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ف�شل متهيدي

تعريفات

املادة الأولى:

 – الآتية  والعبارات  بالألفاظ  يق�صد 
املعاين   – النظام  هذا  يف  وردت  اأينما 
املبنية اأمام كل منها، ما مل يقت�ِض ال�صياق 

خالف ذلك:
�رشكات  مراقبة  نظام  النظام: 

التمويل.
لهذا  التنفيذية  الالئحة  الالئحة: 

النظام.
العربي  النقد  موؤ�ص�صة  امل�ؤ�س�سة: 

ال�صعودي.
النقد  موؤ�ص�صة  حمافظ  املحافظ: 

العربي ال�صعودي.
امل�صاهمة  ال�رشكة  التم�يل:  �سركة 

ن�شاط  ملمار�شة  ترخي�ص  على  احلا�شلة 
التمويل.

على  احلا�شل  ال�شخ�ص  امل�ستفيد: 

التمويل.

خدمات  له  توجه  من  امل�ستهلك: 

�رشكات التمويل.
ت�صدره  الذي  لت�رشيح  الرتخي�ص: 

ن�شاط  مبمار�شة  ما  ل�رشكة  امل�ؤ�ش�شة 
التمويل.

بعقود  الئتمان  منح  التم�يل: 

هذا  يف  عليها  املن�ش��ص  للأن�شطة 
النظام.

الف�شل الأول

اأحكام عامة

املادة الثانية:

�رشكات  على  النظام  هذا  ي�رشي 
التمويل التي يرخ�ض لها وفقاً لأحكامه.

املادة الثالثة:

لها  املرخ�ض   – ال�رشكات  تزاول 
مب�جب هذا النظام – اأعمال التم�يل مبا ال 
الإ�صالمية،  ال�رشيعة  اأحكام  مع  يتعار�ض 
تختار  �رشعية  جلان  تقرره  ما  على  بناًء 
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يخل  ال  ومبا  ال�رشكات،  تلك  اأع�شاءها 
ب�شلمة النظام املايل وعدالة التعاملت.

املادة الرابعة:

ن�صاطات  من  اأي  مزاولة  حتظر  1اأ- 
اإل  النظام  هذا  يف  املحددة  التمويل 
بذلك وفق  ترخي�ص  بعد احل�ش�ل على 
املرعية  االأنظمة  اأو  النظام،  هذا  اأحكام 

الأخرى.
غري  �شخ�ص  اأي  على  يحظر   -2
مرخ�ض له اأن ي�صتعمل – باأي و�شيلة – 
التم�يل  ن�شاطات  مزاولة  على  يدل  ما 
يوحي  ما  اأو  النظام  هذا  يف  املحددة 
اأو  وثائقه،  يف  ي�شتعمل  اأن  اأو  مبعناها، 
عبارة  اأو  لفظ  اأي  اإعلناته،  اأو  اأوراقه، 

ترادفها.
 )1( الفقرتني  حكم  من  ا�شتثناء   -3
الالئحة  تنظم  املادة؛  هذه  من  و)2( 
ال�شفة  ذي  ال�شخ�ص  مزاولة  اأحكام 
من�شاآته  �شلع  مت�يل  املعن�ية  اأو  الطبيعية 
اأو خدماته لزبائنه؛ مبا ميّكن امل�ؤ�ش�شة من 

النظام  ويحمي  النقدية،  �شلطتها  ممار�شة 
املايل، ويحقق حماية امل�شتهلك.

