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 كات التمويلنظام مراقبة شر 
 

 فصل تمهيدي
 تعريفات

 المادة األولى: 
ادل دددفملألادلا نددد ألأ دددفمألمددد أل ن دددف أل دددفأل ألأل-أينمدددفألر يفتألذألىدددظاألاظن دددفمألأل-يقصددداأللفاظ دددفظألراظ ادددف اتألا   ددد أل

أليقتِضألاظس فقألخالفألذظك:
أل:ألن فمأل راقا ألشرمفتألاظتموي .النظام

أل:ألاظالئح ألاظتن  ظي ألذلظاألاظن فم.الالئحة
أل:أل ؤسس ألاظنقاألاظ ريبألاظس ويفي.المؤسسة
أل:ألزلففظأل ؤسس ألاظنقاألاظ ريبألاظس ويفي.المحافظ

أل:ألاظشرم ألادلسفمه ألاحلفصل ألعلىأل رخ صألدلمف س ألنشفطألاظتموي .شركة التمويل
أل:ألاظشخصألاحلفص ألعلىألاظتموي .المستفيد

أل:أل نأل وجوألظوألخا فتألشرمفتألاظتموي .المستهلك
ألادلؤسس ألظشرم أل فألمبمف س ألنشفطألاظتموي .أل:ألاظتصريحألاظظيأل صا هالترخيص
أل.ظألنشط ألادلنصوصألعل  فألذألىظاألاظن فمأل:أل نحألاالئتمفنألل قويفالتمويل

 

 الفصل األول
 أحكام عامة

ألالمادة الثانية:
أل.احكف وألاظتموي ألاظيتأليرخصألذلفألرفقفأًلألفتشرمسريألىظاألاظن فمألعلىألي

 المادة الثالثة:
أعمفلألاظتموي ألمبفألالأليت ف ضأل عألأحكفمألاظشري  ألأل-ادلرخصألذلفألمبوجبألىظاألاظن فمألأل- زارلألاظشرمفتأل

ألالألخي أللسال  ألاظن فمأل أل لكألاظشرمفت ألرمبف أل قر هألجلفنألشرع  ألختتف ألأعضفءىف ألعلىأل ف اإلسال    أللنفًء
 .رعااظ ألاظت ف التادلفيلأل

 المادة الرابعة:
اظتمويدد ألادددايفةألذألىددظاألاظن ددفمألحلالألل دداألاحلصددولألعلددىأل ددرخ صأللددظظكألحت ددرأل زارظدد ألأيأل ددنألنشددف فتأل -1

أل.اان م ألادلرع  ألااخرىألرأ ألرفقألأحكفمألىظاألاظن فم
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 دفأليددالألعلدىأل زارظد ألنشددف فتألأل-لدييألرسد ل ألأل-حي درألعلدىألأيألشدخصألمدخأل درخصألظدوألأنأليسدت م أل -2
فئقدددددو ألأرألأر اقدددددو ألأرألاظتمويددددد ألاددددددايفةألذألىددددددظاألاظن دددددفمألأرأل دددددفأليدددددوح ألمب نفىدددددف ألأرألأنأليسدددددت م ألذألر 

ألحلعالنف و ألأيألظ ظألأرألعاف ةأل رايفف ف.
(أل ددنألىددظهألادلددفيفة أل ددن  ألاظالئحدد ألأحكددفمأل زارظدد ألاظشددخصألذيأل2(ألرأل 1اظ قددر )أل حكدد ألاسددتانفًءأل ددنأل -3

اظصددد  ألاظطا   ددد ألأرألادل نويددد ألدتويددد ألسدددلعأل نشدددئ وألأرألخا ف دددوألظزلفئندددو ألمبدددفألديكدددنألادلؤسسددد أل دددنألشلف سددد أل
ألفمألادلفيل ألرحيققألمحفي ألادلست لك.سلطت فألاظنقاي  ألرحيم ألاظن 

 

 الفصل الثاني
 أحكام الترخيص

 المادة الخامسة:
 لدبألاظخخد صألحلاألادلؤسسد  ألريشدخطألإلصداا ألأل-أرأل دنألديدال  ألأل-أراًلأل:أليقامألادلؤسسونألظشرم ألاظتموي أل

ألاظخخ صأل فأليييت:
علدىأل زارظد ألألذلدفألاظ ن د أل ألرخط ألاستامف أل ا)ألاظقا ة شغ ل ف ألرن  ألظلشرم ألأل قاميألاذل كل ألاإليفا ي  -1

ألاظنشفط ألرفقأل فألحتايفهألاظالئح .
أالأليقدد أل أمأل ددفلألاظشددرم ألعددنألادلالددهألاظددظيألحتددايفهألادلؤسسدد ألرمبددفألالأليقدد ألعددنأل أمألادلددفلألادددايفألذأل -2

علددددىألاظنسددددا ألاظدددديتألحتددددايفىفألأل-ذألحددددفلألرجويفىددددفألأل-ن ددددفمألاظشددددرمفت ألرأالأل زيدددداألاحلصدددد ألااجنا دددد أل
ألادلؤسس .

