سة :مدة الرتخي�ص وحتديث بياناته
-1حت��دد الهيئة م��دة الرتخي�ص قابلة للتجديد  على �أن يراعى فيه  العمر االفرتا�ضي للعقار  و
عقد �إيجار الأر�ض والعقود املحددة لالنتفاع بن�شاط امل�شاركة بالوقت على �أن ال يتجاوز � 30سنه
كحد �أق�صى ،ويجب على املرخ�ص له حتديث بيانات ترخي�صه كل ثالث �سنوات وفقاً للنموذج املعد
لذلك ،مع االلتزام مبا يلي:
-2تقدمي طلب حتديث الرتخي�ص قبل ثالثة �أ�شهر على الأق��ل من نهاية املدة الالزمة للتحديث،
ويتحمل البائع كافة ما يرتتب على ت�أخره يف طلب التحديث.
-3يرفق بطلب التحديث كافة امل�ستندات املحددة يف النموذج ,مع وثيقة تثبت ت�سديد املقابل املايل للتحديث.
-4يرفق بطلب التحديث معلومات تف�صيلية عن �أية تغيريات (�إن وجدت) ا�ستجدت على العقار �أو
العقود املربمة مع امل�شرتين.
املادة ال�ساد�سة :جتديد الرتاخي�ص
جتدد الهيئة ترخي�ص مزاولة الن�شاط ملدة �أو مدد �أخرى ال تتجاوز كل منها ع�شر �سنوات  -متى كان
املرخ�ص له م�ستوفياً  ال�شروط التي �صدر مبوجبها الرتخي�ص ،-على �أن ي�سدد املرخ�ص له املقابل
املايل لتجديد الرتخي�ص .
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املادة ال�سابعة� :إجراءات �إلغاء الرتاخي�ص
· التقدم بطلب �إلغاء لرتخي�ص �إىل الهيئة العامة لل�سياحة و الآثار.
· الإع�لان يف �إح��دى اجلرائد ال�سعودية �أن من لديه �أي��ة مطالبة �ضد املرخ�ص له �أن يتقدم
للهيئة ب�شكواه خالل فرتة ال تزيد عن �شهر.
· تقدمي تعهد خطي ب�أنه قد متت ت�سوية جميع احلقوق التي عليه �سواء للم�شرتين �أو ال�شركات.

· ال يتم �صرف ال�ضمان املايل �إال بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إنهاء الرتخي�ص.
املادة الثامنة� :شروط الرتخي�ص لت�سويق وحدات داخل اململكة
ال يجوز الت�سويق �أو الإعالن عن بيع الوحدات العقارية ال�سياحية بنظام امل�شاركة بالوقت التي تقع
داخل اململكة �إال بعد ت�سجيلها يف الهيئة واحل�صول على ترخي�ص بت�سويقها وفقاً لل�ضوابط التالية:
� -1أن يكون لدى البائع ترخي�ص ملزاولة الن�شاط .
� -2أن يكون لدى مقدم طلب الت�سويق �سجل جتاري.
 -3تقدمي بيان بعدد الوحدات امل��راد ت�سويقها بنظام امل�شاركة بالوقت ،مو�ضحاً به املدينة ،املوقع،
امل�ساحة ،و�صف املحتويات والتجهيزات ،عدد احل�ص�ص الزمنية ،الثمن املقدر لها وكيفية �سداده.
 -4تقدمي ال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة  .
 -5تقدمي من��اذج العقود اخلا�صة بالوحدات امل��راد ت�سويقها بنظام امل�شاركة يف الوقت ،مو�ضحاً بها
حقوق والتزامات الطرفني مبا يتفق مع �أحكام النظام.
 -6بيان طريقة �إدارة الوحدات وخدمات ما بعد البيع والر�سوم امل�ستحقة.
 -7تقدمي �شهادة ع�ضوية الوحدات املراد ت�سويقها بنظام امل�شاركة بالوقت يف �إحدى برامج التبادل
املعتمدة يف الداخل واخلارج  �إن وجدت.
 -8تقدمي االتفاقيات املربمة بني امل�سوق والبائع ،والتفوي�ضات ال�صادرة من البائع للم�سوق التي تخوله
حق طرح تلك الوحدات للبيع ،والتوقيع على العقود وقب�ض الثمن بعد اعتمادها من الهيئة.
� -9أن يكون البائع م�سئوال بالت�ضامن مع امل�سوق عن حقوق امل�شرتين ،و�أن ين�ص على ذلك يف االتفاقيات
املربمة بني البائع وامل�سوق .
 -10التعهد بتمكني الهيئة من مراجعة �أي م�ستند يتعلق بامل�شروع حني  طلبه.
� -11سداد املقابل املايل  للرتخي�ص بالت�سويق .
املادة التا�سعة� :شروط الرتخي�ص لت�سويق وحدات خارج اململكة
ال يجوز الت�سويق �أو الإعالن داخل اململكة عن بيع الوحدات العقارية ال�سياحية التي تقع خارج اململكة
بنظام امل�شاركة بالوقت �إال بعد ت�سجيلها يف الهيئة واحل�صول على ترخي�ص بت�سويقها وفقاً لل�ضوابط
التالية:
 .1التزام طالب الرتخي�ص بكافة ال�شروط املطلوبة للرتخي�ص بت�سويق الوحدات الواقعة داخل اململكة.
� .2أن ت�شمل البيانات املقدمة من طالب الرتخي�ص عدد الوحدات املراد ت�سويقها يف اململكة بنظام
امل�شاركة بالوقت ,الدولة ،املدينة ،املوقع ،امل�ساحة ،و�صف املحتويات والتجهيزات ،عدد احل�ص�ص
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الزمنية ،الثمن املقدر لها وكيفية �سداده ،الر�سوم وال�ضرائب (�إن وجدت).
تقدمي امل�ستندات التي تثبت ملكية البائع للعقار ،ون�سخة من الرتخي�ص ال�صادر لـه ملمار�سة
ن�شاط امل�شاركة بالوقت.
�أن تكون جميع امل�ستندات املقدمة �صادرة من اجلهات الر�سمية يف دولة املقر و م�صادق عليها من
�سفارتها يف اململكة.
تقدمي مناذج العقود اخلا�صة بالوحدات امل��راد ت�سويقها بنظام امل�شاركة يف الوقت ،مو�ضحاً بها
حقوق والتزامات الطرفني مع �إي�ضاح الإجراءات املتبعة لبيع تلك الوحدات للم�شرتين و�إجراءات
ت�سجيلها  وما يرتتب على ذلك ح�سب الأنظمة املتبعة يف دولة املقر.
تقدمي االتفاقيات املربمة بني امل�سوق والبائع ،والتفوي�ضات ال�صادرة من البائع للم�سوق التي
تخوله حق طرح تلك الوحدات للبيع ،والتوقيع على العقود وقب�ض الثمن – معتمدة من جهة
االخت�صا�ص يف دولة املقر ،وم�صادق عليها من �سفارة دولة املقر يف اململكة.
�أن ترفق بالوثائق وامل�ستندات املحررة بغري اللغة العربية ترجمة لها �إىل اللغة العربية من �أحد
مكاتب الرتجمة املعتمدة باململكة.

املادة العا�شرة� :إ�صدار ترخي�ص الت�سويق
تدر�س الهيئة طلب الرتخي�ص بالت�سويق خالل �ستني يوما من تاريخ اكتمال تقدمي الوثائق والبيانات
املطلوبة مبوجب هذه الالئحة ،وت�صدر ترخي�ص الت�سويق ملدة ال تتجاوز ثالث �سنوات قابلة للتجديد
ملدة �أو مدد �أخرى مماثلة.
املادة احلادية ع�شرة :نقل ملكية العقار املخ�ص�ص لن�شاط امل�شاركة بالوقت
 -1يقدم البائع �أو وكيله ال�شرعي طلب نقل امللكية �إىل الهيئة ،مع الوثائق الأولية لنقل امللكية ،ويجب
�أن ي�شمل الطلب ما يلي:
•رقم الرتخي�ص ال�صادر من الهيئة.
•ا�سم ال�شخ�ص املراد نقل امللكية له  ،مع بياناته.
•التاريخ املتوقع لنقل امللكية مع االتفاقية املربمة بني الطرفني ،مبا ي�ضمن نقل كافة م�س�ؤوليات
البائع �إىل املالك اجلديد.
•ن�سخة من الإعالن يف ال�صحف الر�سمية �أو �إحدى ال�صحف اليومية برغبة البائع  نقل ملكية
العقار.
•تعهد من املالك اجلديد بتحمل كافة التزامات البائع.
•يقدم املالك اجلديد ال�ضمانات املن�صو�ص عليها يف هذه الالئحة.
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 -2بعد مراجعة الطلب والتحقق من توافر ال�شروط املطلوبة يف املالك اجلديد ،ت�صدر الهيئة خطاباً
لكتابة العدل يت�ضمن موافقتها على نقل ملكية العقار مع بقاء الت�أ�شري على �صك امللكية وعلى
�سجله لدى كتابة العدل ب�أن العقار يت�ضمن وحدات خم�ص�صة ل�صالح ن�شاط امل�شاركة بالوقت،
و�أنه ال يجوز بيع تلك الوحدات �إال بناء على خطاب من الهيئة.
 -3بعد تقدمي املالك اجلديد ل�صك التملك م�ؤ�شر عليه وفقا للفقرة (� )2أع�لاه  ت�صدر الهيئة له
ترخي�صاً جديدا للمدة املتبقية من مدة ترخي�ص �سلفه ،ويجوز �أن يكون الرتخي�ص ملدة �أطول بعد
دفع املقابل املايل لذلك وتوافر كافة ال�شروط املطلوبة مع توثيق هذه العملية يف ال�سجل.
 -4يقوم املالك اجلديد بعد ترخي�ص الهيئة له كبائع ب�إبالغ كافة امل�شرتين بذلك ،مبوجب خطابات
توجه �إىل عناوينهم امل�سجلة بالعقد بوا�سطة الربيد امل�سجل وير�سل ن�سخة من هذه اخلطابات
للهيئة .وتعد هذه اخلطابات ملحقاً للعقود املربمة  مع امل�شرتين