الف�شل الثاين

اأحكام الرتخي�ص

املادة اخلام�شة:

اأوًل: يقدم املوؤ�ص�صون ل�رشكة التمويل 
– اأو من ميثلهم – طلب الرتخي�ص اإلى 
الرتخي�ص  الإ�شدار  وي�شرتط  امل�ؤ�ش�شة، 

ما ياأتي:
لل�رشكة،  االإدارية  الهيكلة  تقدمي   -1
تبني  ا�شتثمار  وخطة  الت�شغيل،  ونظم 
الن�شاط،  مزاولة  على  لها  الفنية  القدرة 

وفق ما حتدده الالئحة.
عن  ال�رشكة  مال  راأ�ص  يقل  اأال   -2
ال  ومبا  امل�ؤ�ش�شة  حتدده  الذي  املبلغ 
نظام  يف  املحدد  املال  راأ�ص  عن  يقل 
االأجنبية  احل�شة  تزيد  واأال  ال�رشكات، 
– يف حال وجودها – على الن�شبة التي 

حتددها املوؤ�ص�صة.
م�ؤ�ش�ص  ع�ش�  كل  ي�شت�يف  اأن   -3
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ال�رشعية  االأهلية  متطلبات  ال�رشكة  يف 
والنظامية، مع ا�شرتاط ما يلي:

اأ- األ يكون قد اأخل باأي التزام جتاه 
دائنيه.

ب- األ يكون قد انتهك اأحكام نظام 
مراقبة  نظام  اأو  ولوائحه،  املالية  ال�صوق 
البنوك، اأو نظام مراقبة �رشكات التاأمني 

التعاوين، اأو اأنظمة التمويل.
ج- األ يكون قد اأ�صهر اإفال�صه.

جرمية  باأي  اأدين  قد  يكون  األ  د- 
اإليه  رد  قد  يكن  مل  ما  باالأمانة،  خملة 
اأو وفق ما حتدده  للأنظمة،  اعتباره وفقاً 

الالئحة.
املر�شح�ن  االأ�شخا�ص  يك�ن  اأن   -4
ال�رشكة  يف  والتنفيذية  الرقابية  للأعمال 
واأن  املهنية،  االأهلية  ملتطلبات  م�شت�فني 

يتوافر فيهم ما ياأتي:
والتطبيقية  النظرية  املعرفة  ت�افر  اأ- 

يف ن�شاط التم�يل.
انتهك  قد  منهم  اأي  يكون  األ  ب- 
ولوائحه،  املالية  ال�صوق  نظام  اأحكام 

اأو اأدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، اأو 
التعاوين،  التاأمني  �رشكات  مراقبة  نظام 

اأو اأنظمة التمويل.
جرمية  باأي  اأدين  قد  يكون  األ  ج- 
اإليه  رد  قد  يكن  مل  ما  باالأمانة،  خملة 
اأو وفق ما حتدده  للأنظمة،  اعتباره وفقاً 

الالئحة.
حتدده  اآخر  �رشط  اأي  ا�شتيفاء   -5

اللئحة الإ�شدار الرتخي�ص.
اكتمال  بعد   - امل�ؤ�ش�شة  على  ثانياً: 
اأو  بامل�افقة  قرار  اإ�شدار   - الطلب 
تزيد  ل  مدة  خالل  امل�صبب  الرف�ض 
يف  امل�ؤ�ش�شة  وتراعي  ي�ماً،  �شتني  على 
و�شلمتها،  ال�شناعة  تناف�شية  الرتاخي�ص 

وجودة اخلدمات.
ثالثاً: حتال الطلبات - بعد امل�افقة - 
اإلى وزارة التجارة وال�شناعة ال�شتكمال 
وت�شجيلها  ال�رشكة،  تاأ�شي�ص  اإجراءات 

وفقاً لنظام ال�رشكات.
ال�رشكة  تاأ�صي�ض  اكتمال  بعد  رابعاً: 
ت�شدر  التجاري؛  ال�شجل  و�شدور 
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امل�ؤ�ش�شة ترخي�شاً لل�رشكة مبزاولة الن�شاط، 
وتك�ن مدة الرتخي�ص خم�ص �شن�ات.

خام�شاً: تطرح للكتتاب العام ن�شبة 
عامني  مرور  بعد  التم�يل  �رشكة  ملكية 
ماليني على االأقل ب�رشط اأن حتقق الن�شبة 

املحددة من الأرباح.
املايل  املقابل  اللئحة  حتدد  �شاد�شاً: 
الإ�شدار الرتخي�ص، وجتديده، وتعديله.