 دددعألاشدددخاطأل دددفألشدددرم أل تطلادددفتألااىل ددد ألاظشدددرع  ألراظن ف  ددد  ألأنأليسدددتوذألمددد ألعضدددوأل ؤسددد ألذألاظ -3
أل:يل 
ألقاألأخ أللييألاظتزامألجتفهأليفائن و.أالأليكونأل -أأل
ن دفمأل راقاد ألاظاندوك ألأرألن دفمألألأرقداألانت دكألأحكدفمألن دفمألاظسدوقألادلفظ د ألرظوائحدو ألأالأليكونأل -بأل

  راقا ألشرمفتألاظتي )ألاظت فرمل ألأرألأن م ألاظتموي .

 أش رألحلفالسو.ألقاأالأليكونأل -جأل

 دفأل أليكدنألقداأل يفألحلظ دوألاعتادف هألرفًقدفألظألن مد  أل ألقاألأيفينأللدييألجرديد ألسللد أللفا فند الأليكونألأ -يفأل
 أرألرفقأل فألحتايفهألاظالئح .

أنأليكونألااشخفصألادلرشحونألظألعمفلألاظرقفل  ألراظتن  ظي ألذألاظشدرم أل سدتوف)ألدلتطلادفتألااىل د أل -4
أل:أليييت فأليشخطألف   ألأنألادل ن   ألرأل

ألراظتطا ق  ألذألنشفطألاظتموي .ادل رف ألاظن ري أل وافرأل -أأل
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أالأليكونألأيأل ن  ألقاألانت كألأحكدفمألن دفمألاظسدوقألادلفظ د ألرظوائحدو ألأرألأيفيدنأللفنت دفكألن دفمأل -بأل
  راقا ألاظانوك ألأرألن فمأل راقا ألشرمفتألاظتي )ألاظت فرمل ألأرألأن م ألاظتموي .

فألظألن مد  ألأالأليكونألقاألأيفينأللدييألجرديد ألسللد أللفا فند  أل دفأل أليكدنألقداأل يفألحلظ دوألاعتادف هألرفًقد -جأل
 أرألرفقأل فألحتايفهألاظالئح .

ألاست  فءألأيألشرطألآخرألحتايفهألاظالئح ألإلصاا ألاظخخ ص. -5
أرألاظرفضألادلسابألخاللأل داةألالأل زيداألأل حلصاا ألقرا أللفدلوافق أل-ألل األامتمفلألاظطلبأل- فنً ف:ألعلىألادلؤسس أل

ألاخلا فت.علىألست)أليوً ف ألر راع ألادلؤسس ألذألاظخاخ صأل نففس  ألاظصنفع ألرسال ت ف ألرجويفةأل
حلاألرزا ةألاظتجددف ةألراظصددنفع ألالسددتكمفلألحلجددراءاتأل يسدد  ألاظشددرم  ألأل-ل دداألادلوافقدد ألأل- فظاًددف:ألحتددفلألاظطلاددفتأل

ألر سج ل فألرفًقفألظن فمألاظشرمفت.
 الً دددف:ألل ددداألامتمدددفلأل يسددد  ألاظشدددرم ألرصدددار ألاظسدددج ألاظتجدددف ي أل صدددا ألادلؤسسددد أل رخ ًصدددفألظلشدددرم ألمبزارظددد أل

 وات.اظنشفط ألر كونأل اةألاظخخ صألمخ ألسن

 لك د ألشدرم ألاظتمويد ألل داأل درر ألعدف )أل دفظ )ألعلدىألااقد أللشدرطأل دنألخف ًسف:أل طرحألظالمتدتفبألاظ فمألنسا أل
ألأنألحتققألاظنسا ألادايفةأل نألاا لفح.