البــــاب الثـالث :م�ستنـد للعـقــار
املادة الثانية ع�شرة :امل�ستند
يعد البائع م�ستنداً مكتوباً وم�ؤرخاً ،يو�ضح بالتف�صيل جميع املعلومات حول البائع والعقار وخمطط
امل�شاركة بالوقت بحيث ي�شمل على الأقل البيانات الآتية:
 .1ا�سم البائع ،ورقم �سجله التجاري.
 .2ا�سم الإدارة امل�شغلة للعقار ،و رقم ال�سجل التجاري للجهة امل�شغلة.
 .3موقع وعنوان وحدات امل�شاركة بالوقت ،واال�سم التجاري للعقار.
 .4رقم الرتخي�ص.
 .5معلومات مف�صلة عن جميع الوحدات املخ�ص�صة للبيع بنظام امل�شاركة بالوقت� ،شاملة امل�ساحة
وعدد الغرف واخلدمات املوفرة داخل الوحدة وتفا�صيل الأثاث يف كل وحدة ،مع تو�ضيح للمرافق
واخلدمات العامة املوفرة خلدمة العقار ,وامل�شرتين امل�ستهدفني يف هذا امل�شروع ب�شكل عام.
 .6قائمة بالأ�سعار تو�ضح املبلغ املطلوب عن كل وحدة من وحدات امل�شاركة بالوقت وطريقة الدفع.
� .7إذا كان البائع م�شرتكاً يف برنامج تبادل الوحدات فيجب تو�ضيح املعلومات املتعلقة بهذا الربنامج
مبا يف ذلك ا�سم وعنوان مقدم الربنامج وكيفية اال�شرتاك فيه.
� .8إذا كان الت�سويق لعقار حتت الإن�شاء �أو مل يبد�أ ت�شغيله بعد ،فيجب �أن يحدد امل�ستند املوعد املتوقع
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لبدء اال�ستفادة من الوحدات.
 .9تفا�صيل الرتتيبات املالية مع م�س�ؤول ال�صرف �إذا كان هناك �إمكانية توقيع اتفاقيات �آجلة مع
طرف ثالث� ،أو �سيتم  حت�صيل مبالغ مقدمة من امل�شرتين قبل بدء الت�شغيل.
 .10و�صف لنظام ال�صيانة واملبالغ املتوقع حت�صيلها من امل�شرتين لل�صيانة �سنويا.
 .11و�صف لنظام احلجز� ،أو التنازل عن االنتفاع بالعقار �أو ا�ستخدامه يف �أحد �أنظمة التبادل املتاحة.
� .12أن ي�صاغ امل�ستند باللغة العربية وال مينع ذلك من ترجمته �إىل لغات �أخرى.
املادة الثالثة ع�شرة:
يقدم البائع امل�ستند للهيئة ملراجعته واعتماده ،بعد ت�سديد املقابل املايل لذلك ،وعلى الهيئة اعتماد
امل�ستند وا�ستالم كافة املعلومات املطلوبة للم�ستند �أو �إبالغ البائع برف�ض امل�ستند مع تو�ضيح الأ�سباب،
وبيان التعديالت املطلوبة.
املادة الرابعة ع�شرة:
�إذا التزم البائع بتقدمي امل�ستند مرة �أخرى بعد تعديله خالل ثالثني يوماً من تاريخ �إبالغه مبالحظات
الهيئة ،تقوم الهيئة مبراجعة امل�ستند واعتماده بنا ًء على الطلب الأ�صلي�  ،أما �إذا ت�أخر البائع عن تلك
املدة ،ف�إن عليه التقدم بطلب م�ستقل ،مع دفع املقابل املايل للطلب اجلديد.
املادة اخلام�سة ع�شرة:
يجب على البائع �أن يقدم م�ستند العقار املعتمد من الهيئة �إىل من يطلب معلومات حول العقار
املرتبط بامل�شاركة بالوقت.
املادة ال�ساد�سة ع�شرة:
على البائع �أن يبلغ الهيئة ب�أي تغيري يطر�أ على املعلومات املقدمة يف امل�ستند ،للح�صول على اعتماد
الهيئة لتلك التعديالت.

البــــاب الرابـع  :الـتـزامــات البـائـع
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املادة ال�سابعة ع�شرة:
دون الإخالل بااللتزامات الأخرى للبائع التي وردت يف النظام والالئحة ف�إن على البائع االلتزام مبا يلي:
 .1االحتفاظ يف �سجالت العقار بن�سخة من كافة عقود الوحدات التي مت بيعها بنظام امل�شاركة بالوقت

.2

.3
.4
.5

طوال مدة �سريان العقد ،و�إن�شاء �سجل داخلي يثبت فيه بياناً مف�ص ً
ال للم�شرتين ,يت�ضمن على
الأقل ا�سم امل�شرتي ،وجن�سيته وعنوانه ،و�أرق��ام هواتفه يف الداخل واخل��ارج ،ورقم العقد املوقع،
واحل�صة الزمنية املخ�ص�صة للم�شرتي ورق��م ال��وح��دة املتعاقد عليها وت��زوي��د اجلهات الأمنية
باملعلومات الالزمة عن طريق الربط الآيل.
تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية للم�شرتين وفقاً ملا ورد يف الرتخي�ص والعقود املربمة معهم طوال
مدة �إقامتهم ،ومتكينهم من ممار�سة جميع احلقوق املرتتبة على العقد ،مع التزام البائع مبتابعة
جدولة املواعيد للوحدات املتعاقد عليها ح�سب ما مت االتفاق عليه مع امل�شرتين لهذه الوحدات،
وعليه ت�سليم ال��وح��دات للم�شرتين ح�سب التواريخ املحددة يف عقودهم ،وه��ي جمهزة وم�ؤثثة
بالكامل بال�صفة التي مت التعاقد على �أ�سا�سها ويكون م�س�ؤوال عن �ضبط النظام يف العقار الذي
بحوزته ،وتوفري و�سائل ال�سالمة ،واحلماية الأمنية.
�إعادة ترميم الوحدات �أو �إعادة الت�أثيث يف املدد املتعارف عليها ,وفقا للمعايري املعتمدة من اجلهات
املعنية ,مبا ي�ضمن املحافظة على م�ستوى الت�صنيف املرخ�ص على �أ�سا�سه.
ا�ستخدام مبالغ ال�صيانة والإدارة التي يح�صلها من امل�شرتين يف �صيانة و�إدارة العقار.
و�ضع الئحة داخلية تنظم �سري العمل فيما يتعلق بوحدات نظام امل�شاركة بالوقت ،مع حفظ �سجل
كامل بجميع معلومات املوظفني لديه و�أية جهات �أخرى لها عالقة بالعقار �أو العقد.

املادة الثامنة ع�شرة :
�إذا كانت العقارات املراد ت�سويقها حتت الإن�شاء �أو �سيتم �إن�شا�ؤها ،فيجب على البائع تعيني م�س�ؤول
لل�صرف وفق ال�ضوابط الآتية:
� .1أن يكون م�س�ؤول ال�صرف م�ستق ً
ال عن البائع وامل�سوق وال تربطه  بهما عالقة قرابة �أو م�صلحة
مالية عدا تنظيم ال�صرف على امل�شروع ،و�أن يكون معتمداً من الهيئة.
 .2يجب على البائع �أو امل�سوق متابعة م�س�ؤول ال�صرف ،من خالل ح�ساب لدى �أحد البنوك ال�سعودية
تودع فيه جميع املبالغ الواردة من امل�شرتين �أو من ميثلهم ،وعلى البائع �أو امل�سوق  تزويد الهيئة
ب�أية معلومات يتم طلبها عن العمليات يف هذا احل�ساب ،كما يخ�ضع هذا احل�ساب للمراقبة من قبل
الهيئة.
 .3يجب على البائع توقيع عقد مع م�س�ؤول ال�صرف يت�ضمن التايل:
� -1أن يتم �صرف الأم��وال على تنفيذ العقار من ح�ساب العهد �أو الودائع من قبل م�س�ؤول ال�صرف
ح�سب ن�سب �إجناز تنفيذ العقار وخطة تنفيذ العقار املعتمدة من الهيئة.
 -2يف حال ان�سحاب امل�شرتي �أو �إلغائه للعقد بناء على ن�صو�ص النظام و الئحته التنفيذية  يجب على م�س�ؤول
ال�صرف �إعادة املبالغ املدفوعة ل�صالح هذا العقد للم�شرتي مبا�شرة �أو للبائع يف حال قيامه بت�سديدها
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للم�شرتي بعد موافقة الهيئة.
 -3ال يتحمل م�س�ؤول ال�صرف م�س�ؤولية جتاه �أية التزامات �أو امتيازات يقدمها �أو يعد بها البائع �أو
�أحد وكالء الت�سويق لأي م�شرتٍ.
 -4يكون م�س�ؤول ال�صرف م�س�ؤو ًال  عن �أية دفعة  يتم �صرفها من قبله دون الت�أكد من ا�ستحقاقها.
 -5يف ح��ال وج��ود ن��زاع ب�ش�أن ح�ساب العهد وال��ودائ��ع ،ف���إن على م�س�ؤول ال�صرف االحتفاظ بجميع
امل�ستحقات يف احل�ساب ،حتى يتلقى توجيهات مكتوبة متفق عليها وموقعه من كافة الأطراف ،مبا
فيها الهيئة� ،أو �صدور حكم ق�ضائي بعد رفع دعوى من طرف على �آخر.

الـبـاب اخلــامـ�س� :ضـوابـط ومعـاييـر الإدارة
املادة التا�سعة ع�شرة:
�إذا مل تتوفر امل�ؤهالت الفنية للبائع لإدارة وحدات امل�شاركة بالوقت ،فيجب على البائع �أن يتعاقد مع �شركة
�أو م�ؤ�س�سة لإدارة هذه الوحدات نيابة عنه ،ب�شرط �أن يتم التعاقد وفقاً لل�ضوابط واملعايري التالية:
� -1أن تكون املن�ش�أة م�ؤهلة يف جمال �إدارة الوحدات العقارية ال�سياحية.
� -2أن يكون لديها �سجل جتاري.
� -3أن يتوفر لديها املوارد الب�شرية املدربة يف جمال الإدارة والت�شغيل وال�صيانة للوحدات العقارية
ال�سياحية ب�شكل عام والوحدات املخ�ص�صة لنظام امل�شاركة بالوقت ب�شكل خا�ص.
املادة الع�شرون:
ال  يعفي توقيع العقد بني البائع وال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة التي تتوىل الإدارة البائع من م�س�ؤولياته
القانونية الواردة يف هذه الالئحة ،وميكن له و�ضع مواد يف العقد تو�ضح التزامات ال�شركة القانونية
�أمامه.

