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 عامة حكامالتعريفات وال : ول الفصل ال 

 

 األولى املادة

 التمويددل شدددددددددددددر ددات مراقبددة نظددام في لهددا املبّينددة املعدداني القواعدد  هدد   في الواردة والعبددارات بدداأللفددا  يقصددددددددددددددد  .1

 . التنفي ية والئحته

  املعاني–القواع  ه   في  ورد أينما–تطبيق أحكام ه   القواع ؛ يقصددددددددددددد  باأللفا  والعبارات ا تية  لغرض .2

 : ذلك  خالف السياق يقتض لم ما منها،  ل  أمام املبّينة

 . ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغرقواع   القواعد: 

 قواع  أو تعليمات أو تعاميم تص رها املؤسسة. تشمل أي لوائح أو  تعليمات املؤسسة: 

شدددراة التق تقوم بتمويل األنشدددطة واألندددول اإلنتافية للمسدددتفي ي  م  أ ددد ا  ال : متناهي الصرررغر  التمويل شرررر ة

قبة شددددددر ات الها بممارسددددددة ه ا النشدددددداط بموف  نظام مر   والتق يرخصاألعمال الصددددددغلرة وال رميلف وم  في ح مهم 

 التمويل والئحته التنفي ية وما يص ر ع  املؤسسة م  قواع  وتعليمات. 

 الثانية املادة

هدددددددددددددددد والئحته   13/8/1433وتاريخ   51مع األخ  باالعتبار نظام مراقبة شدددر ات التمويل الصدددادر باملرسدددوم امللكي رقم م/

ه   القواع  املتطلبات الخانة بممارسة م، ُتح د 24/02/2013هد املوامق 14/04/1434التنفي ية الصادرة بتاريخ  

لها بممارسدددة نشددداط التمويل متناهي   التق يرخصلتمويل نشددداط التمويل متناهي الصدددغر، وتكادددع ألحكامها شدددر ات ا

 . الصغر

 

 الترخيصأحكام : الثاني الفصل

 
 املادة الثالثة

يتناسدد  مع  النظام والالئحة وبماتكاددع شددر ات التمويل متناهي الصددغر ألحكام ترخيص شددر ات التمويل الواردة في 

 طبيعة وحجم نشاط شراة التمويل متناهي الصغر ونوع عملياتها. 

 املادة الرابعة

( م  املادة الثانية عشددددددددرة م  الالئحة،  شددددددددترط في املرةددددددددف ملنصدددددددد  في اإلدارة العليا في شددددددددراة 2اسددددددددت ناءق م  الفقرة  

، ول يه خبرة م
ق
 وتطبيقيا

ق
 نظريا

ق
 ناسبة في املجال نفسه ال تقل ع  سنتلف. التمويل متناهي الصغر أف يكوف مؤهال
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 اإلدارة واإلشرافالفصل الثالث: 

 
 املادة الخامسة

أم  املعلومات، به م  املتطلبات املتعلقة ب االلتزاماملؤسددددددددددددسددددددددددددة ما يه  على شددددددددددددراة التمويل متناهي الصددددددددددددغر   تح د

بحسدددددددددد  طبيعة  ،ال اخلية  واملرافعة ،وااللتزام  ،املخاطر  دارة، وإواإلسددددددددددناد ،والتنظيم ال اخلي ،حوامة الشددددددددددر اتو 

 عملياتها. وحجم نشاط شراة التمويل متناهي الصغر ونوع 

 املادة السادسة

تح د املؤسددددددددسددددددددة املخصددددددددصددددددددات التق ينب ي على شددددددددراة التمويل متناهي الصددددددددغر و ددددددددعها ملقابلة الخسددددددددائر واملخاطر 

 امل تملة. 

 املادة السابعة

تح د املؤسدددددددددددسدددددددددددة ما يه  على شدددددددددددر ات التمويل متناهي الصدددددددددددغر االلتزام به م  متطلبات متعلقة بمكامحة الجرائم 

خاطر امل تملة بما يتالءم مع امل،  وال وتمويل اإلرها  واالحتيال املالياملالية، وعلى وفه الخصددددددوم فرائم مسددددددل األم

 . في ه   الشر ات

 املادة الثامنة

على شددددراة التمويل متناهي الصددددغر و ددددع الاددددوابخ واإلفراءات ال اخلية التق تاددددم  تحقيق االلتزام  ه   القواع  

وفميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.  ويتعلف على الشدددددددددددددراة في حال تعاق ها مع أطراف خارفية التأا  

واللوائح والتعليمددددات ذات قواعدددد  أو أي م  األنظمددددة م  التزامددددات  ددددامددددة األطراف وعدددد م مكددددالف هم ألحكددددام هدددد   ال

 . العالقة

 املادة التاسعة

 هد   القواعد  واألنظمدة واللوائح  التزامداتهداعلى شدددددددددددددرادة التمويدل متنداهي الصدددددددددددددغر االحتفدا  ب دددددددددددددجالت  داميدة إل بدات  

 الالزمة لل يلولة دوف مكالفة أحكامها.  اإلفراءاتوالتعليمات ذات العالقة واتكاذ 

 العاشرة  املادة

 متكصددددددصددددددة لتوسددددديع 
ق
 شددددددكل مهلس شدارة شددددددراة التمويل متناهي الصددددددغر لجنة للمرافعة، وله ا لك تشدددددد يل لجانا

