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 عامةال حكامالتعريفات وال : ول الفصل ال 

 التعريفات: الولى املادة

 شركات مراقبة نظام في لها املبّينة املعاني القواعد هذه في الواردة والعبارات باأللفاظ يقصد -1

 .التنفيذية والئحته التمويل

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

 .ذلك خالف السياق يقتض   لم ما منها، كل أمام املبّينة املعاني– القواعد

 لنشاط التمويل:  ةاملساند النشاطات 2-1
ً
نشاط أو أكثر يرتبط بنشاط التمويل وُيعد داعما

 ملا 
ً
 له وفقا

ً
 أو تبعا

ً
 نشاط ذلك ويشمليحقق املنافسة؛  وبمااملؤسسة  تحددهأو مكمال

 آخر  نشاط أي أو  التمويل، لجهات الرقمية الوساطة ونشاط التمويل جهات ديون  تحصيل

 .املؤسسة وافق عليهت

ملمارسة نشاط أو  املؤسسةترخيص  الشخص الحاصل علىاملنشأة املساندة للتمويل:  2-2

 لنشاط التمويل بموجب النظام والالئحة وهذه القواعد. ةساندامل اتنشاطالأكثر من 

االئتمانية  مالعمالء بجهات التمويل باعتبار التزاماته ربط: الرقميةالوساطة  نشاط 2-3

، لقاء مقابل مادي من خالل منصة ماملالية، وعرض الخيارات التمويلية املتاحة له مومالءته

 . إلكترونية

تحصيل ديون جهات التمويل: تقديم خدمات تحصيل الديون من العمالء  نشاط 2-4

 الخاصة والعامة. التمويليةبالنيابة عن الجهات 

 

 : نطاق التطبيقالثانية املادة

من املؤسسة بممارسة نشاط مساند لنشاط  ي ُيرخص لهااملنشأة التتسري هذه القواعد على 

 .التمويل
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 : الغرض الثالثة املادة

تهدف هذه القواعد إلى تحديد املتطلبات والضوابط الالزمة ملنح الترخيص بممارسة النشاطات 

 ومراقبة أنشطتها. املساندة لنشاط التمويل

  أحكام عامة :الرابعة املادة

اإلخالل بنظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية، يتم تقديم طلب الترخيص مع عدم 

 للمتطلبات والضوابط واإلجراءات 
ً
ملمارسة النشاطات املساندة لنشاط التمويل إلى املؤسسة وفقا

 املؤسسة بهذا الشأن من وقت آلخر. هالواردة في هذه القواعد، باإلضافة إلى ما تحدد

 

 الترخيصأحكام : الثاني الفصل

 : تقديم طلب الترخيصالخامسة املادة

الترخيص ملمارسة النشاطات املساندة لنشاط التمويل؛ تقديم طلب الترخيص إلى  يشترط في طالب 

 فيه النشاطات املطلوب الترخيص بمزاولتها، ويرفق به ما يأت
ً
 :ياملؤسسة مبينا

 نموذج طلب الترخيص املقرر من املؤسسة بعد إكماله. -1

 . إن وجد يونظامها األساس  ملنشأة املساندة للتمويلاعقد تأسيس  -2

 تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم والشركاء قائمة باألعضاء املؤسسين أو املساهمين -3

في حال ماإذا كان  - بنكي غير قابل لإللغاء ضمانللتمويل. ونسبتها في املنشأة املساندة  وشريك

 تحت التأسيس 
ً
للنشاط أو األنشطة رأس املال ل الحد األدنى بمبلغ يعادل -املتقدم شركة

 
ً
 لصالح املؤسسة من أحد البنوك املحلية، ويجدد تلقائيا

ً
املساندة املطلوب ممارستها، صادرا

. ويفرج عن هذا الضمان بناًء على طلب املؤسسين في الحاالت 
ً
حتى سداد رأس املال كامال

 التالية:

i. .
ً
 دفع رأس املال نقدا

ii.   طلب الترخيصسحب. 

iii. رفض طلب الترخيص من املؤسسة. 
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 مشروعات االتفاقيات والعقود املقترحة مع الغير. -4

 .معلومات أخرى تطلبها املؤسسةوبيانات ومستندات و  أي وثائق -5

 

 : رأس املالالسادسة املادة

املساندة للتمويل  للمنشأة الحد األدنى لرأس املال مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون  .1

 حسب اآلتي:

 نشاط الوساطةالتي تمارس املساندة للتمويل  للمنشأةلاير سعودي  مليونا( 2,000,000) (أ)

 .الرقمية

املساندة للتمويل التي تمارس نشاط  للمنشأةلاير سعودي عشرة ماليين ( 10.000.000) (ب)