 سفيفًسف:ألحتايفألاظالئح ألادلقفل ألادلفيلألإلصاا ألاظخخ ص ألرجتاياه ألر  ايلو.

 المادة السادسة:
نشدددف  فألخددداللأل ددداةألأقصدددفىفألسدددن أل دددنأل دددف ي ألحصدددوذلفألعلدددىألجيدددبألعلدددىألشدددرم ألاظتمويددد ألاظاددداءألذألشلف سددد أل

أشددد رألحلالألمبوافقددد ألأل( ال ددد  اظخخددد ص ألرالألجيدددوزألذلدددفألل ددداألشلف سددد ألنشدددف  فألاظتوقددد أل ددداةأل تصدددل أل زيددداألعلدددىأل
ألادلؤسس  ألرحتايفألاظالئح ألاظضوالطألاظالز  ألظظظك.

 المادة السابعة:

ادلؤسسددد ألمب لو دددفتألزائ ددد  ألأرألأم لددد ألحيدددقألظلمؤسسددد ألحلظغدددفءألاظخخددد صألحلذاألا دددرألأنألشدددرم ألاظتمويددد ألزريفتأل
اإلفصدددفحألعدددنأل  لو دددفتألجوىريددد ألمدددفنأليت ددد)ألعل  دددفألاإلفصدددفحألعن دددفألامدددراضألاظخخددد صألرفًقدددفألدلدددفألحتدددايفهأل

ألاظالئح .
 المادة الثامنة:

حي رألاظتصرفألذألأس  ألاظتيسد  ألحلالألل داأل وافقد ألادلؤسسد  ألريشدخطألفد منأل نتقد ألحلظ دوأل لدكألااسد  أل دوافرأل
أل نألىظاألاظن فم.أل(اخلف س  (أل نألاظاناأل أراًل(أل نألادلفيفةأل3وا يفةألذألاظ قرةأل اظألراظشررطألادلتطلافت

 المادة التاسعة:

ألي األاظخخ صأل نت ً فألحلذاألع)أل صٍ ألظشرم ألاظتموي  ألأرألصا ألحك أللإش ف ألحلفالس ف.
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 الفصل الثالث
 نشاط شركات التمويل

ألالمادة العاشرة:
ألأرألأمارأل نألأنواعألنشفطألاظتموي ألا    : رخصألادلؤسس ألظشرم ألاظتموي ألمبمف س ألنوعألراحاأل -1

ألاظتموي ألاظ قف ي.أل-أأل
ألدتوي ألااصولألاإلنتفج  .أل-ب
ألدتوي ألنشفطألادلنشئتألاظصغخةألرادلتوسط .أل-ج
ألاإلجيف ألاظتمويل .أل-يفأل
ألدتوي أللطفقفتألاالئتمفن.أل-ىد
ألاظتموي ألاالست الم .أل-رأل
ألاظتموي أل تنفى ألاظصغر.أل-زأل
ألعل وألادلؤسس .أيألنشفطألدتويل ألآخرأل وافقألأل-حأل

ألرجيوزألظشرم ألاظتموي ألدتلكألااصولأل نألأج ألدتوي ألدتل ك فألظلغخ.
 ددرخصألادلؤسسدد ألظلمنشدديةألاظدديتأل رمددبألذألشلف سدد ألنشددف فتأل سددفناةألظنشددفطألاظتمويدد ألمبددفألحيقددقألادلنففسدد أل -2

ألاظواجبأل وافرىف.ألراظشررطذأل قاميألىظهألاخلا فت ألرحتايفألاظالئح ألاظشك ألاظقفنوملألظتلكألادلنشية أل
 الحادية عشرة: المادة

ألحي رألعلىألشرم ألاظتموي أل فأليييت:
أل زارظ ألأيألنشفطألآخرألمخألاظتموي . -1
أل.سواءأللشك أل افشرألأرألمخأل افشرأل نشيةأل زارلألنشف فألآخرألمخألاظتموي ا تالكأل -2
ألاار اقألادلفظ  .ألرأادل فيفنألاظن  س  ألألرأاظظىب ألألرأادلتفجرةألذألاظ مالت أل -3
ألادلتفجرةألذألاظ قف . -4
ألاجلمل  ألأرألاظتجزئ . زارظ ألجتف ةأل -5
ألقاولألاظويفائعألحت ألاظطلب. -6
قاولألاظويفائعألا جل  ألأرألاظتس  التألمخألادلصرف   ألأرألفدتحألاحلسدفلفتألظ مالئ دفألعم دعألأشدكفذلف أل دفأل -7

 أل درخصألذلددفألادلؤسسد أللددظظك ألرجيدبألأنأل ددويفعألظداىألادلؤسسدد ألنسدا أل ددنألق مد ألاظويفائددعأللفظقدا ألاظددظيأل
ألحتايفهألاظالئح .

