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 الصادر باملرسوم امللكي

  51رقم م / 

 م3/7/2012ه املوافق 13/8/1433وتاريخ 

 

 املنشور بالجريدة الرسمية

 م 31/8/2012ه املوافق 13/10/1433بتاريخ 

 

  ( من املادة )الخامسة( من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر باملرسوم امللكي رقم تم
ً
إلغاء البند )خامسا

(13/08/1433( وتاريخ 51)م/
ً
( من املادة نفسها، ليكون هو البند )خامسا

ً
 هـ، وإعادة ترقيم البند )سادسا

 . هـ05/03/1440( وتاريخ 141رقم )وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء 

 ( من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين يكون 2تم تعديل الفقرة )( من املادة )الخامسة والثالثين

  ه.15/03/1443( بتاريخ 24ريم رقم )م/( إلى تلك املادة. وذلك بموجب املرسوم امللكي الك4( و)3ترتيبهما )
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 فصل تمهيدي

 تعريفات

 

 املادة األولى: 

املعاني املبينة أمام كل منها، ما لم يقتِض السددددددددددديا       -أينما وردت في هذا النظام  -باأللفاظ والعبارات اآلتية يقصددددددددددد  

 ذلك:

 : نظام مراقبة شركات التمويل.النظام

 : ال ئحة التنفيذية لهذا النظام.الالئحة

 : مؤسسة النق  العربي السعودي.املؤسسة

 ربي السعودي.: محافظ مؤسسة النق  العاملحافظ

 : الشركة املساهمة الحاصلة على تر يص ملمارسة نشاط التمويل.شركة التمويل

 : الشخص الحاصل على التمويل.املستفيد

 : من توجه له   مات شركات التمويل.املستهلك

 : التصريح الذي تص ره املؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.الترخيص

 لألنشطة املنصوص عليها في هذا النظام.: منح االئتمان بعقود التمويل
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 الفصل األول 

 أحكام عامة

 

 املادة الثانية:

 ألحكامه.
ً
 يسري هذا النظام على شركات التمويل التي ير ص لها وفقا

 

 

 املادة الثالثة:

 أعدددددددددددددمدددددددددددددا  الدددددددددددددتدددددددددددددمدددددددددددددويدددددددددددددل بدددددددددددددمدددددددددددددا  -املدددددددددددددر دددددددددددددص لدددددددددددددهدددددددددددددا بدددددددددددددمدددددددددددددوجددددددددددددد  هدددددددددددددذا الدددددددددددددندددددددددددددظدددددددددددددام  -تددددددددددددد او  الشدددددددددددددددددددددددددددركدددددددددددددات 

اإلسدددددد مية، بناً  على ما تقرره لعان شددددددرعية ت تار أعشددددددا ها تلك الشددددددركات، و ما ال ي ل ال يتعارض مع أحكام الشددددددر عة 

 بس مة النظام املالي وع الة التعام ت.

 

 املادة الرابعة:

تحظر م اولة أي من نشدددددالات التمويل ا ح ده في هذا النظام دال بع  الحصدددددو  على تر يص بذلك وفا أحكام هذا  -1

 رعية األ رى.النظام، أو األنظمة امل

ما يددددددددددددددددد   على م اولة نشدددالات التمويل ا ح ده في  -بأي وسددديلة  -يحظر على أي شدددخص  مر مر ص له أن يسدددتعمل  -2

 هدذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو دع ناته، أي لفظ أو عباره ترادفها.

ه املاده؛ تنظم ال ئحة أحكام م اولة الشدددددخص ذي الصدددددفة الطبيعية أو ( من هذ2( و  1اسدددددت ناً  من حفم الفقرتمن   -3

املعنوية تمويل سددددددلع مأشددددددهته أو   ماته ل  ائنه؛ بما يمفن املؤسددددددسددددددة من ممارسددددددة سددددددلط ها النق ية، ويح ي النظام 

 املالي، ويحقا حماية املس هلك.
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 الفصل الثاني

 أحكام الترخيص

 
 املادة الخامسة:

:
ً
 لل  التر يص دلى املؤسسة، و شترط إلص ار التر يص ما يأتي: -أو من يمثلهم  -سون لشركة التمويل يق م املؤس أوال

ونظم تشددليلها، و طة اسددرثمار تبمن الق ره الفنية لها على م اولة الأشدداط، وفا ما  للشددركة،تق يم الهيكلة اإلدارية  .1

 تح ده ال ئحة.

