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 ول الفصل ال 

 حكام عامةالتعريفات وال 

 املادة الولى: 

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

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

 منها، ما لم يقتض السياق خالف ذلك:

 ( من هذه القواعد.الخمسون االئتمان لغرض االستهالك وفق الضوابط املنصوص عليها في املادة )منح  :املصغر التمويل االستهالكي

 .التمويل االستهالكي املصغرمارسة نشاط ملمن املؤسسة  ةاملرخص املساهمة شركةال :املصغر التمويل االستهالكي شركة

  املادة الثانية:

التمويل مع عدم اإلخالل بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل؛ تهدف هذه القواعد إلى وضع أحكام الترخيص لشركات  -1

 ، وإلى تنظيم مزاولة هذه الشركات لنشاطها.االستهالكي املصغر

 القواعد.وفًقا ألحكام النظام وهذه التي ُيرخص لها  التمويل االستهالكي املصغرتسري هذه القواعد على شركات  -2

 :الثانيالفصل 

 أحكام الترخيص

 :الثالثةاملادة 

 ه اآلتي:لب الترخيص إلى املؤسسة ُمرفًقا بأو من يمثلهم، ط ،التمويل االستهالكي املصغرلشركة  املؤسسون أو املساهمون يقدم 

 نموذج طلب الترخيص املقرر من املؤسسة بعد إكماله. -1

 ونظامها األساس ي. املصغر التمويل االستهالكيمشروع عقد تأسيس شركة  -2

متضمًنا اإلدارات والوظائف الالزمة جميعها واملهام الرئيسية  التمويل االستهالكي املصغروصف الهيكل التنظيمي لشركة  -3

 لكل منها.

  نيأو املساهم نموذج املالءمة الخاص باألعضاء املؤسسين -4
ً
 .أو مساهم من كل عضو مؤسس موقعا

 مجلس اإلدارة موقًعا من كل مرشح لعضوية مجلس اإلدارة. نموذج املالءمة الخاص بأعضاء -5

صادر لصالح املؤسسة من أحد البنوك املحلية، يجدد  املال،ضمان بنكي غير قابل لإللغاء بمبلغ يعادل الحد األدنى لرأس  -6

، ويفرج عن هذا الضمان بناًء على طلب املؤسسين في الحاالت اآلتية:
ً

 تلقائًيا حتى سداد رأس املال كامال

 دفع رأس املال نقًدا. (أ)

 سحب طلب الترخيص. (ب)

 رفض طلب الترخيص. (ت)

 أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها املؤسسة. -7

 : الرابعةاملادة 

 ( عشرين مليون ريـال.20,000,000يكون الحد األدنى لرأس املال املدفوع لشركة التمويل االستهالكي املصغر ) -1

( من هذه املادة، يكون الحد األدنى لرأس املال املدفوع لشركة التمويل االستهالكي املصغر التي 1استثناًء من حكم الفقرة ) -2

 ريـال.ماليين ( عشرة 10,000,000قط )من خالل التقنية املالية ف تمارس النشاط
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 ألوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل املقترح من شركة    -3
ً
للمؤسسة رفع الحد األدنى لرأس املال أو تخفيضه وفقا

 عند تأسيس شركة 
ً
التمويل التمويل االستهالكي املصغر أو النطاق الجغرافي لها يستدعي ذلك. ويجب أن يدفع رأس املال كامال

 االستهالكي املصغر.

 :الخامسةاملادة 

أو  التمويل االستهالكي املصغرلف ريـال لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط أ ( عشرين20,000للمؤسسة استيفاء مبلغ ) -1

 أو تجديده. تعديله

نشاط التمويل االستهالكي  ( من هذه املادة، يكون املقابل املالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة1استثناًء من حكم الفقرة ) -2

 ( عشرة آالف ريـال.10,000املصغر من خالل التقنية املالية فقط أو تجديده أو تعديله )

 :السادسةاملادة 

: يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس 
ً

متطلبات األهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات املالءمة التي تقررها املؤسسة، أو مساهم أوال

 اآلتي: أو املساهم يشترط في العضو املؤسسوعلى وجه الخصوص 

أن تتوافر فيه املالءة املالية الكافية، وأال يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء  .1

 بالتزاماته املالية تجاه دائنيه.

مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أال يكون قد انتهك أحكام نظام السوق املالية ولوائحه، أو نظام  .2

 أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل اململكة أو خارجها.

 أال يكون قد أشهر إفالسه، أو الدخول في تسوية واقية من اإلفالس مع أي دائن. .3

تباره وفًقا لألنظمة، أومض ي مدة ال تقل عن عشر سنوات أال يكون قد أدين بأي جريمة مخلة باألمانة، مالم يكن رد إليه اع .4

على تنفيذ العقوبة املحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على 

 ذلك.

 أال يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خالل السنتين السابقتين. .5

 ق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من املؤسسة خالل الخمس سنوات السابقة.أال يكون سب .6

%( أو أكثر من رأس املال أو حقوق 5يشترط الحصول على خطاب من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل االستحواذ على نسبة )ثانًيا: 

  .التمويل االستهالكي املصغرالتصويت في شركة 

 :السابعةاملادة 

أن يستوفي كل عضو في مجلس اإلدارة، أو أي من لجانه متطلبات األهلية املهنية، ومتطلبات املالءمة التي تقررها املؤسسة، وعلى يجب 

 وجه الخصوص يشترط في العضو اآلتي:

خرى تمارس مصغر ستهالكيا أال يكون عضًوا في مجلس إدارة شركة تمويل .1
ُ
 .ذاته النشاط أ

 والعضوية في مجلس إدارة الشركة. التمويل االستهالكي املصغرأال يجمع بين مراقبة أو مراجعة حسابات شركة  .2

 أال يكون عزل تأديًبا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. .3

لبنوك، أو نظام أال يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق املالية ولوائحه، أو نظام مراقبة ا .4

 مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل اململكة أو خارجها.

أال يكون قد أدين بأي جريمة مخلة باألمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفًقا لألنظمة، أومض ي مدة ال تقل عن عشر سنوات  .5

بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على  على تنفيذ العقوبة املحكوم عليه

 ذلك.
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أن تتوافر فيه املالءة املالية الكافية، وأال يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء  .6

 بالتزاماته املالية تجاه دائنيه.

 :الثامنةاملادة 

ب أن يستوفي كل عضو مرشح ملنصب في اإلدارة العليا متطلبات األهلية املهنية، ومتطلبات املالءمة التي تقررها املؤسسة، وعلى يج

 وجه الخصوص يشترط في املرشح ملنصب في اإلدارة اآلتي:

 نظرًيا وتطبيق .1
ً

استيفاء الحق في تقدير سسة ، وللمؤ سنتين مناسبة في املجال نفسه ال تقل عن ًيا، ولديه خبرةأن يكون مؤهال

 املرشح لهذه املدة.