ألقصخألااج ألحلالألمبوافق ألادلؤسس ,ألرفًقفألدلفألحتايفهألاظالئح .ألاحلصولألعلىألدتوي ألأجنيب -8
 المادة الثانية عشرة:

ألحي رألعلىألشرم ألاظتموي أل فأليييت: -1
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ألأنأل قامألأيألدتوي أليفرنألضمفن ألراستانفًءأل نألذظكألحتايفألاظالئح ألقواعاألاظتموي أليفرنألضمفن.أل-أأل
ألأنألدتولألأرألدتنحأل س  التأللضمفنألأس م ف.أل-ب
عدااألاظشدرم ألادلسدفمه ألادلا جد ألذألاظسدوقألادلفظ د ألأل- س  التألدلنشديةألأرألظشدرم ألأنألدتولألأرألدتنحألأل-جأل

حلذاألمدددفنألأحددداألأعضدددفءألرللددد ألحليفا ةألشددرم ألاظتمويددد ألأرألأحددداأل دددراقيبألحسدددفلف فألاخلدددف ج )ألأل-اظسدد ويفي أل
ألشريكفألذألادلنشية ألأرألاظشرم ألاحلفصل ألعلىألاظتموي  ألأرأل ايرًاألذلف.أل

فصألأرألادلنشددئتألحلذاألمددفنألأحدداألأعضددفءألرللدد ألحليفا ةألشددرم ألأنألدتددولألأرألدتددنحأل سدد  التألظألشددخأل-يفأل
ألاظتموي  ألأرألأحاأل راقيبألحسفلف فألاخلف ج )ألم  اًلألظلحصولألعلىألاظتموي ألأرألاظتس  الت.

أنألدتدددددولألأرألدتدددددنحأل سددددد  التألايألعضدددددوأل دددددنألأعضدددددفءألرللددددد ألحليفا  دددددف ألأرألأحددددداأل دددددايري ف ألأرألأل-ىددددد
ألالألرفًقفألظلضمفنفتألاظيتألحتايفىفألاظالئح . ألحل(اظافن   أزراج   ألأرألأحاألأقرلفئ  ألحلاألاظا ج أل

أنألدتولألأرألدتنحأل س  الت ألأرأل ضمنألأيألاظتزامأل فيلألاحاأل نسول  فألمبفأليزياألعلىأل را اوألأل-رأل
ألظلماةألاظيتألحتايفىفألاظالئح .

ألأنأل تملكألأس ًمفألذألشرم ألدتوي ألأخرىألحلالألل األ وافق ألادلؤسس .أل-زأل
لشك أل افشرألأرألأل-أنألدتولألأرألدتنحأل س  التألظشرم ألأرأل نشيةأل تملكألف  فألشرم ألاظتموي ألأل-حأل

ألنسا أل تجفرزألاظنسا ألاظيتألحتايفىفألاظالئح .أل-مخأل افشر
لشك أل افشرألأرألمخألأل-أنألدتولألأرألدتنحأل س  التألظشرم ألأرأل نشيةأل تملكألذألشرم ألاظتموي ألأل-ط

ألالئح .نسا أل تجفرزألاظنسا ألاظيتألحتايفىفألاظأل- افشر
أليفرنألحلخداللأللددفحلقألاظ ددفمألراخلددفصألاظلددظينأل قر مهددفألاان مدد  ألي دداألمدد ألعضددوألرللدد ألحليفا ةألشددرم ألدتويدد   -2

اظدددوا يفةألذألحكدددفمألأيألحكددد أل دددنألااألأرأل راقدددبألحسدددفلفتألخدددف ج ألحصددد ألعلدددىألاظتمويددد ألمبدددفألخيدددفظ 
ألىظهألادلفيفة أل  زراًلألرفًقفألدلفألحتايفهألاظالئح . نأل(أليف/1(ألأرأل ج/1(ألأرأل ب/1 ألاتاظ قرأل

 المادة الثالثة عشرة:

ألعلىألشرم ألاظتموي ألأنأل ضعألسلصًصفألدلواج  ألخسفئرألاظتشغ  ألادتمل ألرفقألادل فيخألاظيتألحتايفىفألاظالئح .
 المادة الرابعة عشرة:

