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نظام معالجة املنشآت املالية املهمة
الفصل األول :التعريفات
املادة األولى:
-1لغرض تطبيق أحكام هذا النظام ،يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية املعاني املبينة أمام كل
منها:
النظام :نظام معالجة املنشآت املالية املهمة.
اللوائح التنفيذية :اللوائح التنفيذية للنظام.
الجهة املختصة :البنك املركزي السعودي أو هيئة السوق املالية؛ كل فيما يتعلق باملنشآت
املالية التي يشرف على نشاطها.
املنشأة املالية :منشأة مالية تشرف الجهة املختصة على نشاطها.
املنشأة املالية املهمة :منشأة مالية تصنفها الجهة املختصة على أنها منشأة مالية مهمة وفق
حكم املادة (الثانية) من النظام.
الفرع األجنبي :فرع ملنشأة مالية غير سعودية تشرف الجهة املختصة على نشاطه.
الشركة القابضة :شركة مالية أو غير مالية تسيطر على منشأة مالية أو أكثر ،تكون تابعة
لها.
املنشأة التابعة :منشأة مالية أو غير مالية تابعة ملنشأة مالية.
املجموعة املالية :شركة قابضة ومنشآتها التابعة التي تكون أي منها منشأة مالية.
الجهة القضائية املختصة :املحكمة التجارية فيما يتعلق باملنشآت املالية الخاضعة إلشراف
البنك املركزي السعودي ،ولجان الفصل في منازعات األوراق املالية فيما يتعلق باملنشآت
املالية الخاضعة إلشراف هيئة السوق املالية.
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تعديل الحقوق :إجراء تتخذه الجهة املختصة؛ لتخفيض حقوق الدائنين ،أو حملة أدوات
رأس املال ،أو إلغائها ،أو تحويلها من نوع إلى آخر ،أو من فئة إلى أخرى.
املنقول إليه :شخص يشتري أو تنقل إليه أي من أسهم أو حصص املنشأة املالية املهمة محل
املعالجة ،أو أي من أصولها ،أو التزاماتها وفق أحكام النظام.
املنشأة االنتقالية :شركة تؤسسها الجهة املختصة؛ لنقل كل أو جزء من أسهم ،أو حصص،
أو أصول ،أو التزامات املنشأة أو املنشآت املالية املهمة محل املعالجة وفق أحكام النظام.
منشأة إدارة أصول :منشأة ذات شخصية اعتبارية تؤسسها الجهة املختصة لنقل أصول إليها
سواء من املنشأة املالية املهمة محل املعالجة أو املنشأة االنتقالية.
األنشطة الضرورية :خدمات أو أعمال تقدمها املنشأة املالية قد يؤدي توقفها إلى تعطل
خدمات ضرورية لالقتصاد أو اإلضرار باالستقرار املالي.
نظم التسوية :نظم املدفوعات ،ونظم التسوية النقدية ،ونظم تسوية األوراق املالية ،ونظم
اإليداع ،ونظم املقاصة.
ً
ضمانا اللتزام مالي ضمن ترتيبات الضمان املالي،
الضمان :أصل مقدم أو متفق على تقديمه؛
أو ترتيبات الضمان املالي بنقل امللكية.
ً
ترتيبات الضمان املالي :ترتيبات يقدم ً
ضمانا لغرض الوفاء بالتزام
بناء عليها مقدم الضمان
مالي ،على أال يتضمن التقديم نقل ملكية الضمان للمضمون له ،ويشمل ذلك الرهن.
ترتيبات الضمان املالي بنقل امللكية :ترتيبات ينقل ً
بناء عليها مقدم الضمان ملكية الضمان
إلى املضمون له؛ لغرض ضمان الوفاء بالتزام مالي ،ويشمل ذلك اتفاقيات إعادة الشراء.
االلتزام املضمون :أي التزام مالي قدم في شأنه ضمان.
التعليق :تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف تجاه املنشأة املالية ،أو شركتها
القابضة ،أو منشأتها التابعة ،من قبل أي طرف فيما عدا الجهة املختصة.
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التعجيل :أي ترتيب يقض ي بحلول أجل أي التزام مالي على املنشأة املالية قبل أجله املتفق
عليه.
اإلنهاء :أي ترتيب يعطي للطرف املتعامل مع املنشأة املالية الحق في إنهاء التزاماته ،أو تعليقها،
أو تخفيضها ،أو إلغائها ،أو إغالق مراكز مالية أو إجراء املقاصة في شأنها ،أو تسويتها ،قبل
األجل املتفق عليه.
األصول :األموال املنقولة وغير املنقولة ،وحقوق امللكية الفكرية ،والحقوق املالية املستحقة
ّ
على الغير ،سواء أكانت حالة أم آجلة ،والحقوق التي ترد على أي منها ،وغير ذلك مما قد تكون
له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
ً
أداة رأس املال :ما يشكل ً
جزءا من رأس مال املنشأة املالية النظامي ،سواء كانت أوراقا مالية
ً
حصصا ،ويشمل ذلك األدوات التي تجيز لحاملها االكتتاب بأدوات رأس املال.
أو
ً
ًّ
طبيعيا أو اعتبارًّيا.
شخصا
املالك :من يملك ًّأيا من أدوات رأس املال ،سواء كان
ُ -2ت َّ
ضمن اللوائح التنفيذية تعريفات للكلمات والعبارات األخرى الواردة في النظام.
الفصل الثاني :أحكام عامة
املادة الثانية:
تصنف املنشأة املالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة املختصة ،وفق معايير تضعها
كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة إلشرافها؛ على أن يراعى في هذه املعايير حجم املنشأة
املالية ،وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى،
وطريقة عملها ،واملخاطر املرتبطة بها.
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املادة الثالثة:
للجهة املختصة اتخاذ إجراءات املعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها ،ودائنيها؛
وذلك لتحقيق أي من األهداف اآلتية:
 -1حماية النظام املالي والقطاع املالي في اململكة ،وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على
استقرارهما ،والحد من انتشارها عليهما.
 -2استمرار األنشطة الضرورية للمنشأة املالية املهمة محل املعالجة.
 -3التقليل من االعتماد على الدعم الحكومي؛ باالعتماد على مصادر املنشأة املالية ومواردها.
 -4حماية الودائع ،وأصول العمالء وأموالهم ،والحقوق املتصلة ببوالص التأمين.
 -5حماية نظم التسوية ،واملحافظة على استقرارها.
املادة الرابعة:
تخضع ع ع ععع ألحكام النظام :املنشع ع ع ععآت املالية ،والشع ع ع ععركات القابضع ع ع ععة ،واملنشع ع ع ععآت التابعة،
والفروع األجنبية ،واملجموعات املالية.
