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 الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
 

 الباب األول
 تعريفات وأحكام عامة

 
 المادة األولى:

ادلعاين ادلبينة أماـ كل منها، ما مل يقتض السياؽ خبلؼ  ،أينما كردت يف ىذه البلئحة ،يقصد باأللفاظ كالعبارات اآلتية
 ذلك:
 : نظاـ مراقبة شركات التمويل.النظام

 كنظاـ مراقبة شركات التمويل.  كنظاـ اإلغلار التمويلي : نظاـ التمويل العقارمويلأنظمة التم
 : البلئحة التنفيذية لنظاـ مراقبة شركات التمويل.الالئحة

 : مؤسسة النقد العريب السعودم.المؤسسة
 : زلافظ مؤسسة النقد العريب السعودم.المحافظ

 نشاط التمويل. دلمارسةرخيص : الشركة ادلساعلة احلاصلة على تشركة التمويل
 : الشخص احلاصل على التمويل.المستفيد

 : من توجو لو خدمات شركة التمويل.المستهلك
 نشاط التمويل. مارسةدب ما: التصريح الذم تصدره ادلؤسسة لشركة الترخيص

 نشاطالعاشرة من النظاـ أك أم  ادلنصوص عليها يف ادلادة : نوع أك أكثر من أنواع التمويلالنشاط أو األنشطة التمويلية
 توافق عليو ادلؤسسة كفقان للمادة نفسها.سبويلي آخر 

 .كالبلئحة ادلنصوص عليها يف النظاـ لؤلنشطة: منح االئتماف بعقود التمويل
 .كالبلئحة نح دبقتااه االئتماف لؤلنشطة ادلنصوص عليها يف النظاـؽلُ : عقد عقد التمويل

على مدة عقد التمويل بعد خصم النفقات كادلصاريف كالتكاليف  ان موزعمن ادلستفيد  سدادهستحق ادل: إمجايل ادلبلغ القسط
 .اإلدارية اخلدمات كتكاليف كالعموالت الرسـوغَت ادلتكررة، مثل 

متغَتة ثابتة أك  سنوية بنسبة مئوية عنها التعبَت كؽلكنادلقررة على ادلستفيد دبوجب عقد التمويل،  األجل قيمة: كلفة األجل
 مبلغ التمويل ادلقدـ للمستفيد. من
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عقد التمويل، كتشمل كلفة  أحكاـ كفق: ما يلتـز ادلستفيد بأدائو من تكاليف خبلؼ مبلغ التمويل إجمالي كلفة التمويل
أم  استبعاد مع ،اإلدارية، كالتأمُت، كأم نفقات الزمة للحصوؿ على التمويل كتكاليف اخلدمات كالعموالت كالرسـواألجل، 
نتيجة إخبللو بأم من التزاماتو الواردة يف  تستحق على ادلستفيد اليترسـو التكاليف أك ال مثلذبنبها  للمستفيد ؽلكن نفقات

 عقد التمويل.
 : احلد األقصى أك إمجايل ادلبالغ ادلتاحة للمستفيد دبوجب عقد التمويل.مبلغ التمويل

 : مبلغ التمويل ماافان إليو إمجايل كلفة التمويل.دمن المستفي سدادهإجمالي المبلغ المستحق 
 ف من ىذه البلئحة.و كالثمان احلاديةزلسوبان كفق أحكاـ ادلادة : معدؿ اخلصم معدل النسبة السنوي

 : رللس إدارة شركة التمويل.مجلس اإلدارة
كلوف عن ؤ كادلس كمديرك اإلدارات الرئيسة، ،ادلايل: العاو ادلنتدب كالرئيس التنفيذم كادلدير العاـ كنواهبم، كادلدير اإلدارة العليا

 كظائف إدارة ادلخاطر كادلراجعة الداخلية كااللتزاـ يف شركة التمويل. 
 : قيمة األصل ادلعرض ألم سلاطر ائتمانية، مثل سلاطر عدـ السداد أك اطلفاض التصنيف االئتماين.التعرض

 أك أكثر من رأس ماؿ شركة التمويل ادلدفوع كاحتياطياهتا. :(5: التعرض دلستفيد كاحد بنسبة )التعرض الكبير
غَت  كأ :( أك أكثر من أسهم شركة التمويل أك حقوؽ التصويت فيها، سواء أكانت شللوكة بشكل مباشر5: )النسبة المؤثرة

 مباشر من شخص كاحد أك عدة أشخاص يتصرفوف باتفاؽ.
 

 المادة الثانية:
 :اآليت ذلك كمن، البلئحةك  لنظاـكفقان ل اإلشراؼ على أعماؿ شركات التمويلك  ويلالتم قطاع تنظيمتتوىل ادلؤسسة 

 .التمويل كلوائحها أنظمة أحكاـ كفق، يةالتمويل األنشطةأك أكثر من  نشاط دبمارسةالًتخيص  .1
 استقراره كعدالة التعامبلت فيو.ك للمحافظة على سبلمة قطاع التمويل  البلزمة اإلجراءاتازباذ  .2
 تشجيع ادلنافسة ادلشركعة كالعادلة بُت شركات التمويل.ل البلزمة جراءاتاإلازباذ  .3
 قطاع التمويل.عمل  تنظيمالقواعد كالتعليمات البلزمة لإصدار  .4
تنظيم خبلؿ  منازباذ الوسائل ادلناسبة لتطوير قطاع التمويل، كالعمل على توطُت كظائفو، كرفع كفاءة العاملُت فيو،  .5

 .لديها العاملُت كتنمية معارؼ امهاراهت رفعك ادلوارد البشرية  تدريب شأفات التمويل يف التزامات شرك
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 المادة الثالثة: 
 يف عليها ادلنصوص األنشطة من نشاط سبويلي أك أكثر دبمارسة لو يُرخصؼلاع ألحكاـ ىذه البلئحة كل شخص اعتبارم 

 دبا يف ذلك نشاط إعادة التمويل. نفسها، للمادة كفقان  ادلؤسسة عليو افقتو  آخر سبويلي نشاط أم أك النظاـ من العاشرة ادلادة
 

 الباب الثاني
 ترخيص شركات التمويل

 
 المادة الرابعة: 

 األنظمة أك البلئحةك أم نشاط سبويلي إال بعد احلصوؿ على ترخيص من ادلؤسسة كفقان للنظاـ  شلارسةال غلوز ألم شخص 
طبيعتها  أف رأتمن بعض األحكاـ ادلقررة يف ىذه البلئحة إذا  كاألنشطة ء بعض العملياتكللمؤسسة إعفا ،األخرل ادلرعية

 .ستدعي ذلكي أك حجمها احملدكد
 

 المادة الخامسة:
 .بالتقسيط البيع نظاـ ألحكاـ لعمبلئو سلع منشآتو أك خدماتوعنوية ادلطبيعية أك الصفة الذم  ؼلاع سبويل الشخص

  
  :المادة السادسة

 دبوجب أنظمة التمويل كلوائحها.  شلارستوأم نشاط غَت مرخص ذلا  شلارسةال غلوز لشركة التمويل 
 

 المادة السابعة: 
التمويلية ادلطلوب الًتخيص ة األنشط طلب الًتخيص إىل ادلؤسسة، مبينان فيو ،أك من ؽلثلهم ،يقدـ ادلؤسسوف لشركة التمويل

 اآليت:  لوفقان ا، كمر دبمارستها
 .كمالوإ ظلوذج طلب الًتخيص ادلقرر من ادلؤسسة بعد .1
 . يمشركع عقد تأسيس شركة التمويل كنظامها األساس .2
 .منها كليسة لادلهاـ الرئك  مجيعها الوظائف البلزمةاإلدارات ك  متامنان ذليكل التنظيمي لشركة التمويل اكصف  .3
 مؤسس كنسبتها. عاوقائمة بأمساء األعااء ادلؤسسُت تتامن عدد األسهم لكل  .4
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 ظلوذج متطلبات ادلبلءمة اخلاص باألعااء ادلؤسسُت موقعان من كل عاو مؤسس.  .5
 . رللس اإلدارةظلوذج متطلبات ادلبلءمة اخلاص بأعااء رللس اإلدارة موقعان من كل مرشح لعاوية  .6
 ،سًتاتيجيتهاامل ربديد السوؽ ادلستهدؼ كاخلدمات اليت ستطرح كظلوذج عمل شركة التمويل ك دراسة جدكل تش .7

 :اآليتمس سنوات تتامن على األقل خلكخطة العمل 
 ، كادلنتجات، كخطة التسويق.دبمارستهاادلطلوب الًتخيص التمويلية  األنشطة (أ )
 سياسات منح االئتماف كإجراءاتو.  (ب )
كمعدالت النمو ادلستهدفة، مع  كاذلوامش ادلالية كادلصركفات، تقدير اإليرادات السنوية، ك يريةالقوائم ادلالية التقد (ج )

 .من ادلؤسسة ادلقررة كالسيولةرأس ادلاؿ  كفايةمراعاة متطلبات  
. (د )  تقدير تكاليف بدء النشاط كالتمويل البلـز
 تقدير التمويل ادلستمر للعمليات. (ق )
 تاحها.الفركع اليت تنوم شركة التمويل افت (ك )
 .االلتزاـك  إدارة ادلخاطركبرامج مراقبة ك خطة  (ز )
خطة التوظيف كالتدريب، متامنة تقدير عدد ادلوظفُت، كنسبة السعوديُت منهم يف كل إدارة كمستول إدارم،  (ح )

 كبرامج تدريب ادلوظفُت كتأىيلهم.
التمويلية ادلطلوب الًتخيص نشطة األ يعادؿ احلد األدىن لرأس ادلاؿ للنشاط أك دببلغ ضماف بنكي غَت قابل لئللغاء .8

ادلؤسسة من أحد البنوؾ احمللية، غلدد تلقائيان حىت سداد  لصاحل، صادر ادلؤسسةربدده كفقان للنموذج الذم  ،دبمارستها
 على طلب ادلؤسسُت يف احلاالت اآلتية: رأس ادلاؿ كامبلن. كيفرج عن ىذا الاماف بناءن 

 دفع رأس ادلاؿ نقدان. (أ )
 .صسحب طلب الًتخي (ب )
 رفض طلب الًتخيص من ادلؤسسة. (ج )

العقود مع األطراؼ ذات العبلقة كمقدمي ك مشركعات االتفاقيات كالعقود ادلقًتحة مع الغَت، كالسيما االتفاقيات  .9
 اخلدمات اخلارجيُت.

 أم كثائق أك معلومات أخرل تطلبها ادلؤسسة. .11
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 المادة الثامنة: 
 :اآليت حسبات، يكوف احلد األدىن لرأس ادلاؿ ادلدفوع لشركة التمويل مع مراعاة أحكاـ نظاـ الشرك

 .نشاط التمويل العقارم سبارسلشركة التمويل اليت  ريػاؿ مليوف مائتا( 211,111,111) .1
ة خبلؼ التمويل التمويلي األنشطةأك أكثر من  نشاطان  سبارسلشركة التمويل اليت  ريػاؿ ئة مليوف( م111,111,111) .2

 .العقارم
دكف غَته من األنشطة نشاط التمويل متناىي الصغر  سبارسلشركة التمويل اليت  ريػاؿ( عشرة مبليُت 11,111,111) .3

 .التمويلية
أك إذا رأت أف ظلوذج العمل ادلقًتح من شركة التمويل  ،كللمؤسسة رفع احلد األدىن لرأس ادلاؿ أك زبفياو كفقان ألكضاع السوؽ

 .مع مراعاة حجم ادلخاطر ادلصاحبة للنشاط كطبيعتها ،طبيعة أنشطتها أك النطاؽ اجلغرايف ادلقًتح للنشاط يستدعي ذلكأك 
 كغلب أف يدفع رأس ادلاؿ كامبلن عند تأسيس شركة التمويل.