 أال يكون فصل أو عزل تأديبًيا من وظيفة سابقة. .2

أال يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق املالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام  .3

 أنظمة أو لوائح أخرى داخل اململكة أو خارجها.مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي 

 أال يكون قد أشهر إفالسه، أو الدخول في تسوية واقية من اإلفالس مع أي دائن. .4

مض ي مدة ال تقل عن عشر سنوات  لم يكن رد إليه اعتباره وفًقا لألنظمة، أو أال يكون قد أدين بأي جريمة مخلة باألمانة، ما .5

عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على  على تنفيذ العقوبة املحكوم

 ذلك.

أن تتوافر فيه املالءة املالية الكافية، وأال يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء  .6

 بالتزاماته املالية تجاه دائنيه.

  التاسعة:املادة 

التمويل يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع املتطلبات املقررة في النظام وهذه القواعد، وعلى األعضاء املؤسسين لشركة  .1

 ( يوم عمل من تاريخ طلبها. 15تزويد املؤسسة بأي معلومات أو وثائق إضافية تطلبها خالل ) االستهالكي املصغر

 ( من هذه املادة.1االلتزام باملدة املشار إليها في الفقرة )للمؤسسة رفض طلب الترخيص في حال عدم  .2

 لب الترخيص كتابًيا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع املتطلبات املقررة في النظام وهذه القواعد.اتشعر املؤسسة ط .3

يخ إشعارها طالب ( يوم عمل من تار 60لب الترخيص كتابًيا باملوافقة األولية أو الرفض املسبب خالل )اتشعر املؤسسة ط .4

 و سماًحا بممارسة النشاط.املؤسسة األولية منًحا للترخيص أ الترخيص باكتمال طلبه، وال تعد موافقة

 :العاشرةاملادة 

خالل ستة أشهر من تاريخ املوافقة األولية  التمويل االستهالكي املصغرعلى األعضاء املؤسسين استكمال تأسيس شركة  .1

وتزويد املؤسسة بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها األساس ي، وتنتهي صالحية موافقة املؤسسة األولية بانقضاء 

مدة ستة أشهر من تاريخ تلك املوافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها تمديد املدة 

 أقص ى. حدكشهر أخرى ستة أ

( من هذه املادة. 1تصدر املؤسسة قراًرا بمنح الترخيص للشركة بعد استيفاء الشركة املتطلبات املشار إليها في الفقرة ) .2

للمتطلبات املقررة، مثل القيام بزيارة  التمويل االستهالكي املصغروللمؤسسة اتخاذ ما يلزم للتحقق من استيفاء شركة 

 كة ومقابلة مسؤوليها واالطالع على أنظمتها وإجراءاتها وسجالتها.ترخيصية ملقر الشر 
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حدد املنطقة الجغرافية املرخص لشركة  .3
ُ
بالعمل  التمويل االستهالكي املصغرللمؤسسة تقييد الترخيص بشروط خاصة ت

 ستهالكي املصغرالتمويل اال فيها أو املستفيدين املرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط. وال يجوز لشركة 

 ممارسة أي نشاط غير مرخص لها بممارسته أو يتعارض مع شروط الترخيص.

 عشرة: ةالحادياملادة 

تقدم الشركة طلب . و التمويل االستهالكي املصغر، وللمؤسسة تجديده بناًء على طلب شركة سنوات خمستكون مدة الترخيص 

 فق النموذج الذي تقرره املؤسسة. تاريخ انتهاء مدة الترخيص و التجديد إلى املؤسسة قبل ستة أشهر على األقل من 

 عشرة: الثانيةاملادة 

تعديل طلب  التمويل االستهالكي املصغرشركة ل ذات العالقة،والتعليمات الصادرة أحكام نظام مراقبة شركات التمويل دون إخالل ب

معقولة إلجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات  أن ُيبنى الطلب على مبرراتعلى ، أي شرط أو قيد وارد في الترخيص

وإذا ترتب على تعديل الترخيص إضافة نشاط جديد أو تعديل النشاط املرخص به فيجب أن تستوفي املتطلبات ، تطلبها املؤسسة

 النشاط.الخاصة به وفًقا لنظام مراقبة شركات التمويل والئحته التنفيذية والقواعد املنظمة لذلك 

 عشرة: الثالثةاملادة 

مع مراعاة حقوق الدائنين واملستفيدين وسالمة  ،التمويل االستهالكي املصغرللمؤسسة إلغاء الترخيص بناًء على طلب شركة  .1

 النظام املالي.

زودت املؤسسة بمعلومات زائفة أو أغفلت اإلفصاح  التمويل االستهالكي املصغرللمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة  .2

 عن معلومات جوهرية كان عليها اإلفصاح عنها ألغراض الترخيص. 

 

 الفصل الثالث

  التمويل االستهالكي املصغر اإلشراف على شركات 

 :الرابعة عشرةاملادة 

والتعليمات تزويد املؤسسة بالبيانات االحترازية في األوقات املحددة وفق النماذج والضوابط  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 التي تحددها املؤسسة.

 :عشرةاملادة الخامسة 

االلتزام بتزويد املؤسسة بقوائمها املالية السنوية املدققة وتقرير مراجع الحسابات  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .1

 وأربعون يوم عمل من نهاية السنة امليالدية.45وتقرير مجلس إدارتها خالل )
ً
 ( خمسة

جع الحسابات خالل االلتزام بتزويد املؤسسة بقوائمها املالية ربع السنوية وتقرير مرا التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .2

 .( عشرون يوم عمل من نهاية كل ربع من كل عام ميالدي20)

 ٪( من رأس مالها املدفوع.15إبالغ املؤسسة فوًرا بأي خسائر تزيد على ) التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .3

 للمؤسسة تعديل املدد الواردة في هذه املادة متى رأت مناسبة ذلك.  .4

 :السادسة عشرة املادة

أال على  الحصول على خطاب من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل إقرار أي توزيع لألرباح. التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 للقواعد واملتطلبات واملعايير التي تقررها املؤسسةيؤدي التوزيع إلى انخفاض مستوى كفاية رأس املال والسيولة 
ً
 .وفقا
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 السابعة عشرة:املادة 

أن تستحوذ على أصول خالف الالزمة إلدارة أعمالها إال بعد الحصول على خطاب  التمويل االستهالكي املصغرال يجوز لشركة  .1

 من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.

إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للشركة نفسها دون الحصول على  التمويل االستهالكي املصغرال يجوز لشركة  .2

 ن املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها.خطاب م

 :الثامنة عشرةاملادة 

من  الحصول على تسهيالت غير مصرفية، أو ما شابهها، إال بعد الحصول على خطاب التمويل االستهالكي املصغرال يجوز لشركة 

 املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.

 :التاسعة عشرةاملادة 

 اتباع معايير املحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها املالية. التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .1

 ملعايير املحاسبة الدولية التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .2
ً
 .وضع مخصصات للخسائر واملخاطر املحتملة، وفقا

 بوضع مخصص إضافي أو أكثر ملقابلة الخسائر واملخاطر املحتملة. التمويل االستهالكي املصغروللمؤسسة إلزام شركة 

تحديد معايير تخفيض قيمة األصول، ومعايير  التمويل االستهالكي املصغرمع مراعاة معايير املحاسبة الدولية، على شركة  .3

 تكوين املخصصات، والتحقق من تطبيقها بانتظام.

 :العشرون املادة

من املؤسسة يتضمن عدم  قبل تعيين مراقب حسابات خارجي الحصول على خطاب االستهالكي املصغرالتمويل على شركة  .1

 ممانعتها. وللمؤسسة إلزامها بتعيين مراقب حسابات آخر متى استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.

ولى تعيين مراقب حسابات بتغيير مراقب حساباتها الخارجي، أو أن تت التمويل االستهالكي املصغرللمؤسسة إلزام شركة  .2

 خارجي آخر على نفقة الشركة في األحوال اآلتية:

 إذا اقتض ى حجم وطبيعة أعمالها ذلك. (أ)

 ارتكاب مراقب الحسابات الخارجي مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية. (ب)

 نشوء سبب لالعتقاد بتضارب املصالح لدى مراقب الحسابات الخارجي.  (ج)

التمويل تمويل أو اعتبارات الحوكمة وحماية مصالح ذوي الشأن بشركة إذا اقتضت اعتبارات سالمة قطاع ال (د)

 ذلك. االستهالكي املصغر

 إذا تبين له أثناء املراجعة وقائع من شأنها اآلتي:  .3
ً
 على مراقب الحسابات الخارجي إبالغ املؤسسة فورا

 تبرير التحفظ في تقرير املراجعة أو االمتناع عن إبداء الرأي.  (أ)

 في مزاولة أعمالها.  التمويل االستهالكي املصغرية شركة تهديد استمرار  (ب)

 بصورة خطيرة. التمويل االستهالكي املصغرإعاقة تطور شركة  (ج)

وجود ما يشير إلى مخالفة املديرين ألي من األنظمة أو اللوائح أو التعليمات السارية في اململكة أو األنظمة الداخلية لشركة  (د)

 . التمويل االستهالكي املصغر

 إنهاء العقد قبل نهايته مع ذكر األسباب التي أدت إلى ذلك. (ه)

للمؤسسة تكليف مراقب الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد توصل إليها خالل مراجعة  .4

 .املصغرالتمويل االستهالكي الحسابات تشير إلى مخالفة األنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو األنظمة الداخلية لشركة 
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 :والعشرون الحاديةاملادة 

وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها تقديم جميع املعلومات واملستندات الخاصة  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .1

 بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للمؤسسة فور طلبها. 

بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم وحساباتها  التمويل االستهالكي املصغرللمؤسسة فحص سجالت شركة  .2

 املؤسسة، على أن يكون الفحص في مقر الشركة.

وموظفيها تسهيل مهمة من تكلفه املؤسسة بالفحص والتعاون معه، وعلى األخص  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .3

 اآلتي:

 ى ضرورة االطالع عليها ألداء مهامه.إطالع املكلف بالفحص على سجالت الشركة وحساباتها والوثائق التي ير  (أ)

 تزويد املكلف بالفحص باملعلومات واإليضاحات فور طلبها. (ب)

 التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته. (ج)

ملعالجة املالحظات التي  التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات املوجهة من املؤسسة التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .4

 
ُ
 .ف خالل جوالت الفحصكتشت

وموظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو االمتناع عن  التمويل االستهالكي املصغرال يجوز لشركة  .5

الوقت اإلجابة عن أي استفسارات يطلبها املكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في 

 املطلوب.

الت أو مطالبات بسبب تأديتهم ملهامهم ءال يكون موظفو املؤسسة املكلفين باإلشراف والرقابة والفحص عرضة ألي مسا .6

 الوظيفية.

 :والعشرون الثانيةاملادة 

لحكم من أحكام يعد من املخالفات املتعلقة بتجاوزات مهنية املشار إليها في املادة التاسعة والعشرون من النظام كل مخالفة  .1

 النظام وهذه القواعد أو عدم االلتزام بأي من القواعد أو التعليمات التي تصدرها املؤسسة.

أو دائينيها للخطر املشار إليها في  التمويل االستهالكي املصغريعد من املخالفات املتعلقة بتعامالت تعرض مساهمي شركة  .2

 املادة التاسعة والعشرون من النظام اآلتي:

أو وضعها املالي أو النظامي أو اإلداري من شأنه تهديد  التمويل االستهالكي املصغرشركة  تغير سلبي جوهري في نشاط حدوث (أ)

 بقائها أو قدرتها على الوفاء بديونها عند استحقاقها.

 نصف رأس مالها املدفوع. التمويل االستهالكي املصغرخسارة شركة  (ب)

٪( من رأس مالها املدفوع في كل سنة خالل أربع سنوات مالية 10نسبة تتجاوز ) التمويل االستهالكي املصغرخسارة شركة  (ج)

 متتالية على األقل.

 :والعشرون الثالثةاملادة 

أي طرف ثالث تعينه املؤسسة ملباشرة أي من اإلجراءات املتخذة وفق أحكام هذا  تكاليف التمويل االستهالكي املصغرتتحمل شركة 

 الباب.

 الفصل الرابع

 الشركة حوكمة

 :الرابعة والعشروناملادة 
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 التي تقررها املؤسسة. الحوكمةااللتزام بقواعد  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 :الخامسة والعشرون املادة

، مجلس اإلدارة ووضع الئحة خاصة بها واعتمادها من طوير قواعد داخلية لحوكمة الشركةت التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 حد أدنى اآلتي: كويجب أن تتضمن تلك الالئحة 

 اإلدارات والوظائف جميعها ومهام ومسئوليات كل منها. .1
ً
 وصف الهيكل التنظيمي متضمنا

 ضوابط االستقاللية وفصل املهام. .2

 اختصاصات مجلس اإلدارة ولجانه وتشكيلها ومسئوليات كل منها. .3

 سياسات التعويضات واملكافآت. .4

 تضارب املصالح.ضوابط العمل عند  .5

 ضمانات النزاهة والشفافية. .6

 ضمانات االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العالقة. .7

 وسائل الحفاظ على سرية املعلومات. .8

 ضمانات عدالة التعامالت. .9

 ضوابط حماية أصول الشركة. .10

 :السادسة والعشرون املادة

املجاالت التي تتطلب خبرة معينة، ويحدد مجلس اإلدارة صالحياتها متخصصة لتوسيع نطاق عمله في لجاٍن  تشكيل مجلس اإلدارة على

 بينها على األقل لجنة للمراجعة. ويراقب أداءها، على أن يكون من

 : السابعة والعشروناملادة 

من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل التعيين في الوظائف  على خطاب الحصول  التمويل االستهالكي املصغرشركة  على -1

 واملهام اآلتية: 

 عضوية مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة من املجلس. .أ

العضو املنتدب والرئيس التنفيذي واملدير العام ونوابهم واملدير املالي ومديرو اإلدارات الرئيسة، أو من ينوب  .ب

 عنهم.