البـاب ال�سـاد�س  :عقـد امل�شاركـة بالوقـت و�رشوطـه
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املادة احلادية والع�شرون� :شروط عقد امل�شاركة بالوقت
�أوال :يجب �أن تت�ضمن عقود امل�شاركة بالوقت على الأقل ال�شروط التالية فيها-:
 -1يجب �أن يكون العقد والوثائق امللحقة به مكتوبة باللغة العربية ،وال مينع ذلك من ترجمتها �إىل
لغات �أخرى على �أن تكون الن�سخة العربية من العقد هي املعتمدة.
 -2يعد م�ستند العقار جزءاً ال يتجز�أ من عقد امل�شاركة بالوقت.

 -3يجب �أن ي�شتمل العقد على كافة املعلومات عن الوحدات املتفق على بيعها وتفا�صيل حقوق وواجبات
الطرفني واملبالغ امل�ستحقة وتواريخها ،وبحيث ي�شتمل العقد على املعلومات التالية على الأقل:
 1-3التاريخ واملقر الذي مت فيه توقيع العقد بني الطرفني.
 2-3ا�سم البائع وعنوانه ومقره الرئي�س  ومعلومات �سجله التجاري وعنوانه و�أرق���ام هواتفه،
وتوقيعه وختمه على العقد وكافه مرفقاته.
 3-3ا�سم ممثل البائع (الوكيل ال�شرعي) وعنوانه و�أرقام هواتفه ،يف حال وجود ممثل للبائع.
 4-3ا�سم امل�شرتي وعنوانه و�أرقام هواتفه وهويته.
  5-3مكان وعنوان العقار ،بالإ�ضافة لرقم وتاريخ ترخي�ص امل�شاركة بالوقت.
 6-3يرفق بالعقد خمطط يو�ضح موقع الوحدة �ضمن العقار ورقمها.
 7-3عدد الأ�سابيع املتفق عليها ،ورقم الأ�سبوع من �أ�سابيع ال�سنة وعدد الأ�شخا�ص امل�سموح لهم
با�ستخدام الوحدة ،ويف حالة زيادة العدد عن امل�سموح به للوحدة يحق للمالك حت�صيل ر�سوم
�إ�ضافية.
 8-3و�صف مل�ساحة الوحدة ومكوناتها ،ونوعية الت�شطيبات واخلدمات التي ت�شتمل عليها وو�صف
نوع وم�ستوى الأثاث.
  9-3املوعد املحدد لال�ستفادة من الوحدة �إذا كانت حتت الإن�شاء عند توقيع العقد ،مع حتديد
ال�ضمانات التي ت�ضمن حق امل�شرتي �إذا مل يلتزم البائع باملوعد املحدد.
 10-3امل��راف��ق واخل��دم��ات امللحقة بالعقار والتي يحق للم�شرتي اال�ستفادة منها ،مثل امل�سابح
واملالعب ومواقف ال�سيارات ،مع و�ضع �أية �شروط �أو �ضوابط حمددة ال�ستخدامها.
 11-3املبلغ الذي يلزم امل�شرتي دفعه مقابل �أعمال ال�صيانة ال�سنوية و�إي�ضاح مقدار الزيادة ال�سنوية
�إن وجدت وكذلك حتديد ال�شروط املرتبطة با�ستخدام امل�شرتي للمرافق العامة (الكهرباء /
املاء /الهاتف  /ال�صرف ال�صحي  /التخل�ص من النفايات).
 12-3القواعد الإر�شادية لإدارة العقار و�صيانته وترميمه.
 13-3حتديد مدة االنتفاع بحق امل�شاركة بالوقت ،مع تاريخ بدء �أحقية امل�شرتي مبمار�سة حقه
التعاقدي.
 14-3املبلغ الذي يدفعه امل�شرتي ملمار�سة حقه يف العقد �سواء للوحدات املتعاقد عليها �أو للخدمات
العامة ،مع �أية م�صاريف �أخرى.
� 15-3إمكانية االن�ضمام لربنامج تبادل معتمد ،مع تو�ضيح التزامات امل�شرتي لالن�ضمام.
� 16-3ضوابط ال�سماح لنقل حق امل�شرتي يف العقد.
 17-3تو�ضع عبارة بخط وا�ضح وكبري تبني �أحقية امل�شرتي يف االن�سحاب من العقد دون �إبداء �أي
�سبب خالل ع�شرة �أيام من تاريخ توقيعه ،وكذلك حق امل�شرتي يف �إلغاء العقد ح�سب ما ن�صت
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عليه املادة الثانية والع�شرون من هذه الالئحة ،دون حتمل امل�شرتي �أي من التكاليف التي دفعها
البائع �أو �أية نفقا ت �أخرى متعلقة بهذا العقد ،بحيث تكون هذه العبارة قبل احليز املخ�ص�ص يف
العقد لتوقيع امل�شرتي مبا�شرة.
  18-3الإجراء املرتتب على عدم التزام امل�شرتي بدفع الر�سوم امل�ستحقة عليه �سوا ًء املتعلقة بقيمة
الوحدة �أو ر�سوم الإدارة وال�صيانة ال�سنوية.
 19-3فقرة وا�ضحة تبني عدم �أحقية البائع بفر�ض  �أية م�صاريف �أو التزامات على امل�شرتي خالف
املحددة يف العقد.
� 20-3إجراءات و�ضوابط ا�ستبدال املدة املحددة مبدة �أخرى مماثلة خالل املو�سم �أو مو�سم �آخر ويف
نف�س الوحدة �أو يف وحدة �أخرى من نف�س النموذج املتعاقد عليه وفقاً ل�شروط العقد.
 21-3ن�ص يو�ضح حتمل امل�شرتي �أية تكاليف ترتتب عن �أي �إ�ضرار يف حمتويات الوحدة ناجتة عن
�إهمال �أو �سوء ا�ستعمال ح�سب القيمة املتفق عليها بني الطرفني بنا ًء على بيان ا�ستالم حمتويات
الوحدة املوقع من قبل امل�شرتي عند ا�ستالمه للوحدة من البائع.
 22-3حتديد املعايري التي يتم على �أ�سا�سها �إعادة الرتميم والت�أثيث للوحدات� ،أو العقار ب�شكل عام.
 23-3تو�ضيح حق امل�شرتي يف بيع حقه يف العقد �أو التنازل عنة لغريه �أو هبته �أو الو�صية به وكذلك
حق انتقال حقه �إىل ورثته بعد وفاته ،بعد ا�ستكمال الإجراءات املرتتبة على ذلك.
 24-3ن�ص يو�ضح �أنه ال يجوز للبائع ا�شرتاط �أي دفعة مقدمة على امل�شرتي قبل نهاية الفرتة
التي يجوز له �أثناءها االن�سحاب من العقد �أو �إلغا�ؤه.
 -4يحرر العقد من ثالث ن�سخ ن�سختان للبائع وامل�شرتي ون�سخة تر�سل �إىل الهيئة لإيداعها يف ال�سجل
بعد دفع ر�سم الت�سجيل خالل فرتة ( )5خم�سة �أيام من تاريخ توقيع العقد ،علماً ب�أن �أية �إ�ضافة �أو
ك�شط �أو تغيري يف بيان �أو �شروط العقد  غري موقع  عليها من الطرفني ومل تبلغ الهيئة ال يعتد به.
 -5ال يحق للبائع توقيع عقود �أكرث من عدد الوحدات ال�سياحية املرخ�صة م�ضروباً يف عدد الفرتات
الزمنية املتاحة �سنوياً ،بعد �إبقاء فرتات معينه لل�صيانة ال يتم �إدخالها �ضمن تلك العقود.
 -6ال يجوز للبائع �أو امل�سوق �أن يربم عقد م�شاركة بالوقت لوحدة تقع يف مكة املكرمة �أو املدينة املنورة
تتجاوز �إجمايل مدة حق االنتفاع بامل�شاركة بالوقت عن �سنتني ،مبا يتما�شى مع ما ورد يف املادة
اخلام�سة من نظام متلك غري ال�سعوديني للعقار وا�ستثماره.
 -7للعقارات املوجودة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ،يجب �أن ال يتجاوز عدد عقود امل�شاركة بالوقت
املربمة مع م�شرتي واحد ن�سبة ( )%30من عدد الوحدات العقارية ال�سياحية يف العقار.
ثانيا :للبائع �أن ي�ضمن عقود امل�شاركة بالوقت �شروط ًا تو�ضح التزامات امل�شرتي على �أال
تتعار�ض مع ما ورد يف النظام و الالئحة التنفيذية.
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املادة الثانية والع�شرون :االن�سحاب من العقد
 -1دون �إخالل ب�أي حق يكت�سبه امل�شرتي مبوجب الأنظمة فيما يتعلق ببطالن العقود ,ف�إن للم�شرتي
احلق يف الآتي:
�أ -االن�سحاب من العقد دون  �إبداء �أي �سبب ,وذلك خالل ع�شرة �أيام تبد�أ من تاريخ توقيع
الطرفني عليه �أو من تاريخ توقيعهما �أي وثيقة �أولية ملزمة ,ف�إن كان اليوم العا�شر
عطلة ر�سمية ,فتمتد الفرتة �إىل �أول يوم عمل يليها ،ويكون حق االن�سحاب مكفو ًال
للم�شرتي حتى منت�صف الليل لليوم العا�شر م��ن التوقيع يف البلد ال��ذي وق��ع فيه
العقد.
ب� -إلغاء عقد امل�شاركة بالوقت خالل ثالثة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ توقيع الطرفني عليه �أو
من تاريخ توقيعهما �أي وثيقة �أوليه ملزمة ,وذلك �إذا مل ي�شمل العقد املعلومات املحددة
يف املادة الثانية ع�شرة من هذه الالئحة عند توقيع العقد �أو الوثيقة ,و�إذا قدمت تلك
املعلومات خالل تلك الأ�شهر الثالثة ,فتبد�أ فرتة ان�سحاب امل�شرتي املن�صو�ص عليها يف
الفقرة ( �أ ) من هذه املادة من تاريخ تقدمي املعلومات.
ج -االن�سحاب من عقد امل�شاركة بالوقت دون �إب��داء �أي �سبب خالل الأي��ام الع�شرة التالية مل�ضي
الأ�شهر الثالثة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة� ،إذا مل تقدم املعلومات املحددة
يف املادة الثانية ع�شرة من هذه الالئحة خالل فرتة الأ�شهر الثالثة امل�شار �إليها.
 -2يتوىل امل�شرتي �إبالغ البائع عن �إلغاء العقد �أو ان�سحابه منه ب�إر�سال �إ�شعار خطي بوا�سطة الربيد
امل�سجل على عنوان البائع امل�سجل يف امل�ستند �أو العقد ،ويعد الإ�شعار قد قدم خالل املدة امل�سموح
بها �إن كان تاريخ �إر�ساله ي�سبق انق�ضاء تلك املدة.
 -3ينتقل حق امل�شرتي يف عقد امل�شاركة بالوقت �إىل ورثته بعد وفاته ,كما �أن للم�شرتي بيع
حقه يف عقد امل�شاركة بالوقت� ،أو التنازل عنة لغريه� ,أو هبته� ,أو الو�صية به ،وغري ذلك
من احلقوق املتعلقة بالعقد.
� -4إذا غطيت قيمة عقد امل�شاركة بالوقت كليا �أو جزئيا ب�أجل مينحه البائع للم�شرتي �أو
مينحه للم�شرتي طرف ثالث -وفق اتفاقية  �آجلة بني الطرف الثالث والبائع -وان�سحب
امل�شرتي من العقد �أو �ألغاه وفقا ملا هو من�صو�ص عليه يف ه��ذه امل��ادة ،فيعد ذل��ك �إلغاء
لالتفاقية الآجلة ،دون �أي التزام �أو تبعة  على امل�شرتي .وحتدد الهيئة الإجراءات املنظمة
لذلك عن طريق قرار ي�صدر من رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة.
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الباب ال�سـابـع :التزامــات امل�شـتـري
املادة الثالثة والع�شرون:
يلتزم امل�شرتي با�ستعمال الوحدة لل�سكن ا�ستعماال م�شروعاً وفقاً لأنظمة اململكة ،و�أن ي�ستخدمها
اال�ستخدام الهادئ املعتاد ،ويتعهد باحرتام خ�صو�صية وراحة ال�سكان املجاورين.
املادة الرابعة والع�شرون:
يحق للم�شرتي ا�ستالم الوحدة حال و�صوله خالل احل�صة الزمنية املحددة له وفقا للعقد ،وعليه
ا�ستالم كافة موجودات الوحدة ب�شكل ر�سمي والت�أكد من �صالحيتها ،والتوقيع على قائمة املوجودات
والأ�سعار املحددة لها ويف حال حدوث �أي �ضرر �أو �إتالف �أو �ضياع لأي من تلك املوجودات ،نتيجة �إهمال
�أو تعمد ،ف�إن امل�شرتي يلتزم بدفع التعوي�ض الالزم ،ح�سب القائمة املوقعة من الطرفني.
املادة اخلام�سة والع�شرون:
يجب على امل�شرتي �أن يبلغ البائع خطيا �إذا رغب بيع حقه يف عقد امل�شاركة بالوقت �أو التنازل عنه
لغريه �أو هبته �أو الو�صية به �أو غري ذلك من احلقوق املتعلقة بالعقد.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون:
ال يجوز للم�شرتي �إجراء �أية تعديالت بالوحدة التي ينتفع بها �أثناء الفرتة املحددة له ب�أي �شكل من
الأ�شكال� ،إال بعد موافقة البائع وامل�شرتين الآخرين لنف�س الوحدة.