 
  المادة التاسعة:

اإلنتاجية للمستفيدين من أصحاب األعماؿ الصغَتة األنشطة  يقتصر نشاط التمويل متناىي الصغر على سبويل .1
، ريػاؿ ( مخسُت ألف51,111) لىعكاحلرفيُت كمن يف حكمهم، على أال يزيد مبلغ التمويل ادلمنوح للمستفيد 

 .ؽكللمؤسسة رفع ذلك ادلبلغ أك زبفياو كفقان ألكضاع السو 
نشاط التمويل متناىي الصغر االلتزاـ دبا تصدره ادلؤسسة من متطلبات كضوابط  شلارسةذلا  على شركة التمويل ادلرخص .2

  .التمويلي كقواعد ذلذا النشاط
 

 المادة العاشرة: 
 كعلى ،طلبات ادلبلءمة اليت تقررىا ادلؤسسةكمت ،غلب أف يستويف كل عاو مؤسس متطلبات األىلية الشرعية كالنظامية .1

 شًتط يف العاو ادلؤسس اآليت:ي اخلصوص كجو
نظاـ جزائي أك نظاـ مراقبة البنوؾ أك نظاـ السوؽ ادلالية أك نظاـ مراقبة  أم أحكاـ دبخالفة أدينيكوف  أال  (أ )

م أنظمة أك لوائح أخرل داخل شركات التأمُت التعاكين، أك لوائحها، أك أنظمة التمويل أك لوائحها، أك أ
 ادلملكة أك خارجها.

 يف تسوية كاقية من اإلفبلس مع أم دائن. الدخوؿإفبلسو، أك  لو إشهاريكوف سبق  أال  (ب )
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ما مل يرد إليو اعتباره كماي مدة ال تقل عن عشر سنوات على تنفيذ  ،يكوف أدين بأم جرؽلة سللة باألمانة أال  (ج )
على ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها  من خطابعلى  احلصوؿكبشرط  ،ليو هبا يف ىذه اجلرؽلةالعقوبة احملكـو ع

 ذلك.
 ُت.تالسابق السنتُتنشاط سبويلي خبلؿ  دبمارسة يكوف سبق لو التقدـ بسحب طلب ترخيص أال  (د )
 ات السابقة.سنو  نشاط سبويلي من ادلؤسسة خبلؿ اخلمس دبمارسةيكوف سبق رفض الًتخيص لو  أال  (ق )
أك ظهر ما يشَت إىل عدـ  ،يكوف أخل بأم التزاـ مايل ذباه دائنيو أالأف تتوافر فيو ادلبلءة ادلالية الكافية، ك  (ك )

 استمراره يف الوفاء بالتزاماتو ادلالية ذباه دائنيو.
 كأ النظامية كأ الشرعية األىلية متطلبات ادلؤثرة النسبة مالك أك ادلؤسس العاو باستيفاء ؼلل ما ظهور حاؿ يف .2

على قرارات  التصويت يف احلق شلارسة من منعهماأم كقت  يف فللمؤسسة ادلؤسسة، تقررىا اليت ادلبلءمة متطلبات
 شركة أداء سبلمة على حفاظان  احلق ىذا شلارسة قبل منها مكتوبة شلانعة عدـ على حصوذلما اشًتاط أك ،شركة التمويل

 .التمويل بشركة الشأف ذكم صاحلدل محايةك  احلوكمة باد دل ان كتطبيق التمويل
 غَت سبويل قبل االستحواذ على أم أسهم يف شركةعدـ شلانعتها  يتامنمن ادلؤسسة  خطابيشًتط احلصوؿ على  .3

مدرجة يف السوؽ ادلالية سبويل يف شركة  مؤثرة نسبةأك االستحواذ على  يف السوؽ ادلالية السعودية "تداكؿ" مدرجة
 .احلالتُت كلتا يف ادلادة ىذه أحكاـ كتطبق ،دية "تداكؿ"السعو 

كل   على أحكاـ ىذه ادلادة طبق، فتكيانان تمويل  الادلؤسس أك من ينوم االستحواذ على أسهم يف شركة  العاوكاف   إذا .4
  .الكياف ذلكيف رأس ادلاؿ أك حقوؽ التصويت :( أك أكثر من 5) نسبةمن ؽللك 

 
 المادة الحادية عشرة: 

 كجو كعلى ،ادلؤسسة تقررىا اليت ادلبلءمة كمتطلبات ،ادلهنية األىلية متطلبات دارةاإل رللس يف عاو كل يستويف أف غلب
 دارة اآليت:اإلرللس  يشًتط يف عاو اخلصوص

 يكوف عاوان يف رللس إدارة شركة سبويل أخرل.أال  .1
 .الشركة إدارةكالعاوية يف رللس  غلمع بُت العمل يف مراقبة شركات التمويل أك مراجعة حساباهتا أال .2
 .مالية منشأة يف تنفيذية قياديةيكوف عزؿ تأديبيان من كظيفة  أال .3
نظاـ جزائي أك نظاـ مراقبة البنوؾ أك نظاـ السوؽ ادلالية أك نظاـ مراقبة شركات  أم أحكاـدبخالفة  أدينيكوف  أال .4

 ها، أك أم أنظمة أك لوائح أخرل داخل ادلملكة أك خارجها.التأمُت التعاكين، أك لوائحها، أك أنظمة التمويل أك لوائح
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 .يف تسوية كاقية من اإلفبلس مع أم دائن الدخوؿإفبلسو، أك  لو إشهارأال يكوف سبق  .5
مدة ال تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة  يليو اعتباره كماما مل يرد إ ،يكوف أدين بأم جرؽلة سللة باألمانة أال .6

 على ذلك. من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها خطابعلى  احلصوؿكبشرط  ،احملكـو عليو هبا يف ىذه اجلرؽلة
إىل عدـ استمراره يف  أك ظهر ما يشَت ،يكوف أخل بأم التزاـ مايل ذباه دائنيو أالأف تتوافر فيو ادلبلءة ادلالية الكافية، ك  .7

 الوفاء بالتزاماتو ادلالية ذباه دائنيو.
 

 المادة الثانية عشرة: 
 ،ادلؤسسة تقررىا اليت ادلبلءمة كمتطلبات ،ادلهنية األىلية متطلبات العليا اإلدارة يف دلنصب مرشح عاو كل يستويف أف غلب

 :آليتا العليا اإلدارة يف دلنصب ادلرشح يف يشًتطكعلى كجو اخلصوص 
 أف يكوف مقيمان بصفة دائمة يف ادلملكة. .1
 أف يكوف مؤىبلن نظريان كتطبيقيان، كلديو خربة مناسبة يف اجملاؿ نفسو ال تقل عن مخس سنوات.  .2
 يكوف ُفصل أك عزؿ تأديبيان من كظيفة سابقة. أال .3
ادلالية أك نظاـ مراقبة شركات نظاـ جزائي أك نظاـ مراقبة البنوؾ أك نظاـ السوؽ  أم أحكاـدبخالفة  أدينيكوف  أال .4

 التأمُت التعاكين، أك لوائحها، أك أنظمة التمويل أك لوائحها، أك أم أنظمة أك لوائح أخرل داخل ادلملكة أك خارجها.
 .يف تسوية كاقية من اإلفبلس مع أم دائن الدخوؿإفبلسو، أك  لو إشهارأال يكوف سبق  .5
مدة ال تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة  يما مل يرد إليو اعتباره كما ،يكوف أدين بأم جرؽلة سللة باألمانػة أال .6

 .على ذلك من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها خطابكبشرط احلصوؿ على  ،احملكـو عليو هبا يف ىذه اجلرؽلة
 يفأك ظهر ما يشَت إىل عدـ استمراره  ،يكوف أخل بأم التزاـ مايل ذباه دائنيو أالك  ،و ادلبلءة ادلالية الكافيةأف تتوافر في .7

 الوفاء بالتزاماتو ادلالية ذباه دائنيو. 
 

 المادة الثالثة عشرة:
 التمويل سسُت لشركةكعلى األعااء ادلؤ  ،البلئحةك غلب أف يستويف طلب الًتخيص مجيع ادلتطلبات ادلقررة يف النظاـ  .1

 .( ثبلثُت يـو عمل من تاريخ طلبها31خبلؿ )تزكيد ادلؤسسة بأم معلومات أك كثائق إضافية تطلبها 
 ( من ىذه ادلادة.1لتزاـ بادلدة ادلشار إليها يف الفقرة )االللمؤسسة رفض طلب الًتخيص يف حاؿ عدـ  .2
 .البلئحةك يف النظاـ  ادلقررةتيفاء مجيع ادلتطلبات يان باكتماؿ طلبو بعد اسكتابُتشعر ادلؤسسة طالب الًتخيص   .3
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( ستُت يـو عمل من تاريخ 61ادلسبب خبلؿ ) بادلوافقة األكلية أك الرفضالًتخيص كتابيان  طالبادلؤسسة ُتشعر  .4
احان دبمارسة النشاط األكلية منحان للًتخيص أك مس ادلؤسسةموافقة عد ت. كال إشعارىا طالب الًتخيص باكتماؿ طلبو

 التمويلي.
 

 المادة الرابعة عشرة:
على األعااء ادلؤسسُت استكماؿ تأسيس شركة التمويل خبلؿ ستة أشهر من تاريخ موافقة ادلؤسسة األكلية كتزكيد ادلؤسسة 

ة. كتنتهي صبلحية الواردة يف موافقة ادلؤسسة األكلي األنشطة ةمتامن يبنسخة من السجل التجارم للشركة كنظامها األساس
من ادلؤسسة يتامن  خطاب، كغلوز بعد احلصوؿ على ادلوافقةتلك من تاريخ  بانقااء مدة ستة أشهر موافقة ادلؤسسة األكلية

 أقصى.  ان عدـ شلانعتها سبديد ادلدة ستة أشهر أخرل حد
 

 المادة الخامسة عشرة: 
للشركة بعد استكماؿ إجراءات تأسيسها كتقدًن طاليب الًتخيص ما يثبت دفع   تصدر ادلؤسسة قراران دبنح الًتخيص .1

التمويلية  األنشطةشلارسة  لبدءيلـز  كل ما ازباذك أم سبويل مبدئي إضايف مبُتن يف خطة العمل ك ادلاؿ كامل رأس 
 .البلزمة تجهيزاتتوفَت ادلوارد البشرية كالنظم كال مثل ،دبمارستهاادلطلوب الًتخيص 

 ،( من ىذه ادلادة1دلتطلبات ادلشار إليها يف الفقرة )اللمؤسسة ازباذ اإلجراءات البلزمة للتحقق من استيفاء الشركة  .2
 .كليها كاالطبلع على أنظمتها كإجراءاهتا كسجبلهتاؤ أك تفتيشية دلقر الشركة كمقابلة مس إشرافيةبزيارة  القياـمثل 

 
 :المادة السادسة عشرة

تقييد الًتخيص بشركط  كذلا، دبمارستهاالتمويلية ادلرخص لشركة التمويل  األنشطة الًتخيص النشاط أك ربدد ادلؤسسة يف
خاصة رُبدد ادلنطقة اجلغرافية ادلرخص لشركة التمويل بالعمل فيها أك ادلستفيدين ادلرخص ذلا بالتعامل معهم أك غَت ذلك من 

أك يتعارض مع شركط الًتخيص، كعلى كجو  دبمارستوأم نشاط غَت مرخص ذلا  شلارسةلشركة التمويل  الشركط. كال غلوز
 :اآليت اخلصوص

 خبلؼ التمويل العقارم. أخرل سبويلية أنشطة شلارسةنشاط التمويل العقارم  دبمارسةال غلوز للشركة ادلرخص ذلا  .1
خبلؼ التمويل متناىي  أخرلسبويلية  أنشطة شلارسةىي الصغر نشاط التمويل متنا دبمارسةال غلوز للشركة ادلرخص ذلا  .2

 الصغر.
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 .التمويل صيغ من صيغة بأم عقارالسبويل  التمويل العقارمنشاط  دبمارسةلشركة ادلرخص ذلا ا غَتال غلوز ل .3
 

 المادة السابعة عشرة:
يل كفقان للمتطلبات ادلنصوص عليها يف على طلب شركة التمو  ذبديده بناءن للمؤسسة تكوف مدة الًتخيص مخس سنوات، ك 

كفق طلب التجديد إىل ادلؤسسة قبل ستة أشهر على األقل من تاريخ انتهاء مدة الًتخيص الشركة قدـ تىذه البلئحة. ك 
 اآليت: لوفقان امر تقرره ادلؤسسة النموذج الذم 

 لى األقل اآليت:مس سنوات تتامن عخلاسًتاتيجية شركة التمويل كخطة العمل احملدثة  .1
 خطة التسويق مع مراعاة ادلنتجات احلالية كادلنتجات ادلزمع تطويرىا. (أ )
 سياسات منح االئتماف كإجراءاتو. (ب )
كمعدالت النمو ادلستهدفة  امش ادلاليةكاذلو  كادلصركفات، تقدير اإليرادات السنويةالقوائم ادلالية التقديرية، ك  (ج )

اخلمس السابقة، مع األخذ يف االعتبار ما يطرأ من تعديبلت على  مقارنة بأداء شركة التمويل خبلؿ السنوات
 اسًتاتيجية الشركة كخطة عملها.