 نطاق عمله في املجاالت التق تتطل  خبرة معينة، ويح د مهلس اإلدارة نالحياتها ويراق  أداءها. 
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 ال ادي عشرةاملادة 

م توبة للتمويل بما يتناسدددددددددد  مع طبيعة   وقواع  وإفراءاتعلى شددددددددددراة التمويل متناهي الصددددددددددغر و ددددددددددع سددددددددددياسددددددددددات 

 نشاطها، والتحقق م  تطبيقها، على أف  شمل ذلك بح  أدنى ا تي: 

 . التمويل وإفراءاتهقواع  وشروط منح  أ

طلو  تمويله وم ى ق رة تقييم الج وى االقتصدددددددددادية للنشددددددددداط أو األندددددددددل اإلنتا ي امل  وإفراءاتمعايلر   

 املستفي  على الس اد.  

 التحقق م  استك ام مبلغ التمويل للغرض امل  د بالعق .  وإفراءات ت

  التمويل وتق يم النصف واإلرشاد للمستفي  م  التمويل بحس  ال ال.  ءمتابعة أدا وإفراءات ث

 التعامل مع حاالت التعثر.  املستحقة وإفراءاتو وابخ تحصيل األقساط  وإفراءات ج

 ايفية حسا  تكلفة التمويل.  ح

 عشرة املادة الثانية

م  مهلس شدارتها وتزود املؤسدددددسدددددة بن دددددخة   العمل، يقرعلى شدددددراة التمويل متناهي الصدددددغر و دددددع ميثاق ألخالقيات  

و ددددددوابخ والدددددد ة لسددددددلوايات العمل وأخالقيات التعامل   مبادئ وسددددددياسدددددداتأف  شددددددتمل ه ا امليثاق على  منه، على

املنهق مع املسدددتفي ي  وال سددديما ما يتعلق بمنح االئتماف وممارسدددات تحصددديل األقسددداط.  وعلى الشدددراة اتكاذ فميع ما 

 األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.   ءبميثاق أخالقيات العمل الخام  ها في  و االلتزاميلزم للتحقق م  

 

ابعالفصل   أحكام ممارسة النشاط: الر

 
 ة عشرةاملادة الثالث

يقتصدددر نشددداط التمويل متناهي الصدددغر على تمويل األنشدددطة واألندددول اإلنتافية للمسدددتفي ي  م  أ ددد ا  األعمال 

وم  في ح مهم، وال يهوز لشددراة التمويل متناهي الصددغر تق يم التمويل االسدد هال ي أو ممارسددة  الصددغلرة وال رميلف

 أي أنشطة تمويلية أخرى. 

 عشرة املادة الرابعة

، ألف ريدددال  ( مدددائدددة100,000  ال يهوز أف يزيددد  مبلغ التمويدددل املمنوح للمسدددددددددددددتفيددد  م  التمويدددل متنددداهي الصدددددددددددددغر على

 . شذا رأت ما  ست عي ذلك ئتق ألف ريال ( ما200وللمؤسسة رمع املبلغ شلى  
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 عشرة املادة الخامسة

يهوز لشددددددددددددراة التمويل متناهي الصددددددددددددغر منح تمويل بال  ددددددددددددماف، أو مع مراعاة املادة ال ادية والسددددددددددددتوف م  الالئحة، 

  راعى بادددماف ي
ق
شدارة املخاطر التق يوامق عليها مهلس   لسدددياسدددات وإفراءاتفي تح ي   نوع وطبيعة ه ا التمويل ومقا

 شدارة شراة التمويل متناهي الصغر. 

 عشرة املادة السادسة

 على شراة التمويل متناهي الصغر ما يأتي:  النظام والالئحة، يحظردوف شخالل بأحكام 

 أي نشاط آخر ملر التمويل متناهي الصغر.  مزاولة أ

 م  املدددادة السدددددددددددددددادسدددددددددددددددة( 1  العالقدددة املنصدددددددددددددوم عليهدددا في الفقرةف ذات راتقددد يم تمويدددل شلى أي م  األط  

 والخمسلف م  الالئحة. 

 

 الحكام الختامية: الخامس الفصل

 
 عشرة املادة السابعة

للمؤسدسدة اتكاذ اإلفراءات الالزمة للتحقق م  التزام شدراة التمويل متناهي الصدغر  ه   القواع  واألنظمة واللوائح 

أو تفتيشية ملقر الشراة   ششراميهوالتعليمات ذات العالقة، مثل طل  معلومات ومستن ات الشراة أو القيام بزيارة  

ومقابلة موظفيها واالطالع على أنظم ها وإفراءاتها وسدددددجالتها، وعلى الشدددددراة التعاوف مع منسدددددولي املؤسدددددسدددددة وتسدددددهيل 

 عملهم. 

 عشرة املادة الثامنة

  االلتزامع م شف 
ق
 للعقوبات النظامية.  ويعرض الشراة للنظام والالئحةبمتطلبات ه   القواع   عتبر مكالفة

 ادة التاسعة عشرةامل

. في موقع املؤسسة اإلل تروني ُ عمل  ه   القواع  م  تاريخ نشرها
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