البــاب الثـامن :ال�ضـمــانــات

				

املادة ال�سابعة والع�شرون:
يجب على كل من البائع وامل�سوق تقدمي ال�ضمانات املطلوبة للح�صول على الرتاخي�ص من الهيئة
وذلك وفقاً لنوعية الرتخي�ص املراد ا�ستخراجه ملزاولة ن�شاط امل�شاركة بالوقت وذلك على النحو
الآتي:
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�أو ًال  -ال�ضمانات املطلوبة لإ�صدار ترخي�ص ممار�سة ن�شاط امل�شاركة بالوقت:
 -1ي�ؤ�شر على �صك امللكية من كتابة العدل وعلى �سجله �أن العقار يت�ضمن وح��دات خم�ص�صة ل�صالح
ن�شاط امل�شاركة بالوقت ،وال يجوز بيعة �إال مبوجب خطاب من الهيئة بعدم املمانعة يف بيع العقار.

 -2يقدم البائع لعقار داخل �أو خارج اململكة �ضماناً بنكياً من �أحد البنوك املعتمدة يف اململكة با�سم
الهيئة يكون قاب ً
ال لل�صرف �ساري املفعول طوال مدة الرخ�صة مبعدل خم�سة وع�شرين �ألف ريال
لكل وحدة خم�ص�صة لهذا الن�شاط  ،وال يتم الإف��راج عن ال�ضمان �إال بخطاب من الهيئة ،وبعد
م�ضي فرتة (� )4سنوات من بدء ت�شغيل الوحدات ب�شكل فعلي ،بحيث يتم الإف��راج عن ال�ضمان
باملدة املتبقية من الرتخي�ص بتخفي�ضه ب�شكل تدريجي �سنوياً.
ثاني ًا – ال�ضمانات املطلوبة لإ�صدار ترخي�ص ت�سويق:
 -1يقدم طالب ترخي�ص الت�سويق �ضماناً بنكياً من �أحد البنوك املعتمدة يف اململكة با�سم الهيئة يكون
قاب ً
ال لل�صرف و�ساري املفعول طوال مدة الرخ�صة بقيمة ن�صف مليون ريال �سعودي ،ويتم جتديد
ال�ضمان قبل كل جتديد للرتخي�ص وال يتم الإفراج عن ال�ضمان �إال بخطاب من الهيئة.

البــــاب التـا�سـع :التـ�ســـويــق
املادة الثامنة والع�شرون� :ضوابط الت�سويق
 -1ال يحق لأي بائع مبا�شرة �أو من خالل وكيل الت�سويق ,الت�سويق للعقار �إال بعد احل�صول على
ترخي�ص من الهيئة.
 -2ي�شمل الت�سويق كل و�سائل الت�سويق والإعالن املعروفة.
 -3ال يحق لأي م�سوق ا�ستخدام �شعارات الهيئة �أو �أية جهة حكومية �أخرى ،وال يجب �أن توحي براجمه
الت�سويقية �أنها موجهة  من الهيئة �أو �أية جهة حكومية �أخرى ،وعليه �أن يو�ضح يف كل براجمه �أنها
تخ�ص من�ش�آت خا�صة مرخ�ص لها من الهيئة ملمار�سة الن�شاط.
 -4يلتزم وكيل الت�سويق بكافة الأنظمة والتعليمات ال�صادرة داخل اململكة لتنظيم الأعمال الإعالنية
والدعائية.
 -5ال يحق لوكيل الت�سويق افتتاح �أي مكتب فرعي للت�سويق �إال بعد احل�صول على ترخي�ص من الهيئة
وموافقة على املوقع ،مع التزامه  ب�شروط اجلهات املعنية الأخ��رى ،على �أن ي�ضع لوحة على كل
مركز ت�سويق تو�ضح  ا�سم الن�شاط ،مع  ا�سم امل�سوق املرخ�ص له ،وميكن �إ�ضافة ا�سم البائع �أو
العقار.
رت ح�سب النظام احلق يف
 -6يجب ت�ضمني جميع املواد الت�سويقية وب�شكل وا�ضح و�صريح ب�أن لكل م�ش ٍ
�إلغاء العقد واالن�سحاب منه ح�سب ما تن�ص عليه هذه الالئحة.
 -7على وكيل الت�سويق تقدمي امل�ستند املعتمد لأي م�شرت  ،والت�أكد من �إط�لاع امل�شرتي عليه قبل
�إبرامه للعقد.
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 -8يف ح��ال الت�سويق لعقار خ��ارج اململكة ،ف���إن على امل�سوق تقدمي املعلومات التف�صيلية الالزمة
للم�شرتي ،والتي مت تقدميها واعتمادها من الهيئة.
 -9تقدمي االتفاقيات املربمة بني امل�سوق والبائع ,والتفوي�ضات ال�صادرة من البائع للم�سوق والتي
متنحه حق طرح تلك الوحدات للبيع ,والتوقيع على العقود وقب�ض الثمن – م�صدق عليها من
جهات االخت�صا�ص يف اململكة.
� -10أن يكون نظام امل�شاركة بالوقت م�صرح به يف الدولة التي تقع املن�ش�أة بها �إذا كان الت�سويق
لوحدات خارج اململكة.
� -11إبراز رخ�صة الت�سويق ال�صادرة من قبل الهيئة عند عملية الت�سويق يف الأماكن العامة والأ�سواق.
� -12أن يقدم امل�سوق تعهدا بتنفيذ �شروط العقد امل�برم مع امل�شرتي ومطابقة ال��وح��دات واملرافق
واخلدمات حمل العقد للمخططات وال�شروط التي مت على �أ�سا�سها توقيع العقد.
� -13أن يقدم امل�سوق تعهدا بت�سليم امل�شرتي عقد بيع م�سجل �أمام اجلهات الر�سمية املخت�صة يف دولة
املقر خالل ثالثة �أ�شهر من حترير العقد االبتدائي.
 -14التعهد من قبل امل�سوق خالل عملية الت�سويق باالبتعاد عن �أ�ساليب ال�ضغط والإحلاح املبالغ فيها
يف البيع لنظام امل�شاركة بالوقت وكذلك �إعطاء الوعود الرباقة للم�شرتي والتي ال تتفق مع الواقع
وال مع ما �سوف يواجه امل�شرتي.
 -15التعهد من قبل امل�سوق على �ضمان �صحة املعلومات التي يقدمها للم�شرتي  خالل عملية الت�سويق.