بنظَتهتا خبلؿ السنوات اخلمس السابقة، مع  تهامقارنك السيولة ادلتوقعة، كفاية رأس ادلاؿ ك   تقدير مستويات (د )
 ها.األخذ يف االعتبار ما يطرأ من تعديبلت على اسًتاتيجية الشركة كخطة عمل

 تقدير التمويل ادلستمر للعمليات. (ق )
 الفركع اليت تنوم شركة التمويل افتتاحها. (ك )
ككيفية التعامل معها  ،السنوات اخلمس السابقة شركة التمويل خبلؿ ذلا ضتتعر اليت  ادلخاطر عن تقرير (ز )

الشركة  خطةك  ،تعليماتالأك  لوائحالأك  نظمةاأل ةسلالف حاالتك االلتزاـ  عدـ سلاطر ذلك يف دبا ،هتاكإدار 
 .كااللتزاـ ادلخاطر دارةإل ادلستقبلية كبرارلها

 ، كنسبة ادلوظفُت السعوديُت يف كل إدارة كمستول إدارم.لموظفُتلالعدد احلايل  (ح )
 خطة التوظيف كالتدريب، متامنة برامج تدريب ادلوظفُت كتأىيلهم. (ط )

 ادلقابل ادلايل البلـز لتجديد الًتخيص. .2
 ك معلومات أخرل تطلبها ادلؤسسة.أم كثائق أ .3
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 المادة الثامنة عشرة: 
 ادلكتوبة ادلؤسسة وافقةدب إال ،متصلة أشهر ثبلثة على تزيد دلدة أنشطتها من أم شلارسة عن التوقف التمويل لشركة غلوز ال

 .ظاـ ادلايلأك مساعليها أك سبلمة الن دائنيهاذباه  الشركة التزامات من بأم ذلك ؼلل أالعلى  ادلسبقة،
 

 المادة التاسعة عشرة: 
، أك تعديل أم شرط أك قيد كارد فيو، كغلب التمويلية األنشطة لشركة التمويل طلب تعديل الًتخيص بإضافة أك حذؼ بعض

 بٌت الطلب على مربرات معقولة إلجراء التعديل كترفق بو أم كثائق أك معلومات أك دراسات تطلبها ادلؤسسة.أف يُ 
 

 شرون:المادة الع
 مع مراعاة حقوؽ الدائنُت كادلستفيدين كسبلمة النظاـ ادلايل. ،على طلب شركة التمويل للمؤسسة إلغاء الًتخيص بناءن  .1
للمؤسسة إلغاء الًتخيص إذا ثبت أف شركة التمويل زكدت ادلؤسسة دبعلومات زائفة أك أغفلت اإلفصاح عن معلومات  .2

 راض الًتخيص. عليها اإلفصاح عنها ألغجوىرية كاف 
 يًتتب على إلغاء الًتخيص إخااع شركة التمويل للتصفية، كللمؤسسة تعيُت ادلصفي. .3
 

 المادة الحادية والعشرون:
ف من ك ادلادة التاسعة كالعشر  أحكاـ كفق هايف حاؿ إيقاؼ ترخيصكامل   بشكل التمويلية أنشطتهاعلى شركة التمويل كقف 

 على ذلك. يتامن عدـ شلانعتها من ادلؤسسة خطابإال بعد احلصوؿ على  األنشطة تلكمباشرة أم من  ذلاكليس  ،النظاـ
 

 المادة الثانية والعشرون:
 :اآليت حسب مايل مقابل استيفاء للمؤسسة .1

 لقاء إصدار الًتخيص. ريػاؿ( مائتا ألف 211,111) (أ )
 لقاء ذبديد الًتخيص. ريػاؿئة ألف ( م111,111) (ب )
 لقاء تعديل الًتخيص. ريػاؿسوف ألف ( مخ51,111) (ج )

يكوف ادلقابل ادلايل لقاء إصدار الًتخيص دبمارسة نشاط التمويل  ،ادلادة ىذه من( 1) الفقرة أحكاـ من استثناءن  .2
 .ريػاؿ آالؼ عشرة( 11,111متناىي الصغر أك ذبديده أك تعديلو )
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 المادة الثالثة والعشرون:
طرح أم منتجات سبويلية جديدة أك تعديل  قبلمن ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها  خطابؿ على صو احلعلى شركة التمويل 
 منتجات قائمة. 

 

 الباب الثالث 
 السيولةو  مالال رأس كفاية

 
 المادة الرابعة والعشرون:

 ىا ادلؤسسة.ر طلبات كادلعايَت اليت تقر السيولة ادلطلوبة كفقان للقواعد كادلتك  ادلاؿ رأس كفايةعلى شركة التمويل االلتزاـ دبستويات  
 

 والعشرون:الخامسة المادة 
كفق النماذج كالاوابط كالتعليمات اليت ربددىا يف األكقات احملددة البيانات االحًتازية ب ادلؤسسة تزكيدعلى شركة التمويل 

 ادلؤسسة.
 

 المادة السادسة والعشرون:
ؤسسة يتامن عدـ شلانعتها قبل إقرار أم توزيع لؤلرباح أك أم توزيعات من ادل خطاباحلصوؿ على على شركة التمويل 

 التأكد من استيفاء الشركط اآلتية: بعد ذلكك  ،عنو اإلعبلف أك أخرل أك التوصية بذلك
 ادلقررة. يؤدم التوزيع إىل اطلفاض مستول كفاية رأس ادلاؿ كالسيولة عن ادلستويات أال .1
 .السابق ادلايل العاـعن األرباح احملققة خبلؿ  يف العاـ ادلايل التوزيعات رلموعزيد ي أال .2
 أم شركط أخرل تقررىا ادلؤسسة. .3
 

 الباب الرابع 
 الملكية واألصول

 
 المادة السابعة والعشرون:

 خطاباذلا إال بعد احلصوؿ على استحواذ شركة التمويل على أصوؿ خبلؼ تلك البلزمة إلدارة أعم ال غلوز أف يقع .1
 من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها.
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من  خطابال غلوز لشركة التمويل إجراء أم تصفية جزئية أك كلية لنشاطها أك للشركة نفسها دكف احلصوؿ على  .2
 ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها.

 

 الباب الخامس
 حوكمة الشركات

 
 المادة الثامنة والعشرون:

 بقواعد حوكمة الشركات اليت تقررىا ادلؤسسة. االلتزاـكة التمويل شر  على
 

 والعشرون:التاسعة المادة 
وكمة الشركات ككضع الئحة خاصة هبا كاعتمادىا من رللس اإلدارة كتزكيد حل داخليةعلى شركة التمويل تطوير قواعد 

  اآليت: أدىن حدان  البلئحة تلككغلب أف تتامن  ،ادلؤسسة بنسخة منها
 .منها كل كمسئولياتكمهاـ  مجيعهاالوظائف ك  اإلدارات متامنان  ذليكل التنظيمياكصف  .1
 االستقبللية كفصل ادلهاـ.ضوابط  .2
 اختصاصات رللس اإلدارة كجلانو كتشكيلها كمسئوليات كل منها. .3
 سياسات التعوياات كادلكافآت. .4
 ضوابط العمل عند تاارب ادلصاحل. .5
 زاىة كالشفافية.ضمانات الن .6
 االلتزاـ باألنظمة كاللوائح ذات العبلقة.ضمانات  .7
 كسائل احلفاظ على سرية ادلعلومات. .8
 عدالة التعامبلت.ضمانات  .9
 محاية أصوؿ الشركة.ضوابط  .11
 

 المادة الثالثون:
لس اإلدارة رليشكل رللس اإلدارة جلانان متخصصة لتوسيع نطاؽ عملو يف اجملاالت اليت تتطلب خربة معينة، كػلدد 

 ىا، على أف يكوف من بينها على األقل جلنة للمراجعة كأخرل إلدارة ادلخاطر كاالئتماف.ءصبلحياهتا كيراقب أدا
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 الباب السادس
 التنظيم الداخلي

 
 والثالثون: الحاديةالمادة 
، ةدكري بصفةثها يدسياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتامن أدلة العمل كإجراءات سَته، كرب كضعشركة التمويل  على
غها للموظفُت ادلعنيُت بالطريقة ادلناسبة كيف كقت ؽلكننهم من االلتزاـ هبا. كغلب أف تتامن السياسات التنظيمية على يكتبل

 األقل القواعد ادلنظمة لآليت:
 اذليكل التنظيمي كالتشغيلي، كطريقة شلارسة االختصاصات، كربديد ادلسئوليات.  .1
 .التشغيلية تكالعمليا االئتماف منح .2
 .كاحملاسبة ادلالية اإلدارة .3
 .كادلبيعات التسويق .4
 .ادلعلومات كأمن تقنية .5
 . كالتحصيل العمبلء خدمة .6
 ادلخاطر كتقييمها كمعاجلتها كمراقبتها كاإلفصاح عنها. إدارة .7
 .الداخلية الرقابة نظاـ .8
 ادلراجعة الداخلية.  .9
 ذات العبلقة. كالتعليمات االلتزاـ باألنظمة كاللوائح .11
 هاـ دلقدمي خدمات خارجيُت. ادلإسناد  .11
 رللس أعااء مكافآتكحوافزىم ك  ركاتب أعااء اإلدارة العليا كادلوظفُتكادلكافآت كاحلوافز، دبا يف ذلك  الركاتب .12

 .كجلانو اإلدارة
 

 والثالثون: الثانيةالمادة 
كظيفة رقابية مثل ادلراجعة الداخلية أك األعماؿ ال غلوز اجلمع يف شركة التمويل بُت كظيفة تنفيذية مثل التمويل أك التحوط ك 

احملاسبية. كغلب الفصل بُت ادلهاـ دبا يكفل تطبيق اإلجراءات كالسياسات كادلعايَت الفنية ادلتعارؼ عليها حلفظ أصوؿ الشركة 
 االحتياؿ كاالختبلس.كأمواذلا كمنع 
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 والثالثون: ثالثةالالمادة 
كطبيعة للشركة نية يف شركة التمويل كالنظم ادلرتبطة هبا كافية لبلحتياجات التشغيلية غلب أف تكوف التجهيزات التق .1

 . كفقان للمعايَت الفنية ادلتعارؼ عليها نشاطها كحالة سلاطرىا
غلب تصميم نظم تقنية ادلعلومات كاإلجراءات ادلتعلقة هبا على ضلو يامن توافر ادلعلومات كتكاملها، كسبلمتها،  .2

، كما غلب اختبارىا قبل استعماذلا ادلتعارؼ عليها وىل شركة التمويل تقييم ذلك دكريان كفقان للمعايَت الفنيةكسريتها. كتت
 ألكؿ مرة، كبعد إجراء أم تغيَتات عليها.

تتامن حلوالن بديلة إلعادة نشاطها خبلؿ خطة تامن استمرار العمل يف احلاالت الطارئة  كضعشركة التمويل  على .3
 مدة مناسبة. 