رفدددقأل دددفألحتدددايفهألأل- دددنألىددددظاألاظن دددفم ألجيددددوزألظشدرمدددد ألاظتمويدددد ألأل(اظافظاددد   دددعألعدددامألاإلخددداللألمبدددفألر يفألذألادلدددفيفةأل
حلصدداا ألاار اقألادلفظ دد ألراظصددكوكألرفًقددفألاحكددفمألن ددفمألأل-عألأصددوذلفألر رمزىددفألادلددفيلألمبددفأليتنفسددبأل دداظالئحدد ألرأل

أل.رظوائحوألاظسوقألادلفظ  
 المادة الخامسة عشرة:

ادفف ددد ألعلدددىألسدددري ألل فندددفتألعمالئ دددف ألرعمل دددف  ألاظددديتأل ألاال دددالعألألر نسدددول  فجيدددبألعلدددىألشدددرم ألاظتمويددد أل
ألحتايفهألاظالئح .عل  فأل نألخاللألق فمألاظشرم أللنشف  ف ألرذظكألرفقأل فأل
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 الفصل الرابع

 إدارة شركات التمويل
 المادة السادسة عشرة:

أليشخطألظ ضوي ألرلل ألحليفا ةألشرم ألاظتموي أل فأليييت:
ألأاّلأليكونألعضًواألذألرلل ألحليفا ةألشرم ألدتوي ألأخرى. -1
رللددد ألحليفا ةألألأالألجيمدددعأللددد)ألاظ مددد ألذأل راقاددد ألشدددرمفتألاظتمويددد ألأرأل راج ددد ألحسدددفلف فألراظ ضدددوي ألذ -2

 اظشرم .

  فظ  .أل نشيةأاّلأليكونألقاألعزلأل ييفياً فأل نألرا   ألق فيفي أل ن  ظي ألذأل -3

 أاّلأليكونألقاألساقألأنألأش رألحلفالسو. -4

جرديددد ألسللددد أللفا فندددد  ألرذظدددكأل دددفأل أليكدددنألقدددداأل يفألحلظ دددوألذألأالأليكدددونألزلكوً دددفألعل دددوألل قولددد ألإليفانتدددوأل -5
 .رفًقفألظألن م  ألأرألرفقأل فألحتايفهألاظالئح ألاعتاف ه

 عشرة:المادة السابعة 

مدد ألذألألأل-يكدونألمدد أل دنألرللدد ألحليفا ةألاظشدرم  ألر ددايرىفألاظ دفم ألرماددف ألاظتن  دظي) ألر ددايريألاظ دررعأل سددؤرظ)أل
ألعنألسلفظ  ألاظشرم ألاحكفمألىظاألاظن فمألأرألالئحتو.أل-ألحاريفألاختصفصو

 المادة الثامنة عشرة:

اظن دفم أليتحمد ألأعضدفءألرللد أل(أل نألادلدفيفةألاظافن د ألعشددرةأل دنألىدظاألأ/1 عألعامألاإلخاللألمبفألر يفألذألاظ قرةأل أل
 سددؤرظ  ألضددمفنألحقددوقألاظشددرم ألضدداألاخلسددفئرألاظنفجتدد أل ددنأل قدداميألدتويدد ألأل-لفظتضددف نأل-حليفا ةألشددرم ألاظتمويدد أل

أليفرنألضمفن.
 المادة التاسعة عشرة:

أل  كّونألذألم ألشرم ألدتوي ألجلن أل راج  أل نألمدخألأعضدفءألرللد ألاإليفا ةألاظتن  دظي) أليصدا ألذألشدينأل  مف دف
قرا أل نألاجلم   ألاظ ف  ألظلشدرم أللندفًءألعلدىألاقدخاحألأل ضفئ ف ألر اةألعضويت   ألرم    ألعمل فرقواعاألاخت ف ألأع
ألرلل ألاإليفا ة.