 جهات التمويل. تحصيل ديون 

املساندة للتمويل التي تمارس النشاطات منشأة لل تحدد املؤسسة الحد األدنى لرأس املال (ج)

 املؤسسة. التي تقرها خرى األ املساندة 

 ألوضاع السوق، أو  أو تخفيضه للمؤسسة رفع الحد األدنى لرأس املال .2
ً
رأت أن إذا وفقا

نموذج العمل املقترح من املنشأة املساندة للتمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي 

 اط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم املخاطر املصاحبة للنشاط وطبيعتها.املقترح للنش

 : متطلبات اإلدارةالسابعةاملادة 

 يشترط في كل شخص مرشح لألعمال الرقابية والتنفيذية في املنشأة املساندة للتمويل اآلتي:

 متطلبات األهلية املهنية املقررة من املؤسسة. (أ)

 بصفة دائمة في  (ب)
ً
 اململكة.أن يكون مقيما

، ولديه خبرة مناسبة في   (ج)
ً
 وتطبيقيا

ً
 نظريا

ً
 املجال ذاته. أن يكون مؤهال

أال يكون قد انتهك أحكام نظام السوق املالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام  (د)

 مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.

 لألنظمة،  دّ لم يكن قد رُ أال يكون قد أدين بأي جريمة مخلة باألمانة، ما  (ه)
ً
إليه اعتباره وفقا

 أو ما تحدده الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
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  املوافقة الوليةاملادة الثامنة: 

ب  –بعد اكتمال الطلب  -املؤسسة  على مدة  خاللإصدار قرار باملوافقة األولية، أو الرفض املسبَّ

عمل، وتراعي املؤسسة في الترخيص تنافسية الصناعة وسالمتها، وجودة ثالثين يوَم ( 30)ال تزيد على 

 الخدمات.

 

 

 تزويد املؤسسة باملعلومات املطلوبةاملادة التاسعة: 

  عمل( يومَ 15املساندة للتمويل تزويد املؤسسة خالل )منشأة لل طالب الترخيصيجب على  -1

 بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها املؤسسة.

 ( من هذه املادة.1باملدة املشار إليها في الفقرة ) االلتزامللمؤسسة رفض الطلب في حال عدم  -2

 تأسيس املنشأة املساندة للتمويلاملادة العاشرة: 

يجب على األعضاء املؤسسين استكمال تأسيس املنشأة املساندة للتمويل خالل ستة أشهر من تاريخ 

، تتضمن النشاطات للمنشأةسسة بنسخة من السجل التجاري موافقة املؤسسة األولية، وتزويد املؤ 

 ملوافقة املؤسسة األولية. وتنتهي صالحية هذه املوافقة بانقضاء مدة ستة أشهر على 
ً
املرخصة وفقا

 تاريخ منحها، ما لم توافق املؤسسة على تمديد املدة. 

 الترخيص :الحادية عشرةاملادة 

املساندة للتمويل من متطلبات  املنشأةللمؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من استيفاء  -1

ومقابلة مسؤوليها واالطالع على املنشأة ملقر أو تفتيشية  ترخيصية اتمثل القيام بزيار  املؤسسة،

 .أنظمتها وإجراءاتها وسجالتها

تقوم  نصوص عليها في هذه القواعد،بعد تحقق املؤسسة من التزام مقدم الطلب باملتطلبات امل -2

 .النشاطات املساندة لنشاط التمويلاملؤسسة بإصدار ترخيص ممارسة 

 ممارسة أي نشاط آخر لم ترخص به املؤسسة.  يحظر على املنشأة املساندة للتمويل -3

 شراء ديون  جهات التمويل املساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون  يحظر على املنشأة -4

 التمويل.  جهات
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 نطاق الترخيصاملادة الثانية عشرة: 

يحدد الترخيص النشاط املرخص للمنشأة املساندة للتمويل بمزاولته، وللمؤسسة تقييد الترخيص  

  بشروط خاصة.

 مدة الترخيصاملادة الثالثة عشرة: 

املنشأة قدم تو وللمؤسسة تجديده بناًء على طلب املنشأة.  ،سنوات ثالث( 3الترخيص ) مدة تكون 

 طلب التجديد 
ً
 أشهر على األقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص. ثالثةقبل كتابيا

 

 تعديل الترخيصاملادة الرابعة عشرة: 

الترخيص، أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، ويجب  املساندة للتمويل تقديم طلب تعديلمنشأة لل

أن ُيبنى الطلب على مبررات معقولة إلجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات 

 تطلبها املؤسسة.

    إلغاء الترخيصاملادة الخامسة عشرة: 

 للمؤسسة إلغاء الترخيص حسب اآلتي:

، مع مراعاة حقوق الدائنين واملستفيدين وسالمة للتمويلاملنشأة املساندة بناًء على طلب  -1

 النظام املالي.