املؤسددددسددددة و ما ال يقل عن رأس املا  ا ح د في نظام الشددددركات، وأال  أال يقل رأس ما  الشددددركة عن املبلذ الذي تح ده .2

 على الأسبة التي تح دها املؤسسة. -في حا  وجودها  -ت ي  الحصة األجنبية 

 أن يستوفي كل عشو مؤسس في الشركة متطلبات األهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي: .3

 .أال يكون ق  أ ل بأي التزام تجاه دائأيه (أ 

أال يكون ق  ان هك أحكام نظام السدددددددددددددو  املالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوا، أو نظام مراقبة شدددددددددددددركات  (ب 

 التأممن التعاوني، أو أنظمة التمويل.

 أال يكون ق  أشهر دف سه. (ج 

ح ده أال يكون ق  أدين بأي جريمة م لة باألمانة، ما لم يفن ق  رد دليه اعتباره وفًقا لألنظمة، أو وفا ما ت (د 

 ال ئحة.

أن يكون األشددددددددددددخاص املرشددددددددددددحون لألعما  الرقابية والتنفيذية في الشددددددددددددركة مسددددددددددددتوفمن ملتطلبات األهلية املهنية، وأن  .4

 يأتي:يشترط فيهم ما 

 توافر املعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل. (أ 

 هاا نظام مراقبة البنوا، أو أال يكون أي منهم ق  ان هك أحكام نظام السددددددددددددددو  املالية ولوائحه، أو أدين بان (ب 

 نظام مراقبة شركات التأممن التعاوني، أو أنظمة التمويل.

أال يكون ق  أدين بأي جريمة م لة باألمانة، ما لم يفن ق  رد دليه اعتباره وفًقا لألنظمة، أو وفا ما تح ده  (ج 

 ال ئحة.

 اسريفا  أي شرط آ ر تح ده ال ئحة إلص ار التر يص. .5

دصدددد ار قرار باملوافقة، أو الرفض املسددددب      م ه ال ت ي  على سددددتمن يوًما،  -بع  اكتما  الطل   -ؤسددددسددددة ثانًيا: على امل

 وتراعي املؤسسة في الترا يص تنافسية الصناعة وس م ها، وجوده الخ مات.

ا: تحا  الطلبات 
ً
شددددددركة، وت ددددددعيلها وفًقا دلى وزاره التجاره والصددددددناعة السددددددتفما  دجرا ات تأسدددددديس ال -بع  املوافقة  -ثالث

 لنظام الشركات.
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ا للشددركة بم اولة الأشدداط، وتكون  رابًعا: بع  اكتما  تأسدديس الشددركة وصدد ور ال ددعل التجاري؛ تصدد ر املؤسددسددة تر يصددً

 م ه التر يص  مس سنوات.

  امًسا: تح د ال ئحة املقابل املالي إلص ار التر يص، وتج ي ه، وتع يله.

 

 املادة السادسة:

شددددركة التمويل الب   في ممارسددددة نشددددالها     م ه أقصدددداها سددددنة من تاري، حصددددولها على التر يص، وال يجوز  يج  على

لها بع  ممارسدددددة نشدددددالها التوقة م ه متصدددددلة ت ي  على  ث ثة( أشدددددهر دال بموافقة املؤسدددددسدددددة، وتح د ال ئحة الشدددددواب  

 ال زمة لذلك.

 

 املادة السابعة:

دذا ظهر أن شددددددركة التمويل زودت املؤسددددددسددددددة بمعلومات زائفة، أو أ فل  اإلفصددددددا  عن يحا للمؤسددددددسددددددة دللا  التر يص 

 معلومات جوهرية كان يتعمن عليها اإلفصا  عنها أل راض التر يص وفًقا ملا تح ده ال ئحة.