املادة ال�شاد�شة:

البدء يف  التم�يل  يجب على �رشكة 
�شنة  اأق�شاها  مدة  خلل  ن�شاطها  ممار�شة 
من تاريخ ح�ش�لها على الرتخي�ص، وال 
الت�قف  ن�شاطها  ممار�شة  بعد  لها  يج�ز 
اأ�شهر  )ثلثة(  على  تزيد  مت�شلة  مدة 
اللئحة  وحتدد  امل�ؤ�ش�شة،  مب�افقة  اإال 

ال�ش�ابط اللزمة لذلك.

املادة ال�شابعة:

اإذا  الرتخي�ص  اإلغاء  للم�ؤ�ش�شة  يحق 
امل�ؤ�ش�شة  التم�يل زودت  اأن �رشكة  ظهر 

االإف�شاح  اأغفلت  اأو  زائفة،  مبعل�مات 
عن معل�مات ج�هرية كان يتعني عليها 
االإف�شاح عنها الأغرا�ص الرتخي�ص وفقاً 

ملا حتدده الالئحة.

املادة الثامنة:

التاأ�صي�ض  اأ�صهم  يف  الت�رشف  يحظر 
اإال بعد م�افقة امل�ؤ�ش�شة، وي�شرتط فيمن 
املتطلبات  ت�افر  االأ�شهم  تلك  اإليه  تنتقل 
من   )3( الفقرة  يف  ال�اردة  وال�رشوط 
هذا  من  اخلام�صة  املادة  من  )اأوًل(  البند 

النظام.

املادة التا�شعة:

يعد الرتخي�ص منتهياً اإذا عني م�شٍف 
باإ�شهار  اأو �شدر حكم  التم�يل،  ل�رشكة 

اإفال�صها.
الف�شل الثالث

ن�شاط �شركات التمويل

املادة العا�شرة:

1 - ترخ�ض املوؤ�ص�صة ل�رشكة التمويل 
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اأن�اع  من  اأكرث  اأو  واحد  ن�ع  مبمار�شة 
ن�شاط التم�يل االآتية:

اأ- التمويل العقاري.
ب- مت�يل االأ�ش�ل االإنتاجية.

ال�شغرية  املن�شاآت  ن�شاط  مت�يل  ج- 
واملت��شطة.

د- االإيجار التم�يلي.
هـ- مت�يل بطاقات االئتمان.

و- التمويل ال�صتهالكي.
ز- التم�يل متناهي ال�شغر.

ت�افق  اآخر  مت�يلي  ن�شاط  اأي  ح- 
عليه امل�ؤ�ش�شة.

متلك  التم�يل  ل�رشكة  ويج�ز 
االأ�ش�ل من اأجل مت�يل متليكها للغري.

التي  للمن�شاأة  امل�ؤ�ش�شة  ترخ�ص   - 2
م�شاندة  ن�شاطات  ممار�شة  يف  ترغب 
يف  املناف�شة  يحقق  مبا  التم�يل  لن�شاط 
اللئحة  وحتدد  اخلدمات،  هذه  تقدمي 
ال�شكل القان�ين لتلك املن�شاأة، وال�رشوط 

الواجب توافرها.

املادة احلادية ع�شرة:

يحظر على �رشكة التم�يل ما ياأتي:
غري  اآخر  ن�شاط  اأي  مزاولة   -1 

التمويل.
اآخر   2- امتالك من�صاأة تزاول ن�صاطاً 
اأو غري  غري التم�يل �ش�اء ب�شكل مبا�رش 

مبا�رش.
اأو  العمالت،  يف  املتاجرة   -3 
الذهب، اأو املعادن النفي�صة، اأو الأوراق 

املالية.
 4- املتاجرة يف العقار.

 5- مزاولة جتارة اجلملة، اأو التجزئة.
6- قب�ل ال�دائع حتت الطلب.