املادة الخامسة:
تنظم اللوائح التنفيذية العالقة بين البنك املركزي الس ع ع ع عععودي وهيئة الس ع ع ع ععوق املالية
فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات املعالجة على املجموعة املالية التي يكون ضععمن أعضععائها منشععآت
مالية تخضع إلشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع إلشراف الهيئة.
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الفصل الثالث :خطة االستعادة وخطة املعالجة
خطة االستعادة
املادة السادسة:
 -1على املنشأة املالية ،خالل (مائة وثمانين) ً
يوما من تاريخ طلب الجهة املختصة ،أن تعد خطة
استعادة تتضمن الخطوات واإلجراءات التي ستتخذها؛ الستعادة وضعها املالي عندما
تتعرض لتغيرات جوهرية تؤثر فيها بشكل سلبي.
 -2إذا كانت املنشأة املالية شركة قابضة ،فيجب عليها ً
أيضا إعداد خطة استعادة للمجموعة
املالية وخطة استعادة لكل منشأة مالية تابعة لها.
 -3يجب أن تتضمن خطة االستعادة اآلتي:
أ -ملخص عن عناصرها الرئيسة ،وعن قدرة املنشأة املالية على استعادة وضعها.
ب -ملخص عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على املنشأة املالية منذ آخر خطة استعادة
قدمت إلى الجهة املختصة.
ج -خطة للتواصل واإلفصاح للتعامل مع أي ردة فعل سلبية متوقعة من األسواق نتيجة
التغيرات الجوهرية املؤثرة ً
سلبا في املنشأة املالية.
د -خطوات استعادة متطلبات رأس املال والسيولة ،واملحافظة على وضع املنشأة املالية،
ومركزها املالي ،واستعادته.
هع -تقدير لإلطار الزمني املتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب األساسية للخطة.
و -وصف تفصيلي ألي مخاطر محتملة قد تعوق تنفيذها.
ز -تحديد لألنشطة الضرورية التي تقدمها املنشأة املالية.
ح -وصف تفصيلي إلجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة املنشأة
املالية ،وعملياتها ،وأصولها ،ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
7

ً
تحديدا للمصادر املحتملة
ط -ترتيبات وإجراءات الحصول على السيولة الالزمة ،وتشمل
ً
وتقييما للضمانات املتاحة للحصول على هذه السيولة.
للسيولة،
ي -ترتيبات وإجراءات إعادة جدولة مديونيات املنشأة املالية ،أو إعادة هيكلتها أو هيكلة
بعض أنشطتها ،والحد من املخاطر التي قد تواجهها.
ك -الترتيبات واإلجراءات الالزمة لضمان استمرار التعامل في نظم التسوية.
ل -الترتيبات التحضيرية الالزمة لتسهيل بيع بعض أصول املنشأة املالية أو أنشطتها
الستعادة وضعها املالي ضمن إطار زمني مناسب.
م -إجراءات الحوكمة الخاصة بالخطة ،بما في ذلك تحديد األشخاص املسؤولين عن
إعدادها وتنفيذها.
 -4للجهة املختصة إلزام املنشأة املالية بتضمين خطة االستعادة الخاصة بها مؤشرات قياس
كمية ونوعية تحدد وضع املنشأة املالية ،مع ربط هذه املؤشرات باإلجراءات املناسبة التي
ستتخذها هذه املنشأة الستعادة وضعها املالي.
ً
وأحكاما إضافية في شأن إعداد خطة
 -5للجهة املختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد
االستعادة وتنفيذها.
املادة السابعة:
 -1على املنشأة املالية تقديم خطة االستعادة فور إعدادها أو تحديثها ،بعد موافقة إدارتها
عليها؛ إلى الجهة املختصة العتمادها.
 -2على الجهة املختصة خالل (تسعين) ً
يوما من تاريخ تقديم املنشأة املالية خطة االستعادة
إليها ،اعتمادها أو إعادتها إلى املنشأة املالية لتعديلها ومن ثم إعادة تقديمها خالل مدة
تحددها الجهة املختصة.
 -3على املنشأة املالية تحديث خطة االستعادة الخاصة بها عند طلب الجهة املختصة ،وتحدد
الجهة املختصة املدة الالزمة لتقديم الخطة املحدثة.
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 -4تراعي الجهة املختصة عند طلبها إعداد خطة االستعادة أهمية املنشأة املالية ،وذلك بالنظر
إلى حجمها ،أو تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية
أخرى ،وطريقة عملها ،واملخاطر املرتبطة بها.
خطة املعالجة
املادة الثامنة:
 -1على الجهة املختصة إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة تتضمن إجراءات املعالجة
التي قد تتخذها الجهة املختصة في حال تحقق شروط اتخاذ إجراءات املعالجة الواردة في
املادة (العاشرة) من النظام.
 -2إذا كانت املنشأة املالية املهمة شركة قابضة ،فيجب على الجهة املختصة ً
أيضا إعداد خطة
معالجة للمجموعة املالية ،وخطة معالجة لكل منشأة مالية تابعة.
 -3على الجهة املختصة -عند إعداد خطة املعالجة -تحديد العوائق الجوهرية املحتملة
إلجراءات املعالجة ،ووضع مقترحات للتعامل معها.
 -4يجب أن تراعي الجهة املختصة في خطة املعالجة جميع احتماالت االضطراب ومسبباته،
سواء الخاصة باملنشأة املالية املهمة ،أو التي قد تؤثر فيها.
 -5يجب أن تتضمن خطة املعالجة اآلتي:
أ -تحديد الجهة املختصة الرئيسة -في الحاالت التي تستدعي ذلك -وأي جهة أخرى ذات
صلة يتطلب تعاونها ،ومهمات كل جهة وصالحياتها.
ب -ملخص بالعناصر الرئيسة للخطة.
ج -ملخص بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على املنشأة املالية املهمة منذ آخر خطة
معالجة تم إعدادها.
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د -توضيح لكيفية فصل األنشطة الضرورية ،أو أي نشاط رئيس آخر بشكل نظامي
واقتصادي عن األنشطة األخرى؛ لضمان استمرار املنشأة املالية املهمة.
هع -تقدير لإلطار الزمني املتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب األساسية للخطة.
و -وصف تفصيلي إلجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة املنشأة املالية
املهمة ،وعملياتها ،وأصولها ،ومدى قابلية تسويقها وبيعها.
ز -توضيح لكيفية تمويل إجراءات املعالجة.