 

 املادة الثامنة:

سددددددهم توافر املتطلبات يحظر التصددددددر  في أسددددددهم التأسدددددديس دال بع  موافقة املؤسددددددسددددددة، و شددددددترط فيمن تأتقل دليه تلك األ 

( من املاده  الخامسة( من هذا النظام.3والشروط الوارده في الفقره  
ً
 ( من البن   أوال

 

 املادة التاسعة:

 يع  التر يص من هًيا دذا عمن مصٍة لشركة التمويل، أو ص ر حفم بإشهار دف سها.
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 الفصل الثالث

 نشاط شركات التمويل

 

 املادة العاشرة:

 ة لشركة التمويل بممارسة نوع واح  أو أكثر من أنواع نشاط التمويل اآلتية:تر ص املؤسس -1

 التمويل العقاري. -أ 

 تمويل األصو  اإلنتاجية. -ب

 تمويل نشاط املأشهت الصلمره واملتوسطة. -ج

 اإليجار التمويلي. -د 

 تمويل بطاقات االئتمان. -هد

 التمويل االس ه كي. -و 

 الصلر.التمويل متناهي  -ز 

 أي نشاط تمويلي آ ر توافا عليه املؤسسة. -  

 ويجوز لشركة التمويل تملك األصو  من أجل تمويل تمليفها لللمر. 

تر ص املؤسسة للمأشأه التي تر   في ممارسة نشالات مسان ه لأشاط التمويل بما يحقا املنافسة في تق يم هذه  -2

 املأشأه، والشروط الواج  توافرها.الخ مات، وتح د ال ئحة الشكل القانوني لتلك 

 

 املادة الحادية عشرة:

 يحظر على شركة التمويل ما يأتي:     

 م اولة أي نشاط آ ر  مر التمويل. -1

 آ ر  مر التمويل سوا  بشكل مباشر أو  مر مباشر. -2
ً
 امت ا مأشأه ت او  نشالا

 املالية. املتاجره في العم ت، أو الذه ، أو املعادن النفيسة، أو األورا  -3

 املتاجره في العقار. -4

 م اولة تجاره العملة، أو التج ئة. -5
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 قبو  الودائع تح  الطل . -6

قبو  الودائع اآلجلة، أو الرسددددددددددهي ت  مر املصددددددددددرفية، أو فتح الحسددددددددددابات لعم لها بجميع أشددددددددددكالها، ما لم تر ص لها  -7

 الذي تح ده ال ئحة. املؤسسة بذلك، ويج  أن تودع ل ى املؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالق ر

 وفًقا ملا تح ده ال ئحة. املؤسسة،الحصو  على تمويل أجنبي قصمر األجل دال بموافقة  -8

 

 املادة الثانية عشرة:

 يحظر على شركة التمويل ما يأتي: -1

 أن تق م أي تمويل دون ضمان، واست ناً  من ذلك تح د ال ئحة قواع  التمويل دون ضمان. -أ 

 تمنح تسهي ت بشمان أسهمها.أن تمو  أو  -ب

دذا  -ع ا الشددركة املسدداهمة امل رجة في السددو  املالية السددعودية  -أن تمو  أو تمنح تسددهي ت ملأشددأه أو لشددركة  -ج 

 في املأشدددددددأه، أو الشدددددددركة 
ً
كان أح  أعشدددددددا  مجلس دداره شدددددددركة التمويل أو أح  مراقبي حسدددددددابافها الخارجيمن شدددددددريكا

 م يًرا لها.  الحاصلة على التمويل، أو

أن تمو  أو تمنح تسدددددددهي ت لألشدددددددخاص أو املأشدددددددهت دذا كان أح  أعشدددددددا  مجلس دداره شدددددددركة التمويل، أو أح   -د 

 للحصو  على التمويل أو الرسهي ت.
ً
 مراقبي حسابافها الخارجيمن كفي 

زواجهم، أو أح  أقر الهم أن تمو  أو تمنح تسهي ت ألي عشو من أعشا  مجلس ددارفها، أو أح  م يريها، أو أ -هدددددددددددد

 دلى ال رجة  الثانية(، دال وفًقا للشمانات التي تح دها ال ئحة.