اأو  االآجلة،  ال�دائع  قب�ل   -7
فتح  اأو  امل�رشفية،  غري  الت�صهيالت 
ما  اأ�شكالها،  بجميع  لعملئها  احل�شابات 
بذلك، ويجب  امل�ؤ�ش�شة  لها  ترخ�ص  مل 
قيمة  من  ن�صبة  املوؤ�ص�صة  لدى  تودع  اأن 

الودائع بالقدر الذي حتدده الالئحة.
اأجنبي  مت�يل  على  احل�ش�ل   -8
وفقاً  امل�ؤ�ش�شة،  مب�افقة  اإال  االأجل  ق�شري 
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ملا حتدده الالئحة.

املادة الثانية ع�شرة:

ما  التم�يل  �رشكة  على  يحظر   -1
ياأتي:

�شمان،  دون  مت�يل  اأي  تقدم  اأن  اأ- 
ق�اعد  اللئحة  حتدد  ذلك  من  وا�شتثناًء 

التمويل دون �صمان.
ت�شهيلت  متنح  اأو  مت�ل  اأن  ب- 

ب�صمان اأ�صهمها.
ج- اأن مت�ل اأو متنح ت�شهيلت ملن�شاأة 
امل�شاهمة  ال�رشكة  عدا   – ل�رشكة  اأو 
ال�صعودية  املالية  ال�صوق  يف  املدرجة 
اإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  اأحد  كان  اإذا   –
�رشكة التمويل اأو اأحد مراقبي ح�صاباتها 
اخلارجني �رشيكاً يف املن�صاأة، اأو ال�رشكة 

احلا�شلة على التم�يل، اأو مديراً لها.
ت�شهيلت  متنح  اأو  مت�ل  اأن  د- 
اأحد  كان  اإذا  املن�شاآت  اأو  للأ�شخا�ص 
اأع�شاء جمل�ص اإدارة �رشكة التم�يل، اأو 
كفياًل  اخلارجيني  ح�صاباتها  مراقبي  اأحد 

للح�ش�ل على التم�يل اأو الت�شهيلت.
ت�شهيلت الأي  اأو متنح  اأن مت�ل  هـ- 
اأو  اإدارتها،  جمل�ص  اأع�شاء  من  ع�ش� 
اأحد  اأو  اأزواجهم،  اأو  مديريها،  اأحد 
اإال وفقاً  الدرجة )الثانية(،  اإلى  اأقربائهم 

لل�شمانات التي حتددها اللئحة.
اأو  ت�شهيلت،  متنح  اأو  مت�ل  اأن  و- 
من�ش�بيها  الأحد  مايل  التزام  اأي  ت�شمن 
التي حتددها  للمدة  رواتبه  يزيد على  مبا 

الالئحة.
ز- اأن تتملك اأ�شهماً يف �رشكة مت�يل 

اأخرى اإل بعد موافقة املوؤ�ص�صة.
ح- اأن مت�ل اأو متنح ت�شهيلت ل�رشكة 
التم�يل  �رشكة  فيها  تتملك  من�شاأة  اأو 
– ن�صبة  مبا�رش  اأو غري  مبا�رش  ب�صكل   –

تتجاوز الن�شبة التي حتددها اللئحة.
ط- اأن مت�ل اأو متنح ت�شهيلت ل�رشكة 
 – التم�يل  �رشكة  يف  تتملك  من�شاأة  اأو 
ن�صبة   – مبا�رش  غري  اأو  مبا�رش  ب�صكل 

تتجاوز الن�شبة التي حتدده اللئحة.
2- دون اإخلل باحلق العام واخلا�ص 
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اللذين تقررهما االأنظمة؛ يعد كل ع�ش� 
مراقب  اأو  مت�يل،  �رشكة  اإدارة  جمل�ص 
التم�يل  على  ح�شل  خارجي  ح�شابات 
مبا يخالف اأي حكم من االأحكام ال�اردة 
اأو  )1/ج(  اأو  )1/ب(  الفقرات  يف 
ملا  وفقاً  معزوًل  املادة؛  )1/د( من هذه 

حتدده الالئحة.