ح -توضيح إلجراءات املعالجة املختلفة التي يمكن تطبيقها ً
تبعا لحالة املنشأة املالية املهمة
وظروفها.
ط -وصف للخيارات املتاحة الستمرار عضوية املنشأة املالية املهمة في نظم التسوية،
وتقييم لخيارات نقل أصول العمالء وودائعهم وأموالهم وحساباتهم وبوالص تأمينهم.
ي -تحليل لتأثير خطة املعالجة في عاملي املنشأة املالية املهمة ،وتكاليف ذلك عليها
والخيارات املتاحة للتسوية معهم.
 -6تزود الجهة املختصة املنشأة املالية املهمة بالعناصر الرئيسية لخطة املعالجة أو تحديثها
وفق ما تراه؛ إلبداء مرئياتها حيالها خالل مدة تحددها الجهة املختصة على أال تقل عن
(ستين) ً
يوما.
 -7على الجهة املختصة تحديث خطة املعالجة عند الحاجة.
ً
وأحكاما إضافية في شأن إعداد خطة
 -8للجهة املختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد
املعالجة وتنفيذها.
املادة التاسعة:
 -1ترفع الجهة املختصة خطة املعالجة أو تحديثها -بعد مراجعتها في ضوء مرئيات املنشأة
املالية املهمة مشفوعة برأي املنشأة املالية املهمة -إلى مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية؛ العتمادها.
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 -2يصدر مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية قراره خالل مدة ال تزيد على (ستين) ً
يوما من
تاريخ ورود خطة املعالجة أو تحديثها إليه ،باعتمادها أو بإعادتها إلى الجهة املختصة؛
إلعادة تقديمها بعد تعديلها خالل مدة يحددها املجلس.
الفصل الرابع :إجراءات املعالجة
األحكام العامة
املادة العاشرة:
 -1يشترط التخاذ إجراءات املعالجة على املنشأة املالية املهمة تحقق الشروط اآلتية:
أ -أن تضطرب املنشأة املالية املهمة ،أو أن يكون من املرجح اضطرابها ،بشكل يؤثر في
استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
ب -صعوبة وفاء املنشأة املالية املهمة بالتزاماتها املؤثرة في استمرارها في التوقيت املناسب
دون اتخاذ إجراءات املعالجة.
ً
محققا ألحد أهداف النظام.
ج -أن يكون اتخاذ إجراءات املعالجة
د -أن يكون اتخاذ إجراءات املعالجة على املنشأة املالية املهمة أفضل من تصفيتها.
 -2ألغراض تطبيق هذه املادة ،يشمل اضطراب املنشأة املالية املهمة املؤثر في استمرارها وعدم
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما يأتي:
أ -عدم وجود املوارد املالية واإلدارية الالزمة لتحقيق متطلبات الكفاية املالية أو السيولة
أو إدارة املخاطر أو إدارة املنشأة بشكل عام ،وتحقيق االلتزامات املستمرة للترخيص
بما ّ
يسوغ سحبه في حال فقدها.
ب -انخفاض قيمة األصول عن قيمة الخصوم أو توقع انخفاضها في املستقبل القريب.
ج -عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها ،أو توقع حدوث ذلك.
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د -حاجتها إلى الدعم الحكومي االستثنائي.
املادة الحادية عشرة:
 -1على إدارة املنشأة املالية املهمة إشعار الجهة املختصة عند اضطراب أوضاعها أو ترجح
اضطرابها.
 -2دون إخالل باتفاقيات الدعم بين أعضاء املجموعة املالية ،ال يجوز منح املنشأة املالية
املهمة ً
دعما من أي عضو آخر في مجموعتها املالية إذا كان من املرجح اضطراب هذه
املنشأة ،إال وفق اآلتي:
ً
أ -أن يكون حصول املنشأة املالية املهمة على الدعم حائال دون اضطرابها.
ب -أال يؤثر هذا الدعم ً
سلبا على وضع املنشأة املالية مقدمة الدعم ،وال على املجموعة
املالية كلها.
ج -الحصول على موافقة الجهة املختصة املشرفة على نشاط املنشأة املالية مقدمة
الدعم.
د -أن يكون الدعم املقدم للمنشأة املالية على شكل قروض أو ضمان للقروض ،أو منحها
ً
أصوال؛ الستخدامها ضمانات.
هع -أن يتخذ قرار تقديم الدعم من إدارة املنشأة املقدمة للدعم ،ومن إدارة املنشأة املالية
املهمة املقدم إليها.
و -أن يكون هذا الدعم وفق اتفاقية يوافق عليها مالك املنشأة مقدمة الدعم الذين لهم
حق التصويت.
املادة الثانية عشرة:
 -1على الجهة املختصة قبل اتخاذ قرار إخضاع منشأة مالية مهمة إلجراءات املعالجة ،أن
تقييما ًّ
تجري ً
أوليا سواء بنفسها ،أو باالستعانة بمقيم معتمد.

12

 -2للجهة املختصة في حال عدم وجود مخاطر على استقرار القطاع املالي من اضطراب املنشأة
املالية املهمة ،أن تطلب من الجهات املعنية البدء في إجراءات اإلفالس لها.
 -3إذا قررت الجهة املختصة إخضاع املنشأة املالية املهمة إلجراءات املعالجة ،فعليها قبل البدء
اتخاذ ما يلزم لتقييم أصولها والتزاماتها من قبل مقيم معتمد .وإذا تعذر تعيين املقيم في
الوقت املناسب تقوم الجهة املختصة بالتقييم.
 -4يهدف التقييم -املنصوص عليه في الفقرة ( )3من هذه املادة -إلى اآلتي:
أ -التأكد من تحقق شروط اتخاذ إجراءات املعالجة الواردة في املادة (العاشرة) من النظام.
ب -تحديد إجراءات املعالجة األنسب.
ج -تحديد أدوات رأس املال والديون التي ستخفض ،أو تلغى ،أو تحول ،عند اتخاذ إجراء
تعديل الحقوق.
د -تحديد األصول وااللتزامات وأدوات رأس املال التي ستباع ،وتحديد قيمتها عند
استخدام إجراء بيع املنشأة املالية املهمة أو املنشأة االنتقالية.
 -5تصدر الجهة املختصة -بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين املعتمدين -قواعد
للتقييمات املنصوص عليها في الفقرتين ( )1و( )3من هذه املادة والفقرة ( )3من املادة
(الثانية والعشرين) من النظام.
املادة الثالثة عشرة:
 -1للجهة املختصة اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات املعالجة اآلتية تجاه أي منشأة مالية مهمة
وشركتها القابضة ،أو املنشأة املالية التابعة لها عند تحقق جميع الشروط املنصوص عليها
في املادة (العاشرة) من النظام ،وهذه اإلجراءات هي:
أ -بيع املنشأة املالية املهمة.