إذا ثبت أن املنشأة املساندة للتمويل زودت املؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت اإلفصاح عن  -2

 معلومات جوهرية كان عليها اإلفصاح عنها ألغراض الترخيص.

ت إذا  -3
ّ
أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما  بمتطلبات هذه القواعد املساندة للتمويل املنشأةأخل

 تصدره املؤسسة من تعليمات.

4-  
َ
أشهر من تاريخ  ةالنشاطات املرخص بها خالل ست عدم بدء املنشأة املساندة للتمويل مزاولة

 .صدور الترخيص

5-  
 
وق

َ
أشهر عمليات املنشأة املساندة للتمويل ملدة تزيد على ثالثة أشهر متصلة، أو ستة  فت

 متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة املؤسسة الكتابية املسبقة.
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 انتهاء الترخيص املادة السادسة عشرة: 

 في الحاالت اآلتية:
ً
 ينتهي الترخيص نظاما

 انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.  .1

2.   
ّ

 املساندة للتمويل.منشأة لل تعيين مصف

 لنظام اإلفالس في إجراءات إفالس املنشأة املساندة للتمويل الدخول  .3
ً
 .وفقا

 هئآثار إلغاء الترخيص أو انتهاالسابعة عشرة:  املادة

ويتم إخطار املنشأة ه إخضاع املنشأة املساندة للتمويل للتصفية، ئيترتب على إلغاء الترخيص أو انتها

 عند إلغاء الترخيص، وتم
ً
نح مهلة ستة أشهر لتصفية أعمالها، وللمؤسسة املساندة للتمويل كتابيا

 تعيين املصفي.

 

 : أحكام ممارسة النشاطالثالثالفصل 

 السياسات واإلجراءات الداخلية :الثامنة عشرة املادة

 تي:باآلعلى املنشأة املساندة للتمويل القيام 

املؤسسة، التعليمات الصادرة عن و  بهذه القواعدوضع سياسات وإجراءات داخلية لاللتزام  -1

 . واألنظمة ذات العالقة

عتمدوضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة -2
ُ
املنشأة، في  العليامن الجهة الرقابية  ، ت

 واملوارد ،وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة املخاطر، وااللتزام، وإسناد املهام

 .البشرية

 املالية الجرائم ومكافحة املعلومات أمن متطلبات: التاسعة عشرةاملادة 

  .االلتزام باملتطلبات التي تضعها املؤسسة في شأن أمن املعلوماتاملنشأة املساندة للتمويل على  -1

على املنشأة املساندة للتمويل االلتزام باملتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل  -2

تنفيذيتين والقواعد واألدلة األموال ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحتيهما ال

 ملا تحدده املؤسسة، 
ً
 نشآتطبيعة نشاط هذه املمع بما يتالءم و اإلرشادية ذات الصلةـ وفقا

باإلضافة إلى االلتزام باملتطلبات والتعليمات  لها،قد تتعرض  املخاطر التيوحجمها ومستوى 

 ي.الصادرة عن املؤسسة املتعلقة بالجرائم املالية واالحتيال املال
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 البشرية املوارد توطين: العشرون املادة

 
ّ
  ملنشأة( عند بدء ا%50تقل نسبة توطين املوارد البشرية عن ) يجب أال

َ
تها، املساندة للتمويل أنشط

 ككل.  نشأةوذلك على مستوى امل
ً
 . وللمؤسسة رفع نسبة التوطين أو خفضها حسب ما تراه مناسبا

 ميثاق أخالقيات العمل :الحادية والعشروناملادة 

تخاذ جميع ما يلزم للتحقق وا وضع ميثاق ألخالقيات العملنشاط التمويل على املنشأة املساندة ل

، من االلتزام بميثاق أخالقيات العمل الخاص بها في ضوء األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة

وسياسة  ة لسلوكيات العملمبادئ وسياسات وضوابط واضحعلى على أن يشتمل هذا امليثاق 

. وُيعتمد من الجهة الرقابية العليا في وأخالقيات التعامل املنهي مع املستفيدين تضارب املصالح

 املنشأة. 

 

 

حماية العمالء وضمان سرية البيانات : الثانية والعشرون املادة   

إجراءات واضحة لتلقي  الشكاوى ووضعوظيفة ملعالجة  املساندة للتمويل إنشاءعلى املنشأة  -1

على أن يتم ، خالل املدة التي تحددها املؤسسة وتوثيق شكاوى املستفيدين ودراستها والرد عليها

بموضوع املتعلقة املعلومات الضرورية كافة د الشكاوى في سجالت خاصة بذلك، تشمل يتقي

 الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.