 
 والثالثون: رابعةالالمادة 
 ادللفات اكتماؿ من كالتحقق ،حفظ مجيع كثائق العمل كسجبلتو كملفاتو بطريقة منظمة كشفافة كآمنة التمويل شركة على

 انتهاء العبلقة مع العميل. كذلك دلدة عشر سنوات على األقل من تاريخ دكرية، بصفة كربديثها
 

 والثالثون: لخامسةاالمادة 
توافر يف شركة التمويل ادلوارد البشرية الكافية كادلؤىلة من ناحية ادلعرفة كاخلربة لتلبية احتياجات التشغيل كنشاطات غلب أف ت

متوافقة مع ك  عادلة دلوظفيها التمويل شركة تقدمهاكاحلوافز ادلالية اليت  ادلكافآتتكوف أف  غلبك  ،العمل كحالة ادلخاطر
 .ادلصاحلكأال ينشأ عنها تاارب يف  للشركةاسًتاتيجية إدارة ادلخاطر 

 والثالثون: دسةالساالمادة 
اإلدارات  مستول علىكذلك  ،:( عند بدء شركة التمويل أنشطتها51غلب أال تقل نسبة توطُت ادلوارد البشرية عن ) .1

 كادلستويات اإلدارية. 
 ،:(75ىذه ادلوارد إىل حُت بلوغ نسبة ) :( على األقل من إمجايل5غلب زيادة توطُت ادلوارد البشرية سنويان بنسبة ) .2

 كللمؤسسة كضع حد أدىن للزيادة السنوية يف نسبة التوطُت البلزمة بعد ذلك.
يقتصر تعيُت غَت السعودم يف شركة التمويل على الوظائف اليت تتطلب خربات غَت متوافرة يف سوؽ العمل السعودم.  .3

تعيُت أم موظف  قبلمن ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها  خطاب كيف مجيع األحواؿ على شركة التمويل احلصوؿ على
 لشغل الوظيفة. غَت سعودم كذلك بعد تقدًن شركة التمويل ما يثبت عدـ توافر سعوديُت
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 الباب السابع 
 إسناد المهام لمقدمي الخدمات الخارجيين

 
 والثالثون:  سابعةالمادة ال

كغلب أف  ،ناد ادلهاـ إىل مقدمي اخلدمات اخلارجيُت كػلدثها سنويان يصدر رللس اإلدارة سياسة مكتوبة تنظم إس .1
 تتامن ىذه السياسة على األخص اآليت:

 اختصاصات رللس اإلدارة كاإلدارة العليا كمسئولياهتما. (أ )
 معايَت تأىيل مقدـ اخلدمات اخلارجي. (ب )
 معايَت التعرؼ على ادلخاطر ككيفية التحوط منها. (ج )
 اليت تسند إىل مقدمي اخلدمات اخلارجيُت. العملياتلدائم على قواعد ادلراقبة كاإلشراؼ ا (د )
اإلجراءات اليت تكفل عدـ ادلساس دبصاحل شركة التمويل أك ك معايَت التعرؼ على تاارب ادلصاحل كالقواعد  (ق )

 تغليب مصلحة طرؼ آخر عليها.
 إجراءات محاية ادلعلومات كاحملافظة على سريتها كخصوصيتها. (ك )

كشركة التمويل احلصوؿ على أم معلومات أك كثائق تتعلق بعمل مقدـ  اخلارجي ساباتللمؤسسة كمراقب احل .2
 اخلدمات اخلارجي أك االطبلع عليها يف مقره.

 تعفى الك  ،على شركة التمويل التحقق من التزاـ مقدـ اخلدمات اخلارجي باألنظمة كاللوائح كالتعليمات ذات العبلقة .3
 أم يف السارية كالتعليمات كاللوائح باألنظمةمقدـ اخلدمات اخلارجي  التزاـ عدـ حاؿ يف ادلسئولية من التمويل شركة
 .يوإل ادلسندة كادلهاـ العمليات من

مسبق من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها على كل عقد أك اتفاؽ مع مقدـ  خطابعلى شركة التمويل احلصوؿ على  .4
أك إذا  َت على نشاطات شركة التمويل أك مسعتها أك كضعها ادلايلخدمات خارجي يًتتب على اإلخبلؿ بو أك توقفو تأث

 يفكال غلوز دلقدـ اخلدمات اخلارجي  ،كمعلوماهتم ادلستفيدين ياناتب حفظادلهاـ ادلسندة نقل أك معاجلة أك  تامنت
 إىل مقدـ خدمات آخر من الباطن.إليو  ادلسندةإسناد ادلهاـ ىذه احلالة 
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 الباب الثامن 
 المخاطرإدارة 

 
 والثالثون: ثامنةالمادة ال

 على شركة التمويل القياـ باآليت: 
كضع اسًتاتيجية عمل كاضحة مكتوبة كسياسة مكتوبة إلدارة ادلخاطر يقرعلا رللس اإلدارة كػلدثهما سنويان. كغلب أف  .1

، مع األخذ يف االعتبار مجيع تراعي سياسة إدارة ادلخاطر ربديد مجيع أنواع ادلخاطر ذات العبلقة كطريقة التعامل معها
ادلسندة إىل مقدـ خدمات خارجي، كأف تشتمل على األقل على ربليل  كادلهاـ العملياتأنشطة العمل دبا يف ذلك 

 ادلخاطر اآلتية:
 سلاطر االئتماف. (أ )
 سلاطر السوؽ. (ب )
 سلاطر أسعار كلفة األجل. (ج )
  .خلصـوا معاألصوؿ  توافق عدـ سلاطر (د )
 عمبلت.سلاطر أسعار صرؼ ال (ق )
 سلاطر السيولة. (ك )
 ادلخاطر التشغيلية. (ز )
 سلاطر الدكلة. (ح )
 ادلخاطر القانونية. (ط )
 سلاطر السمعة. (م )
 ادلخاطر التقنية. (ؾ )

ككضعها يف  ،اإلجراءات ادلناسبة للتعرؼ على ادلخاطر، كتقييمها، كإدارهتا، كمراقبتها، كإعداد التقارير يف شأهنا كضع .2
 اآليت: إطار عمل شامل إلدارة ادلخاطر يامن ربقيق 

 التعرؼ ادلبكر كالشامل على ادلخاطر.  (أ )
 تقييم العبلقات اليت تربط بُت ادلخاطر.  (ب )
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، كإدارة كلُتؤ ادلسكاإلدارة العليا كادلوظفُت  جلنة إدارة ادلخاطر كاالئتمافك  التنسيق الفورم مع رللس اإلدارة (ج )
 ادلراجعة الداخلية إذا اقتات احلاجة ذلك.

رفع  إدارة ادلخاطر كاالئتمافجلنة  علىك ، إدارة ادلخاطر كاالئتمافبلجنة مباشرة ادلخاطر ترتبط إنشاء كظيفة إلدارة  .3
 .مرئياهتا حياؿ تقارير إدارة ادلخاطر إىل رللس اإلدارة

 
 :والثالثون تاسعةالمادة ال

على مراجعة  اإلدارة بناءن  رللسك  إدارة ادلخاطر كاالئتمافجلنة  دلناقشتو منشركة التمويل تقريران ربع سنوم عن ادلخاطر  تعد
 اآليت: أدىن حدان  اإلدارة العليا، كغلب أف يتامن ىذا التقرير

الية ادلعرضة دلخاطر تتعلق بأسعار السوؽ، ككذلك األكضاع اليت يتم فيها مراجعة شاملة لتطور ادلخاطر كأداء ادلراكز ادل .1
 ذباكز احلدكد ادلسموحة. 

 . خاطرادلالتغَتات اليت تطرأ على االفًتاضات كالعوامل اليت كضعت على أساسها إجراءات تقييم  .2
 اماف. كنوع اخلطر كحجمو كنوع ال للنشاطأداء زلفظة التمويل تبعان  .3
 فو كاخلمس امسةادلادة اخليها يف ادلنصوص علكالتعرضات الكبَتة  ،مدل احلدكد ادلمنوحة، كخطوط االئتماف اخلارجية .4

 من ىذه البلئحة، كالتعرضات ادلهمة األخرل، مثل التمويبلت ادلتعثرة، كالتعليق عليها.
وح هبا مع بياف األسباب كحجم كتطور األعماؿ اجلديدة احلدكد ادلسم فيها شركة التمويل ألكضاع اليت ذباكزتاربليل  .5

 شركة.السلصصات ادلخاطر يف ك 
 .اأك سياساهتالتمويل  شركةأم قرارات سبويل رئيسة ال تتفق مع اسًتاتيجيات  .6
 

 المادة األربعون:
إدارة جلنة بعد مناقشتو من  ئحةمن ىذه البل كالثبلثوف التاسعةادلادة ادلشار إليو يف على شركة التمويل تزكيد ادلؤسسة بالتقرير 

 .يف شأنو رللس اإلدارة كاعتماده متامنان القرارات ادلتخذةك  ادلخاطر كاالئتماف
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 الباب التاسع
 االلتزام
 

 واألربعون: الحاديةالمادة 
اءات كالاوابط البلزمة للحيلولة دكف كعليها ازباذ اإلجر  ،باألنظمة كاللوائح كالتعليمات السارية االلتزاـشركة التمويل  على

 سلالفة أحكامها.
 

 واألربعون: الثانيةالمادة 
 على شركة التمويل القياـ باآليت: 

جلنة  كعلىرتبط مباشرة بلجنة ادلراجعة، ي التزاـكؿ ؤ كتعيُت مس ،إنشاء إدارة أك كظيفة مستقلة تتوىل مهاـ االلتزاـ .1
 رير االلتزاـ إىل رللس اإلدارة.مرئياهتا حياؿ تقا رفع ادلراجعة

إعداد سياسة مكتوبة لبللتزاـ تُعتمد من رللس اإلدارة تتامن صبلحيات إدارة االلتزاـ كالتزاماهتا كمسئولياهتا كبرامج  .2
 كربديثهاااللتزاـ كاإلجراءات ادلتعلقة هبا. كعلى جلنة ادلراجعة التحقق من تطبيق ىذه السياسة كتقييم مدل فعاليتها 

 .سنوم بشكل اح التعديبلت البلزمة عليهاكاقًت 
 .ادلادة ىذه من( 2) الفقرة يف ليهاادلشار إ ازباذ اإلجراءات البلزمة لاماف تطبيق سياسة االلتزاـ .3
 

 واألربعون: الثالثةالمادة 
من ادلؤسسة  خطاببعد احلصوؿ على ك بقرار من رللس اإلدارة بناءن على توصية جلنة ادلراجعة  االلتزاـ كؿؤ مسيُعُت  .1

 يتامن عدـ شلانعتها على ذلك.
 . أخرل. كال غلوز لو شلارسة أم مهاـ إدارية االلتزاـ باالستقبلؿ يف أداء ادلهاـ ادلوكلة إليو كؿؤ مسيتمتع  .2
 

 واألربعون: الرابعةالمادة 
رللس اإلدارة دلراجعتو. إىل ربع سنوم على األقل عن االلتزاـ إىل جلنة ادلراجعة، كمن مث  ان قرير االلتزاـ ت كؿؤ مس يقدـأف  غلب

ادلخاطر الرئيسة ادلتعلقة بااللتزاـ اليت تواجو شركة التمويل، كأف ػللل العمليات كاإلجراءات القائمة التقرير  يتامنكغلب أف 
 .أم تعديبلت أك تغيَتات كاقًتاح ،فعاليتهاكيقينم مدل 
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 واألربعون: خامسةالالمادة 
يكوف عدد ادلوظفُت كادلوارد يف إدارة االلتزاـ كافيان كمتناسبان مع ظلوذج عمل شركة التمويل كحجمها. كال يرتبط أف  غلب

 .االلتزاـ كؿؤ دبسالعاملوف يف االلتزاـ يف أدائهم دلهامهم إال 
 

 واألربعون: السادسةالمادة 
كمن  ،بادلهاـ البلزمة لذلك كالقياـالسارية، كالتعليمات زبتص إدارة االلتزاـ بالتحقق من التزاـ شركة التمويل باألنظمة كاللوائح 