البــاب العـا�شـر� :ضـبـط املخـالفـــات
املادة التا�سعة والع�شرون :م�س�ؤولية �ضبط املخالفات
 .1تتم متابعة �أداء املرخ�ص لهم ،وكل من ميار�س ن�شاط بيع �أو ت�سويق الوحدات العقارية ال�سياحية
بنظام امل�شاركة بالوقت و�ضبط املخالفات عن طريق موظفني ي�صدر بتعيينهم قرار من الأمني
العام ل�ضبط املخالفات.
 .2يحق ملوظفي �ضبط املخالفات متابعة �أي عقار �أو مكتب ت�سويق لعقار ميار�س الن�شاط والدخول
لأي��ة وح��دة خم�ص�صة لال�ستخدام �ضمن هذا النظام ،كما يحق لهم االط�لاع على �أي��ة وثائق �أو
م�ستندات تخ�ص الرتخي�ص ويف �أي وق��ت ت��راه الهيئة منا�سباً واحل�صول على املعلومات التي
يطلبونها.
 .3ال يحق لأي من املرخ�ص لهم� ،أو من ميار�س هذا الن�شاط االمتناع عن تقدمي املعلومات املطلوبة
منهم� ،أو منع موظفي �ضبط املخالفات من الدخول للوحدات املخ�ص�صة.
 .4ال يحق ملوظفي �ضبط املخالفات دخول وحدات م�ستخدمه �إال بعد �أخذ الإذن من �شاغلي الوحدة.
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 .5ال يعفي التفتي�ش الذي تقوم به الهيئة �أياً من املرخ�صني من �أي تفتي�ش يقع حتت م�س�ؤولية جهات
�أخرى ،يخول لها نظامها التفتي�ش على مثل هذه العقارات �أو الأن�شطة التجارية.
املادة الثالثون� :آلية �ضبط املخالفات
 .1بعد ا�ستكمال عملية املتابعة والرقابة يقوم موظفوا �ضبط املخالفات ب�إعداد تقرير �ضبط املخالفة
على النموذج املعد لذلك.
 .2يوقع موظف �ضبط املخالفات على تقرير �ضبط املخالفة ،ويطلب من امل�س�ؤول عن �إدارة العقار �أو
الن�شاط �أو من يفو�ضه التوقيع على تقرير ال�ضبط.
� .3إذا  امتنع م�س�ؤول �إدارة العقار �أو الن�شاط �أو من يفو�ضه عن التوقيع على التقرير ،يتم توثيق
رف�ضه التوقيع من قبل موظف الهيئة يف التقرير ويكتب ا�سم ال�شخ�ص ال��ذي رف�ض التوقيع
وعالقته بالعقار �أو الن�شاط.
 .4ترفع حما�ضر �ضبط املخالفات من قبل مدير عام الإدارة املخت�صة �إىل جلنة التحقيق والف�صل يف
املخالفات يف الهيئة للتحقيق والف�صل فيها.

الباب احلـادي ع�شــر :التحقـيق والف�صـل فـي املخالفــات
املادة احلادية والثالثون:
تخت�ص جلان التحقيق والف�صل يف املخالفات التي ي�صدر بت�شكيلها قرار من رئي�س جمل�س �إدارة الهيئة
بالنظر يف خمالفات �أحكام النظام ،و�إيقاع العقوبات املرتتبة على املخالفات وفق ما هو من�صو�ص علية
بالنظام ،وتعتمد قرارات اللجنة من الأمني العام.
املادة الثانية والثالثون:
تنعقد جلنة التحقيق والف�صل يف املخالفات بح�ضور غالبية �أع�ضائها ويكون انعقاد اللجنة يف املقر
الرئي�س للهيئة �أو يف �أي مقر �آخر تراه اللجنة ،وت�صدر قراراتها بالأغلبية.
املادة الثالثة والثالثون:
تقوم اللجنة بو�ضع �إجراءات عملها ،ويتم اعتماد هذه الإجراءات من الأمني العام.
املادة الرابعة والثالثون:
يجب �أال يكون لأي ع�ضو يف اللجنة �أية عالقة مالية �أو م�صلحة مع �أي �شخ�ص يرتكب خمالفة للنظام،
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وعند النظر يف �أي مو�ضوع يكون لأي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة عالقة به �أو م�صلحة فيجب عليه
التنحي وعدم م�شاركة اللجنة يف نظر ذلك املو�ضوع.
املادة اخلام�سة والثالثون:
ي�صدر الأمني العام قراراً بت�شكيل �أمانة �سر للجنة مكونة من �أمني �سر وعدد من املوظفني الذين
يقومون بامل�ساندة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة.
ومن مهام �أمانة ال�سر ما يلي:
 .1كتابة حما�ضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها ،وا�ستقبال املراجعني.
 .2التن�سيق بني اللجنة وذوي ال�ش�أن من داخل الهيئة �أو خارجها ،مبا يف ذلك مواعيد اجلل�سات والتبليغ
بها وبقراراتها.
� .3أعمال الن�سخ وحفظ الدعاوى وامللفات والقرارات ال�صادرة من اللجنة وحكم ديوان املظامل املتعلق بها.
 .4لأمني ال�سر خماطبة اجلهات الإدارية ،فيما يكلفه فيه رئي�س اللجنة.

املادة احلادية والأربعون:
 ال يخل ق��رار جلنة التحقيق و الف�صل يف املخالفات بحق املت�ضرر يف طلب التعوي�ض �أم��ام اجلهة
الق�ضائية املخت�صة عما �أ�صابه من �ضرر نتيجة خمالفة �أحكام هذا النظام.
«»واهلل ويل التوفيق»»

ملزيد من املعلومات يرجى الدخول ملوقع الهيئة االلكرتوين:
www.scta.gov.sa

املادة ال�ساد�سة والثالثون:
يتم حتديد املكاف�آت ال�شهرية لأع�ضاء اللجنة ورئي�سها بقرار من جمل�س �إدارة الهيئة.
املادة ال�سابعة والثالثون:
للجنة بكامل هيئتها �أن تنتقل ملعاينة حمل املخالفة �أو �أن تنتدب �أحد �أع�ضائها �أو من تراه لذلك.
املادة الثامنة والثالثون:
يجوز للجنة اال�ستئنا�س بر�أي من تراه من املخت�صني واخلرباء �أو من موظفي الهيئة فيما يعر�ض 
عليها من خمالفات لهذا النظام ،دون �أن يكون له حق الت�صويت.
املادة التا�سعة والثالثون:
يجوز التظلم من قرار اللجنة �أمام ديوان املظامل خالل �ستني يوماً من تاريخ الإبالغ قرار العقوبة
بعد اعتماده.
املادة الأربعون:
يكت�سب قرار العقوبة املعتمد من الأمني العام ال�صفة النهائية ويكون واجب النفاذ �إذا م�ضت املدة
املحددة للتظلم دون تقدميه� ،أو �إذا �صدر حكم  من ديوان املظامل ي�ؤيد القرار اللجنة.
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Chapter 11: Investigation & 		
Resolution of Violations
Article 31:

Article 36:
Monthly allowances for the members of the committee and its Chairman shall be
allocated and paid upon a resolution issued by the Chairman of the SCTA’s BoD.

The investigation and resolution committee which shall be formed upon a resolution
issued by the Chairman of the SCTA Board of Directors, shall be responsible for
resolving violations of this Charter and to impose the corresponding penalties
as stated in this Charter. The resolutions of this committee shall be approved
by the Secretary General.

Article 37:

Article 32:

The committee shall have the right to seek the opinion of whomever it considers
qualified whether they be experts or SCTA employees, with respect to violations
of this Charter. This expert of SCTA employee shall have no right to vote.

The meeting of the investigation and resolution committee shall be held, with
the presence of majority of its members, at the SCTA headquarters or at any
other location agreed upon by the committee. The committee’s resolutions shall
be issued unanimously.

Article 33:
The investigation committee shall define its working procedures to be approved
and adopted by the Secretary General.

Article 34:
Members of the committee shall not have any financial benefits or interests with
the violators. If such a situation occurs, the committee member involved shall
abstain in the investigation and resolution of the case.

Article 35:
The SG shall issue a resolution for the formation of a Secretariat composed
of a secretary and a number of employees who shall provide technical and
administrative support services.

The entire committee shall have the right to visit the location of the violating
party for investigation, or delegate one of its members whom it sees capable for
this task.

Article 38:

Article 39:
The violator shall have the right to object to the committee’s resolution and
lodge an appeal to the Board of Grievance within sixty (60) days from receipt of
the Resolution on the imposition of penalty.

Article 40:
The Resolution of the committee, approved by the Secretary General shall be
deemed final and executory if the appeal period has lapsed or if a ruling confirming
the committee’s resolution is issued by the Board of Grievances.

Article 41:
The committee’s resolution shall be without prejudice to the violator’s right to
institute an action for compensation before the concerned judicial bodies for the
damage caused to him as a result of violation of the provisions of this charter.

This Secretariat shall undertake to perform the following tasks:
1. Writing reports, organizing meetings, and receiving visitors.
2. Coordinating between the committee and the concerned parties in or outside
the SCTA. This shall include the schedule of sessions, and reporting information
and resolutions.
3. Copying, filing, and archiving claims, folders, and resolutions issued by the
committee and the rulings of the Board of Grievance.

For further information, please visit the SCTA’s official website:
www.scta.gov.sa

4. The secretary may contact the administrative authorities regarding the
assigned tasks by the committee’s Chairman.
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6- All marketing materials should noticeably clarify that any purchaser has the
right to legally reconsider and withdraw from the contract in accordance with
this Charter.
7- The marketing agent shall provide the approved document to any purchaser,
and ensure that the purchaser has reviewed it prior to signing the contract.
8- In the case of marketing for a real estate outside the Kingdom, the marketing
agent shall provide the purchaser with detailed information as presented and
approved by the SCTA.
9- The marketing agent shall submit all agreements made between the marketing
agent and the vendor as well as the authorizations issued from the owner to
the marketing agent for providing those specific units for sale, for signing the
contract and collecting the money. All agreements and authorizations should be
certified by the concerned bodies in the Kingdom.
10- The Timeshare Law must be legally enforced in the country where the
property is located in the case of marketing for timeshare units outside the
Kingdom.
11- The marketing agent shall display the marketing license issued by the SCTA
when marketing in public places and malls.
12- The marketing agent shall submit an undertaking to execute the conditions
of the contract signed with the purchaser, and the compatibility of the units,
facilities and services stated in the contract with the plans and conditions agreed
upon
13- The marketing agent shall provide the purchaser with a valid contract of sale
recorded with the authorities of the country where the property is located within
three (3) months from issuance of the preliminary contract.
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Chapter 10: Inspection

Article 29: Responsibilities in Inspection
1- Official inspectors assigned by an order from the Secretary General shall be
in charge of monitoring the activities of licensees or all of those selling and
marketing tourism timeshare units.
2- The SCTA inspectors shall be authorized to inspect any real estate or licensed
marketing agency practicing the business. They also have the right to enter
and inspect premises specified for use according to this Charter, review any
relevant documents and records at any time the SCTA desires to obtain the
needed information.
3- All licensees shall not refuse SCTA inspectors from entering the timeshare
units and from providing the required information.
4- Inspectors shall not enter occupied units unless they have permission from
the occupants.
5- Inspections conducted by the SCTA shall not cancel the inspections of other
official bodies authorized to inspect such properties or commercial activities.

Article 30: Violation Report
1- After completing the inspection process, the inspectors shall prepare a
violation report by filling in the specific form.
2- The SCTA’s inspectors shall sign the report, and request the signature of the
manager of the real estate or his authorized representative.