 راجعة الداخلية، وإدارة املخاطر، وااللتزام، أو من ينوب عنهم.مديرو وظائف املراقبة، مثل امل .ج

إبالغ املؤسسة فوًرا في حال إحالة أي من أعضاء اإلدارة العليا إلى التقاعد أو إنهاء  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  -2

 تفويضه.

 

 

 الفصل الخامس

 التنظيم الداخلي

 :الثامنة والعشروناملادة 
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وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة  االستهالكي املصغر التمويلعلى شركة 

نهم من االلتزام بها. ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية على 
ّ
دورية، وتبليغها للموظفين املعنيين بالطريقة املناسبة وفي وقت يمك

 األقل القواعد املنظمة لآلتي:

 الهيكل التنظيمي والتشغيلي، وطريقة ممارسة االختصاصات، وتحديد املسئوليات.  .1

 منح االئتمان والعمليات التشغيلية. .2

 اإلدارة املالية واملحاسبة. .3

 التسويق واملبيعات. .4

 تقنية وأمن املعلومات. .5

 خدمة العمالء والتحصيل.  .6

 إدارة املخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها واإلفصاح عنها. .7

 نظام الرقابة الداخلية. .8

 املراجعة الداخلية.  .9

 االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. .10

 إسناد املهام ملقدمي خدمات خارجيين.  .11

الرواتب واملكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء اإلدارة العليا واملوظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  .12

 ولجانه.

 :التاسعة والعشروناملادة 

ووظيفة رقابية مثل املراجعة  العملياتبين وظيفة تنفيذية مثل التمويل أو  التمويل االستهالكي املصغرال يجوز الجمع في شركة 

لحفظ أصول . ويجب الفصل بين املهام بما يكفل تطبيق اإلجراءات والسياسات واملعايير الفنية املتعارف عليها االلتزام أو الداخلية

 الشركة وأموالها ومنع االحتيال واالختالس.

 املادة الثالثون:

والنظم املرتبطة بها كافية لالحتياجات التشغيلية  التمويل االستهالكي املصغريجب أن تكون التجهيزات التقنية في شركة  .1

 للمعايير الفنية املتعارف عليها. 
ً
 للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقا

يجب تصميم نظم تقنية املعلومات واإلجراءات املتعلقة بها على نحو يضمن توافر املعلومات وتكاملها، وسالمتها، وسريتها.  .2

 للمعايير الفنية املتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل  التمويل االستهالكي املصغروتتولى شركة 
ً
 وفقا

ً
تقييم ذلك دوريا

 أي تغييرات عليها. استعمالها ألول مرة، وبعد إجراء

 بديلة إلعادة  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .3
ً
وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحاالت الطارئة تتضمن حلوال

 نشاطها خالل مدة مناسبة. 

 

 

 والثالثون: الحاديةاملادة 
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املوارد البشرية الكافية واملؤهلة من ناحية املعرفة والخبرة لتلبية احتياجات  التمويل االستهالكي املصغريجب أن تتوافر في شركة 

 التمويل االستهالكي املصغرالتشغيل ونشاطات العمل وحالة املخاطر، ويجب أن تكون املكافآت والحوافز املالية التي تقدمها شركة 

 ملوظفيها عادلة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة املخاطر للشركة و 
ّ

 ينشأ عنها تضارب في املصالح. أال

 :الثانية والثالثون املادة 

1.  
ّ

أنشطتها، وذلك على مستوى  التمويل االستهالكي املصغر٪( عند بدء شركة 50 تقل نسبة توطين املوارد البشرية عن )يجب أال

 اإلدارات واملستويات اإلدارية. 

 بنسبة ) .2
ً
٪(، وللمؤسسة 75األقل من إجمالي هذه املوارد إلى حين بلوغ نسبة )٪( على 5يجب زيادة توطين املوارد البشرية سنويا

 وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين الالزمة بعد ذلك.

على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق  التمويل االستهالكي املصغريقتصر تعيين غير السعودي في شركة  .3

من املؤسسة يتضمن عدم  الحصول على خطاب التمويل االستهالكي املصغرحوال على شركة العمل السعودي. وفي جميع األ 

ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل  تقديمهاممانعتها قبل تعيين أي موظف غير سعودي في اإلدارات الرقابية وذلك بعد 

 الوظيفة.

 السادسالفصل 

 إسناد املهام ملقدمي الخدمات الخارجيين

 : الثالثة والثالثون  املادة

، ويجب أن تتضمن  -1
ً
يصدر مجلس اإلدارة سياسة مكتوبة تنظم إسناد املهام إلى مقدمي الخدمات الخارجيين ويحدثها سنويا

 هذه السياسة على األخص اآلتي:

 اختصاصات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ومسئولياتهما. (أ)

 معايير تأهيل مقدم الخدمات الخارجي. (ب)

 على املخاطر وكيفية التحوط منها. معايير التعرف (ج)

 قواعد املراقبة واإلشراف الدائم على العمليات التي تسند إلى مقدمي الخدمات الخارجيين. (د)

التمويل معايير التعرف على تضارب املصالح والقواعد واإلجراءات التي تكفل عدم املساس بمصالح شركة  (ه)

 أو تغليب مصلحة طرف آخر عليها. االستهالكي املصغر

 إجراءات حماية املعلومات واملحافظة على سريتها وخصوصيتها. (و)

الحصول على أي معلومات أو وثائق تتعلق بعمل  التمويل االستهالكي املصغرللمؤسسة ومراقب الحسابات الخارجي وشركة  -2

 مقدم الخدمات الخارجي أو االطالع عليها في مقره.

لتزام مقدم الخدمات الخارجي باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات التحقق من ا التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  -3

من املسئولية في حال عدم التزام مقدم الخدمات الخارجي باألنظمة  التمويل االستهالكي املصغرالعالقة، وال تعفى شركة 

 واللوائح والتعليمات السارية في أي من العمليات واملهام املسندة إليه.