 المادة العشرون:

رللد ألاإليفا ةألر دوا  ألاظشدرم ألعنداألحلجدراءألأيألعقداأل دنألعقدويفألاظتمويد ألاظديتألذلدد ألرأعضدفءألجيدبألعلدىأل ئد  أل
ألعنألا يت:أل-متفل ألألأل-سلط ألاختفذألقرا ألذألشيهنفألاإلفصفحأل

ألعالق ألايأل ن  أللفظ قا.ألأي -1
 أيألعالق ألاقف هب ألحلاألاظا ج ألاظافن  أللفظ قا. -2

 أيأل صلح أل فظ  ألذل ألمبنألظوألعالق أللفظ قا. -3

ألرظلمتضر ألذألحفلألعامألاإلفصفح ألحلقف  أليفعوىألأ فمألادكم ألادلختص أللطلبألحللطفلألاظ قا.
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 الفصل الخامس

 اإلشراف على شركات التمويل
 المادة الحادية والعشرون:

ألادلؤسس ألعلىألأعمفلألشرمفتألاظتموي  ألردتف مألصالح ف فألمبوجبألأحكفمألىظاألاظن فمألرالئحتو.أل شرف
 المادة الثانية والعشرون:

أل ن  ألاظالئح أل فأليييت:
ألاحلاألااعلىألجملموعألاظتموي ألاظظيألجيوزألظشرم ألاظتموي أل قاديو. -1
 ذظك. نعألشرم ألاظتموي أل نألحلجراءأل  ف التألائتمفن  أل   ن  ألأرأل ق د داىفألذأل -2

 اظشررطألاخلفص ألاظيتألجيبألعلىألاظشرم أل راعف فألذألأعمفلألائتمفن  أل   ن . -3

احلاألاايفىنألظنسبألاظضدمفنألاظديتألجتدبأل راعف دفألذألعقدويفأل   ند أللد)أل ادفظهألاظتمويد ألرااصدولألادلقا د أل -4
 ضمفنًفألذلف.

أل ادددفيفإلألاإلفصدددفحألعدددنأل  دددفيخأل كل ددد ألاظتمويددد ألر ريقددد ألاحتسدددفلو ألظتمكددد)ألادلسدددت لك)أل دددنأل قف ندددد  -5
 ااس ف .

 اظضوالطألاظالز  ألحلمفي ألعااظ ألاظت ف الت ألرحقوقألادلست لك). -6

  افيفإلأل ن   ألعااظ أل وزيعأل لحألاظتموي ألعلىأل اةألاالستحقفق. -7

 ضمفنفتألمحفي ألاظاف فتألاظيتأليقا  فألادلست  ارن ألرم    أل صرفألشرمفتألاظتموي ألف  ف. -8

أل زارظ ألحتص  أليفيونألشرم ألاظتموي  ألرأحكفمألاظخخ ص. -9
 سناأل ن  م فألظالئح ألرفقألأحكفمألىظاألاظن فمأل.أخرىألأأيألأ و أل -11

 المادة الثالثة والعشرون:

ألجيبألعلىألشرم ألاظتموي ألأنأل تق األلقواعاأل  الألم في أل أمألادلفلألرفًقفألدلفألحتايفهألاظالئح .
 المادة الرابعة والعشرون:

حداةألأرألجملموعد أل خالطد ألجيبألعلىألشرم ألاظتموي أل نويعألسلدف رألنشدف  ف ألرالألجيدوزألأنألدتدنحألدتدويالألدلنشديةألرا
ألادللك  ألمبفأليتجفرزألاظنسا ألاظيتألحتايفىفألاظالئح .

 المادة الخامسة والعشرون:

 عأل راعفةأل فأل قض أللوألاان م  ألجيبألاحلصولألعلىأل وافق ألادلؤسس ألظت داي أل أمأل دفلألشدرم ألاظتمويد  ألأرأل
أل  اي ألن ف  ف ألأرألانا فج فألذألشرم ألشلف ل  ألأرألاستحواذىفألعل  ف.
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 المادة السادسة والعشرون:

جيبألعلىألشرم ألاظتموي ألاحلصولألعلىأل وافق ألادلؤسس ألعناألفتحألفرع ألأرألرمفظ  ألأرأل كتدبأليفاخد ألادلملكد أل
ألأرألخف ج ف ألأرألحلمالقألأيأل ن ف.

 المادة السابعة والعشرون:

جيبألعلىألشرم ألاظتموي أل   )أل راجعألحسفلفتألخف ج أل درخصألأرألأمادر ألرجيدوزألظلمؤسسد أل   د)أل راجدعأل
ألحسفلفتألآخرألعلىألن ق ألشرم ألاظتموي ألذألااحوالألاظيتألحتايفىفألاظالئح .