املادة الثالثة ع�شرة:

ت�شع  اأن  التم�يل  �رشكة  على 
الت�شغيل  خ�شائر  مل�اجهة  خم�ش�شاً 
حتددها  التي  املعايري  وفق  املحتملة 

الالئحة.

املادة الرابعة ع�شرة:

املادة  يف  ورد  مبا  االإخلل  عدم  مع 
)الثالثة( من هذا النظام؛ يج�ز ل�رشكة 
ومبا  اللئحة  حتدده  ما  وفق   – التمويل 
 – املايل  ومركزها  اأ�ش�لها  مع  يتنا�شب 
وفقاً  وال�شك�ك  املالية  االأوراق  اإ�شدار 

لأحكام نظام ال�صوق املالية ولوائحه.

املادة اخلام�شة ع�شرة:

يجب على �رشكة التم�يل ومن�ش�بيها 
عملئها،  بيانات  �رشية  على  املحافظة 
من  عليها  االطلع  مت  التي  وعملياتهم 
خالل قيام ال�رشكة بن�صاطها، وذلك وفق 

ما حتدده الالئحة.

الف�شل الرابع

اإدارة �شركات التمويل

املادة ال�شاد�شة ع�شرة:

ي�شرتط لع�ش�ية جمل�ص اإدارة �رشكة 
التمويل ما ياأتي:

 1- اأال يك�ن ع�ش�اً يف جمل�ص اإدارة 
�رشكة مت�يل اأخرى.

مراقبة  يف  العمل  بني  يجمع  اأال   -2 
ح�صاباتها  مراجعة  اأو  التمويل  �رشكات 

والع�ش�ية يف جمل�ص اإدارة ال�رشكة.
من  تاأديبياً  عزل  قد  يك�ن  اأال   -3 

وظيفة قيادية تنفيذية يف من�شاأة مالية.
اأ�صهر  اأن  �صبق  قد  يكون  األ   -4 

اإفال�صه.
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بعق�بة  عليه  حمك�ماً  يك�ن  اأال   -5 
ما  وذلك  باالأمانة،  خملة  بجرمية  الإدانته 
مل يكن قد رد اإليه اعتباره وفقاً للأنظمة، 

اأو وفق ما حتدده الالئحة.

املادة ال�شابعة ع�شرة:

يك�ن كل من جمل�ص اإدارة ال�رشكة، 
التنفيذيني،  وكبار  العام،  ومديرها 
يف  كل   – م�صوؤولني  الفروع  ومديري 
حدود اخت�شا�شه – عن خمالفة ال�رشكة 

لأحكام هذا النظام اأو لئحته.

املادة الثامنة ع�شرة:

الفقرة  يف  ورد  مبا  االإخلل  عدم  مع 
هذا  من  ع�رشة  الثانية  املادة  من  )1/اأ( 
اإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  يتحمل  النظام؛ 
�رشكة التمويل – بالت�صامن – م�صوؤولية 
اخل�صائر  �صد  ال�رشكة  حقوق  �صمان 

الناجتة من تقدمي مت�يل دون �شمان.

املادة التا�شعة ع�شرة:

جلنة  مت�يل  �رشكة  كل  يف  تكّ�ن 

االإدارة  اأع�شاء جمل�ص  مراجعة من غري 
مهماتها،  �صاأن  يف  ي�صدر  التنفيذيني، 
ومدة  اأع�شائها،  اختيار  وق�اعد 
من  قرار  عملها  وكيفية  ع�ش�يتهم، 
اجلمعية العامة لل�رشكة بناًء على اقرتاح 

جمل�ص االإدارة.

املادة الع�شرون:

جمل�ص  واأع�شاء  رئي�ص  على  يجب 
االإدارة وم�ظفي ال�رشكة عند اإجراء اأي 
�شلطة  لهم  التي  التم�يل  عقد من عق�د 
– كتابة  االإف�شاح  �شاأنها  اتخاذ قرار يف 

– عن االآتي:
 1- اأي علقة الأي منهم بالعقد.

الدرجة  اإلى  الأقاربهم  علقة  اأي   -2 
الثانية بالعقد.