 بينها اآليت: 
 كمراقبة تطوراهتا. التعرؼ على مجيع سلاطر االلتزاـ كالتعامل معها .1
 عمليات كالتوصية بإجراءات للتعامل مع سلاطر االلتزاـ ذات العبلقة. ك  راءاتكإج سياساتربليل ما غلد من  .2
 الرابعةيف التقرير ادلشار إليو يف ادلادة  إليها يتوصلالنتائج اليت  كتامُتبرنامج التزاـ مبٍت على أساس ادلخاطر  اتباع .3

 . من ىذه البلئحة كاألربعوف
 مكتوبة للموظفُت كلما اقتات احلاجة.إرشادات لتزاـ، كإعداد مجع الشكاكل ادلتعلقة باال .4
 كإجراءات داخلية دلكافحة اجلرائم ادلالية مثل جرائم غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب. اتإعداد سياس .5
 مراقبة االلتزاـ بأنظمة كلوائح كقواعد مكافحة غسل األمواؿ كسبويل اإلرىاب.  .6
 . من خبلؿ برامج دكرية الوعي بقاايا االلتزاـ كتدريب ادلوظفُت يف شأف موضوعاتوتنمية  .7
 سلالفات. أكذباكزات  أملمؤسسة كجلنة ادلراجعة يف حاؿ اكتشاؼ لاإلببلغ الفورم  .8
 

 واألربعون: السابعةالمادة 
جرائم غسل األمواؿ  اخلصوص كجو كعلى ادلالية،على شركة التمويل كضع سياسات كإجراءات داخلية دلكافحة اجلرائم 

كازباذ اإلجراءات البلزمة إلببلغ كحدة التحريات ادلالية عن أم  (اعرؼ عميلك) تطبيق معايَت اكعليه ،كسبويل اإلرىاب
 .مشتبو هباأك عمليات أنشطة 
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 الباب العاشر 
 المراجعة الداخلية

 
 واألربعون:  الثامنةالمادة 

كال  ،كتكوف مستقلة يف أداء مهامها ،إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة ادلراجعة إنشاءالتمويل شركة  على .1
 يكلف العاملوف فيها بأم مهاـ أخرل. 

باألنظمة كاللوائح  كموظفيها الشركةتتوىل إدارة ادلراجعة الداخلية تقييم نظاـ الرقابة الداخلية، كالتحقق من مدل التزاـ  .2
مقدـ خدمات  منأك  الشركةمن  تدار العمليات كانتأالسارية كسياسات شركة التمويل كإجراءاهتا سواء  عليماتكالت

خارجي. كغلب سبكُت إدارة ادلراجعة الداخلية من االطبلع على ادلعلومات كادلستندات كالوثائق كاحلصوؿ عليها دكف 
 قيد أك شرط.

 
 :نواألربعو  التاسعةالمادة 

كربدث ىذه اخلطة سنويان. كغلب مراجعة  ،تعمل إدارة ادلراجعة الداخلية كفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من جلنة ادلراجعة
 كالعمليات الرئيسة، دبا يف ذلك إدارة ادلخاطر كإدارة االلتزاـ، بشكل سنوم على األقل. النشاطات

 
 المادة الخمسون:

عن أعماذلا كتقدمو إىل جلنة ادلراجعة بشكل ربع سنوم على األقل. كغلب أف  ان مكتوب ان قرير إدارة ادلراجعة الداخلية ت دتع .1
اإلجراءات اليت ازبذهتا كل تامنو  إضافة إىل ،يتامن ىذا التقرير نطاؽ ادلراجعة كما انتهت إليو من نتائج كتوصيات

يف الوقت ادلناسب  تهاسيما عدـ معاجلكأم مبلحظات يف شأهنا كالشأف نتائج كتوصيات ادلراجعة السابقة يف إدارة 
 كدكاعي ذلك. 

إدارة ادلراجعة الداخلية تقريران عامان مكتوبان كتقدمو إىل جلنة ادلراجعة يف شأف عمليات ادلراجعة اليت أجريت خبلؿ  دتع .2
خبلؿ الربع إف كجد،  ،طة ادلعتمدة مبينان فيو أسباب أم إخبلؿ أك اضلراؼ عن اخلطةالسنة ادلالية كمقارنتها مع اخل
 التايل لنهاية السنة ادلالية ادلعنية.
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 والخمسون: الحاديةالمادة 
كما  فظ تقارير ادلراجعة كمستندات العمل متامنة بوضوح ما أصلز كما خلصت إليو من نتائج كتوصياتعلى شركة التمويل ح

 .مت يف شأف تلك التوصيات
 

 الباب الحادي عشر
 سياسات التمويل وإجراءاتو

 
 الفصل األول 

 سياسات التمويل
 

 والخمسون: الثانيةالمادة 
على سبيل ادلثاؿ ال  كتشملسياسات سبويل مكتوبة، تتامن قواعد منح التمويل كإجراءاتو،  كضع شركة التمويل على .1

كأنواع  ،لتعامل مع اطلفاض التصنيف االئتماين كالتمويبلت ادلتعثرةا إجراءاتئتمانية، ك نظاـ تصنيف اجلدارة االاحلصر 
 كسلصصات ادلخاطر.  ،كالتنفيذ عليها ،كإدارهتا ،الامانات ادلقبولة، كأسس احتساب قيمتها، كمراقبة الامانات

 تزكيد ادلؤسسة بنسخة منها. كة التمويلعلى شر ك  ،يقر رللس اإلدارة سياسات التمويل كأم تعديبلت تطرأ عليها .2
 

 الفصل الثاني
 حدود التعرض

 
 والخمسون: لثالثةاالمادة 

 ،عقود التمويلاحلصر يشمل التعرض قيمة مجيع األصوؿ ادلعرضة ألم سلاطر ائتمانية، كمن ذلك على سبيل ادلثاؿ ال 
 الدفعمجيع التعهدات كااللتزامات بالتمويل أك  كعمبلء، كيشمل كذلك أخرل جلهات مقدمان  عةادلدفو  كادلبالغكاألكراؽ ادلالية، 

 .ادلؤجرةالغَت مع حق الرجوع على العميل أك على الغَت، كحقوؽ ادللكية، كحصص ادلشاركة، كاألصوؿ  أك تسليم األصوؿ إىل
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 ن:والخمسو  الرابعةالمادة 
على مخسة أضعاؼ رأس ادلاؿ كاالحتياطيات للشركة اليت  ال غلوز أف يزيد رلموع التمويل الذم تقدمو شركة التمويل .1

سبويلية أخرل، إال  أنشطةسبارس نشاط التمويل العقارم كثبلثة أضعاؼ رأس ادلاؿ كاالحتياطيات للشركة اليت سبارس 
ـ شلانعتها على ذلك كدبا ال يتجاكز احلدكد ادلنصوص عليها يف من ادلؤسسة يتامن عد خطاببعد احلصوؿ على 

 ( من ىذه ادلادة.2الفقرة )
للمؤسسة زيادة احلد األعلى جملموع التمويل الذم غلوز لشركة التمويل تقدؽلو إىل سبعة أضعاؼ رأس ادلاؿ  .2

للشركة اليت سبارس  االحتياطياتكاالحتياطيات للشركة اليت سبارس نشاط التمويل العقارم كمخسة أضعاؼ رأس ادلاؿ ك 
 كحالة السوؽ. ئهاكأدا سبويلية أخرل، كذلك بعد األخذ يف االعتبار الوضع ادلايل لشركة التمويل أنشطة

 
 والخمسون: خامسةالالمادة 

ال بعد ال غلوز أف يزيد رلموع التعرضات الكبَتة اليت تتحملها شركة التمويل على مثل رأس ماذلا ادلدفوع كاحتياطياهتا إ .1
 من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها على ذلك. خطاباحلصوؿ على 

:( أك أكثر من رأس ماذلا ادلدفوع كاحتياطياهتا أك 11بنسبة ) كاحد ال غلوز لشركة التمويل أف تتحمل تعرضان دلستفيد .2
أعااء اجملموعة بنسبة أف تتحمل تعرضان جملموعة مستفيدين يكوف ألحدىم سيطرة مباشرة أك غَت مباشرة على بقية 

من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها  خطاب:( أك أكثر من رأس ماذلا ادلدفوع كاحتياطياهتا إال بعد احلصوؿ على 25)
 ذلك.  على

 
 والخمسون: السادسةالمادة 

 ألغراض ىذه البلئحة يعد طرفان ذا عبلقة كل من: .1
 عاو رللس اإلدارة أك اللجاف ادلنبثقة منو.  (أ )
 إلدارة العليا. عاو ا (ب )
:( أك أكثر من رأس ادلاؿ أك حقوؽ 5شخص ؽللك أك يسيطر بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة على ) أم (ج )

:( أك أكثر 5كياف ؽللك فيو ذلك الشخص بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة ) كأمالتصويت يف شركة التمويل، 
 من رأس ادلاؿ أك حقوؽ التصويت أك يسيطر عليها.
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 ادلالية األكراؽ:( أك أكثر من أم نوع من 5يسيطر بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة على ) شخص ؽللك أك أم (د )
 اليت سبنح حاملها احلق يف احلصوؿ على نصيب من أرباح أك دخل شركة التمويل.

:( أك أكثر من األسهم أك احلصص أك 5كياف سبلك فيو شركة التمويل بطريقة مباشرة أك غَت مباشرة ) أم (ق )
 ت أك تسيطر عليها.حقوؽ التصوي

أم من األشخاص ادلذكورين يف الفقرات من زكجة  أكالقريب حىت الدرجة الثانية من األصوؿ أك الفركع أك زكج  (ك )
 ( من ىذه ادلادة.د)أ( إىل )

مع مراعاة ما كرد يف ادلادة الثانية عشرة من النظاـ، ال غلوز لشركة التمويل أف تتحمل تعرضان لطرؼ ذم عبلقة إال  .2
:( من قيمة الاماف على 61ساس ذبارم كبعد احلصوؿ على ضماف كاؼ حبيث ال تتجاكز نسبة التمويل )على أ

، كجب أف يكوف قرار منح التمويل مبنيان على ريػاؿ مئة ألف ( مخس511,111األكثر. كإذا زاد مبلغ التمويل على )
 موافقة من رللس اإلدارة باإلمجاع.

:( أك أكثر من رأس ماذلا ادلدفوع كاحتياطياهتا 11تتحمل تعرضان لطرؼ ذم عبلقة بنسبة )ال غلوز لشركة التمويل أف  .3
ذلك. كيف مجيع األحواؿ، ال غلوز أف يزيد  علىمن ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها  خطابإال بعد احلصوؿ على 

 وع كاحتياطياهتا.:( من رأس ماؿ شركة التمويل ادلدف51العبلقة على ) اترلموع التعرضات لؤلطراؼ ذ
:( أك أكثر 25) أك غَت مباشر مباشر بشكلفيها ال غلوز لشركة التمويل أف تتحمل تعرضان لطرؼ ذم عبلقة ؽللك  .4

 مباشر أك غَت مباشر بشكل أك سبلك شركة التمويل فيو عليها، يسيطر أك من األسهم أك احلصص أك حقوؽ التصويت
 . أك تسيطر عليها أك أكثر من األسهم أك احلصص أك حقوؽ التصويت :(25)

من موظفيها ال يعد طرفان ذا عبلقة دبا يزيد على رلموع ركاتب أربعة  مال غلوز لشركة التمويل أف تتحمل تعرضان أل .5
من  خطابصوؿ على أشهر، إال من خبلؿ برامج سبويلية تنظمها الشركة دلوظفيها كيقرىا رللس إدارة الشركة بعد احل

 تلك الربامج. علىادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها 
كل عاو رللس إدارة شركة سبويل أك مراقب حسابات   يعدن تقررعلا األنظمة، يدكف إخبلؿ باحلق العاـ كاخلاص اللذ .6

/د( من 1ك )/ج( أ1/ب( أك )1خارجي حصل على التمويل دبا ؼلالف أم حكم من األحكاـ الواردة يف الفقرات )
 عقد التمويل يف ىذه احلالة باطبلن. يعدك ادلادة الثانية عشرة من النظاـ، معزكالن من تاريخ حصولو على التمويل، 
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 الفصل الثالث
 إجراءات التمويل

 
 والخمسون: سابعةالالمادة 

كقدرتو على الوفاء  ءتو ادلاليةللتحقق من مبل ،بعد موافقتو ،على شركة التمويل فحص السجل االئتماين للمستهلك .1
 كسلوكو االئتماين، كتوثيق ذلك يف ملف التمويل.