ب -تأسيس منشأة انتقالية.
ج -فصل أصول املنشأة املالية املهمة.
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د -تعديل الحقوق في املنشأة املالية املهمة.
 -2للجهة املختصة اتخاذ إجراءات املعالجة على الشركة القابضة أو املنشأة التابعة التي لم
تنطبق عليها شروط اتخاذ إجراءات املعالجة في الحاالت الضرورية إلتمام معالجة املنشأة
املالية املهمة.
املادة الرابعة عشرة:
 -1إذا قررت الجهة املختصة اتخاذ إجراءات املعالجة على املنشأة املالية املهمة ،فعليها قبل
البدء في اإلجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك املركزي السعودي أو مجلس
هيئة السوق املالية -بحسب األحوال -لتنفيذ خطة املعالجة.
 -2ما عدا الحاالت العاجلة ،إذا طرأ ما يستوجب تعديل خطة العمل املنصوص عليها في الفقرة
( )1من هذه املادة أو جزء منها؛ فعلى الجهة املختصة الحصول على موافقة املحافظ أو
مجلس الهيئة وفق ما ورد في الفقرة ( )1من هذه املادة.
 -3للجهة املختصة -وفق تقديرها -تضمين خطة العمل -املنصوص عليها في الفقرة ( )1من
هذه املادة -إجراءات أخرى غير الواردة في خطة املعالجة إذا كانت الزمة لتحقيق أهداف
النظام وبما يتفق مع أحكامه ومبادئه.
املادة الخامسة عشرة:
تراعي الجهة املختصة -عند اتخاذها إلجراءات املعالجة -املبادئ اآلتية:
 -1تحميل مالك املنشأة املالية املهمة محل املعالجة الخسائر الواقعة عليها ،يليهم دائنو
ً
املنشأة ،مع مراعاة ترتيب أولوية ديونهم املقررة ً
وتعاقدا.
نظاما
 -2معاملة دائني املنشأة املالية املهمة محل املعالجة بشكل عادل يضمن عدم حصول أي منهم
على قيمة تقل عما كان سيحصل عليه لو صفيت املنشأة املالية املهمة وقت البدء في اتخاذ
إجراءات املعالجة.
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 -3تقليل اآلثار السلبية -املحتملة من إجراءات املعالجة -على املنشآت املالية األخرى ضمن
املجموعة املالية أو القطاع املالي.
 -4تجنب االنخفاض غير الضروري لقيمة األصول ،وتقليل تكاليف إجراءات املعالجة؛ وذلك
بقدر اإلمكان.
إجراء بيع املنشأة املالية املهمة
املادة السادسة عشرة:
 -1للجهة املختصة بيع أسهم أو حصص املنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،أو بيع أصولها،
أو التزاماتها ،أو جزء منها وفق أسس تجارية ،سواء تم البيع على مرحلة واحدة أو عدة
مراحل ،وتضع اللوائح التنفيذية القواعد الالزمة إلجراءات البيع.
 -2ال يتطلب البيع -املنصوص عليه في الفقرة ( )1من هذه املادة -موافقة مالك املنشأة املالية
املهمة محل املعالجة ،أو دائنيها ،أو أي طرف آخر ذي عالقة عدا املنقول إليه.
 -3يخضع البيع -املنصوص عليه في الفقرة ( )1من هذه املادة -لألحكام اآلتية:
أ -يعد املنقول إليه ً
خلفا للمنشأة املالية املهمة محل املعالجة في حدود ما آل إليه ،ويمارس
جميع الحقوق املتصلة باألصول وااللتزامات املنقولة إليه.
ب -ال يكون ملالك املنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،أو دائنيها ،أو أي طرف آخر يتعامل
معها لم تنقل أسهمه ،أو حصصه ،أو أصوله؛ أي حق في األسهم ،أو الحصص ،أو
األصول ،أو االلتزامات املنقولة.
َ
َ
ج -يكون ثمن أدوات رأس املال التي بيعت للمالك ،ويكون ثمن بيع األصول وااللتزامات
للمنشأة املالية املهمة محل املعالجة.
 -4يجب أن يكون املنقول إليه ً
حائزا على الترخيص الالزم ملمارسة النشاط املنقول إليه ،أو أن
يكون في املراحل النهائية من الحصول على الترخيص.
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إجراء تأسيس املنشأة االنتقالية
املادة السابعة عشرة:
 -1للجهة املختصة -في سبيل تحقيقها ألهداف النظام وبخاصة استمرار األنشطة الضرورية
للمنشأة املالية املهمة محل املعالجة -اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها
أسهم ،أو حصص املنشأة أو املنشآت املالية املهمة محل املعالجة ،أو أصولها ،أو
التزاماتها ،أو جزء منها ،سواء تم النقل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل ،على أال تتجاوز
القيمة اإلجمالية لاللتزامات املنقولة إلى املنشأة االنتقالية القيمة اإلجمالية لألصول
املنقولة إليها.
 -2يخضع النقل -املنصوص عليه في الفقرة ( )1من هذه املادة -لحكم الفقرتين ( )2و( )3من
املادة (السادسة عشرة) من النظام.
 -3تلتزم إدارة املنشأة االنتقالية ببذل العناية الواجبة ،وال تتحمل أي مسؤولية تجاه املنشأة
املالية املهمة محل املعالجة ،أو مالكها ،أو دائنيها؛ ملا يقع منها من أخطاء في أدائها ملهماتها
فيما عدا حاالت اإلهمال الجسيم ،أو الغش ،أو التدليس.
 -4للجهة املختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراءات نقل
األسهم ،أو الحصص ،أو األصول ،أو االلتزامات إلى املنشاة االنتقالية ،وتنظيم عمل
املنشأة االنتقالية؛ بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها.
 -5على الجهة املختصة اتخاذ ما يلزم لبيع املنشأة االنتقالية ،وتنظم اللوائح التنفيذية عملية
البيع.
 -6مع مراعاة أسباب االنقضاء الواردة في نظام الشركات ،تنقض ي املنشأة االنتقالية بأي مما
يأتي:
أ -اندماجها في منشأة أخرى.
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ب -بيع جميع أصولها أو جزء كبير منها ،ويكون االنقضاء في هذه الحالة بقرار من الجهة
املختصة.
ج -مرور (سنتين) من آخر عملية نقل ألسهم ،أو حصص ،أو أصول ،أو التزامات منشأة
(أو منشآت) مالية مهمة إليها .وللجهة املختصة تمديد هذه املدة ،على أال يزيد كل
ً
مسببا.