له  مبن  لهم  مالية  م�شلحة  اأي   -3 
علقة بالعقد.

االإف�شاح؛  وللمت�رشر يف حال عدم 
املخت�شة  املحكمة  اأمام  دع�ى  اإقامة 

بطلب اإبطال العقد.
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الف�شل اخلام�ص

الإ�شراف على �شركات التمويل

املادة احلادية والع�شرون:

ت�رشف امل�ؤ�ش�شة على اأعمال �رشكات 
مب�جب  �شلحياتها  ومتار�ص  التم�يل، 

اأحكام هذا النظام ولئحته.

املادة الثانية والع�شرون:

تنظم الالئحة ما ياأتي:
التم�يل  ملجم�ع  االأعلى  احلد   - 1

الذي يج�ز ل�رشكة التم�يل تقدميه.
اإجراء  من  التم�يل  �رشكة  منع   - 2
يف  تقييدها  اأو  معينة،  ائتمانية  تعامالت 

ذلك.
يجب  التي  اخلا�شة  ال�رشوط   - 3
على ال�رشكة مراعاتها يف اأعمال ائتمانية 

معينة.
4- احلد االأدنى لن�شب ال�شمان التي 
جتب مراعاتها يف عق�د معينة بني مبالغ 

التم�يل واالأ�ش�ل املقدمة �شماناً لها.
معايري  عن  االإف�شاح  مبادئ   - 5

تكلفة التم�يل وطريقة احت�شابه؛ لتمكني 
امل�شتهلكني من مقارنة االأ�شعار.

عدالة  حلماية  اللزمة  ال�ش�ابط   - 6
التعاملت، وحق�ق امل�شتهلكني.

ربح  ت�زيع  عدالة  تنظيم  مبادئ   - 7
التم�يل على مدة اال�شتحقاق.

التي  الدفعات  حماية  �صمانات   - 8
ت�رشف  وكيفية  امل�صتفيدون،  يقدمها 

�رشكات التمويل فيها.
�رشكة  ديون  حت�صيل  مزاولة   - 9

التم�يل، واأحكام الرتخي�ص.
تنظيمها  اأ�صند  اأخرى  اأمور  اأي   -10

لالئحة وفق اأحكام هذا النظام.

املادة الثالثة والع�شرون:

تتقيد  اأن  التم�يل  �رشكة  على  يجب 
ملا  وفقاً  املال  راأ�ص  كفاية  معدل  بق�اعد 

حتدده الالئحة.

املادة الرابعة والع�شرون:

تن�يع  التم�يل  �رشكة  على  يجب 



نظام مراقبة �شركات التمويل

265العدد 57 - حمرم 1434هـ - ال�سنة اخلام�سة ع�سرة 

متنح  اأن  يج�ز  وال  ن�شاطها،  خماطر 
مت�يًل ملن�شاأة واحدة اأو ملجم�عة مرتابطة 
حتددها  التي  الن�شبة  يتجاوز  مبا  امللكية 

الالئحة.

املادة اخلام�شة والع�شرون:

االأنظمة؛  به  تق�شي  ما  مراعاة  مع 
امل�ؤ�ش�شة  م�افقة  على  احل�ش�ل  يحب 
اأو  التمويل،  �رشكة  مال  راأ�ض  لتعديل 
�رشكة  يف  اندماجها  اأو  نظامها،  تعديل 

مماثلة، اأو ا�شتح�اذها عليها.

املادة ال�شاد�شة والع�شرون:

التم�يل احل�ش�ل  يجب على �رشكة 
فرع،  فتح  عند  امل�ؤ�ش�شة  م�افقة  على 
اأو  اململكة  داخل  مكتب  اأو  وكالة،  اأو 

خارجها، اأو اإغالق اأي منها.

املادة ال�شابعة والع�شرون:

تعيني  التم�يل  �رشكة  على  يجب 
اأو  مرخ�ض  خارجي  ح�صابات  مراجع 

مراجع  تعيني  للم�ؤ�ش�شة  ويج�ز  اأكرث، 
التم�يل  نفقة �رشكة  اآخر على  ح�شابات 

يف الأحوال التي حتددها الالئحة.