 المادة الثامنة والعشرون:

 دددزرشيفألشدددرم ألاظتمويددد ألادلؤسسدددد أللفظا فندددفتألاظددديتأل طلا ددددف ألرعلدددىألادلؤسسددد ألفحددددصألسدددجالتألشدددرم ألاظتمويدددد أل
كدددفمألىدددظاألرحسدددفلف فأللشدددك أليفر ي ألري ددداألا تندددفعألاظشدددرم ألعدددنأل قددداميأل دددفأليتطلادددوألىدددظاألاظ حدددصألسلفظ ددد ألاح

ألاظن فمألرالئحتو.
 المادة التاسعة والعشرون:

ظلخطر ألأرألت ف التأل  رضأل سفمه  فألأرأليفائن  فأللأرألألرزاتأل  ن   ت لقأللتجفسلفظ فتألألاظشرم حلذاألا  كا أل
أليتنفسبأل عألحج ألأل-حلذاألجتفرزتأليفيونألاظشرم ألأصوذلف ألف لىألادلؤسس أل أللقرا ألمتفيبألرمبف أنألأل-ادلخفظ  

ألأرألأمارألشلفأليييت:أل تخظألجتفهألاظشرم ألراحااأًل
أل.حلنظا ىف -1
  كل   فأللتقاميأللرنف جأل الئ أليوضحأل فألستتخظهأل نألحلجراءاتألإلزاظ ألادلخفظ  ألر صح حألاظوضع. -2

 حلظزا  فأللوق ألل ضألعمل ف ف ألأرأل ن  فأل نأل وزيعألاا لفح. -3

أل دددددددددددددنألىدددددددددددددظاألأل(اظرال ددددددددددددد ألراظاال ددددددددددددد) اظغرا ددددددددددددد ألادلفظ ددددددددددددد ألادلنصدددددددددددددوصألعل  دددددددددددددفألذألادلدددددددددددددفيفةألألحليقدددددددددددددفع -4
 .رذظكألحبسبألااحوالألاظن فم

 ألعدنألاظ مد أللشدك أل ؤقد أل- نألمخألأعضدفءألرللد ألاإليفا ةألأل-حلظزا  فأللإيقففألاظشخصألادلخفظ أل -5
 .ل صلوأل ا فألخلطو ةألادلخفظ  ألحلظزا  فأرأل

 حليقففأل ئ  ألرلل ألحليفا  ف ألأرألأيأل نألأعضفءألاجملل ألعنألاظ م ألحليقففًفأل ؤقًتف. -6

 ا ةألأعمفذلفألعلىألن قت ف.   )أل ستشف ألأرألأمارألظتقاميألادلشو ةألذلفألذألحليف -7

  ل ددقألسددلط ألرللدد ألحليفا  ددفألر   دد)أل ددايرألعلددىألن قدد ألاظشددرم ألإليفا ةألأعمفذلددفألحلاألأنأل ددزرلألااسددافبأل -8
 اظااع  ألحلاألذظك ألرفقأل قايرألادلؤسس .أل

أليفعوىألأ فمأل ألحلقف   ألف ل  ف ألاظشرم   ألأرأل ص    ألاظخخ ص  أل ستوجبألحلظغفء ألأنألادلخفظ   رحلنأل أتألادلؤسس 
 .ظلمؤسس ألذألاحلفالتألاظيتأل قا ىفألحليقففألاظخخ صألحلاألح)ألاظا ألذألاظاعوى ألرألادكم ألادلختص 
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 المادة الثالثون:

يوً دفأل دنأل دف ي ألأل(سدت) جيوزألظك ألذيأل صلح ألاظت ل أل دنألقدرا اتألادلؤسسد ألأ دفمألادكمد ألادلختصد ألخداللأل
ألاظ ل أللفظقرا .

 

 الفصل السادس
 المنازعاتالمخالفات و 

 المادة الحادية والثالثون:
اظن ددرألذأل ألرألرالئحتددوألأحكددفمألىددظاألاظن ددفماظنفشدد  ألعددنأل طا ددقألادلنفزعددفتأل تددواألادكمدد ألادلختصدد ألاظ صدد ألذأل

أل.ألألسلفظ فتألأحكف  مفألرحليقفعألاظ قولفتألادلنصوصألعل  فألذألىظاألاظن فم
 المادة الثانية والثالثون:

ألي )ألادففظأل وا )أل ؤىل)ألذل ألص  ألاظضاط ألألظلق فمألمبفأليييت:
ألراظرقفل .أعمفلألاظ حصأل -1
ألاظتحق قألذألسلفظ فتألأحكفمألىظاألاظن فم. -2
ألااليفعفءألاظ فمألأ فمألادكم ألادلختص . -3

رحتايفألاظالئح ألاإلجراءاتألادلن م ألظتن  ظألىظهألادلفيفةألمبفأليت قأل عأل ا   ألىظهألااعمدفل ألرمبدفألالأليت دف ضأل دعأل
ألأحكفمألن فمألاإلجراءاتألاجلزائ  .