تمديد على (سنة) ،وأن يكون التمديد
د -حلها قبل انتهاء املدة املنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.
ويترتب على انقضاء املنشأة االنتقالية تصفيتها.
إجراء فصل األصول
املادة الثامنة عشرة:
 -1للجهة املختصة اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة إدارة أصول تنقل إليها أصول أو التزامات من
املنشأة املالية املهمة محل املعالجة أو املنشأة االنتقالية ،على أال يستخدم هذا اإلجراء
ً
منفردا وإنما مع أي إجراء آخر من إجراءات املعالجة.
ً
محققا
 -2يشترط أن يكون استخدام اإلجراء -املنصوص عليه في الفقرة ( )1من هذه املادة-
ألي مما يأتي:
أ -تنمية قيمة األصول ،والحصول على عائد أكبر عند بيعها أو تصفيتها.
ب -ضمان استمرار املنشأة املالية املهمة محل املعالجة أو املنشأة االنتقالية.
ج -كون تصفية هذه األصول أو تسييلها يشكل ً
ضررا على السوق محل هذه األصول.
 -3ملنشأة إدارة األصول دفع املقابل لهذه األصول أو االلتزامات بأوراق مالية تصدرها ،وبالقيمة
املحددة بالتقييم املنصوص عليه في الفقرة ( )3من املادة (الثانية عشرة) من النظام.
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 -4يخضع النقل -املنصوص عليه في الفقرة ( )1من هذه املادة -لحكم الفقرتين ( )2و( )3من
املادة (السادسة عشرة) من النظام.
 -5تعمل إدارة منشأة إدارة األصول على تنمية قيمة األصول املنقولة إليها وبيعها وتصفية
املنشأة.
 -6تلتزم إدارة منشأة إدارة األصول ببذل العناية الواجبة ،وال تتحمل أي مسؤولية تجاه املنشأة
املالية املهمة محل املعالجة ،أو مالكها ،أو دائنيها؛ ملا يقع منها من أخطاء في أدائها ملهماتها
فيما عدا حاالت اإلهمال الجسيم ،أو الغش ،أو التدليس.
 -7للجهة املختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراء فصل
األصول وتنظيم عمل منشأة إدارة األصول ،بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها وأحكام
تصفيتها.
إجراء تعديل الحقوق
املادة التاسعة عشرة:
 -1للجهة املختصة اتخاذ إجراء تعديل الحقوق للمنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،وذلك
بتعديل حقوق دائنيها وحملة أدوات رأس مالها بالقدر الالزم الذي يمكن هذه املنشأة من
استعادة وضعها ،والوفاء باملتطلبات النظامية.
 -2للجهة املختصة أن تعدل حقوق الدائنين وحملة أدوات رأس املال في املنشأة املالية املهمة
محل املعالجة قبل بيع أي من أسهمها ،أو حصصها ،أو أصولها ،أو التزاماتها ،أو نقل أي
منها؛ إلى املنشأة االنتقالية ،أو املنقول إليه ،أو منشأة إدارة األصول.
 -3على الجهة املختصة عند تحويل ديون املنشأة املالية املهمة محل املعالجة إلى أدوات رأس
مال؛ أن تراعي أولوية الديون في معدالت التحويل التي تستخدمها .وتضع اللوائح
التنفيذية القواعد الالزمة لذلك.
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َ
 -4ال يس ع ع ع ع عت عحععق ح ع ععام ع ععل أداة رأس امل ع ععال -ال عتععي ت عق ع َّرر ت عخ عفععيض ع ع ع ع عه ع ععا -أي م عب علععض أو ت ععععويععض،
ما لم يكن ذلك املبلض أو التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض.
 -5تنظم اللوائح التنفيذية آلية التعامل مع املشتقات التي تكون املنشأة املالية املهمة محل
ً
املعالجة طرفا فيها.
املادة العشرون:
ال يحق للجهة املختصة تعديل أي من الحقوق وااللتزامات اآلتية:
 -1الودائع وفق ما تحدده الجهة املختصة.
 -2بوالص التأمين.
 -3االلتزامات املضمونة ،ما عدا ما زاد من قيمة الضمان على قيمة االلتزام.
 -4أصول العمالء وأموالهم وفق ما تحدده الجهة املختصة.
 -5األمانات.
 -6أي التزام تبقى على استحقاقه مدة تقل عن (سبعة) أيام ،ما عدا االلتزام املستحق ملنشأة
ضمن املجموعة املالية نفسها.
 -7أي التزام مستحق نتيجة املشاركة في نظم التسوية.
 -8مستحقات عاملي املنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،ما عدا املكافآت املرتبطة باألداء.
 -9االلتزامات الناشئة من توريد سلع وخدمات مهمة ألعمال املنشأة املالية محل املعالجة
املهمة اليومية ،ومن ذلك :الخدمات اإللكترونية ،وفواتير املرافق ،واإليجار ،وخدمات
الصيانة ،ونحوها ،ما عدا االلتزامات املستحقة ملنشآت ضمن املجموعة املالية نفسها.
 -10مستحقات الزكاة والتأمينات االجتماعية.
 -11مستحقات صناديق املعالجة.
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 -12الحقوق وااللتزامات التي ترى الجهة املختصة -أثناء تطبيق إجراء تعديل الحقوق -أهمية
استثنائها ًّ
كليا أو جز ًّئيا من التعديل؛ لتحقيق االستقرار املالي ،أو لضمان استمرار
األنشطة الضرورية للمنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،أو للمحافظة على قيمة هذه
االلتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق دائنين آخرين ً
تأثيرا أكبر مما لو
استبعدت من التعديل.
املادة الحادية والعشرون:
 -1على املنشأة املالية املهمة -التي ُيتخذ في شأنها إجراء تعديل الحقوق -أن تقدم إلى الجهة
املختصة ،خالل (ثالثين) ً
يوما من انتهاء اإلجراء ،خطة عمل تتضمن اآلتي:
أ -تشخيص مفصل للعوامل التي أدت إلى اضطرابها.
ب -وصف لإلجراءات التي ستتخذها الستعادة وضعها على املدى الطويل.
ج -إطار زمني لتنفيذ تلك اإلجراءات.
 -2على الجهة املختصة ،خالل (ثالثين) ً
يوما من تقديم الخطة ،أن تصدر قرارها إما باملوافقة
أو بتزويد املنشأة املالية املهمة بالتعديالت املطلوبة .وعلى املنشأة املالية املهمة تعديل
الخطة وإعادة تقديمها للجهة املختصة خالل (أربعة عشر) ً
يوما.