املادة الثامنة والع�شرون:

املوؤ�ص�صة  التمويل  �رشكة  د  تزوِّ
امل�ؤ�ش�شة  وعلى  تطلبها،  التي  بالبيانات 
التم�يل  �رشكة  �شجلت  فح�ص 
امتناع  ويعد  دوري،  ب�صكل  وح�صاباتها 
ال�رشكة عن تقدمي ما يتطلبه هذا الفح�ص 

خمالفة الأحكام هذا النظام والئحته.

املادة التا�شعة والع�شرون:

اإذا ارتكبت ال�رشكة خمالفات تتعلق 
تعر�ص  بتعاملت  اأو  مهنية،  بتجاوزات 
اإذا  اأو  للخطر،  دائنيها  اأو  م�شاهميها 
فعلى  اأ�ش�لها؛  ال�رشكة  دي�ن  جتاوزت 
املوؤ�ص�صة – بقرار كتابي ومبا يتنا�شب مع 
– اأن تتخذ جتاه ال�رشكة  حجم املخالفة 

واحداً اأو اأكرث مما ياأتي:
 1- اإنذارها.
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ملئم  برنامج  بتقدمي  تكليفها   -2 
ي��شح ما �شتتخذه من اإجراءات الإزالة 

املخالفة وت�شحيح ال��شع.
 3- اإلزامها ب�قف بع�ص عملياتها، اأو 

منعها من ت�زيع االأرباح.
املن�ش��ص  املالية  الغرامة  اإيقاع   -4
من  والثلثني(  )الرابعة  املادة  يف  عليها 

هذا النظام وذلك بح�صب الأحوال.
 5- اإلزامها باإيقاف ال�شخ�ص املخالف 
– من غري اأع�شاء جمل�ص االإدارة – عن 
اإلزامها بف�شله  اأو  العمل ب�شكل م�ؤقت، 

تبعاً خلط�رة املخالفة.
 6- اإيقاف رئي�ص جمل�ص اإدارتها، اأو 
اأي من اأع�شاء املجل�ص عن العمل اإيقافاً 

موؤقتاً.
لتقدمي  اأكرث  اأو  م�شت�شار  تعيني   -7 
امل�ش�رة لها يف اإدارة اأعمالها على نفقتها.
اإدارتها  جمل�ص  �شلطة  تعليق   -8 
الإدارة  ال�رشكة  نفقة  على  مدير  وتعيني 
الداعية  االأ�شباب  تزول  اأن  اإلى  اأعمالها 

اإلى ذلك، وفق تقدير امل�ؤ�ش�شة.

املخالفة  اأن  امل�ؤ�ش�شة  راأت  واإن 
ت�شفية  اأو  الرتخي�ص،  اإلغاء  ت�شت�جب 
اأمام  دع�ى  اإقامة  فعليها  ال�رشكة؛ 
يف  وللم�ؤ�ش�شة  املخت�شة،  املحكمة 
الرتخي�ص  اإيقاف  تقّدرها  التي  احلاالت 

اإلى حني البت يف الدع�ى.

املادة الثالثون:

من  التظلم  م�شلحة  ذي  لكل  يج�ز 
قرارات امل�ؤ�ش�شة اأمام املحكمة املخت�شة 
العلم  تاريخ  من  ي�ماً  )�شتني(  خلل 

بالقرار.

