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 عامة حكامالتعريفات وال : ول الفصل ال 

 التعريفات: الولى املادة

نة املعاني القواعد هذه في الواردة والعبارات باأللفاظ يقصد -1  التمويل شركات مراقبة نظام في لها        املبي 

 .التنفيذية والئحته

–القواعد هذه في ورد أينما–تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  لغرض -2

نة املعاني  :ذلك خالف السياق يقتض لم ما منها، كل أمام        املبي 

منح االئتمان لغرض االستهالك وفق الضوابط املنصوص عليها في املادة  :االستهالكي التمويل

 ( من هذه القواعد.الرابعة)

 التمويل نشاط مارسةملمن املؤسسة  ةاملرخص املساهمة الشركة :االستهالكيالتمويل  شركة

 .األنشطة التمويليةدون غيره من  االستهالكي

 

 الغرض ونطاق التطبيق :الثانية املادة

رخص لها بممارسة  االستهالكي التمويل شركات على القواعد هذه تسري  -1 نشاط التمويل                        التي ي 

 االستهالكي دون غيره من األنشطة التمويلية.

 إلى القواعد هذه تهدف التنفيذية؛ والئحته التمويل شركات مراقبة نظام بأحكام اإلخالل عدم مع -2

 .لنشاطها الشركات هذه مزاولة تنظيم وإلى االستهالكي، التمويل لشركات الترخيص أحكام وضع

 

 

 الترخيصأحكام : الثاني الفصل

 الترخيص: الثالثة املادة

 يون مل ثالثون ( 30,000,000) االستهالكي يكون الحد األدنى لرأس املال املدفوع لشركة التمويل -1

 ألوضاع السوق، أو إذا رأت أن  وللمؤسسة رفع. ريـال
 
                            الحد األدنى لرأس املال أو تخفيضه وفقا
 
                                   

يستدعي ذلك. ويجب أن  لهاأو النطاق الجغرافي  االستهالكي نموذج العمل املقترح من شركة التمويل

 عند تأسيس شركة التمويل
 
                       يدفع رأس املال كامال
 
 .االستهالكي                   

لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط  ريـال ألف ثالثون ( 30,000)للمؤسسة استيفاء مبلغ  -2

 أو تجديده أو تعديله. االستهالكيالتمويل 

 شركة التمويل االستهالكي ل      ي رخص -3
 
 وفقا
 
للمتطلبات املنصوص عليها في نظام مراقبة شركات      

 في املؤسسة تحددها التي املتطلبات الترخيص طالب يستوفي أن على ،التمويل والئحته التنفيذية

 اآلتي: شأن

 .الداخلي والتنظيمحوكمة ال  -أ

 املهام. إسناد -ب
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 .الداخلية واملراجعة وااللتزام، املخاطر، إدارة -ج

 وضعها ملقابلة الخسائر واملخاطر املحتملة. واجباملخصصات ال -د

 

 

 النشاط ونطاقالفصل الثالث: املحظورات 

 التمويل االستهالكي نطاق: الرابعةاملادة 

تكون االستهالكي ممارسة نشاط آخر خالف نشاط التمويل االستهالكي و يحظر على شركات التمويل 

 للضوابط اآلتية:ممارستها لنشاط التمويل االستهالكي 
 
               وفقا
 
     

 أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال املستفيد التجارية أو املهنية. .أ

على سبيل  أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض االستهالك، ويشمل ذلك .ب

 املثال ال الحصر، شراء أثاث، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها.

 تمويل شراء املركبات.  ستثنى من التمويل االستهالكيي .ج

 

 

 : أحكام ممارسة النشاطالرابعالفصل 

 هالتمويل وإجراءات حدود :الخامسة املادة

  القواعد، على شركة التمويل االستهالكي االلتزام باآلتي:( من هذه الرابعةدون اإلخالل بما ورد في املادة )

( خمسون 50.000أال يتجاوز مبلغ التمويل املمنوح للمستفيد من شركة التمويل االستهالكي على ) -1

 ألوضاع السوق أو  تعديلوللمؤسسة  ريال سعودي، ألف
 
                ذلك املبلغ وفقا
 
لشركة لنطاق الجغرافي ل              

 التمويل االستهالكي.