مسبق من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على كل عقد أو  الحصول على خطاب الستهالكي املصغرالتمويل اعلى شركة  -4

أو  التمويل االستهالكي املصغراتفاق مع مقدم خدمات خارجي يترتب على اإلخالل به أو توقفه تأثير على نشاطات شركة 

حفظ بيانات املستفيدين ومعلوماتهم، وال يجوز  سمعتها أو وضعها املالي أو إذا تضمنت املهام املسندة نقل أو معالجة أو

 ملقدم الخدمات الخارجي في هذه الحالة إسناد املهام املسندة إليه إلى مقدم خدمات آخر من الباطن.
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 املادة الرابعة والثالثون:

تقديم الخدمات املتعلقة الحصول على خطاب من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل إسناد  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 بالتمويل إلى طرف آخر.

 

 السابعالفصل 

 إدارة املخاطر

 :الخامسة والثالثون املادة 

 القيام باآلتي:  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

. ويجب أن  .1
ً
وضع استراتيجية عمل واضحة مكتوبة وسياسة مكتوبة إلدارة املخاطر يقرهما مجلس اإلدارة ويحدثهما سنويا

تراعي سياسة إدارة املخاطر تحديد جميع أنواع املخاطر ذات العالقة وطريقة التعامل معها، مع األخذ في االعتبار جميع 

 أنشطة العمل بما في ذلك العمليات واملهام املسندة إلى مقدم خدمات خارجي.

عداد التقارير في شأنها، ووضعها في إطار وضع اإلجراءات املناسبة للتعرف على املخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها، وإ .2

 عمل شامل إلدارة املخاطر يضمن تحقيق اآلتي: 

 التعرف املبكر والشامل على املخاطر.  (أ)

 تقييم العالقات التي تربط بين املخاطر.  (ب)

واملوظفين واإلدارة العليا  ،- إن وجدت -ولجنة املراجعة أو لجنة املخاطر التنسيق الفوري مع مجلس اإلدارة  (ج)

 املسؤولين، وإدارة املراجعة الداخلية إذا اقتضت الحاجة ذلك.

 رفع تقرير املخاطر إلى مجلس اإلدارة.  شركة التمويل االستهالكي املصغرعلى  .3

 :السادسة والثالثون املادة 

 نصف سنوي عن املخاطر ملناقشته من  التمويل االستهالكي املصغرتعد شركة 
ً
إن - املختصةجنة للاأو  اإلدارةقبل مجلس تقريرا

 أدنى اآلتي: كحدبناًء على مراجعة اإلدارة العليا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير  -وجدت

مراجعة شاملة لتطور املخاطر وأداء املراكز املالية املعرضة ملخاطر تتعلق بأسعار السوق، وكذلك األوضاع التي يتم فيها  .1

 تجاوز الحدود املسموحة. 

 التي تطرأ على االفتراضات والعوامل التي وضعت على أساسها إجراءات تقييم املخاطر. التغيرات  .2

 للنشاط ونوع الخطر وحجمه ونوع الضمان.  .3
ً
 أداء محفظة التمويل تبعا

 ، والتعليق عليها.والتمويالت املتعثرةمدى الحدود املمنوحة، وخطوط االئتمان الخارجية،  .4

الحدود املسموح بها مع بيان األسباب وحجم وتطور  التمويل االستهالكي املصغرتحليل األوضاع التي تجاوزت فيها شركة  .5

 األعمال الجديدة ومخصصات املخاطر في الشركة.

 أو سياساتها. التمويل االستهالكي املصغرأي قرارات تمويل رئيسة ال تتفق مع استراتيجيات شركة  .6

 :والثالثون السابعة املادة 

بعد مناقشته  القواعدمن هذه  السادسة والثالثون تزويد املؤسسة بالتقرير املشار إليه في املادة  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 القرارات املتخذة في شأنه.واعتماده مت -إن وجدت-املختصة جنة للاأو  قبل مجلس اإلدارةمن 
ً
 ضمنا
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 الثامنالفصل 

 االلتزام

 

 :الثامنة والثالثون املادة 

، وعليها اتخاذ اإلجراءات والضوابط ذات العالقة االلتزام باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 الالزمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

 :التاسعة والثالثون املادة 

 القيام باآلتي:  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

رفع  وعلى لجنة املراجعة إنشاء إدارة أو وظيفة تتولى مهام االلتزام، وتعيين مسؤول التزام يرتبط مباشرة بلجنة املراجعة .1

 مرئياتها حيال تقارير االلتزام إلى مجلس اإلدارة.

عتمد من مجلس اإلدارة تتضمن صالحيات إدارة االلتزام .2
ُ
والتزاماتها ومسئولياتها وبرامج  إعداد سياسة مكتوبة لاللتزام ت

التحقق من تطبيق هذه السياسة وتقييم مدى فعاليتها وتحديثها واقتراح  االلتزام واإلجراءات املتعلقة بها. وعلى لجنة املراجعة

 التعديالت الالزمة عليها بشكل سنوي.

 ( من هذه املادة.2رة )اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تطبيق سياسة االلتزام املشار إليها في الفق .3

 املادة الربعون:

من املؤسسة  وبعد الحصول على خطاب ناًء على توصية لجنة املراجعة،ة بُيعين مسؤول االلتزام بقرار من مجلس اإلدار  .1

 يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.

 أي مهام إدارية أخرى. ب تكليفه اسؤول االلتزام في أداء املهام املوكلة إليه. وال يجوز لهعلى الشركة توفير االستقالل مل .2

 والربعون: الحاديةاملادة 

 نصف سنوي 
ً
ومن ثم إلى مجلس اإلدارة ملراجعته.  ،املراجعة على األقل عن االلتزام إلى لجنة يجب أن يقدم مسؤول االلتزام تقريرا

، وأن يحلل العمليات التمويل االستهالكي املصغرويجب أن يتضمن التقرير املخاطر الرئيسة املتعلقة بااللتزام التي تواجه شركة 

 واإلجراءات القائمة ويقّيم مدى فعاليتها، واقتراح أي تعديالت أو تغييرات.

 والربعون: الثانيةاملادة 

 مع نموذج عمل شركة 
ً
 ومتناسبا

ً
وال يرتبط وحجمها. التمويل االستهالكي املصغر يكون عدد املوظفين واملوارد في إدارة االلتزام كافيا

 العاملون في االلتزام في أدائهم ملهامهم إال بمسؤول االلتزام.