الف�شل ال�شاد�ص

املخالفات املنازعات

املادة احلادية والثالثون:

يف  الف�شل  املخت�شة  املحكمة  تت�لى 
املنازعات النا�شئة عن تطبيق اأحكام هذا 
خمالفات  يف  والنظر  والئحته،  النظام 
املن�ش��ص  العق�بات  اإيقاع  اأحكامها 

عليها يف هذا النظام.
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املادة الثانية والثالثون:

لهم  م�ؤهلني  م�ظفني  املحافظ  يعنّي 
�شفة ال�شبط؛ للقيام مبا ياأتي:

1- اأعمال الفح�ص والرقابة.
اأحكام  خمالفات  يف  التحقيق   -2

هذا النظام.
املحكمة  اأمام  العام  االدعاء   -3

املخت�شة.
املنظمة  االإجراءات  اللئحة  وحتدد 
لتنفيذ هذه املادة مبا يتفق مع طبيعة هذه 
اأحكام  مع  يتعار�ص  ال  ومبا  االأعمال، 

نظام االإجراءات اجلزائية.

املادة الثالثة والثالثون:

يجب على �رشكة التم�يل االإف�شاح 
معادلة  عن  معه  التعاقد  قبل  لعميلها 
اخل�شم يف ال�شداد املبكر؛ ليعمل بها عند 
بحكم  اإليه  اللج�ء  وعند  عليه،  االتفاق 
وحتدد  الق�شاء،  اأو  النظام  اأو  العقد 
مبا  املبكر  ال�شداد  معادلة  معايري  اللئحة 

يحقق العدالة بني طريف العقد.

الف�شل ال�شابع

العقوبات

املادة الرابعة والثالثون:

ل  مالية  غرامة  املوؤ�ص�صة  تفر�ض 
وخم�صني  مائتني   )250.000( تتجاوز 
من  اأي  ارتكاب  وعند  ريال  األف 
املادة  يف  عليها  املن�ش��ص  املخالفات 
النظام،  هذا  من  والع�رشين(  )التا�صعة 
وعند ا�شتمرار املخالفة يج�ز للم�ؤ�ش�شة 
فر�ص غرامة مالية ال تتجاوز )10.000( 
ع�رشة اآالف ريال عن كل ي�م ت�شتمر فيه 

املخالفة.

املادة اخلام�شة والثالثون:

ثبتت مماطلته يف  يعاقب كل من   -1
ال�فاء بدينه بغرامة مالية، على اأال تتجاوز 
تلك الغرامة �شعف ربح االلتزام حمل 
بتكرار  العق�بة  وتتكرر  ملدتها،  املماطلة 
ح�شاب  يف  الغرامة  وت�دع  املماطلة، 
االأهلية،  اجلمعيات  على  امل�رشفة  اجلهة 
وتخ�ش�ص لدعم جمعيات النفع العام.
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2- يعاقب – وفقاً جل�شامة املخالفة – 
تزيد على )500.000(  مالية ال  بغرامة 
مدة  وبال�شجن  ريال  األف  خم�شمائة 
هاتني  باإحدى  اأو  �شنتني  تتجاوز  ال 
العق�بتني؛ كل من يخالف اأياً من اأحكام 
هذا النظام ولئحته، وذلك دون اإخالل 
والثلث�ن(  )الرابعة  املادة  به  تق�شي  مبا 

من هذا النظام.

الف�شل الثامن

اأحكام ختامية

املادة ال�شاد�شة والثالثون:

العاملة  وامل�ؤ�ش�شات  ال�رشكات  متنح 
اململكة  يف  التم�يل  ن�شاط  تزاول  التي 
�شنتني  مهلة  النظام  هذا  �رشيان  قبل 
هذا  اأحكام  وفق  اأو�شاعها  لت�ش�ية 

النظام.

املادة ال�شابعة والثالثون:

والدخل  الزكاة  م�شلحة  ت�شدر 
ال�عاء  الحت�شاب  اللزمة  املعايري 

الزكوي ل�رشكات التمويل.

املادة الثامنة والثالثون:

يلغي هذا النظام كل ما يتعار�ص معه 
من اأحكام.

املادة التا�شعة والثالثون:

ي�صدر املحافظ الالئحة خالل ت�صعني 
ويعمل  النظام،  �شدور  تاريخ  من  ي�ماً 

بها بعد نفاذه.

املادة الأربعون:

يعمل بهذا النظام بعد م�صي ت�صعني 
اجلريدة  يف  ن�رشه  تاريخ  من  ي�ماً 

الر�صمية.