14- The marketing agent shall undertake, during the marketing process, to
avoid annoying methods such as exerting pressure and irritating people to sell
timeshare properties, and shall also avoid giving attractive promises that do not
match the reality or what the purchaser will receive.

3- If the manager of the real estate or his authorized representative refused to
sign the report, then this refusal shall be noted in the report stating the name
and position of the manager.

15- The marketing agent shall undertake to provide the purchaser with correct
information during the entire marketing process.

4- The violation reports shall be submitted by the general manager of the
concerned department to the investigation and resolution committee at the
SCTA to investigate and resolve the issue.
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party – upon a deferred agreement between the third party and the vendorand the purchaser withdrew or cancelled the contract according to this article,
then the deferred agreement shall be cancelled without any further expenses or
obligations on the purchaser. The SCTA shall state the rules and regulations for
this item in a Resolution to be issued by its Chairman.

Chapter 7: Obligations
of the Purchaser
Article 23:
The purchaser shall utilize the unit for accommodation rightfully and shall
respect the Kingdom’s laws and regulations. He shall also use it in a good manner
respecting the neighbour’s comfort and privacy.

Article 24:
The purchaser shall receive the unit on the date specified in the contract
and immediately upon his arrival. He shall officially receive the furniture and
fixtures of the unit and check that they are in good condition before signing the
inventory and pricing list. If any of these furnitures or fixtures are damaged or
lost intentionally or due to negligence, the purchaser shall pay the agreed upon
compensations as stated in the signed contract.

Article 25:
The purchaser shall submit a written notification to the vendor if he wishes to
sell, transfer, yield, or bequeath his share of the real-estate or any other rights
agreed upon in the contract.

Article 26:
The purchaser shall not perform any kind of alterations on the unit during the
agreed upon period unless with the approval of the vendor and other purchasers
of the same unit.

Chapter 8: Guarantees
Article 27:
The vendor or the marketing agent shall provide the guarantees required to
obtain licenses from the SCTA based on the type of the required license according
to the following:
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First – Required Guarantees for the Real-estate License:
1- The ownership deed and register shall be notarized by a Notary Public in that
the real-estate property includes timeshare units, and shall not be sold without
the written approval of SCTA.
2- The vendor selling a timeshare unit in the Kingdom or abroad shall provide a
current bank guarantee issued by an accredited bank in Saudi Arabia in favor of
SCTA. This guarantee shall be valid for the entire licensing period, with a value
of Saudi Riyals Twenty Five Thousand (SR 25,000) for each timeshare unit.
The guarantee shall not be encashed without a written notification from SCTA.
After 4 years from the actual operation date, the guarantee shall be gradually
encashed throughout the remaining period of the license.

Second – Required Guarantees for the Marketing License:
1- The marketing license applicant shall provide a bank guarantee with a value
of Saudi Riyals Five Hundred Thousand (SR500,000) issued by an accredited
bank in Saudi Arabia in favor of SCTA. The guarantee shall be valid for the entire
licensing period, and shall be renewed every time the license is renewed. This
guarantee shall not be encashed without a written notification from the SCTA.

			

Chapter 9: Marketing

Article 28: Marketing Regulations
1- Any vendor or marketing agent shall not market a timeshare real-estate unit
unless licensed by the SCTA.
2- Marketing shall include all common marketing and publication means.
3- The marketing agent shall not utilize the logos of the SCTA or any other public
body. The marketing campaigns shall not appear to be directed by the SCTA or
any other public body. He shall clarify in all his marketing campaigns that they
are directed by a private entity authorized by the SCTA.
4- The marketing agent shall abide by the marketing and advertisement laws
and regulations of Saudi Arabia.
5- The marketing agent shall not be authorized to open any branch for marketing
unless licensed by the SCTA, and obtained approval for the location, in addition
to complying with all other regulations issued by other concerned bodies. The
marketing agent shall install a sign board on each branch stating the field of the
activity and the name of the licensed marketing agent. It is also possible to add
the name the vendor or the real-estate.
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to withdraw from the contract within (10) days of signing the contract without
providing any justifications or paying any fees. Also, it should state the purchaser’s
right to withdraw from the contract in accordance to the provisions of Article
22 of this Charter; the purchaser is not obligated to pay any expenses paid by
the vendor or any other expenses related to this contract. This phrase should be
written exactly before the space specified for the purchaser’s signature.
3.18 The action to be taken if the purchaser fails to pay the amounts due, whether
the fees concerning the unit itself or management and annual maintenance.
3.19 A clear clause stating that the vendor shall not impose any additional
expenses or payments on the purchaser aside of what have been agreed upon in
the contract.
3.20 Measures and conditions for exchanging the agreed upon timeshare period
with another equivalent period within the same season or any other season or
for any other unit of the same specification in accordance with the provisions of
the contract.
3.21 A clear statement stating that the purchaser shall pay for any expenses
caused by negligence or misuse of the unit’s contents based on the agreed upon
costs. This shall be in accordance with the inventory signed by the purchaser
upon handing over the unit.

7. For the real estates located in Makkah and Madinah, the number of timeshare
contracts signed with one purchaser shall not exceed 30% of the total number
of tourism units in the real estate.

Second: the vendor may include in the contract the terms stating
the purchaser’s obligations provided that they do not violate the
Law and this Executive Charter.
Article 22: Withdrawal from the Contract
1- Without prejudice to the purchaser’s rights related to the cancellation of
contracts, the purchaser shall have the right to:
(a) Withdraw from the timeshare contract within 10 days from signing the contract
by both parties, or any other preliminary binding agreement. If the tenth day is
an official holiday, the period shall be extended to the next following business
day. The right to withdraw from the contract shall be valid until 12:00 o’clock
midnight of the tenth day in the country where the contract was signed.

3.23The purchaser’s right to sell, waive or endow his share of the contract to
another party, and his right to assign his share by will to his heirs upon his death
after fulfilling all the necessary procedures.

(b) Cancel the timeshare contract within 3 months starting from signing the
contract or any other preliminary agreement provided that the contract does
not include the information stated in Article 12 of this Charter upon signing the
contract or document. If such information was provided within the specified 3
months, the withdrawal period stated in paragraph (a) of this article shall start
from the date the information was provided.

3.24 A statement stating that the vendor shall not impose any deposits on the
purchaser before the end of the period that enables the purchaser to cancel or
withdraw from the contract.

(c) Withdraw from the timeshare contract without justification within 10 days
following the 3 months specified in paragraph (b) of this article, if the information
stated in Article 12 of this Charter is not provided within the specified 3-month period.

4. The contract shall be issued in three (3) copies, one copy each for the vendor
and the purchaser and one copy for the SCTA. The SCTA’s copy shall be submitted
to the SCTA to be endorsed in the Register upon payment of the registration
fees within five days of signing the contract. Any alteration or correction or
addition in the contract or its provisions shall not be taken into account if not
signed by both parties and approved by the SCTA.

2- The purchaser shall notify the vendor of his cancellation or withdrawal from
the contract by sending a written notification through registered mail to address
stated in document or contract. The notification shall deemed acceptable if
submitted prior to the end of that period.

3.22 The criteria for the restoration and furnishing the units in particular and the
real estate in general

5. The number of contracts to be signed by the vendor shall not exceed the
number of licensed timeshare units times the number of annual timeshare
periods. Maintenance period shall not be included in these contracts.
6. The vendor or marketing agent shall have no right to sign a timeshare
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contract for a unit located in Makkah or Madinah for a period exceeding 2 years
in accordance with Article 5 of the Real Estate Ownership and Investment Law
for Non-Saudis.

3- The purchaser shall have the right to sell, waive, or endow his share of the
contract to another party; assign it by will to his heirs upon his death, and any
other rights concerning this contract.
4- If the timeshare contract value is partially or totally covered in deferred
payments paid by the vendor to the purchaser or to the purchaser from a third
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approved and signed by all parties, including the SCTA; or until a court order is
issued after a lawsuit has been filed by one party against the other.

contact numbers of the vendor; in addition to his signature and stamp on the
contract and attached documents.

Chapter 5: Management
Standards & Criteria

3.3 The name, address, and contact numbers of the vendor’s representative
(authorized representative), in case there is a vendor representative.

Article 19:
If the vendor lacks the technical qualifications to manage the timeshare real
estate units, he shall contact a management company or organization to manage
these units on his behalf, provided that the contract shall be in accordance with
the following terms and conditions:

3.5. The location and address of the timeshare unit, and the number and date of
Timeshare license.

1. The establishment shall be specialized in the management of real estate.
2. It shall have a Commercial Registration.
3. It should have the human resources qualified to manage, operate and maintain
the tourism real-estate units in general and the timeshare units in particular.

3.7 The number of weeks agreed upon, the number of weeks within the year, and
the number of guests allowed to using the unit. If the number of guests exceeded
the allowed limit, the owner has the right to request additional fees.

Article 20:
The contract between the vendor and the management company shall not release
the vendor from his obligations as specified in this Charter. He may stipulate
additional articles in the contract to define the management company’s legal
liabilities before him.

Chapter 6: Timeshare
Contract Conditions
Article 21: Timeshare Contract Conditions:
First: The Timeshare contracts shall include at least the following conditions:
1. The contract and attached documents shall be written in Arabic, and may be
translated into other languages, provided that the Arabic text shall be the one binding.
2. The real-estate ownership deed shall be an integral part of the Timeshare contract.
3. The contract shall include detailed information of timeshare units that have
been agreed upon to be sold, details about rights and obligations of both parties,
amount of money due for payment and their dates. The contract shall at least
include the following information:
3.1 The date and place where the contract was signed by the parties.
3.2 The name, location, address, headquarters, commercial register, and the
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3.4 The name, address, contact numbers, and the identity of the purchaser.