لدل شركة أك أكثر من الشركات ادلرخص ذلا  ،بعد موافقتو ،على شركة التمويل تسجيل ادلعلومات االئتمانية للمستفيد .2
كربديث تلك ادلعلومات طواؿ مدة  ،عبلقةال ذات كالتعليمات كاللوائح األنظمة أحكاـ كفق ،مع ادلعلومات االئتمانيةجب

 .التعامل مع ادلستفيد
يف  إليهاادلشار  موافقة ادلستهلك أك ادلستفيدعلى شركة التمويل رفض طلب التمويل يف حاؿ عدـ حصوذلا على  .3

 من ىذه ادلادة. (2( ك)1الفقرتُت )
 

 :والخمسون ثامنةالمادة ال
حسب نوعو كحجمو دبا يف ذلك ربديد أنواع التمويل اليت إدارية دلنح التمويل  على شركة التمويل ربديد مستويات .1

 كيتعُت أف يكوف قرار قبوؿ التمويل أك رفاو كفقان لصبلحيات كل مستول إدارم.  ،تتطلب موافقة أكثر من شخص
 :اآليت نممن ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها قبل القياـ بأم  خطابعلى شركة التمويل احلصوؿ على  .2

 منح سبويل دلستفيد أجنيب غَت مقيم بادلملكة.  (أ )
 السعودم. ريػاؿمنح سبويل بعملة غَت ال (ب )

 
 :والخمسون تاسعةالمادة ال

 لطالبعلى شركة التمويل اتباع أسلوب علمي كمعايَت كإجراءات كاضحة كشفافة كمكتوبة لتقييم اجلدارة االئتمانية  .1
ىذه ادلعايَت اعتماد رللس إدارة الشركة على ك أفال ادلمارسات يف ىذا اجملاؿ، كقدرتو على السداد، كفق  التمويل

عند احلاجة. كعلى شركة التمويل تطبيق ىذه اإلجراءات قبل  كربديثهاعلى األقل  سنتُتكل  كمراجعتهاكاإلجراءات 
 منح التمويل كتوثيق ذلك يف ملف التمويل.



 

25 
 

مراجعة تصنيف ادلخاطر تقييم ادلخاطر ادلتعلقة بكل تعرض كتصنيفها قبل إصدار قرار التمويل، ك ركة التمويل على ش .2
 مرة على األقل كل سنة. 

على شركة التمويل ربديد إجراءات الكشف ادلبكر عن ادلخاطر لتحديد التمويل الذم تظهر دالئل كاضحة على  .3
 رات كمية كنوعية للتعرؼ ادلبكر على ادلخاطر.سلاطر متزايدة ككضع مؤشاحتوائو 

 
 المادة الستون:

 .التمويل غلب أف يكوف التمويل باماف كفقان لسياسة كإجراءات إدارة ادلخاطر اليت يعتمدىا رللس إدارة شركة .1
أك ضمانان كغلب أف يكوف الاماف رىنان أك تنازالن عن أصوؿ  ،تقبل الامانات بشرط أف تكوف قابلة للتقييم كالتنفيذ .2

  حسب صايف موجودات الاامن كصايف دخلو أك أحدعلا.كأف تقيم الامانات الشخصية  ،شخصيان من الغَت
 غلب تقييم الامانات كالتحقق من سبلمتها النظامية قبل منح التمويل.  .3
يم تلك الامانات إذا كانت قيمة الامانات تتأثر جوىريان بالوضع ادلايل للغَت، أك بتقلبات كظركؼ السوؽ فيجب تقي .4

 باألسلوبىذه ادلخاطر  مراجعةك يف حاؿ اطلفاضها،  بصفة دكرية، كازباذ اإلجراءات ادلنصوص عليها يف العقد لتعزيزىا
 ادلناسب.

 الوظيفة الرقابية.كؿ ؤ مسغلب إصدار القرارات ادلتعلقة دبخاطر الامانات كاالحتياطيات من  .5
 

 ن:والستو  حاديةالمادة ال
 ىذه البلئحة، لشركة التمويل منح سبويل دكف ضماف عند استيفاء اآليت:  ف منو أحكاـ ادلادة الستاستثناءن من 

بناءن على بيانات  ريػاؿ( مئة ألف 111,111) لىع يزيد إمجايل مبالغ التمويل ادلمنوحة للمستفيد دكف ضماف أال .1
 السجل االئتماين للمستفيد.

، أك نزاع مل ػُلل، أك دعول ذات صفة ائتمانية قائمة، أك دعول تسوَّلستفيد مديونية متعثرة مل يكوف على ادل أال .2
 سنوات السابقة، أك شيكات دكف مقابل كفاء صادرة عنو خبلؿ اخلمس إعسار أك إفبلس أك تصفية خبلؿ العشر

 د.سنوات السابقة، كذلك بناءن على بيانات السجل االئتماين للمستفي
 يكوف ادلستفيد طرفان ذا عبلقة. أال .3
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  والستون: ثانيةالمادة ال
شركة التمويل  إلزاـعلى شركة التمويل كضع سلصصات للخسائر كادلخاطر احملتملة، كفقان دلعايَت احملاسبة الدكلية. كللمؤسسة 

 بوضع سلصص إضايف أك أكثر دلقابلة اخلسائر كادلخاطر احملتملة.
 

 والستون: الثةثالمادة ال
التعرضات  تلكمراجعة  كعليها ،على شركة التمويل ربديد ما غلب إخااعو دلتطلبات ادلبلحظة الدقيقة من التعرضات .1

ككضع قواعد كاضحة لتحديد احلاالت اليت يلـز فيها انتقاؿ  ،بشكل مستمر لتحديد ما ربتاج إليو من إجراءات إضافية
 ة اذليكلة أك اجلدكلة أك التصفية. التمويل إىل فريق سلتص بإعاد

 تكوين معايَتك  ،على شركة التمويل ربديد معايَت زبفيض قيمة األصوؿ ،مع مراعاة معايَت احملاسبة الدكلية .2
 خصصات، دبا فيها سلصصات التحوط من سلاطر الدكؿ، كالتحقق من تطبيقها بانتظاـ. ادل

 
 :والستون الرابعةالمادة 
تصدره ادلؤسسة من  كما نظاـ مراقبة شركات التأمُت التعاكين كالئحتو التنفيذية أحكاـ كفقطر التمويل اسلالتأمُت على  يكوف

 تعليمات. 
 

 الباب الثاني عشر
 الحسابات وقبول الودائع فتح

 
 والستون: خامسةالالمادة 

فتح حسابات من أم نوع لعمبلئها، ال غلوز لشركة التمويل قبوؿ كدائع آجلة، أك تسهيبلت غَت مصرفية، أك ما شاهبها، أك 
 .يتامن عدـ شلانعتها على ذلك من ادلؤسسة خطابؿ على و صاحل بعد إال
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 الباب الثالث عشر
 تداول األوراق المالية

 
 والستون: سادسةالالمادة 

األسهم  مثل ،ك األكراؽ ادلاليةدكف إخبلؿ حبكم الفقرة الثالثة من ادلادة احلادية عشرة من النظاـ، ال غلوز لشركة التمويل سبل
 إال يف احلاالت اآلتية: ،كالسندات كالصكوؾ كادلشتقات ادلالية

 إذا كانت جزءان من عملية سبويل يكوف الغرض منها منح سبويل للمستفيد.  .1
اليت توافق عليها  الدينأدكات  يف ية أكالبنوؾ التجارية احملل لدل كدائع خبلؿ من استثمار النقد ادلتاح يف خزينتها .2

 ادلؤسسة.
 التحوط من التعرض دلخاطر قائمة لكلفة األجل.  .3
 التحوط من التعرض دلخاطر قائمة للعملة.  .4

 
 الباب الرابع عشر

 إعادة التمويل
 

 والستون: سابعةالمادة ال
 خطاببعد احلصوؿ على إصدار أكراؽ مالية  لشركة التمويلغلوز مع مراعاة ما كرد يف ادلادة الرابعة عشرة من النظاـ،  .1

 من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها.
 خطابإال بعد احلصوؿ على  شكل بأمالتمويل أك احلقوؽ الناشئة عنها ال غلوز لشركة التمويل التصرؼ يف أصوؿ  .2

ئة عنها ماي سنة كاحدة كيشًتط للتصرؼ يف أصوؿ التمويل أك احلقوؽ الناش من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها.
 على األقل من تاريخ منح التمويل ادلرتبط باألصل ادلراد التصرؼ فيو.

 تلتـز شركة التمويل دبا تصدره ادلؤسسة من قواعد كتعليمات يف شأف تطبيق أحكاـ ىذه ادلادة. .3
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 :والستون الثامنةالمادة 
من  خطاببعد احلصوؿ على  إالالسعودم  ريػاؿرل غَت اللشركة التمويل احلصوؿ على سبويل أجنيب أك بعملة أخغلوز  ال

 .يتامن عدـ شلانعتها ادلؤسسة
 

 الباب الخامس عشر
 التغييرات الهيكلية

 
 : والستون تاسعةالمادة ال
 : اآلتية كادلهاـ الوظائف يف لتعيُتقبل ا شلانعتها عدـ يتامن ادلؤسسة من خطاب على التمويل شركة حصوؿ يشًتط

 عاوية رللس اإلدارة كاللجاف ادلنبثقة من اجمللس. .1
 كمديرك اإلدارات الرئيسة، أك من ينوب عنهم.كادلدير ادلايل العاو ادلنتدب كالرئيس التنفيذم كادلدير العاـ كنواهبم  .2
 ادلراجعة الداخلية، كإدارة ادلخاطر، كااللتزاـ، أك من ينوب عنهم. مثلمديرك كظائف ادلراقبة،  .3
 

 المادة السبعون:
 على شركة التمويل إببلغ ادلؤسسة فوران يف احلالتُت اآلتيتُت:

 إىل التقاعد أك إهناء تفوياو. أعااء اإلدارة العلياإحالة أم من  .1
 .:( من رأس ماذلا ادلدفوع15على ) تزيدخسائر  أم .2

 
 دس عشرالباب السا

 الحسابات
 

 والسبعون: لحاديةالمادة ا
 .يف إعداد حساباهتا كقوائمها ادلالية الدكلية احملاسبة معايَت اتباعشركة التمويل  على
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 والسبعون:  ثانيةالمادة ال
رللس إدارهتا  بتزكيد ادلؤسسة بقوائمها ادلالية السنوية ادلدققة كتقرير مراجع احلسابات كتقرير االلتزاـشركة التمويل  على .1

 قبل تاريخ نشرىا خبمسة أياـ عمل على األقل. 
بتزكيد ادلؤسسة بقوائمها ادلالية ربع السنوية كتقرير مراجع احلسابات قبل تاريخ نشرىا  االلتزاـشركة التمويل  على .2

 أياـ عمل على األقل.خبمسة 
 

 والسبعون: ثالثةالمادة ال
خرل، تنش  شركة التمويل موقعان إلكًتكنيان خاصان هبا على شبكة ادلعلومات الدكلية دكف اإلخبلؿ دبتطلبات األنظمة ادلرعية األ

 :اآليت)اإلنًتنت( تنشر فيو تقاريرىا كقوائمها ادلالية السنوية متامنة 
 قائمة ادلركز ادلايل. .1
 قائمة الدخل. .2
 قائمة التدفقات النقدية. .3
 تقرير رللس اإلدارة. .4
 

 الباب السابع عشر
 والفحصبات الحسا مراجعة

 
 والسبعون: رابعةالمادة ال

من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها.  خطابعلى شركة التمويل قبل تعيُت مراقب حسابات خارجي احلصوؿ على  .1
 كللمؤسسة إلزامها بتعيُت مراقب حسابات آخر مىت استلـز حجم أعماذلا كطبيعتها ذلك.