 -3على املنشأة املالية املهمة تقديم تقارير (نصف) سنوية ،أو عند طلب الجهة املختصة في
شأن ما تم لتنفيذ الخطة.
ً
 -4للجهة املختصة أن ّ
وأحكاما إضافية إلعداد خطة العمل.
تضمن اللوائح التنفيذية قواعد
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الفصل الخامس :حماية الحقوق
املادة الثانية والعشرون:
يكون اتخاذ إجراءات املعالجة الواردة في النظام على النحو اآلتي:
 -1في حال اتخاذ إجراء بيع املنشأة املالية املهمة أو املنشأة االنتقالية ،فيجب أال يقل ما يحصل
عليه املالك والدائنون -الذين لم تنقل أصولهم أو التزاماتهمّ -
عما كانوا سيحصلون عليه
في حال ُ
صفيت املنشأة املالية املهمة في وقت البدء في اتخاذ اإلجراء.
 -2في حال اتخاذ إجراء تعديل الحقوق ،فيجب أال تزيد خسارة املالك والدائنين الذين ُعدلت
عما كانوا سيخسرونه فيما لو ُ
حقوقهم ّ
صفيت املنشأة املالية املهمة في وقت بدء اتخاذ
اإلجراء.
 -3لتحديد حقوق املالك والدائنين -وفق ما أشير إليه في الفقرتين ( )1و( )2من هذه املادة-
على الجهة املختصة اتخاذ ما يلزم إلجراء تقييم للمنشأة املالية املهمة بعد اتخاذ إجراءات
املعالجة من مقيم معتمد .ويهدف التقييم املنصوص عليه في هذه الفقرة إلى اآلتي:
أ -تحديد ما كان سيتحصل عليه املالك والدائنون في حال تصفية املنشأة املالية املهمة
وقت البدء باتخاذ إجراءات املعالجة.
ب -تحديد ما حصل عليه املالك والدائنون من إجراءات املعالجة.
ج -تحديد الفرق بين ما حصلوا عليه ً
بناء على ما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه
الفقرة ،وما كانوا سيحصلون عليه ً
بناء على ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه
الفقرة ،ويعوضون عن هذا الفرق من صناديق املعالجة والجهة املختصة.
املادة الثالثة والعشرون:
 -1تتمتع الحقوق والترتيبات اآلتية بالحماية عند اتخاذ إجراءات املعالجة املنصوص عليها في
النظام:
أ -االلتزامات املضمونة.
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ب -ترتيبات التسوية واملقاصة.
ج -ترتيبات التسنيد.
د -االلتزامات الناشئة من املشاركة في نظم التسوية.
 -2تكون حماية الحقوق والترتيبات -املنصوص عليها في الفقرة ( )1من هذه املادة -وفق اآلتي:
أ -حظر نقل الضمان دون أن ينقل االلتزام املضمون ذو الصلة ،وكذلك حظر نقل االلتزام
املضمون دون نقل ضمانه.
ب -حظر نقل جزء من الضمانات أو االلتزامات التي تكون محل أي من ترتيبات الضمان
املالي بنقل امللكية وترتيبات املقاصة.
ج -حظر أن يكون نقل األصول أو االلتزامات الناشئة عن ترتيبات التسنيد؛ ًّ
جزئيا.
د -حظر تعديل أو إلغاء أو تخفيض الترتيبات املنصوص عليها في الفقرة ( )1من هذه
املادة ،ويشمل ذلك أي إجراء من شأنه جعل أي من تلك الترتيبات غير قابلة للتنفيذ.
هع -حظر اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل العمل بعقود نظم التسوية أو القواعد الخاصة
بها وجعلها غير قابلة للتنفيذ.
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الفصل السادس :صالحيات الجهة املختصة
املادة الرابعة والعشرون:
يكون للجهة املختصة في سبيل اتخاذ إجراءات املعالجة ،الصالحيات الالزمة؛ بما في ذلك
ما يأتي:
 -1أن تطلب من أي شخص تقديم أي معلومة أو مستند لهما صلة لتطبيق أحكام النظام.
 -2ممارسة جميع صالحيات املالك وإدارة املنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،بما في ذلك:
عزل إدارة هذه املنشأة ،وتعيين إدارة بديلة ،واتخاذ ما يلزم لرفع دعوى املسؤولية على
إدارتها.
 -3بيع ونقل أي من أدوات رأس مال املنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،أو أوراقها املالية،
وإلزام أي جهة أو شخص بتعديل السجالت ذات الصلة.
 -4تخفيض القيمة االسمية ألدوات رأس املال الصادرة من املنشأة املالية املهمة محل املعالجة
بما ال يخالف أحكام تحديد القيمة االسمية الواردة في نظام الشركات.
 -5إلزام املنشأة املالية املهمة محل املعالجة أو شركتها القابضة بإصدار أدوات رأس املال.
 -6تعديل تاريخ استحقاق التزامات املنشأة املالية املهمة محل املعالجة أو تعديل مقدارها ،ما
عدا االلتزامات املضمونة.
 -7إغالق املراكز املالية للمنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،وإنهاء عقودها املالية ،وعقود
املشتقات .وتحدد اللوائح التنفيذية املراكز والعقود املنصوص عليها في هذه الفقرة.
 -8طلب تعليق تداول أي ورقة مالية أو إلغاء إدراجها ،أو طلب إعادة إدراج وتداول أدوات دين
بعد تخفيض قيمتها.
ً
 -9تعليق الحق في اإلنهاء أو التعجيل ألي التزام تكون املنشأة املالية املهمة محل املعالجة طرفا
فيه ،بما في ذلك االلتزامات التي بيعت أو نقلت إلى املنقول إليه أو املنشأة االنتقالية ،على
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أال يتجاوز تعليق الحق في االلتزامات املضمونة مدة (يومي) عمل .وتستثنى من التعليق:
االلتزامات املضمونة الناشئة من املشاركة في نظم التسوية.
 -10إلزام أي طرف باالستمرار في تنفيذ العقود التي تكون املنشأة التابعة للمنشأة املالية املهمة
ً
محل املعالجة طرفا فيها ،متى كانت التزامات املنشأة التابعة في تلك العقود مضمونة ،أو
مدعومة من املنشأة املالية املهمة ،بصرف النظر عن أي حق تعاقدي في الفسخ ،أو
التصفية ،أو التعجيل.
املادة الخامسة والعشرون:
 -1تتخذ الجهة املختصة إجراءات املعالجة وفق ما ورد في النظام ودون حاجة إلى استيفاء أي
متطلبات نظامية أو إجرائية أو غير ذلك من متطلبات.