3.6 A map shall be attached to the contract to clarify the unit’s location and number.

3.8 A detailed description of the unit’s space, components, type of finishing,
services, and the type and standard of furniture.
3.9 The agreed upon date for handing over the unit if it was under construction
when signing the contract and the guarantees provided to the purchaser in case
the vendor did not meet he agreed upon date.
3.10 The facilities and services associated with the real estate provided for
the benefit of the purchaser such as pools, playgrounds and car parking. Any
conditions for use must be mentioned.
3.11 The fees that shall be paid by the purchaser in return for annual maintenance
services, the amount of annual interest if any, and the conditions for the use of
public utilities (electricity, water, phone, sewerage system, and waste disposal).
3.12 The guidelines for management, maintenance and restoration of the real estate.
3.13 Define the period of time to use the timeshare, and identify the start date
for the purchaser to exercise his right under the contract.
3.14 The amount of money paid by the purchaser in order to exercise his rights
based on the contract or public services, and any other expenses.
3.15 The possibility of subscribing to an approved timeshare exchange program
and the obligations of the purchaser in such a case.
3.16 The conditions for the transfer of the purchaser’s right in the contract.
3.17 A clear and apparent statement stating that the purchaser has the right

17

If the vendor submits the document after amendments within (30) days from
receipt of SCTA’s notification, SCTA shall review the document and approve
it in accordance with the original application. If the vendor failed to meet the
deadline, he shall submit a new application and to pay the required fees.

3. Restore or refurnish the units within the agreed upon periods, in conformity
with the standards approved by the concerned bodies to ensure the sustainability
of the original classification level.
4. Expend the maintenance and management fees he collected from the
purchasers to maintain and manage the units.
5. Develop an internal regulation for organizing the work flow in the timeshare
units. The vendor shall also keep a register containing information details of the
employees and any other real-estate or contract related entity.

Article 15:

Article 18:

receiving all the required information, or to notify the vendor of its rejection of
the document stating the reasons and required amendments.

Article 14:

The vendor shall present the real estate document as approved by the SCTA to
whoever may request information regarding the timeshare real-estate unit.

If the real-estate units to be marketed are under construction or will still be
constructed, the vendor shall assign a financial officer according to the following:

Article 16:

1. The financial officer must be independent from the vendor or marketing agent
and are not related by blood, and shall not derive any financial benefits between
and among them except for organizing the budget for the project. The financial
officer shall be approved by the SCTA.

The vendor shall notify SCTA of any changes on the information provided in the
document in order to obtain the SCTA’s approval of these changes.

Chapter 4: Obligations
of the Vendor
Article 17:
Without prejudice to the vendor’s obligations under the Timeshare Law and the
Charter; the vendor is obligated to:
1. Keep copies of the contracts of the timeshare real-estate units that have been
sold under the Timeshare Law provided that the contracts are still valid. The
vendor shall also develop and internal register containing detailed information
of all purchasers, including the purchaser’s name, nationality, address, contact
numbers in the Kingdom and abroad, number of the signed contracts, the
timeshare period allocated for the purchaser, and the number of contracted real
estate units. Security officials shall be provided with the required information
through the internet.
2. Provide basic services for the purchasers during their stay to enable them to
exercise their rights in accordance with the license and the contract. The vendor
shall also monitor the scheduling system for the reservation of contracted units
in accordance with the agreements with the purchasers. The vendor shall hand
over the contracted units to their purchasers on the dates set in the contracts.
The units shall be fully equipped in accordance with the details mentioned in the
contract. The vendor shall have control of the property and shall be responsible
for providing safety and security measures.
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2. The vendor or marketing agent shall monitor the financial officer an account
with a Saudi bank where all amounts collected from purchasers or their
representatives are deposited. The vendor or marketing agent shall provide the
SCTA with any information required concerning the procedures taken in this
account, which shall be monitored by the SCTA.
3. The vendor shall sign a contract with the financial officer stating the following:
a. The financial officer shall be responsible for withdrawing the money deposited
in the account for the development and construction of the real estate unit
based on the percentage of progress in the construction, and the construction
plan approved by the SCTA.
b. In the event of the purchaser’s withdrawal or cancellation of the purchasing
contract, based on the Law and its Executive Charter, the financial officer shall
return the payments directly to the purchaser or to the vendor in case the vendor
has paid the purchaser after SCTA’s approval.
c. The financial officer shall not be responsible for any promises or commitments
made by the vendor or the marketing agent to any purchaser.
d. The financial officer shall be responsible for any payment made by him without
ascertaining the recipient’s entitlement to receive this payment.
e. If there are conflicts regarding the account or the deposits, the financial officer
shall keep all payments in the account until he receives a written instruction

15

Article 10: Issuance of Marketing License
The SCTA shall examine the application for a marketing license within 60 days
from the date of submission of all the required documents in accordance to this
Charter. Thereafter, it shall issue the marketing license with a validity period of
not more than 3 years which may be renewed for a similar period.

Article 11: Transfer of Ownership of the Timeshare Real Estate
1- The vendor or his authorized representative shall submit to SCTA a written
request to transfer ownership together with the supporting documents
evidencing the transfer. The application for transfer shall include the following
information:
a. License number issued by the SCTA.
b. Name and personal circumstances of the new owner.
c. The expected date of transfer of ownership along with the agreement signed
between the two parties, including the assignment of all the responsibilities of
the vendor to the new owner.
d. A copy of the advertisement in the Official Gazette or in one of the newspaper
dailies announcing the desire of the vendor to transfer his ownership over the
real estate.
e. An undertaking by the new owner to assume all the obligations of the vendor.
f. The new owner shall submit all the guarantees required in this Charter.
2- After reviewing the application for transfer and ascertaining that the new
owner has met all the requirements, the SCTA shall issue a statement to the
Notary Public stating its approval on the transfer of ownership of the realestate. However, it should still be annotated on the title deed that the realestate includes some timeshare units which cannot be sold without the written
approval of SCTA.
3- After the new owner has submitted the ownership deed marked in accordance
with paragraph 2 above, the SCTA shall issue a new license for the remaining
period of the prior owner’s license. The license may be issued for a longer period
of time provided that all fees have been paid, and all the conditions have been
fulfilled. This process shall be entered in the Register.
4- After having been licensed as the new vendor by SCTA, the new owner
shall send announcement of this change to all purchasers to their respective
addresses as mentioned in the contract via registered mail with a copy thereof
to the SCTA. These letters shall form as integral part of the contracts signed
with the purchasers.

			

Chapter 3: Deed

Article 12: Document
The vendor shall provide a written and dated document, which shall accurately
clarify in details the information related to the vendor, real-estate and timeshare
plan, and shall include at least the following information:
1. The name of the vendor and his Commercial Registration Number.
2. The name of the management company and its Commercial Registration Number.
3. The name, address and commercial title of the timeshare.
4. The License Number.
5. Detailed information of all timeshare units marked for sale under the
Timeshare Law, including but not limited to, the area, number of rooms, services
and furniture provided in each unit, in addition to information regarding utilities
available to serve the property and the targeted purchasers in general.
6. List of prices and rates of each unit and the method of payment.
7. If the vendor is a member of a timeshare exchange program, the name,
address, and subscription details of that program shall be mentioned.
8. If the real-estate is under construction or awaiting operation, the expected
date of operation shall be stated.
9. The financial arrangements with the financial officer, whether for signing
contracts with a third party or collecting deposits paid by the purchasers prior
to operation.
10. Details on the maintenance system, and the annual maintenance fees to be
paid by the purchasers.
11. Details on the system of booking, or waiver, or subscription in timeshare
exchange program.
12. The document must be written in Arabic, and may be translated into other
languages.

Article 13:
The vendor shall submit the document to the SCTA for review and approval,
after payment of the required fees. The SCTA shall approve the document upon
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Article 5: License Duration and Renewal
1- The SCTA shall fix the license period to not more than 30 renewable years and
to take into consideration the number of years of existence of the real estate,
the lease and timeshare contracts. The licensee shall renew his license every
three years in accordance with the form prepared for that purpose.
2- The licensee shall submit a renewal application at least 3 months prior to the
expiry of the three-year period. The licensee shall bear all the consequences of
his action for late renewal application.
3- The licensee shall submit all documents specified in the form and shall be
attached to the renewal application, along with a document confirming the
payment of update fees.
4- The licensee shall submit information on any changes, if any, to the real
estate or to the contracts signed with purchasers, which shall be attached to
the renewal application.

Article 6: Renewal of License
The SCTA shall renew the license for a period or periods not exceeding 10 years
provided that the licensee has complied with all the requirements for license
renewal and settled the required fees.

Article 7: License Cancellation Procedures
∑ The licensee shall submit a cancellation request to the SCTA.
∑ The licensee shall advertise in one of the Saudi newspapers to the effect that
whoever has a claim against the licensee shall submit his claim to the SCTA
within one month.
∑ The licensee shall submit a written declaration to the effect that all claims
against the purchasers or companies have been settled.
∑ The financial guarantee shall not be paid until after the lapse of three months
from the date of cancellation of the license.

Article 8: License Requirements to Market Units in KSA
Tourism real estate units located in the KSA may not be sold or marketed
under the Timeshare Law unless they are registered and licensed by the SCTA
according to the following:
1. The vendor must be a holder of license to practice the activity.
2. The marketing agent must have a commercial registration.
3. The applicant shall submit a statement stating the number of timeshare units
to be marketed in the Kingdom under the Timeshare Law, specifying the city,
location, area, description of the contents and facilities, the number of timeshare
periods, estimated rate and means of payment.
4. The applicant shall submit the guarantees stated in this Charter.
5. The applicant shall submit the contract forms for the timeshare units to be
marketed based on the Timeshare Law, defining the rights and obligations of
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both parties in accordance with the provisions of this Charter.
6. The applicant shall submit documents stating management methodologies,
after sale services, and fees.
7. The vendor shall submit a certificate of membership for the timeshare units
to one of the authorized local or international timeshare exchange programs, if any.
8. The vendor shall submit the agreements to be signed by the purchaser and
the marketing agent; and the mandate issued by the vendor to the marketing
agent authorizing him to market those timeshare unit, sign the contracts, and
to collect payments, after obtaining the approval of the SCTA.
9. The vendor and the marketing agent shall be responsible for providing the
purchasers their rights; and this must be stated in the contracts signed between
the vendor and marketing agent.
10. The applicant shall undertake to provide SCTA for its review, with any
documents concerning the project, upon SCTA’s request.
11. The applicant shall settle all the fees required for the issuance of a marketing license.