آخر على  حسابات خارجي باهتا اخلارجي، أك أف تتوىل تعيُت مراقبللمؤسسة إلزاـ شركة التمويل بتغيَت مراقب حسا .2
 نفقة الشركة يف األحواؿ اآلتية:

 أعماذلا ذلك. ةكطبيع اقتاى حجم إذا (أ )
 ارتكاب مراقب احلسابات اخلارجي سلالفات تتعلق بتجاكزات مهنية. (ب )
 نشوء سبب لبلعتقاد بتاارب ادلصاحل لدل مراقب احلسابات اخلارجي.  (ج )
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بشركة التمويل  سبلمة قطاع التمويل أك اعتبارات احلوكمة كمحاية مصاحل ذكم الشأفاعتبارات  إذا اقتات (د )
 .ذلك

 على مراقب احلسابات اخلارجي إببلغ ادلؤسسة فوران إذا تبُت لو أثناء ادلراجعة كقائع من شأهنا اآليت:  .3
 . الرأم إبداء عن االمتناع جعة أكتربير التحفظ يف تقرير ادلرا (أ )
 . يف مزاكلة أعماذلا شركة التمويل ستمراريةاهتديد  (ب )
 إعاقة تطور شركة التمويل بصورة خطَتة. (ج )
 األنظمةأك  يف ادلملكة السارية التعليمات أككجود ما يشَت إىل سلالفة ادلديرين ألم من األنظمة أك اللوائح  (د )

 لشركة التمويل.  ةالداخلي
 .قبل هنايتو مع ذكر األسباب اليت أدت إىل ذلك العقدإهناء  (ق )

للمؤسسة تكليف مراقب احلسابات اخلارجي بشرح تقريره أك كشف حقائق أخرل يكوف قد توصل إليها خبلؿ  .4
 لشركة التمويل. ةالداخلي ةمنظأك األالتعليمات  أكئح األنظمة أك اللوامراجعة احلسابات تشَت إىل سلالفة 

 
 والسبعون: خامسةالمادة ال

على شركة التمويل كأعااء رللس إدارهتا كموظفيها تقدًن مجيع ادلعلومات كادلستندات اخلاصة بالشركة كأنشطتها  .1
 كمساعليها كموظفيها للمؤسسة فور طلبها. 

بواسطة موظفيها أك بواسطة مراجعُت تعينهم ادلؤسسة، على أف شركة التمويل كحساباهتا  للمؤسسة فحص سجبلت .2
 يكوف الفحص يف مقر الشركة.

 :اآليتعلى األخص ك  ،على شركة التمويل كموظفيها تسهيل مهمة من تكلفو ادلؤسسة بالفحص كالتعاكف معو .3
كالوثائق اليت يرل ضركرة االطبلع عليها ألداء  على سجبلت الشركة كحساباهتا ادلكلف بالفحصطبلع إ (أ )

 مهامو.
 .فور طلبهابادلعلومات كاإليااحات تزكيد ادلكلف بالفحص  (ب )
 شركة فور البدء يف مهمتو.الأم ذباكزات أك سلالفات يف أعماؿ ب بالفحص للمكلف التصريح (ج )
التمويل دلعاجلة ادلبلحظات اليت تتكشف التقيد بتطبيق التوصيات كالتعليمات ادلوجهة من ادلؤسسة لشركة  (د )

 خبلؿ جوالت الفحص.
ال غلوز لشركة التمويل كموظفيها إخفاء أك زلاكلة إخفاء أم معلومات أك ذباكزات أك االمتناع عن اإلجابة عن أم  .4

 .بادلطلو  الوقت يف كمستندات معلومات من يطلبو دبا تزكيده يفأك التهاكف  استفسارات يطلبها ادلكلف بالفحص
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ال يكوف موظفو ادلؤسسة ادلكلفُت باإلشراؼ كالرقابة كالفحص عرضة ألم مساءالت أك مطالبات بسبب تأديتهم  .5
 دلهامهم الوظيفية.

 
 والسبعون: سادسةالمادة ال

كم من حللفة بتجاكزات مهنية ادلشار إليها يف ادلادة التاسعة كالعشركف من النظاـ كل سلا ادلتعلقةمن ادلخالفات  يعد .1
 من القواعد أك التعليمات اليت تصدرىا ادلؤسسة. أملتزاـ باالأحكاـ النظاـ كالبلئحة أك عدـ 

بتعامبلت تعرض مساعلي شركة التمويل أك دائنيها للخطر ادلشار إليها يف ادلادة التاسعة  ادلتعلقةمن ادلخالفات  يعد .2
 :اآليتكالعشركف من النظاـ 

َت سليب جوىرم يف نشاطات شركة التمويل أك كضعها ادلايل أك النظامي أك اإلدارم من شأنو هتديد حدكث تغ (أ )
 بقائها أك قدرهتا على الوفاء بديوهنا عند استحقاقها.

 خسارة شركة التمويل نصف رأس ماذلا ادلدفوع. (ب )
ربع سنوات مالية متتالية :( من رأس ماذلا ادلدفوع يف كل سنة خبلؿ أ11خسارة شركة التمويل نسبة تتجاكز ) (ج )

 على األقل.
 

 والسبعون: سابعةالمادة ال
 ىذا الباب. أحكاـ كفقتتحمل شركة التمويل تكاليف أم طرؼ ثالث تعينو ادلؤسسة دلباشرة أم من اإلجراءات ادلتخذة 

 
 الباب الثامن عشر

 حماية حقوق المستهلك في خدمات التمويل
 

 :والسبعون الثامنةالمادة 
 أفك  ،منو نسخة طرؼ كل يتسلم كأف كادلستفيد التمويل شركة بُت ،إلكًتكين أك كتايب بشكل التمويل عقد ررػل أف غلب

 : اآلتية كادلعلومات البيانات ألقلا على التمويل عقد يتامن
ناكينهم كع ،حبسب احلاؿ قامة أك السجل التجارم للمستفيداإلأك ادلدين  السجلكرقم أمساء أطراؼ عقد التمويل،  .1

 .إف كجد كالربيد اإللكًتكين ،اذلاتف اجلواؿ كتشمل ،الرمسية، ككسائل االتصاؿ هبم
 نوع التمويل. .2
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 مدة عقد التمويل.  .3
 مبلغ التمويل.  .4
 . كجدت إف ،شركط سحب مبلغ التمويل .5
 عألجل، كتوزيكصف معادلة ربديد السعر يف عقود التمويل متغَتة سعر كلفة األجل لتمكُت ادلستهلك من فهم كلفة ا .6

 .الكلفة على مدة الوفاء
كمدد كشركط  ،كأم مؤشر أك معدؿ مرجعي لكلفة األجل االبتدائية ادلتفق عليها ،كشركط تطبيقها ،كلفة األجل .7

 كإجراءات تغيَت كلفة األجل.
 معدؿ النسبة السنوم. .8
ل، مع بياف الفرضيات ادلتبعة يف حساب من ادلستفيد، زلسوبان يف كقت إبراـ عقد التموي سدادهإمجايل ادلبلغ ادلستحق  .9

 ذلك ادلبلغ.
مقدار مبلغ األقساط ادلتعُت على ادلستفيد سدادىا كعددىا كمددىا، كأسلوب توزيعها على ادلبالغ ادلتبقية يف حاؿ   .11

ر  كانت كلفة األجل ثابتة. كيف حاؿ كانت كلفة األجل متغَتة غلب كضع ثبلثة أمثلة دلقدار األقساط أخذان باالعتبا
 كلفة األجل االبتدائية ككلفتُت أعلى كأدىن منها.

 اإلدارية. كتكاليف اخلدمات الرسـو كالعموالت .11
  مدد سداد الرسـو أك األمواؿ اليت يلـز سدادىا دكف سداد مبلغ التمويل، كشركط ذلك السداد. .12
 .األقساط أداءاآلثار ادلًتتبة على التأخر يف  بياف .13
 تااء. رسـو التوثيق ادلقررة عند االق .14
15. .  الاماف كالتأمُت البلـز
  .رقم احلساب اخلاص بإيداع أقساط التمويل كاسم البنك .16
 ادلًتتبة على شلارستو. ادلاليةكشركطو كااللتزامات  كجد، إف ،شلارسة حق االنسحاب إجراءات .17
 .ضالتعوي اعند االقتااء، ككيفية ربديد ىذ التمويل شركةتعويض  جراءاتكإ ،إجراءات السداد ادلبكر .18
 إجراءات التعامل مع الامانات يف حاؿ اطلفاضها، إف كجدت. .19
 شلارسة حق إهناء عقد التمويل.  اتإجراء .21
 إذف ادلستفيد بإدراج معلوماتو يف السجل االئتماين. .21
 .أم بيانات أك معلومات أخرل تقررىا ادلؤسسة .22



 

33 
 

  :والسبعون تاسعةالمادة ال
خص يتامن ادلعلومات األساسية للمنتج التمويلي كأحكاـ عقد التمويل األساسية، بلغة عقد التمويل مل يتصدرغلب أف 

 ذلذا ادللخص يف ملف التمويل. فيدتسلم ادلست ، كفقان للنموذج الذم تقرره ادلؤسسة، كأف يوثنقفيدكاضحة للمست
 

 المادة الثمانون:
ذلك التغيَت دبدة ال تقل عن  على كلفة األجل قبل بدء سريافيان بأم تغيَت يطرأ كتابتلتـز شركة التمويل بإخطار ادلستفيد  

غليز ىذا التغيَت. كغلب بياف مبالغ األقساط اليت يتعُت سدادىا بعد سرياف كلفة األجل  التمويل كذلك إذا كاف عقد شهرين،
ادلبينة يف عقد  لعناكين الرمسيةكالتفاصيل اخلاصة بعدد تلك األقساط أك مددىا، إذا مشلها التغيَت، كذلك عن طريق ا ،اجلديدة
 التمويل.

 
 والثمانون: حاديةالمادة ال

 األخرل الدفعاتك  األقساطكوف فيو القيمة احلالية جلميع تمعدؿ اخلصم الذم معدؿ النسبة السنوم ىو يكوف  .1
مبلغ  لدفعاتالية لقيمة احلل مساكيةن من ادلستفيد،  سدادهاليت سبثل إمجايل ادلبلغ ادلستحق  ،ادلستحقة على ادلستفيد

للمستفيد، زلسوبان  متاحان يكوف فيو مبلغ التمويل أك أكؿ دفعة منو  الذمتاريخ ال، كذلك يف للمستفيد ادلتاحةالتمويل 
 :كفق ادلعادلة اآلتية

 

∑        
   

 

    

  ∑        
   

 

   
 

 

 

 حيث:
m  مبلغ التمويلمن  لمستفيدل تتاحترتيب آخر دفعة. 
d   مبلغ التمويل منلمستفيد ل تتاح اليتترتيب الدفعة. 

Cd  ( قيمة الدفعةd )مبلغ التمويل منلمستفيد ل تتاح اليت.  
Sd   كتاريخ للمستفيد متاحان يكوف فيو مبلغ التمويل أك أكؿ دفعة منو  الذمتاريخ الالفًتة بُت ( الدفعةd) زلسوبة ،

 .(s1=0صفر ) مبلغ التمويلمن  يث تكوف ىذه الفًتة ألكؿ دفعة يتسلمها ادلستفيدبالسنوات كأجزاء السنة، كحب
n  ترتيب آخر دفعة ُتستحق على ادلستفيد. 
p  ترتيب الدفعة اليت ُتستحق على ادلستفيد. 
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Bp ( قيمة الدفعةpاليت ُتستحق على ادلستفيد ). 
tp   فيوُتستحق  الذمتاريخ الك  للمستفيد متاحان ؿ دفعة منو يكوف فيو مبلغ التمويل أك أك  الذمتاريخ الالفًتة بُت 

 .، زلسوبة بالسنوات كأجزاء السنةعلى ادلستفيد (pدفعة )ال
X  معدؿ النسبة السنوم. 