أن تمو  أو تمنح تسهي ت، أو تشمن أي التزام مالي ألح  مأسو يها بما ي ي  على رواتبه للم ه التي تح دها  -و 

 ال ئحة.

 املؤسسة.أن تتملك أسهًما في شركة تمويل أ رى دال بع  موافقة  -ز 

نسدددددبة  -بشدددددكل مباشدددددر أو  مر مباشدددددرملك فيها شدددددركة التمويل أن تمو  أو تمنح تسدددددهي ت لشدددددركة أو مأشدددددأه تت -  

 تتجاوز الأسبة التي تح دها ال ئحة.

نسبة تتجاوز  -بشكل مباشر أو  مر مباشرمأشأه تتملك في شركة التمويل  أن تمو  أو تمنح تسهي ت لشركة أو -ط

  دها ال ئحة.الأسبة التي تح

دون د    بالحا العام والخاص اللذين تقررهما األنظمة؛ يع  كل عشددددددددددددددو مجلس دداره شددددددددددددددركة تمويل، أو مراق   -2

د( /1ج( أو  /1ب( أو  /1حسددددددددابات  ارلي حصددددددددل على التمويل بما ي الة أي حفم من األحكام الوارده في الفقرات  

 وفًقا ملا تح ده ال ئحة
ً
 .من هذه املاده؛ مع وال
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 املادة الثالثة عشرة:

 على شركة التمويل أن تشع م صًصا ملواجهة  سائر الرشليل ا حتملة وفا املعايمر التي تح دها ال ئحة.

 

 املادة الرابعة عشرة:

س  وفا ما تح ده ال ئحة و ما يرنا -مع ع م اإل    بما ورد في املاده  الثالثة( من هددددذا النظام؛ يجددددوز لشددددركددددة التمويددددل 

 دص ار األورا  املالية والصكوا وفًقا ألحكام نظام السو  املالية ولوائحه. -مع أصولها ومرك ها املالي 

 

 املادة الخامسة عشرة:

يج  على شددددددركة التمويل ومأسددددددو يها ا حافظة على سددددددرية بيانات عم لها، وعمليافهم التي تم االل ع عليها من     قيام 

 ا ما تح ده ال ئحة.الشركة بأشالها، وذلك وف

 

 

 

 الفصل الرابع

 إدارة شركات التمويل

 

 املادة السادسة عشرة:

 يشترط لعشوية مجلس دداره شركة التمويل ما يأتي: 

 يكون عشًوا في مجلس دداره شركة تمويل أ رى. .1
ّ
 أال

 يجمع بمن العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حسابافها والعشوية في مجلس  .2
ّ
 دداره الشركة.أال

 يكون ق  ع   تأديبًيا من وظيفة قيادية تنفيذية في مأشأه مالية. .3
ّ
 أال

 يكون ق  سبا أن أشهر دف سه. .4
ّ
 أال

 يكون محكوًما عليه بعقو ة إلدانته في جريمة م لة باألماندة، وذلك ما لم يفن قد  رد دليه اعتباره وفًقا لألنظمة، أو  .5
ّ
أال

 وفا ما تح ده ال ئحة.
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 دة السابعة عشرة:املا

كددددل في حدددد ود  -يكون كددددل من مجلس دداره الشددددددددددددددركددددة، ومدددد يرهددددا العددددام، وكبددددار التنفيددددذيمن، ومدددد يري الفروع مسددددددددددددددؤولمن 

 عن م الفة الشركة ألحكام هذا النظام أو الئحته. -ا تصاصه 

 

 املادة الثامنة عشرة:

من هذا النظام؛ يتحمل أعشددددددددا  مجلس دداره شددددددددركة أ( من املاده الثانية عشددددددددددددددددددددددددددددددره /1 مع ع م اإل    بما ورد في الفقره 

 مسؤولية ضمان حقو  الشركة ض  الخسائر الناتجة من تق يم تمويل دون ضمان. -بالتشامن -التمويل 

 

 املادة التاسعة عشرة:

تكّون في كل شددددددددددددددركة تمويل لعنة مراجعة من  مر أعشددددددددددددددا  مجلس اإلداره التنفيذيمن، يصدددددددددددددد ر في شددددددددددددددأن مهمافها، وقواع  