Article 9: License Requirements to Market Units outside of KSA
Tourism real estate units located outside of the Kingdom may not be sold or
marketed under the Timeshare Law, unless registered and licensed by the SCTA
according to the following:
1. The applicant shall fulfill all the licensing requirements for marketing real
estate units in the Kingdom.
2. The applicant shall submit a statement which shall include the number of
units to be marketed in the Kingdom under Timeshare Law, identifying the
country, city, location, area, description of the contents and facilities, number
of timeshare periods, estimated rates, taxes, if any, and means of payments.
3. The vendor shall submit documents to prove ownership of the real-estate,
and a copy of the license issued to practice the timeshare activity.
4. All the submitted documents shall be issued through the official authorities
of the concerned country, and authenticated by its embassy in the Kingdom.
5. The applicant shall submit the contract forms of the timeshare units to be
marketed under the Timeshare Law, stating the rights and obligations of both
parties. In addition to clarify the procedures to be observed to sell those units
to the purchasers, the registration procedures and other actions required by
the regulations of the concerned country.
6. The applicant shall submit the agreements signed between the marketing
agent and the vendor, and the mandates issued by the vendor to the marketing
agent granting him the right to sell those real estate units, sign the contracts,
and collect payments after obtaining the approval of the concerned authorities
in that country. Ratification shall be done at the concerned country’s embassy
in the Kingdom.
7. Certified Arabic translation of the documents and papers written in a
language other than, Arabic must be issued by a licensed translation office in
the Kingdom.
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13. Timeshare Exchange Programs: Programs prepared by companies that are
legally licensed to supply and operate the exchange holiday service by selecting
a number of timeshare tourism real estate units in different countries, which
are subject to Timeshare Law, and organizing them in one group to exchange
timeshare periods between participants of the exchange program.
14. License: A document issued by the SCTA which authorizes the vendor or his
agent to perform this practice or market the activity.
15. Notification: A written letter issued by the purchaser to the vendor for the
purpose of officially notifying him of contract cancellation or withdrawal in
accordance with the provisions of the Timeshare Law and its Executive Charter.
16. Warning Notification: A written letter issued by the SCTA to the vendor
for the purpose of notifying him of a violation of the Timeshare Law and its
Executive Charter during a certain period of time.
17. Deed: A written and dated document stating all data and information related
to the vendor, the real-estate, and the timeshare program. The document shall
be approved by the SCTA.

Chapter Two: Registration &
Licensing Procedures
Article 2: The Register
A general register shall be prepared at the SCTA called Timeshare Register and
shall contain information related to timeshare as follows:
∑ Registration and licensing applications
∑ Date and information on theVendor and the Purchaser
∑ Timeshare real estate units located in the Kingdom
∑ Data on Issued licenses
∑ Updated licenses data

Article 3: Licensing & Registration Requirements
1. The applicant shall have a Commercial Registration
2. The applicant shall be the owner of the land on which the property is built
for a period of not less than twenty years. The title deed shall be signed by the
Notary Public, and marked in writing that the property contains units that shall
not be sold without the written approval of the SCTA.
3. The applicant shall have the required licenses of other concerned parties.
4. The number of timeshare units in a single location shall not be less than 40 units.
5. Tourism real-estate units shall provide basic hotel services not less that a
four-star standards for hotel apartments or or first-class for the furnished units
according to the classification adopted by the Kingdom.
6. The applicant shall pay the required fees for reviewing the application and
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issuing the license.
7. The applicant shall provide the guarantees stated in article 27 of this Charter.
8. The applicant shall contract a qualified management company to operate the
activity; the vendor may manage the company if qualified.
9. The applicant shall assign a chasing official for standing or under construction
real estate properties he so wish to market in accordance with Article 18 of this Charter.
10. The applicant must provide an insurance policy covering the real estate and
third party against all risks including natural disasters. The insurance policy
must be issued by a company licensed by the government.

Article 4: Licensing Procedures
First: Licensing Application
Any person wishing to obtain a license to practice the activity shall complete the
licensing application form approved by the SCTA, and shall provide the following
documents:
1. An insurance policy covering the real-estate and the third party at least,
against all risks including natural disasters. The insurance must be issued from
a company licensed by the government.
2. A written undertaking to provide all the guarantees stated in Article 27 of
this Charter.
3. A payment receipt for the review of the license application.
4. A copy of the real state title deed and the original deed notarized by the
Notary Public, and marked in writing that the property contains units which shall
not be sold without the written approval of the SCTA.
5. The lease contract shall state that the purpose of this contract is to practice
the timeshare activity.
6. Provide documents proving the rights to utilize the land and that the required
licenses are provided by the concerned parties.

Second: Review of Applications and Issuance of License by
SCTA:
1. The SCTA shall review the application and may request the application to be
reviewed by other concerned parties of the public sector, inspect the location,
and review the relevant information; the SCTA shall then issue its preliminary
approval.
2. After SCTA’s preliminary approval, the applicant shall complete the licensing
provisions stated in the previous article. These include the real-estate
insurance, providing the required guarantees, management contract, chasing
official contract (if the project is under construction), and payment receipt. The
applicant must submit all the documentation proving that every requirement
has been duly complied with.
3. The SCTA shall review the documents provided by the applicant and shall
issue a a license to practice the activity.
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Fifth: Timeshare Executive Charter
6. The Law has set fines that reach a maximum of Five Hundred Thousand
Riyals (SR 500,000) for violators, in addition to other penalties, such as
suspension or cancellation of license.
7. The Law requires that the SCTA shall establish a register of timeshare
activities including detailed information on the timeshare contracts, the
parties and the related real-estate situated in the Kingdom.
8. The Law has granted those who are already engaged in the timeshare
business a one year notice to modify their terms in pursuance to the
approved Law.
9. The Law granted the SCTA the right to receive financial returns for the
services it provides upon a Resolution by the Council of Ministers issued for
this matter.
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Chapter One: Definitions
Article 1: Definitions
The following explanations refer to phrases and expressions stated throughout
this Law, unless otherwise stated
1. Secretary General: The Secretary General of the General Commission for
Tourism & Antiquities.
2. Law: The Timeshare Law for tourism real-estate units.
3. Tourism Real-estate Units: Hotels, furnished apartments, resorts and other
units related to tourism accommodation; including tourism real-estate units
located in Makkah and Madinah.
4. Activity: The timeshare activity in the tourism real-estate units.
5. Unit: Any real-estate or part of a real-estate property the annual occupancy of
which is divided into periods, and each period could be sold based on a Timeshare
Contract.
6. Financial Officer: A qualified person approved by the SCTA to deposit the
money paid by the purchaser or his representative throughout the timeshare
process related to real-estate timeshares which are under construction or those
to be constructed. In addition to being responsible for disbursing those amounts
under the supervision of the SCTA.
7. Advertisement: A means of communication for the purpose of promoting to
sell a tourism real-estate unit through, timeshare or for the purpose of inviting
others to attend a presentation for the same purpose. The following tools are used:
a. Brochures, pamphlets, TV and radio advertising programs.
b. Direct means of communication via the internet, telephone or fax.
c. A sent invitation via direct mail.
8. Marketing: An act of convincing others to purchase a timeshare real-estate
unit for one or more periods in accordance with the Timeshare Law using
approved marketing methodologies including competition, gifts, and prizes.
9. Marketing Agent: A person or legal entity who is authorized as an agent for
marketing the vendor’s timeshare real-estate units based on a signed contract
with the vendor.
10. Register: a documentation of detailed data related to the activity, vendors,
purchasers, and real-estate units located in the Kingdom for this activity.
11. Timeshare Period: a specified period of time during which the purchaser shall
have the right to use a tourism real-estate unit based on a contract signed with
the vendor.
12. Management Company: a company or an establishment responsible for the
management, operation and maintenance of the real-estate units on behalf of
the vendor.
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Introduction
First: Introduction
Timeshare is a new tourism product that has become widely
spread in the few past years. Today, timeshare is a successful
business around the globe, and is considered one of the fastest
growing sectors in the world’s hospitality industry. The
concept of this law is based on the distribution of the costs
of development, furnishing, management, operation and regular
maintenance over more than one beneficiary. It also provides
tourists with a variety of locations and seasons, and improves
the quality of tourism facilities.
Second: Positive Impacts of Timeshare
1. Utilizes tourism accommodation units around the year which grants high
occupancy rates.
2. Increases numbers of visitors and lengths of stay which correspondingly
increases investment opportunities.
3. Distributes the costs of development, furnishing, management, operation
and maintenance over more than one beneficiary. This doubles the benefits
as it reduces the costs on the tourist which suits all segments of society, in
addition to minimizing the investment burdens related to construction and
expansion of the main facilities.
4. Reduces the overload caused by seasonality by providing different
promotions for the same unit depending on the time of the year. This motivates
the tourists to choose different times of the year to spend their holidays.
5. Protects tourists from a possible increase in the prices of real-estate and
therefore from the rents since the tourists pay in the current price and benefit
from the unit for a period of 25 years or more.
6. Contributes effectively in developing the tourism-related service sectors,
which provides the youth with various job opportunities in different
administrative, financial, and technical fields.
7. Saves tourists from spending time and effort in searching for a suitable
accommodation every year, especially during the holiday seasons when
accommodations are packed and prices are high.
8. The exchange regulations of this law allow tourists to exchange their units
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(time or place) for units in another city or country at no extra charges, thus
providing tourists with a great deal of flexibility.
9. Possibility to provide self-financing for the projects by marketing them
among purchasers ahead of development. This reduces the amount of money
invested in such projects compared to the traditional financing schemes.

Third: Timeshare Law in Saudi Arabia
When the need and opportunity arise for this law in the Kingdom, the
Government swiftly took the step towards developing the Timeshare Law.
The Saudi Commission for Tourism & Antiquities played an active role in all
the phases of preparing, developing, and approving the Timeshare Law and
its Executive Charter. The Timeshare Law was issued by the Royal Decree
No. M/52 dated 20/08/1427H (corresponding to September 13, 2006). The
Executive Charter was issued by Resolution No. 2/1979 dated 06/05/1428H
(corresponding to May 23, 2007) by HRH, the Chairman of SCTA’s Board of
Directors.

Fourth: Key Features
1. The concept is based on the theory of lease «selling utility» whereby the
vendor (the licensee) sells the usufruct of a specific real estate unit for a
specified period of the year and for a specific number of years to a beneficiary,
of not less than three years. The vendor’s role to manage and supervise the
unit remains.
2. The Law has granted the SCTA absolute power to supervise this activity,
and the Chairman of the BoD shall issue the Executive Charter.
3. The Law covers all timeshare contracts entered into in the Kingdom,
whether the property is in the Kingdom or abroad. It also covers contracts
signed outside the Kingdom for properties located in the Kingdom.
4. The Law focused on the protection of beneficiaries, including the purchaser’s
right to withdraw from the contract without giving any reason within 10 days
from the date of signing the contract. The purchaser may also withdraw within
3 months if the complete information is not included in the deed provided to
the purchaser prior to signing the contract.
5. The Law grants the purchaser the right to use the unit, and sell his share in
the timeshare contract, relinguish, endow it to others or include in the will his
or her right in the timeshare contract.
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