أمينا إلجراءات املعالجة ً -
 -2للجهة املختصة تعيين شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبا ية ً
وفقا
ر
للمعايير التي تحددها -وإحالله محل إدارة املنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،وتحديد
مكافآته ومصدرها ،ولها ً
أيضا منحه جميع الصالحيات الالزمة إلدارة املنشأة .ويلتزم األمين
ببذل العناية الواجبة ،وال يكون مسؤوًال عن األضرار الناتجة من تصرفاته بصفته ً
أمينا
ما لم يكن سيئ النية ،أو كانت األضرار ناتجة من إساءة التصرف ً
عمدا ،أو اإلهمال
الجسيم ،أو الغش ،أو التدليس.
املادة السادسة والعشرون:
للجهة املختصة تحديد طريقة تنفيذ عقود التمويل الجديدة التي تبرمها املنشأة املالية
املهمة محل املعالجة ،ويشمل ذلك تحديد طريقة تنفيذ ما يأتي:
 -1االلتزام بالسداد أو بالتسليم ،أو االلتزام بالتسلم أو بقبول السداد.
 -2اإلنهاء أو التعجيل.
 -3املقاصة أو سداد التسوية املتفق عليها.
 -4تحديد حاالت إلغاء أي من املعامالت الصورية أو االحتيالية التي تسبق اضطراب املنشأة
املالية املهمة.
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 -5التنفيذ على الضمانات.
املادة السابعة والعشرون:
 -1ال يجوز قيد طلب افتتاح أي من إجراءات اإلفالس أو اإليداع القضائي للمنشأة املالية
املهمة إال بعد صدور قرار باملوافقة من الجهة املختصة .ويتعين على الجهة املختصة قبول
الطلب أو رفضه ،خالل مدة ال تزيد على (تسعين) ً
يوما ،وللجهة املختصة تمديد هذه املدة
ً
بناء على تقديرها.
 -2يعد مض ي املدة املنصوص عليها في الفقرة ( )1من هذه املادة دون صدور قرار من الجهة
املختصة في حكم املوافقة.
 -3مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( )4من هذه املادة ،إذا رفضت الجهة املختصة افتتاح إجراءات
اإلفالس للمنشأة املالية املهمة ،فعليها البدء في اتخاذ إجراءات املعالجة في حال تحقق
الشروط الواردة في املادة (العاشرة) من النظام.
ً
مفتتحا للمنشأة املالية املهمة أي من إجراءات اإلفالس ورأت الجهة املختصة اتخاذ
 -4إذا كان
إجراءات املعالجة ،فعلى الجهة املختصة تقديم طلب إلنهاء إجراء اإلفالس املفتتح،
والحصول على حكم نهائي بذلك قبل البدء في اتخاذ إجراءات املعالجة.
ُ -5يعلق أي إجراء قضائي تجاه املنشأة املالية املهمة محل املعالجة ،وال ُيستكمل إال بعد انتهاء
إجراءات معالجتها ،أو الحصول على موافقة الجهة املختصة.
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الفصل السابع :إجراءات املعالجة العابرة للحدود
املادة الثامنة والعشرون:
 -1للجهة املختصة إبرام اتفاقيات دولية مع الجهات املختصة خارج اململكة ،في شأن وضع
خطط املعالجة العابرة للحدود واتخاذ إجراءاتها ً
وفقا لإلجراءات النظامية.
 -2إذا تطلب إجراء املعالجة اتخاذ إجراءات في حق أصول أو التزامات تخضع ألنظمة دولة
أجنبية ،فللجهة املختصة إلزام الشخص املعني بأي مما يأتي:
أ -اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام البيع أو النقل.
ب -حفظ األصول ذات العالقة ملصلحة املنقول إليه أو املنشأة االنتقالية أو منشأة إدارة
األصول ،إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل إليهم وفق الطريقة التي تحددها الجهة
املختصة.
ً
ج -الوفاء بااللتزامات ذات الصلة نيابة عن املنقول إليه أو املنشأة االنتقالية أو منشأة
إدارة األصول ،إلى حين إتمام إجراءات البيع أو النقل وفق الطريقة التي تحددها الجهة
املختصة.
وللجهة املختصة إلزام املنشأة املالية املهمة محل املعالجة بتحمل تكاليف إجراءات البيع
أو النقل.
املادة التاسعة والعشرون:
ً
مع مراعاة أحكام االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات العالقة التي تكون اململكة طرفا
فيها ،للجهة املختصة اتخاذ إجراءات املعالجة تجاه أي فرع أجنبي ملنشأة مالية أجنبية حتى لو
لم تتخذ الجهة الرقابية األجنبية ذات الصلة أي إجراء معالجة للمنشأة التابع لها ذلك الفرع.
املادة الثالثون:
 -1يلتزم الفرع األجنبي بإبالغ الجهة املختصة عند خضوع املنشأة املالية التي هو تابع لها
إلجراءات املعالجة.
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ً
 -2دون إخالل باالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة التي تكون اململكة طرفا فيها،
للجهة املختصة -عند علمها بخضوع الفرع األجنبي إلجراءات املعالجة -القبول أو الرفض
(الكلي أو الجزئي) لهذه اإلجراءات؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف النظام.
 -3ال يخل االعتراف بإجراءات املعالجة التي تتخذها الجهة املختصة األجنبية على الفرع
األجنبي؛ بأحكام نظام اإلفالس في الحاالت التي تنطبق فيها تلك األحكام.
 -4دون إخالل بمبدأ املعاملة باملثل ،للجهة املختصة التعاون مع الجهات النظيرة في الدول
األجنبية ملراعاة أثر ممارسة إجراءات املعالجة في الدول التي تخضع لتنظيمها املنشآت
املالية املهمة األجنبية.
الفصل الثامن :صناديق املعالجة
املادة الحادية والثالثون:
للجهة املختصة إنشاء صناديق لتمويل إجراءات املعالجة وتغطية تكاليفها بمساهمات
ُ َّ
تقدمها املنشآت املالية املهمة .وتنظم تلك الصناديق -بما في ذلك أغراضها ،وطريقة تقديم
املساهمات األولية واملساهمات الالحقة ومقدارهما ،وكيفية تحصيل هذه املساهمة ،وقواعد
وطريقة صرفها ،وتقديم التقارير في شأنها -بقواعد تعتمد من مجلس الشؤون االقتصادية
والتنميةً ،
بناء على اقتراح الجهة املختصة.