  تيار أعشالها، وم ه عشوي هم، وكيفية عملها؛ قرار من العمعية العامة للشركة بناً  على اقترا  مجلس اإلداره.ا

 

 املادة العشرون:

يج  على رئيس وأعشدددددددددددا  مجلس اإلداره وموظفي الشدددددددددددركة عن  دجرا  أي عق  من عقود التمويل التي لهم سدددددددددددلطة ات اذ 

 اآلتي:عن  -كتابة  -قرار في شأنها اإلفصا  

 أي ع قة ألي منهم بالعق . .1

 أي ع قة ألقاربهم دلى ال رجة الثانية بالعق . .2

 أي مصلحة مالية لهم بمن له ع قة بالعق . .3

 وللمتشرر في حا  ع م اإلفصا ؛ دقامة دعوى أمام ا حفمة ا ختصة بطل  دبطا  العق .
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 الفصل الخامس

 اإلشراف على شركات التمويل

 

 والعشرون:املادة الحادية 

 تشر  املؤسسة على أعما  شركات التمويل، وتمارس ص حيافها بموج  أحكام هذا النظام والئحته.

 

 املادة الثانية والعشرون:

 تنظم ال ئحة ما يأتي:

 الح  األعلى  عموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تق يمه. -1

 تقيديد ها في ذلك. منع شركة التمويل من دجرا  تعام ت ائتمانية معينة، أو -2

 الشروط الخاصة التي يج  على الشركة مراعافها في أعما  ائتمانية معينة. -3

 الح  األدنى لأس  الشمان التي تج  مراعافها في عقود معينة بمن مبالذ التمويل واألصو  املق مة ضماًنا لها. -4

 لفمن من مقارنة األسعار.مبادئ اإلفصا  عن معايمر تكلفة التمويل ولريقة احرسابه؛ لتمفمن املس ه -5

 الشواب  ال زمة لحماية ع الة التعام ت، وحقو  املس هلفمن. -6

 مبادئ تنظيم ع الة توز ع ر ح التمويل على م ه االستحقا . -7

 ضمانات حماية ال فعات التي يق مها املستفي ون، وكيفية تصر  شركات التمويل فيها. -8

 ر يص.م اولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الت -9

 النظام.أي أمور أ رى أسن  تنظيمها ل ئحة وفا أحكام هذا  -10

 

 املادة الثالثة والعشرون:

 يج  على شركة التمويل أن تتقي  بقواع  مع   كفاية رأس املا  وفًقا ملا تح ده ال ئحة.
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 املادة الرابعة والعشرون:

 ملأشددددددأه واح ه أو  عموعة مترابطة امللفية بما يج  على شددددددركة التمويل تنو ع م الر نشددددددالها، وال يجوز أن تمنح 
ً
تموي 

 يتجاوز الأسبة التي تح دها ال ئحة.

 

 املادة الخامسة والعشرون:

مع مراعاه ما تقضدددددددددددد؛ي به األنظمة؛ يج  الحصددددددددددددو  على موافقة املؤسددددددددددددسددددددددددددة لتع يل رأس ما  شددددددددددددركة التمويل، أو تع يل 

 ذها عليها.نظامها، أو ان ماجها في شركة مماثلة، أو استحوا

 

 املادة السادسة والعشرون:

يج  على شددددركة التمويل الحصددددو  على موافقة املؤسددددسددددة عن  فتح فرع، أو وكالة، أو مفت  دا ل اململفة أو  ارجها، أو 

 د    أي منها.

 

 املادة السابعة والعشرون:

تعيمن مراجع حسددددددابات آ ر  يج  على شددددددركة التمويل تعيمن مراجع حسددددددابات  ارلي مر ص أو أكثر، ويجوز للمؤسددددددسددددددة

 على نفقة شركة التمويل في األحوا  التي تح دها ال ئحة.