 :الثالثة والربعون املادة 

باألنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام باملهام  التمويل االستهالكي املصغرتختص إدارة االلتزام بالتحقق من التزام شركة 

 اآلتي: ب ويتعين أن تقوم بشكل خاصالالزمة لذلك، 

 االلتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها. عدم التعرف على جميع مخاطر .1

 تحليل ما يجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر االلتزام ذات العالقة.  .2

 الحاديةاتباع برنامج التزام مبني على أساس املخاطر وتضمين النتائج التي يتوصل إليها في التقرير املشار إليه في املادة  .3

 . القواعدواألربعون من هذه 
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 جمع الشكاوى املتعلقة بااللتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة. .4

 افحة الجرائم املالية مثل جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.إعداد سياسات وإجراءات داخلية ملك .5

 مراقبة االلتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.  .6

 تنمية الوعي بقضايا االلتزام وتدريب املوظفين في شأن موضوعاته من خالل برامج دورية.  .7

 ال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات.في ح اإلبالغ الفوري للمؤسسة ولجنة املراجعة .8

 :الرابعة والربعون  املادة

باملتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل األموال ونظام مكافحة جرائم   االلتزام املصغرالتمويل االستهالكي على شركة 

طبيعة نشاط مع دلة اإلرشادية ذات الصلة، وفًقا ملا تحدده املؤسسة بما يتالءم اإلرهاب وتمويله والئحتهما التنفيذيتين والقواعد واأل 

هذه الشركة وحجمها ومستوى املخاطر التي قد تتعرض لها باإلضافة إلى االلتزام باملتطلبات والتعليمات الصادرة عن املؤسسة املتعلقة 

 بالجرائم املالية واالحتيال املالي.  

 لتاسعاالفصل 

 الداخليةاملراجعة 

 : الخامسة والربعون املادة 

  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .1
ً
بلجنة املراجعة، وتكون مستقلة في  إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة

 خارجي. سناد مهامها ملقدم خدماتإ، ويجوز لف العاملون فيها بأي مهام أخرى أداء مهامها، وال يك

تتولى إدارة املراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها باألنظمة واللوائح  .2

كانت العمليات تدار من الشركة أو من  وإجراءاتها سواءً  التمويل االستهالكي املصغروالتعليمات السارية وسياسات شركة 

ارة املراجعة الداخلية من االطالع على املعلومات واملستندات والوثائق والحصول عليها مقدم خدمات خارجي. ويجب تمكين إد

 دون قيد أو شرط.

 :السادسة والربعون املادة 

راجعة معتمدة من وفق خطة شاملة للم التمويل االستهالكي املصغرفي شركة  مل إدارة املراجعة الداخليةيتعين أن يكون ع -1

. لجنة املراجعة، على أن 
ً
 تحدث هذه الخطة سنويا

مراجعة النشاطات والعمليات الرئيسة، بما في ذلك إدارة  التمويل االستهالكي املصغرعلى إدارة املراجعة الداخلية في شركة  -2

 املخاطر وإدارة االلتزام، بشكل سنوي على األقل.

 :السابعة والربعون املادة 

سنوي على األقل.  فمه إلى لجنة املراجعة بشكل نصيعن أعمالها وتقد إعداد تقرير مكتوب إدارة املراجعة الداخلية على .1

ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق املراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه اإلجراءات التي اتخذتها 

عالجتها في الوقت املناسب ودواعي كل إدارة في شأن نتائج وتوصيات املراجعة السابقة وأي مالحظات في شأنها والسيما عدم م

 ذلك. 

 عام تقريرإعداد  -خالل الربع التالي لنهاية السنة املالية- التمويل االستهالكي املصغرفي شركة  إدارة املراجعة الداخلية على .2

الخطة املعتمدة مه إلى لجنة املراجعة في شأن عمليات املراجعة التي أجريت خالل السنة املالية ومقارنتها مع يوتقد ومكتوب

 فيه أسباب أي إخ
ً
 الل أو انحراف عن الخطة، إن وجد.مبينا
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 :الثامنة والربعون املادة 

حفظ تقارير املراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.

 

 العاشرالفصل 

 ممارسة النشاط

 :التاسعة والربعون املادة 

 التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة دون إخالل بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العالقة الصادرة عن املؤسسة،  .1

تصنيف نظام  -على سبيل املثال ال الحصر  -وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل 

  .الجدارة االئتمانية

تزويد املؤسسة و سياسات التمويل وأي تعديالت تطرأ عليها، إقرار  التمويل االستهالكي املصغرشركة مجلس إدارة  على .2

 بنسخة منها.

 : الخمسون املادة 

تكون ممارستها وفق و  التمويل االستهالكي املصغرخر خالف نشاط آممارسة نشاط  التمويل االستهالكي املصغريحظر على شركات 

 للضوابط اآلتية:

اء أثاث، أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض االستهالك، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر، شر  .أ

 ، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها.شراء سلع استهالكية

 ة أو املهنية.أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال املستفيد التجاري .ب

 تمويل شراء املركبات.  املصغر االستهالكينشاط التمويل يستثنى من  .ج

 :الحادية والخمسون املادة 

ة جديدة من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل طرح أي منتجات تمويلي الحصول على خطاب التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 أو تعديل منتجات قائمة. 

 والخمسون:املادة الثانية 

 على شركة التمويل االستهالكي املصغر االلتزام التام بمبادئ التمويل املسئول لألفراد الصادرة من املؤسسة. 

 والخمسون: الثالثةاملادة 

فحص السجل االئتماني للمستهلك، بعد موافقته، للتحقق من مالءته املالية وقدرته  التمويل االستهالكي املصغرشركة على  -1

 الوفاء وسلوكه االئتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.على 

تسجيل املعلومات االئتمانية للمستفيد، بعد موافقته، لدى شركة أو أكثر من  التمويل االستهالكي املصغرشركة على  -2

حديث تلك الشركات املرخص لها بجمع املعلومات االئتمانية، وفق أحكام األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، وت

 .املعلومات طوال مدة التعامل مع املستفيد

رفض طلب التمويل في حال عدم حصولها على موافقة املستهلك أو املستفيد املشار  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  -3

 ( من هذه املادة. 2( و)1الفقرتين )إليها في 
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 والخمسون: الرابعةاملادة 

 بأي من اآلتي:القيام  االستهالكي املصغرالتمويل على شركة يحظر 

 منح تمويل ملستفيد أجنبي غير مقيم باململكة.  (أ)

 منح تمويل بعملة غير الريـال السعودي.  (ب)

 والخمسون: الخامسةاملادة 

ة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضح التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .1

على السداد، وفق أفضل املمارسات في هذا املجال، وعلى مجلس إدارة الشركة اعتماد  االئتمانية لطالب التمويل وقدرته

 التمويل االستهالكي املصغرعلى األقل وتحديثها عند الحاجة. وعلى شركة  ثالث سنواتهذه املعايير واإلجراءات ومراجعتها كل 

  تطبيق هذه اإلجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

تحديد إجراءات الكشف املبكر عن املخاطر لتحديد التمويل الذي تظهر دالئل  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .2

 متزايدة ووضع مؤشرات كمية ونوعية للتعرف املبكر على املخاطر. واضحة على احتوائه مخاطر

 :والخمسون  السادسةدة املا

 لسياسة وإجراءات إدارة بدون ضمان تمويل تقديم التمويل االستهالكي املصغرلشركة 
ً
 .املخاطر التي يعتمدها مجلس إدارتها وفقا

 :والخمسون  السابعةاملادة 

ريال(  50.000)عن يجب أال يتجاوز مجموع مبالغ التمويل املمنوحة للمستفيد من شركة التمويل االستهالكي املصغر  -1

 خمسون ألف ريال.