، والتحقق من وإجراءات مكتوبة للتمويل وضع سياسات وقواعد االستهالكيعلى شركة التمويل  -2

 تطبيقها، على أن يشمل ذلك بحد أدنى اآلتي: 

 .التمويل وإجراءاتهقواعد وشروط منح     (أ)

 إجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح واإلرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال.    (ب)

 كيفية حساب كلفة التمويل.      (ج)

 

 حدود التعرض :السادسة املادة

، ال يجوز من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل (الرابعة والخمسون )                        استثناء  من أحكام املادة 

 أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل االستهالكي على ضعف رأس املال واالحتياطيات

 من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك. إال بعد الحصول على خطاب، للشركة
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 ضمانات التمويل :السابعة املادة

التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، لشركة التمويل  من الالئحة (الستون )                        استثناء  من أحكام املادة 

 لسياسات وذلك  الضمانتقدير الحاجة إلى تقديم ضمان للتمويل من عدمه ونوع هذا االستهالكي 
 
         وفقا
 
    

 وإجراءات إدارة املخاطر التي يوافق عليها مجلس إدارة شركة التمويل االستهالكي.

 

 الرسوم والعموالت :الثامنة املادة

ال يجوز أن تتجاوز الرسوم والعموالت وتكاليف الخدمات اإلدارية التي تحصل عليها شركة التمويل 

 ٪( من مبلغ التمويل.1) االستهالكي من املستفيد ما يعادل

 

 

 االستهالكي التمويل شركات إدارة: الخامس الفصل

 املناصب القيادية شغل: التاسعة املادة

من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل،  (عشرة الثانية)( من املادة 2) الفقرةحكم من           استثناء  

،  فييشترط في املرشح ملنصب في اإلدارة العليا 
 
 وتطبيقيا

 
 نظريا

 
  شركة التمويل االستهالكي أن يكون مؤهال

 
         

 
      

 
                                  

، على أن يتم الحصول على عدم ممانعة املؤسسة سنتينولديه خبرة مناسبة في املجال نفسه ال تقل عن 

 ملتطلبات التعيين في املناصب القيادية في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف 
 
                                                                    املسبقة على التعيين وفقا
 
                       

 . املؤسسة

 

 املالية الجرائم ومكافحة املعلومات أمن متطلبات: العاشرة املادة

مكافحة و  على شركة التمويل االستهالكي االلتزام باملتطلبات التي تضعها املؤسسة في شأن أمن املعلومات

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب. مكافحة خاص       بشكل   ذلك منالجرائم املالية و 

 

 ميثاق أخالقيات العمل الحادية عشرة: املادة

على شركة التمويل االستهالكي وضع ميثاق ألخالقيات العمل، يقر من مجلس إدارتها وتزود املؤسسة  

بنسخة منه، على أن يشتمل هذا امليثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل 

 ،االئتمان وممارسات تحصيل األقساطوأخالقيات التعامل املنهي مع املستفيدين وال سيما ما يتعلق بمنح 

وعلى الشركة اتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من االلتزام بميثاق أخالقيات العمل الخاص بها في ضوء األنظمة 

 واللوائح والتعليمات ذات العالقة.  
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 واإلشراف االلتزام: السادس الفصل

 والعقوبات االلتزام: الثانية عشرة املادة

وضع الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق االلتزام بهذه  االستهالكي التمويل شركة على -1

 القواعد وجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.

االحتفاظ بسجالت كافية إلثبات االلتزام بهذه القواعد واألنظمة  االستهالكي التمويل شركة على -2

 إلجراءات الالزمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.واللوائح والتعليمات ذات العالقة واتخاذ ا

عد -3  لنظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية.      ي 
 
                                              عدم االلتزام بأحكام هذه القواعد مخالفا
 
                                      

 

  إشراف املؤسسة: الثالثة عشرة املادة

النماذج  تطلبها وفق أو معلومات أو مستندات بياناتأي تزويد املؤسسة ب االستهالكيعلى شركة التمويل  -1

 ي تحدده املؤسسة.ذالوبالوقت والضوابط والتعليمات 

واألنظمة  قواعدبهذه الالتمويل االستهالكي  شركة التزامللمؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من -2

ومقابلة  الشركةإشرافية أو تفتيشية ملقر  اتبزيار  ومن ذلك القيام العالقة،واللوائح والتعليمات ذات 

 .اوسجالته اوإجراءاته اواالطالع على أنظمته وظفيهام

 

 

 النفاذ: السابعالفصل 

 الرابعة عشرة: النفاذ املادة

عمل بهذه القواعد                      ي 
 
 اعتبارا
 
 في موقع املؤسسة اإللكتروني. نشرهامن تاريخ         

 

 

 

 



 

 

 

 