 

 املادة الثامنة والعشرون:

د شدددددركة التمويل املؤسدددددسدددددة بالبيانات التي تطلةها، وعلى املؤسدددددسدددددة فحص هدددددع ت شدددددركة التمويل وحسدددددابافها بشدددددكل  ت ّوِ

 فحص م الفة ألحكام هذا النظام والئحته.دوري، و ع  امتناع الشركة عن تق يم ما يتطلبه هذا ال

 

 املادة التاسعة والعشرون:

دذا ارتفب  الشددددددددددددددركة م الفات تتعلا بتجاوزات مهنية أو بتعام ت تعرض مسدددددددددددددداهميها أو دائنيها للخطر، أو دذا تجاوزت 

 أو أكثر  أن تت ذ تجاه -بقرار كتابي و ما يرناس  مع حعم ا خالفة الشركة أصولها؛ فعلى املؤسسة  ديون 
ً
الشركة واح ا

 مما يأتي:

 دنذارها. .1
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 تكليفها بتق يم برنامج م ئم يوضح ما سرت ذه من دجرا ات إلزالة ا خالفة وتصحيح الوضع. .2

 دل امها بوقة بعض عمليافها، أو منعها من توز ع األر ا . .3

 ديدددددددددددقددددددددددداع الدددددددددددلدددددددددددرامدددددددددددة املدددددددددددالددددددددددديدددددددددددة املدددددددددددنصددددددددددددددددددددددددوص عدددددددددددلددددددددددديدددددددددددهدددددددددددا فدددددددددددي املددددددددددداده  الدددددددددددرابدددددددددددعدددددددددددة والدددددددددددثددددددددددد ثدددددددددددمدددددددددددن( مدددددددددددن هدددددددددددذا  .4

 النظام وذلك بحس  األحوا .

  -من  مر أعشدددا  مجلس اإلداره  -دل امها بإيقا  الشدددخص ا خالة  .5
ً
عن العمل بشدددكل مؤق ، أو دل امها بفصدددله تبعا

 لخطوره ا خالفة.

ا مؤقًتا. .6
ً
 ديقا  رئيس مجلس ددارفها، أو أي من أعشا  ا علس عن العمل ديقاف

 في دداره أعمالها على نفق ها. تعيمن مسرشار أو أكثر لتق يم املشوره لها .7

تعليا سددددددددددلطة مجلس ددارفها وتعيمن م ير على نفقة الشددددددددددركة إلداره أعمالها دلى أن ت و  األسددددددددددباب ال اعية دلى ذلك،  .8

 وفا تق ير املؤسسة. 

ودن رأت املؤسددددددددددسددددددددددة أن ا خالفة تسددددددددددتوج  دللا  التر يص، أو تصددددددددددفية الشددددددددددركة؛ فعليها دقامة دعوى أمام ا حفمة 

 ا ختصة، وللمؤسسة في الحاالت التي تق رها ديقا  التر يص دلى حمن الب  في ال عوى.

 

 املادة الثالثون:

 ( يوًما من تاري، العلم بالقرار.يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات املؤسسة أمام ا حفمة ا ختصة      ستمن

 

 الفصل السادس

 املخالفات واملنازعات

 

 والثالثون:املادة الحادية 

تتولى ا حفمددة ا ختصدددددددددددددددة الفصدددددددددددددددل في املنددازعددات الندداشدددددددددددددداددة عن تطبيا أحكددام هددذا النظددام والئحتدده، والنظر في م ددالفددات 

 أحكامهما وديقاع العقو ات املنصوص عليها في هذا النظام. 

 

 املادة الثانية والثالثون:

 بما يأتي: الشب ؛ للقياميعمن ا حافظ موظفمن مؤهلمن لهم صفة 

 أعما  الفحص والرقابة. -1
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 التحقيا في م الفات أحكام هذا النظام. -2

 االدعا  العام أمام ا حفمة ا ختصة. -3

وتحد د ال ئحدة اإلجرا ات املنظمدة لتنفيدذ هدذه املداده بمدا يتفا مع لبيعدة هدذه األعمدا ، و مدا ال يتعدارض مع أحكدام نظدام 

 اإلجرا ات الع ائية.