يجب أال يتجاوز مجموع مبالغ التمويل املمنوحة للمستفيد من شركة التمويل ( من هذه املادة، 1استثناًء من حكم الفقرة ) -2

 ريال( خمسة وعشرون ألف ريال. 25.000) عن االستهالكي املصغر التي تمارس النشاط من خالل التقنية املالية

 ألوضاع السوق أو للنطاق الجغرافي لشركة التمويل االستهالكي املصغر. ك املبلغللمؤسسة تعديل ذل -3
ً
 وفقا

  :والخمسون  الثامنةاملادة 

 ملعايير املحاسبة الدولية. وللمؤسسة إلزام  التمويل االستهالكي املصغرشركة على 
ً
وضع مخصصات للخسائر واملخاطر املحتملة، وفقا

 بوضع مخصص إضافي أو أكثر ملقابلة الخسائر واملخاطر املحتملة. التمويل االستهالكي املصغرشركة 

 :والخمسون  التاسعة املادة

مراجعة تلك  تحديد ما يجب إخضاعه ملتطلبات املالحظة الدقيقة من التعرضات، وعليهاالتمويل االستهالكي املصغر شركة على 

التعرضات بشكل مستمر لتحديد ما تحتاج إليه من إجراءات إضافية، ووضع قواعد واضحة لتحديد الحاالت التي يلزم فيها انتقال 

 التمويل إلى فريق مختص بإعادة الهيكلة أو الجدولة أو التصفية. 

 :الستون املادة 

وما تصدره املؤسسة من  كات التأمين التعاوني والئحته التنفيذيةيكون التأمين على مخاطر التمويل وفق أحكام نظام مراقبة شر 

 تعليمات. 
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 الحادي عشرالفصل 

 حدود التعرض

 :الحادية والستون  املادة

عقود التمويل، واألوراق  -على سبيل املثال ال الحصر  - يشمل التعرض قيمة جميع األصول املعرضة ألي مخاطر ائتمانية، ومن ذلك

 لجهات أخرى وعمالء، ويشمل كذلك جميع التعهدات وااللتزامات بالتمويل أو 
ً
أو تسليم األصول  الدفعاملالية، واملبالغ املدفوعة مقدما

 ملؤجرة.إلى الغير مع حق الرجوع على العميل أو على الغير، وحقوق امللكية، وحصص املشاركة، واألصول ا

 والستون: الثانية املادة

تقييم املخاطر املتعلقة بكل تعرض وتصنيفها قبل إصدار أي قرار تمويل، ومراجعة تصنيف  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

 املخاطر مرة على األقل كل سنتين. 

  :والستون  الثالثة املادة

ضعف رأس املال واالحتياطيات للشركة،  عن التمويل االستهالكي املصغرال يجوز أن يزيد مجموع التمويل الذي تقدمه شركة  .1

 من املؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك. إال بعد الحصول على خطاب

تقديمه إلى الحد الذي تراه  التمويل االستهالكي املصغرشركة للمؤسسة زيادة الحد األعلى ملجموع التمويل الذي يجوز ل .2

، وذلك بعد األخذ في االعتبار 
ً
 وأدائها وحالة السوق. التمويل االستهالكي املصغرشركة الوضع املالي لاملؤسسة مناسبا

 

 عشر لثانياالفصل 

 حماية حقوق املستهلك 

 :والستون  الرابعةاملادة 

واملستفيد وأن يتسلم كل طرف نسخة  التمويل االستهالكي املصغريجب أن يحرر عقد التمويل بشكل كتابي أو إلكتروني، بين شركة 

 منه، وأن يتضمن عقد التمويل على األقل البيانات واملعلومات اآلتية: 

أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل املدني أو اإلقامة أو السجل التجاري للمستفيد بحسب الحال، وعناوينهم  .1

 د اإللكتروني إن وجد.الرسمية، ووسائل االتصال بهم، وتشمل الهاتف الجوال، والبري

 نوع التمويل. .2

 مدة عقد التمويل.  .3

 مبلغ التمويل.  .4

 شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.  .5

 .كلفة األجل، وشروط تطبيقها .6

 معدل النسبة السنوي. .7

 في وقت إبرام عقد التمويل، مع بيان الفرضيات املتبعة في حساب  .8
ً
ذلك إجمالي املبلغ املستحق سداده من املستفيد، محسوبا

 املبلغ.

مقدار مبلغ األقساط املتعين على املستفيد سدادها وعددها ومددها، وأسلوب توزيعها على املبالغ املتبقية في حال كانت كلفة  .9

 باالعتبار كلفة األجل االبتدائية 
ً
األجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة األجل متغيرة يجب وضع ثالثة أمثلة ملقدار األقساط أخذا

 وأدنى منها. وكلفتين أعلى

 الرسوم والعموالت وتكاليف الخدمات اإلدارية. .10
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 مدد سداد الرسوم أو األموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد.  .11

 بيان اآلثار املترتبة على التأخر في أداء األقساط. .12

 رسوم التوثيق املقررة عند االقتضاء.  .13

 .-إن وجد–الضمان والتأمين  .14

 رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك.  .15

 إجراءات ممارسة حق االنسحاب، إن وجد، وشروطه وااللتزامات املالية املترتبة على ممارسته. .16

 عند االقتضاء، وكيفية تحديد هذا التعويض. التمويل االستهالكي املصغرشركة إجراءات السداد املبكر، وإجراءات تعويض  .17

 التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت.إجراءات  .18

 إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.  .19

 إذن املستفيد بإدراج معلوماته في السجل االئتماني. .20

 .أي بيانات أو معلومات أخرى تقررها املؤسسة .21

  :والستون  الخامسةاملادة 

للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل األساسية، بلغة واضحة يجب أن يتصدر عقد التمويل ملخص يتضمن املعلومات األساسية 

ق تسلم املستفيد لهذا امللخص في ملف التمويل.
ّ
 للنموذج الذي تقرره املؤسسة، وأن يوث