يكوف فيو مبلغ التمويل أك أكؿ دفعة منو  الذمتاريخ اللغرض احتساب معدؿ النسبة السنوم، رُبسب الفًتات بُت  .2
( 365أك ُتستحق عليو على أساس اثٍت عشر شهران متساكية أك ) دفعة تتاح للمستفيد للمستفيد كتاريخ كل متاحان 

 يومان للسنة.
 مجيعمن ادلستفيد دبا يف ذلك  سدادهلغرض احتساب معدؿ النسبة السنوم، غلب ربديد إمجايل ادلبلغ ادلستحق  .3

ستحق على تُ  اليترسـو التكاليف أك لا استبعاد معذبنبها،  للمستفيد اليت ال ؽلكنكالعموالت كالتكاليف  الرسـو
 .ادلستفيد نتيجة إخبللو بأم من التزاماتو الواردة يف عقد التمويل

غلب احتساب معدؿ النسبة السنوم بافًتاض سرياف عقد التمويل للفًتة ادلتفق عليها كالتزاـ الطرفُت بالتزاماهتما كفق  .4
 الشركط الواردة يف عقد التمويل.

من ىذه البلئحة، إذا تامن عقد التمويل ما غليز إجراء  كالسبعوف امنةمن ادلادة الث (11) الفقرة مع مراعاة ما كرد يف .5
غَت قابل للتحديد عند احتساب معدؿ  تغيَت يف كلفة األجل أك الرسـو ادلامنة يف معدؿ النسبة السنوم بشكل

كلفة تظل ثابتة عند مستول  األخرل  بافًتاض أف كلفة األجل كالرسـو النسبة السنوم، فيجب احتساب ىذا ادلعدؿ
 كسارية إىل هناية عقد التمويل.األجل االبتدائية 

نسبة مئوية مع نقطيت أساس حبد أدىن، كغُلرب نصف نقطة ك عنو كاإلفصاحغلب احتساب معدؿ النسبة السنوم  .6
 األساس فأكثر إىل نقطة كاملة.

 
 والثمانون:  ثانيةالمادة ال

اـ طريقة الرصيد ادلتناقص يف توزيع كلفة األجل على فًتة االستحقاؽ، حبيث تُوزع كلفة األجل على شركة التمويل استخد
 كتامينها ،تناسبيان بُت األقساط على أساس قيمة الرصيد ادلتبقي من مبلغ التمويل يف بداية الفًتة اليت ُيستحق عنها القسط

 .التمويل عقد يف
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 والثمانون: ثالثةالمادة ال
اليت ربصل عليها شركة التمويل من ادلستفيد ما يعادؿ اإلدارية  اخلدمات كتكاليف كالعموالت الرسـوف تتجاكز ال غلوز أ

 .أقل أيهما ،ريػاؿ( مخسة آالؼ 5,111) أك:( من مبلغ التمويل 1)
 

 والثمانون:  رابعةالالمادة 
 ميلو كلفة األجل عن ادلدة الباقية. كلشركةكال غلوز رب ،يف أم كقت ،للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل .1

 :اآليت تعويض عنعلى  احلصوؿ التمويل
كلفة إعادة االستثمار، دبا ال يتجاكز كلفة األجل لؤلشهر الثبلثة التالية للسداد، زلسوبة على أساس الرصيد  (أ )

 ادلتناقص.
ليها العقد، إذا كانت نفقات لطرؼ ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات اليت نص ع التمويل ما تدفعو شركة (ب )

 .التمويل ال ؽلكن اسًتدادىا، كذلك عن ادلدة الباقية من عقد
( من ىذه ادلادة، غلوز أف ينص عقد التمويل العقارم على فًتة ػلظر فيها السداد ادلبكر، 1من أحكاـ الفقرة ) استثناءن  .2

 قارم.بشرط أال تتجاكز مدة احلظر سنتُت من تاريخ إبراـ عقد التمويل الع
 

 والثمانون: خامسةالالمادة 
 للمستفيد يف حاؿ تنازؿ شركة التمويل عن حقوقها لطرؼ آخر أك تنازذلا عن عقد التمويل نفسو أك إصدارىا أكراقان  .1

لو يف مواجهة شركة  ادلتنازؿ إليو الدفوع ادلقررةأف يستعمل يف مواجهة  ،مالية مقابل احلقوؽ الناشئة عن عقد التمويل
 التمويل.

من ادلؤسسة يتامن عدـ شلانعتها قبل إسناد تقدًن اخلدمات ادلتعلقة  خطابعلى شركة التمويل احلصوؿ على  .2
 بالتمويل إىل طرؼ آخر.

 
  والثمانون:  سادسةالالمادة 

ات االتصاؿ كشعارىا كأم بياف شليز ذلا كبيان اإلعبلف امسهاتامن يعلى شركة التمويل يف حاؿ إعبلهنا عن منتج أف  .1
 هبا.
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غلب أف يتامن اإلعبلف تصرػلان باسم ادلنتج ادلعلن عنو، كبياف معدؿ النسبة السنوم للمنتج بشكل كاضح  .2
 .أخرل لكلفة األجلللمستهلك، كال غلوز تامُت اإلعبلف معدالت 

 ػلظر على شركة التمويل اآليت: .3
بعبارات من شأهنا أف تؤدم بطريقة  مصوغان  كوفكاذبان أك أف ي  ادعاءن  تقدًن إعبلف يتامن عرضان أك بيانان أك (أ )

 مباشرة أك غَت مباشرة إىل خداع أك تاليل ادلستهلك.
 أك استعماؿ عبلمة مقلدة.يف استعماذلا، أك عبلمة فارقة دكف كجو حق  ان شعار تقدًن إعبلف يتامن  (ب )

سحب اإلعبلف خبلؿ يـو عمل كاحد من ادة للمؤسسة إلزاـ شركة التمويل اليت ال تتقيد بالشركط الواردة يف ىذه ادل .4
 إخطار ادلؤسسة ذلا بذلك.

 
 :والثمانون السابعةالمادة 

ككضع إجراءات كاضحة لتلقي كتوثيق شكاكل  ،عنهاكلُت ؤ ادلسعلى شركة التمويل إنشاء كظيفة دلعاجلة الشكاكل كربديد 
تسلم الشكول، كتقيد الشكاكل يف  عشرة أياـ عمل من تاريخادلستفيدين كدراستها كالرد عليها خبلؿ مدة ال تتجاكز 
تتعلق دبوضوع الشكول كما يتخذ  اليت فةكاالاركرية  ادلعلومات سجبلت خاصة بذلك، على أف تشمل تلك السجبلت 

 بشأهنا من إجراءات.
 

 :والثمانون الثامنة المادة
كعملياهتم كعدـ اإلفصاح عنها أك كشفها ألطراؼ  ءعمبللاعلى شركة التمويل كمنسوبيها احملافظة على سرية بيانات  .1

 .إال كفق ما تقاي بو األنظمة كالتعليمات ذات العبلقة أخرل
 همكعملياهتم، حصلوا عليها من خبلؿ قيام الشركة ءػلظر على منسويب شركة التمويل إفشاء أم معلومات عن عمبل .2

 .بعد ترؾ العمل ظر عليهم االحتفاظ بأم من ىذه ادلعلوماتكما ػل  ،لو بعد ترؾ العمل يف شركة التمويلبعملهم، ك 
 على شركة التمويل ازباذ اإلجراءات البلزمة لاماف احلفاظ على سرية معلومات عمبلئها كعملياهتم. .3
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 عشر التاسعالباب 
 لتمويلاالمساندة لنشاط  النشاطات

 
 :والثمانون التاسعةالمادة 

، مثل تسويق لتمويلا نشاطل ةساندادل النشاطاتأك أكثر من  نشاط شلارسةخص ذلا ال غلوز لغَت شركات التمويل ادلر 
يف ذلك كفق القواعد اليت تصدرىا ادلؤسسة ب، إال بعد احلصوؿ على ترخيص شركة التمويل ادلنتجات التمويلية أك ربصيل ديوف

 ىذا الشأف.
 

 المادة التسعون: 
ما مل يكن لتمويل ا نشاطل ةساندادل النشاطاتأك أكثر من  ان نشاطمع من ؽلارس ال غلوز لشركة التمويل التعاقد أك التعامل 

 مرخصان لو من ادلؤسسة.
 

 الباب العشرون
 إجراءات الضبط والتحقيق واالدعاء العام

 
 والتسعون: حاديةالالمادة 

 البلئحة.ك  نظاـالالناشئة عن تطبيق أحكاـ  تطبق أحكاـ ىذا الباب يف ادلخالفات كدعاكل احلق العاـ .1
تطبق أحكاـ نظاـ اإلجراءات اجلزائية كنظاـ ىيئة التحقيق كاالدعاء العاـ كالقواعد العامة ادلعموؿ هبا يف ادلملكة فيما  .2

 مل يرد بو نص يف ىذه البلئحة.
 

  والتسعون: نيةالثاالمادة 
 :اآليتيشًتط يف موظف ادلؤسسة ادلختص بأعماؿ الابط كالتحقيق كاالدعاء العاـ 

 يكوف سعودم اجلنسية.أف  .1
 أف يكوف حسن السَتة كالسلوؾ. .2
 أال يكوف أدين جبرؽلة سللة بالشرؼ كاألمانة ما مل يرد إليو اعتباره. .3
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 .أف يكوف حاصبلن على شهادة جامعية .4
 أف غلتاز بنجاح االمتحاف ادلهٍت ادلعتمد من ادلؤسسة. .5
 

 والتسعون: ثالثةالالمادة 
األدلة البلزمة للتحقيق، كتوجيو ضبط ك  ،تلقي الببلغات، كمجع ادلعلوماتالابط كالتحقيق كاالدعاء العاـ  وموظف يتوىل .1

 .االهتاـ
 غلوز دلوظفي الابط كالتحقيق كاالدعاء العاـ االستعانة برجاؿ الابط اجلنائي إذا دعت احلاجة لذلك. .2
ادلعاينة كالتفتيش  إجراءظفي الابط كالتحقيق كاالدعاء العاـ االستعانة بادلختصُت من األفراد كالشركات عند غلوز دلو  .3

كاألشياء اليت يستلـز التحقيق  األماكنكضبط األشياء ادلتعلقة بادلخالفة، كتنحصر مهمة ىؤالء ادلختصُت يف ربديد 
 .تفتيشها كضبطها

 موظفي الابط كالتحقيق كاالدعاء العاـ. عمل كضوابط كإجراءاتمن احملافظ قواعد  بقرار تصدر .4
 

  والتسعون: رابعةالالمادة 
إفشاء األسرار اليت يطَّلعوف  كسلتصُت ال غلوز دلوظفي الابط كالتحقيق كاالدعاء العاـ كمساعديهم من رجاؿ ضبط كخرباء

 بعد تركهم اخلدمة. حىت عليها حبكم عملهم
 

  والتسعون: خامسةالالمادة 
 رباؿ الدعول اجلزائية من احملافظ أك من ينيبو إىل جلنة الفصل يف ادلخالفات كادلنازعات التمويلية.

 
  والتسعون: ادسةالسالمادة 

 اجلرائم كادلخالفات اليت ال تدخل يف اختصاص ادلؤسسة. العاـعاء ربيل ادلؤسسة إىل اجلهة ادلختصة بالتحقيق كاالد
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 العشرونو الباب الحادي 
 ختامية أحكام

 
 :والتسعون سابعةالالمادة 

نشاط التمويل يف ادلملكة قبل سرياف النظاـ تزكيد ادلؤسسة خبلؿ األشهر  سبارسعلى الشركات كادلؤسسات العاملة اليت 
ف من النظاـ خبطة لتسوية أكضاعها كفق أحكاـ النظاـ أك و  من ادلهلة ادلنصوص عليها يف ادلادة السادسة كالثبلثاألكىل التسعة

 خطة للخركج من السوؽ.
 

 :والتسعون ثامنةالالمادة 
 .يلالتمو  قطاعبقرار من احملافظ تُعٌت بتقدًن ادلقًتحات كالتوصيات البلزمة لتطوير  ،أك أكثر ،تشكل جلنة

 
  :والتسعون التاسعةالمادة 

 التعليمات البلزمة لتطبيق ادلتطلبات الرقابية كاإلشرافية على قطاع التمويل.القواعد ك تصدر بقرار من احملافظ 
 

  المادة المائة:
 .يعمل هبذه البلئحة من تاريخ نشرىا يف اجلريدة الرمسية