 

 املادة الثالثة والثالثون:

على شددددددددددددددركة التمويل اإلفصددددددددددددددا  لعميلها قبل التعاق  معه عن معادلة الخصددددددددددددددم في السدددددددددددددد اد املبفر؛ ليعمل بها عن  يج  

ما االتفا  عليه، وعن  اللعو  دليه بحفم العق  أو النظام أو القشددددددددددددددا ، وتح د ال ئحة معايمر معادلة السدددددددددددددد اد املبفر ب

 يحقا الع الة بمن لرفي العق .

 

 الفصل السابع

 العقوبات

 املادة الرابعة والثالثون:

( مائتمن و مسمن ألة ريا  عن  ارتكاب أي من ا خالفات املنصوص 250.000تفرض املؤسسة  رامددددددددددددة مالية ال تتجاوز  

عليها في املاده  التاسددددعة والعشددددرين( من هذا النظام، وعن  اسددددتمرار ا خالفة يجوز للمؤسددددسددددة فرض  دددددددددددددددددددرامدددددددددددددددددددة مالية ال 

 ( عشره آال  ريا  عن كل يوم تستمر فيه ا خالفة.10.000تتجاوز  

 

 املادة الخامسة والثالثون:

يعاق  كل من ثبر  مماللته في الوفا  ب ينه بلرامة مالية، على أال تتجاوز تلك اللرامة ضددددددددددددددعة ر ح االلتزام محل  -1

املشددددددددددددددرفة على العمعيات األهلية، املماللة مل فها، وتتفرر العقو ة بتفرار املماللة وتودع اللرامة في حسدددددددددددددداب العهة 

 وت صص ل عم جمعيات النفع العام.

 لعسددامة ا خالفة  –يعاق   -2
ً
( من %10( مليوني ريا  أو بأسددبة  2,000,000بلرامة ال ي ي  ح ها األعلى على   –وفقا

من العقو تمن، و ال دددددعن م ه ال تتجاوز سدددددأتمن، أو بإح ى هات –أيهما أكثر  –مق ار التمويل الذي يمارسددددده ا خالة 

 من أحكام هذا النظام والئحته، وذلك دون د    بما تقضددددددد؛ي به املاده 
ً
من هذا  (والث ثون  الرابعة كل من ي الة أيا

 النظام، وتورد مبالذ تلك اللرامة دلى الخ ينة العامة لل ولة.
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أدلة قوية  خالفته حفم للبنك املرك ي السددددددددددددددعودي صدددددددددددددد حية ديقاع ال ع  التحفظي على أموا  من ضددددددددددددددب  لتوافر  -3

( من املاده  الرابعة( من هذا النظام بما ال يتجاوز الح  األعلى ملق ار اللرامة أو الأسدددددددبة املنصدددددددوص 2( أو  1الفقره  

 2عليهمدددا في الفقره  
ً
( من هدددذه املددداده، وذلدددك دلى حمن قيدددام ا حفمدددة ا ختصددددددددددددددددة بدددالنظر في ا خدددالفدددة والبددد  فيهدددا وفقدددا

 .ية املتبعةلإلجرا ات النظام

يجوز تشدددممن الحفم الصدددادر بالعقو ة النص على نشدددر ملخصددده على نفقة ا خالة في دح ى الصدددحة ا حلية أو في  -4

 .وسيلة أ رى مناسبة

 

 الفصل الثامن

 أحكام ختامية

 املادة السادسة والثالثون:

هذا النظام مهلة سأتمن لرسوية  تمنح الشركات واملؤسسات العاملة التي ت او  نشاط التمويل في اململفة قبل سريان

 أوضاعها وفا أحكام هذا النظام.

 

 املادة السابعة والثالثون:

 تص ر مصلحة ال كاه وال  ل املعايمر ال زمة الحرساب الوعا  ال كوي لشركات التمويل.

 

 املادة الثامنة والثالثون:

 يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

 

 والثالثون:املادة التاسعة 

 من تاري، ص ور النظام، و عمل بها بع  نفاذه.
ً
 يص ر ا حافظ ال ئحة     تسعمن يوما

 

 املادة األربعون:

.نشره في العري ه الرسمية يعمل بهذا النظام بع  مض؛ي تسعمن يوًما من تاري،