ً
 للمستفيد، وفقا

 :والستون  السادسةاملادة 

والدفعات األخرى املستحقة  يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع األقساط .1

 للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل املتاحة 
ً
على املستفيد، التي تمثل إجمالي املبلغ املستحق سداده من املستفيد، مساوية

 وفق املعادلة اآلتية:
ً
 للمستفيد، محسوبا

ً
 للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا

∑ Cd(1+X)
-sd

m

𝑑=1 

=  ∑ Bp(1+X)
-tp

n

𝑝=1
 

 

 حيث:

m .ترتيب آخر دفعة تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل 

d  .ترتيب الدفعة التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل 

dC  ( قيمة الدفعةd.التي تتاح للمستفيد من مبلغ التمويل )  

dS   للمستفيد وتاريخ الدفعة )الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول 
ً
(، محسوبة dدفعة منه متاحا

 (.01s=بالسنوات وأجزاء السنة، وبحيث تكون هذه الفترة ألول دفعة يتسلمها املستفيد من مبلغ التمويل صفر )

n  .ستحق على املستفيد
ُ
 ترتيب آخر دفعة ت

p  .ستحق على املستفيد
ُ
 ترتيب الدفعة التي ت

pB ( قيمة الدفعةp التي ).ستحق على املستفيد
ُ
 ت
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pt   ستحق فيه
ُ
 للمستفيد والتاريخ الذي ت

ً
الفترة بين التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا

 ( على املستفيد، محسوبة بالسنوات وأجزاء السنة.pالدفعة )

X  .معدل النسبة السنوي 

حسب الفترات بين  .2
ُ
 لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، ت

ً
التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحا

 متساوية أو )
ً
ستحق عليه على أساس اثني عشر شهرا

ُ
 للسنة.365للمستفيد وتاريخ كل دفعة تتاح للمستفيد أو ت

ً
 ( يوما

ك جميع الرسوم لغرض احتساب معدل النسبة السنوي، يجب تحديد إجمالي املبلغ املستحق سداده من املستفيد بما في ذل .3

ستحق على املستفيد نتيجة 
ُ
والعموالت والتكاليف التي ال يمكن للمستفيد تجنبها، مع استبعاد التكاليف أو الرسوم التي ت

 إخالله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.

الطرفين بالتزاماتهما وفق  يجب احتساب معدل النسبة السنوي بافتراض سريان عقد التمويل للفترة املتفق عليها والتزام .4

 الشروط الواردة في عقد التمويل.

 : والستون  السابعةاملادة 

وزع  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 
ُ
استخدام طريقة الرصيد املتناقص في توزيع كلفة األجل على فترة االستحقاق، بحيث ت

 بين األقساط على أساس قيمة الرصيد 
ً
املتبقي من مبلغ التمويل في بداية الفترة التي ُيستحق عنها القسط، كلفة األجل تناسبيا

 وتضمينها في عقد التمويل.

 :والستون  الثامنةاملادة 

د من املستفي التمويل االستهالكي املصغر شركة ال يجوز أن تتجاوز الرسوم والعموالت وتكاليف الخدمات اإلدارية التي تحصل عليها

 التمويل.٪( من مبلغ 1ما يعادل )

  والستون: التاسعةاملادة 

التمويل االستهالكي شركة للمستفيد تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، وال يجوز تحميله كلفة األجل عن املدة الباقية. ول

  الحصول على تعويض عن اآلتي: املصغر

 التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد املتناقص.كلفة إعادة االستثمار، بما ال يتجاوز كلفة األجل لألشهر الثالثة  (أ)

لطرف ثالث بسبب عقد التمويل من النفقات التي نص عليها العقد، إذا كانت  التمويل االستهالكي املصغرما تدفعه شركة   (ب)

 نفقات ال يمكن استردادها، وذلك عن املدة الباقية من عقد التمويل.

  : السبعون املادة 

في حال إعالنها عن منتج أن يتضمن اإلعالن اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات  االستهالكي املصغرالتمويل على شركة  .1

 االتصال بها.

 باسم املنتج املعلن عنه، وبيان معدل النسبة السنوي للمنتج بشكل واضح للمستهلك، وال  .2
ً
يجب أن يتضمن اإلعالن تصريحا

 األجل. يجوز تضمين اإلعالن معدالت أخرى لكلفة

 بعبارات  التمويل االستهالكي املصغريحظر على شركة  .3
ً
 أو أن يكون مصوغا

ً
 أو ادعاًء كاذبا

ً
 أو بيانا

ً
تقديم إعالن يتضمن عرضا

 من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل املستهلك.

بالشروط الواردة في هذه املادة سحب اإلعالن خالل يوم  التي ال تتقيد التمويل االستهالكي املصغرللمؤسسة إلزام شركة  .4

 عمل واحد من إخطار املؤسسة لها بذلك.
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 :والسبعون  الحاديةاملادة 

إنشاء وظيفة ملعالجة الشكاوى وتحديد املسؤولين عنها، ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة 

، وتقيد الشكاوى في سجالت خاصة بذلك، على أن تشمل التي تحددها املؤسسةدة املشكاوى املستفيدين ودراستها والرد عليها خالل 

 كوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.تلك السجالت املعلومات الضرورية كافة التي تتعلق بموضوع الش

 :والسبعون  الثانيةاملادة 

ومنسوبيها املحافظة على سرية بيانات العمالء وعملياتهم وعدم اإلفصاح عنها أو  التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .1

 كشفها ألطراف أخرى إال وفق ما تقض ي به األنظمة والتعليمات ذات العالقة.

إفشاء أي معلومات عن عمالء الشركة وعملياتهم، حصلوا عليها من  التمويل االستهالكي املصغريحظر على منسوبي شركة  .2

كما يحظر عليهم االحتفاظ بأي من هذه  ،التمويل االستهالكي املصغرشركة خالل قيامهم بعملهم، ولو بعد ترك العمل في 

 املعلومات بعد ترك العمل.

 اذ اإلجراءات الالزمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عمالئها وعملياتهم.اتخ التمويل االستهالكي املصغرعلى شركة  .3

 عشر لثالثاالفصل 

 أحكام ختامية

 والسبعون  الثالثةاملادة 

 من بعض األحكام الواردة في هذه القواعد بما ال يُ  التمويل االستهالكي املصغر شركات للمؤسسة إعفاء
ً
ل بأحكام النظام وبما يتناسب خ

 القطاع.مع حالة 

 : والسبعون  الرابعة املادة

 ُيعمل بهذه القواعد 
ً
 في موقع املؤسسة اإللكتروني.نشرها من تاريخ اعتبارا



 

 

 

 