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الفصل التاسع :العقوبات والتظلم
املادة الثانية والثالثون:
 -1دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر ،تعاقب الجهة املختصة أي منشأة مالية
بغرامة مالية ال تزيد على ( )2%من رأس مالها عند ارتكابها ًّأيا مما يأتي:
أ -عدم إعداد خطة االستعادة ،أو عدم تحديثها ،في الحاالت التي تستدعي ذلك.
ب -عدم التعاون مع الجهة املختصة في إعداد خطة املعالجة أو تنفيذها ،أو إعاقة تنفيذ
أي جزء منها.
ج -عدم إشعار املنشأة املالية املهمة للجهة املختصة عند اضطراب أوضاعها أو عند
احتماليته.
د -قيام منشأة مالية بمنح منشأة مالية من مجموعتها ً
دعما؛ باملخالفة لحكم الفقرة ()2
من املادة (الحادية عشرة) من النظام.
هع -عدم تقديم املعلومات واملستندات التي تطلبها الجهة املختصة لتطبيق أحكام النظام.
و -عدم تنفيذ ما تطلبه الجهة املختصة في شأن األصول وااللتزامات الخاضعة لدولة
أجنبية وفق أحكام النظام دون عذر مقبول.
 -2تعاقب الجهة املختصة الفرع األجنبي بغرامة مالية ال تزيد على (خمسة) ماليين ريال إذا
خالف حكم الفقرة ( )1من املادة (الثالثين) من النظام.
 -3للجهة املختصة فرض العقوبتين املنصوص عليهما في الفقرتين ( )1و( )2من هذه املادة؛
على أي شخص من إدارة املنشأة املالية أو الفرع األجنبي ،وذلك في الحاالت التي يثبت فيها
للجهة املختصة أنه تسبب أو أسهم في وقوع املنشأة املالية أو الفرع األجنبي في أي من
املخالفات املنصوص عليها في تلك الفقرتين.
 -4تراعي الجهة املختصة ،عند إيقاع العقوبات املنصوص عليها في هذه املادة ،حجم املنشأة
املالية ،وجسامة املخالفة ،وآثارها.
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 -5يحق ملن صدر في حقه قرار العقوبة ،التظلم أمام الجهة القضائية املختصة خالل (ثالثين)
ً
يوما من تاريخ إبالغه بالقرار.
املادة الثالثة والثالثون:
لكل ذي مصلحة التقدم إلى الجهة القضائية املختصة بدعوى تظلم من القرارات
واإلجراءات التي اتخذتها الجهة املختصة ً
بناء على أحكام النظام .وللجهة القضائية املختصة
أن تحكم بالتعويض أو بأي حكم آخر مناسب يضمن حق املتضرر ،مع مراعاة ما يأتي:
 -1أال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ،أو اإلجراء محل الدعوى.
 -2أن يكون إلغاء القرار أو اإلجراء ً
بناء على عدم االختصاص ،أو لوجود عيب في الشكل ،أو
عيب في السبب ،أو مخالفة ألحكام النظام ،أو خطأ في تكييف املخالفة أو تأويلها ،أو
إساءة الستعمال السلطة؛ ويقتصر على التعويض إذا كان اإللغاء سيؤثر في حقوق
الطرف الثالث حسن النية الذي انتقلت إليه أصول أو التزامات املنشأة املالية محل
املعالجة.
 -3أال تسمع دعوى التعويض بعد مض ي (خمس) سنوات من تاريخ العلم باإلجراء ،أو بصدور
القرار محل الدعوى.

29

الفصل العاشر :أحكام ختامية
املادة الرابعة والثالثون:
 -1يحظر على أي شخص حصل على أي معلومة -أثناء تطبيق أحكام النظام أو بسبب قيامه
بأي عمل يتعلق به -إفشاء تلك املعلومة أو اإلفادة عنها بأي طريقة ،ويستمر الحظر حتى
بعد انتهاء إجراءات املعالجة أو عالقته بالعمل.
 -2ال يشمل الحظر -املنصوص عليه في الفقرة ( )1من هذه املادة -تبادل املعلومات بين موظفي
الجهة املختصة ،أو بين املشترين املحتملين ،أو بين املستشارين املهنيين الذين تعينهم
الجهة املختصة أو توافق على تعيينهم ،أو تبادلها مع الجهات ذات العالقة في اململكة ،أو
الجهات املختصة بإجراءات املعالجة خارج اململكة ،بشرط أن يتم هذا التبادل في إطار
اتخاذ إجراءات املعالجة وتطبيق أحكام النظام.
 -3للجهة املختصع ععة أن تأذن بإفشع ععاء املعلومات وتبادلها ،لألشع ععخاص املحظور عليهم ذلك؛ في
أي من الحععاالت التي يتطلبهععا تنفيععذ إجراءات املعععالجععة ،أو ض ع ع ع عمععان االس ع ع ع ععتقرار املععالي في
اململكة ،أو في دولة أخرى ،على أن يكون إفش ع ع ع ععاء املعلومات وتبادلها خاض ع ع ع عععين ملتطلبات
املحافظة على السرية التامة لتلك املعلومات ،وفي الحدود التي تستلزمها تلك الحاالت.
 -4تعاقب الجهة املختص ع ععة من يخالف حكم هذه املادة بغرامة ال تزيد على (خمس ع ععمائة) ألف
ريال .وملن ص ع ع ع ععدرت العقوبة في حقه ،التظلم منها وفق حكم الفقرة ( )5من املادة (الثانية
والثالثين) من النظام.
املادة الخامسة والثالثون:
ال يكون منسععوبو الجهة املختصععة ،أو أي شععخص تسععتعين به الجهة املختصععة ،عرضععة
عما قام به أو يقوم به من إجراءات املعالجة إال عند إسع ع ع ععاءة التصع ع ع ععرف ً
للمسع ع ع ععاءلة ّ
عمدا ،أو
اإلهمال الجسيم ،أو سوء النية.
املادة السادسة والثالثون:
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دون إخالل باختص ععاص ععات الجهات املعنية ،يتولى موظفون يص ععدر بتس ععميتهم قرار من
الجهة املختص ع ع ع ععة أعمال الفحص والرقابة والض ع ع ع ععبط ملا يقع من مخالفات ألحكام النظام أو
لوائح ععه التنفي ععذي ععة أو القرارات والقواع ععد الص ع ع ع ع ععادرة تطبي ًق عا ل ععه .وتح ععدد اللوائح التنفي ععذي ععة
اختصاصاتهم وقواعد عملهم.
املادة السابعة والثالثون:
يعد البنك املركزي الس عععودي وهيئة الس ععوق املالية اللوائح التنفيذية للنظام ،وتص ععدر
بقرار من مجلس الوزراء.
املادة الثامنة والثالثون:
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) ً
يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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