 المادة الثالثة والثالثون:
عدنأل  فيفظد ألاخلصد ألذألاظسداايفألادلاكدر ألظ  مد ألألقاد ألاظت فقداأل  دوألفظ م ل داإلفصدفحألويد ألشرم ألاظتمجيبألعلىأل

هبفألعناألاال  فقألعل و ألرعناألاظلجدوءألحلظ دوألحبكد ألاظ قداألأرألاظن دفمألأرألاظقضدفء ألرحتدايفألاظالئحد أل  دفيخأل  فيفظد أل
ألاظساايفألادلاكرألمبفألحيققألاظ ااظ ألل)أل رذألاظ قا.

 

 الفصل السابع
 العقوبات

 بعة والثالثون:المادة الرا
ألاألا  كدددفبألأيأل دددن(أل دددفئت)ألرمخسددد)ألأظددد أل ألعنددد251.111  دددرضألادلؤسسددد ألمرا دددد أل فظ ددد ألالأل تجدددفرزأل 

 ددنألىددظاألاظن ددفم ألرعندداألاسددتمرا ألادلخفظ دد ألجيددوزألأل(اظتفسدد  ألراظ شددرين ادلخفظ ددفتألادلنصددوصألعل  ددفألذألادلددفيفةأل
أل(ألعشرةألآالفأل ألعنألم أليومأل ستمرألف وألادلخفظ  .11.111ظلمؤسس ألفرضألمدرا د أل فظ  ألالأل تجفرزأل 
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 المادة الخامسة والثالثون:
 ألشلف لتوألذألاظوففءأللاينوأللغرا  أل فظ   ألعلىألأالأل تجدفرزأل لدكألاظغرا د ألضد  أل لدحألتي فقبألم أل نأل ا -1

االظتزامألزل ألادلمف ل ألدلا ف ألر تكر ألاظ قولد أللتكدرا ألادلمف لد ألر دويفعألاظغرا د ألذألحسدفبألاجل د ألادلشدرف أل
ألعلىألاجلم  فتألااىل   ألرختصصألظاع ألمج  فتألاظن عألاظ فم.

(ألمخسدددمفئ ألأظددد أل أل511.111لغرا ددد أل فظ ددد ألالأل زيددداألعلدددىأل أل-رفًقدددفألجلسدددف  ألادلخفظ ددد ألأل-ي فقدددبأل -2
يددفأل ددنألأحكددفمألىددظاألسددنت)ألأرأللإحدداىألىددف )ألاظ قددولت) ألمدد أل ددنألخيددفظ ألأرلفظسددجنأل دداةألالأل تجددفرزأل

ألن(أل نألىظاألاظن فمأل.وألاظن فمألرالئحتو,ألرذظكأليفرنألحلخاللألمبفأل قض أللوألادلفيفةأل اظرال  ألراظاال 
 

 الثامنالفصل 
 أحكام ختامية

 المادة السادسة والثالثون:
ألاظيتأل زارلألنشفطألاظتموي أل أل  ل ألدتنحألاظشرمفتألرادلؤسسفتألاظ ف ل  ألاظن فم ذألادلملك ألقا ألسريفنألىظا

ألسنت)ألظتسوي ألأرضفع فألرفقألأحكفمألىظاألاظن فم.
 المادة السابعة والثالثون:

أل صا أل صلح ألاظزمفةألراظاخ ألادل فيخألاظالز  ألالحتسفبألاظوعفءألاظزمويألظشرمفتألاظتموي .
 المادة الثامنة والثالثون:

أليلغ ألىظاألاظن فمألم أل فأليت ف ضأل  وأل نألأحكفم.
 لمادة التاسعة والثالثون:ا

أل.صار ألاظن فم ألري م ألهبفألل األن فذهيصا ألادففظألاظالئح ألخاللأل س )أليو فأل نأل ف ي أل
 المادة األربعون:

أل.ذألاجلرياةألاظرمس  ألنشره نأل ف ي أل س )أليوً فألي م ألهبظاألاظن فمألل األ ض أل