وعملياتهم وعدم  ءعمالالاملحافظة على سرية بيانات  وبيهااملساندة للتمويل ومنسعلى املنشأة  -2

 أو االستفادة منها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، اإلفصاح عنها أو كشفها ألطراف أخرى 

 فق ما تقض ي به األنظمة والتعليمات ذات العالقة.إال وَ 

فاظ على سرية معلومات عمالئها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الح املساندة للتمويلعلى املنشأة  -3

 وعملياتهم.
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 وااللتزام اإلشراف: رابعال الفصل

  إشراف املؤسسةاملادة الثالثة والعشرون: 

 :تيعلى املنشأة املساندة للتمويل اآل -1

النماذج  فقوَ معلومات أو مستندات أخرى تطلبها املؤسسة  أو بأي بيانات  املؤسسة،تزويد  (أ)

 . والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي تحدده املؤسسة

ها وموظفيها ئتقديم كافة املعلومات واملستندات الخاصة باملنشأة وأنشطتها وشركا (ب)

 .للمؤسسة فور طلبها

 .وضع سياسة تخص تضارب املصالح وسرية املعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري (ت)

 يين املناصب الشاغرة.وضع خطة الستمرارية األعمال، وخطة لتع (ث)

تمكين كافة موظفي املؤسسة املختصين واملراجعين املعينين من قبلها من الوصول  (ج)

إلى املرافق ذات العالقة بأعمالهم وإلى كافة املستندات والبيانات )بما في ذلك البيانات 

 .الرقمية( عند طلبهم ذلك

 يُ  -2
َ
و أر على املنشأة املساندة للتمويل أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات حظ

 .املؤسسة تطلبها استفسارات أيعن  اإلجابةتجاوزات أو االمتناع عن 

املساندة للتمويل بهذه القواعد  املنشآتللمؤسسة اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من التزام  -3

أو تفتيشية ملقر  إشرافيةعليمات ذات العالقة، ومن ذلك القيام بزيارات واألنظمة واللوائح والت

املنشأة ومقابلة موظفيها واالطالع على أنظمتها وإجراءاتها وسجالتها. وللمؤسسة تعيين طرف 

بأي من اإلجراءات املتخذة َوفق أحكام هذا  ثالث على نفقة املنشأة املساندة للتمويل للقيام

  الفصل.

 أو هذه القواعد حال مخالفة املنشأة املساندة للتمويل لألنظمة أو اللوائح السارية للمؤسسة في -4

 اتخاذ إجراء أو أكثر من اآلتي: ؛أو عند وجود صعوبات مالية في املنشأة املساندة للتمويل

 إصدار تعليمات إلى إدارة املنشأة املساندة للتمويل تتعلق بإدارة أعمالها. (أ)

 أنشطة املنشأة املساندة للتمويل. حظر أو تقييد كل أو بعض (ب)

 منع املديرين أو اإلدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها. (ج)

  املؤسسة.تعيين مشرفين لتسيير العمل في املنشأة املساندة للتمويل حسب ما تحدده  (د)
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  االلتزام: الرابعة والعشرون ةاملاد

الداخلية التي تضمن تحقيق االلتزام على املنشأة املساندة للتمويل وضع الضوابط واإلجراءات  -1

 . بهذه القواعد وجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة

االحتفاظ بسجالت كافية إلثبات االلتزام بهذه القواعد واألنظمة املساندة للتمويل  املنشأة على -2

 مخالفة أحكامها.واللوائح والتعليمات ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون 

على املنشأة املساندة للتمويل عدم اإلفصاح وكشف أي معلومات ألي طرف خارجي إال بموافقة  -3

 .املؤسسة

املنشأة املساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة املؤسسة املسبقة قبل االستحواذ  على -4

 على أصول خالف تلك الالزمة إلدارة أعمالها.

إجراء أي  قبل ويل الحصول على عدم ممانعة املؤسسة املسبقةعلى املنشأة املساندة للتم -5

 .  للمنشأة نفسهاتصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو 

 لنظام مراقبة شركات التمويل والئحته  دعّ يُ  -6
ً
عدم االلتزام بأحكام هذه القواعد مخالفا

 التنفيذية.

 

 

 أحكام ختامية: الخامسالفصل 

 الفنيةو  تعليمات التنظيميةال: والعشرون الخامسة املادة

للمؤسسة إصدار تعليمات تنظيمية وفنية لكل نشاط مساند للتمويل، وعلى املنشأة املساندة 

 للتمويل التقّيد بهذه التعليمات.

 اإلعفاء :السادسة والعشرون املادة

قدم  –للمؤسسة 
ُ
إعفاء املنشأة املساندة للتمويل من تطبيق أي من األحكام  -وبناًء على الطلب امل

 الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.

 والعشرون: النفاذ السابعةاملادة 

 من تاريخ اعتمادها 
ً
   .ُيعمل بهذه القواعد اعتبارا
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