نظام مراقبة شركات التمويل
فصل تمهيدي
تعريفات
المادة األولى:
يقصدداأللفاظ ددفظألراظ اددف اتألا د أل-ألأينمددفألر يفتألذألىددظاألاظن ددفمأل-ألادل ددفملألادلا ن د ألأ ددفمألم د أل ن ددف أل ددفأل أل
ِ
يقتضألاظس فقألخالفألذظك :أل
النظام:ألن فمأل راقا ألشرمفتألاظتموي  .أل
الالئحة:ألاظالئح ألاظتن ظي ألذلظاألاظن فم .أل
المؤسسة:أل ؤسس ألاظنقاألاظ ريبألاظس ويفي .أل
المحافظ:ألزلففظأل ؤسس ألاظنقاألاظ ريبألاظس ويفي .أل
شركة التمويل:ألاظشرم ألادلسفمه ألاحلفصل ألعلىأل رخ صألدلمف س ألنشفطألاظتموي  .أل
المستفيد:ألاظشخصألاحلفص ألعلىألاظتموي  .أل
المستهلك:أل نأل وجوألظوألخا فتألشرمفتألاظتموي  .أل
الترخيص:ألاظتصريحألاظظيأل صا هألادلؤسس ألظشرم أل فألمبمف س ألنشفطألاظتموي  .أل
التمويل:أل نحألاالئتمفنألل قويفألظألنشط ألادلنصوصألعل فألذألىظاألاظن فم .أل
الفصل األول
أحكام عامة
المادة الثانية :أل

يسريألىظاألاظن فمألعلىألشرمفتألاظتموي ألاظيتأليرخصألذلفألرفقألفًألاحكف و .أل
المادة الثالثة:

زارلألاظشرمفتأل -ألادلرخصألذلفألمبوجبألىظاألاظن فمأل -ألأعمفلألاظتموي ألمبفألالأليت ف ضأل عألأحكفمألاظشري أل
اإلسال أللنفءً ألعلىأل فأل قر هألجلفنألشرع ألختتف ألأعضفءىفأل لكألاظشرمفت ألرمبفألالألخي أللسال ألاظن فمأل
ادلفيلألرعااظ ألاظت ف الت.
المادة الرابعة:
 -1حت ددرأل زارظد ألأيأل ددنألنشددف فتألاظتمويد ألادددايفةألذألىددظاألاظن ددفمألحلالألل دداألاحلصددولألعلددىأل ددرخ صأللددظظكأل
رفقألأحكفمألىظاألاظن فم ألأرألاان م ألادلرع ألااخرى .أل
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 -2حي درألعلدىألأيألشدخصألمدخأل درخصألظدوألأنأليسدت م أل-أللدييألرسد ل أل-أل دفأليددالألعلدىأل زارظد ألنشددف فتأل
اظتموي د د ألاد د ددايفةألذألى د ددظاألاظن د ددفمألأرأل د ددفألي د ددوح ألمب نفى د ددف ألأرألأنأليس د ددت م ألذألر فئق د ددو ألأرألأر اق د ددو ألأرأل
حلعالنف و ألأيألظ ظألأرألعاف ةأل رايفف ف .أل
 -3اسددتانفءًأل ددنألحكد ألاظ قددر (أل )1ألرأل )2أل ددنألىددظهألادلددفيفة أل ددن ألاظالئحد ألأحكددفمأل زارظد ألاظشددخصألذيأل
اظص د ألاظطا د ألأرألادل نوي د ألدتوي د ألس ددلعأل نش ددئ وألأرألخا ف ددوألظزلفئن ددو ألمب ددفألديك ددنألادلؤسس د أل ددنألشلف س د أل
سلطت فألاظنقاي ألرحيم ألاظن فمألادلفيل ألرحيققألمحفي ألادلست لك .أل
الفصل الثاني
أحكام الترخيص
المادة الخامسة:

أرالًأل:أليقامألادلؤسسونألظشرم ألاظتموي أل-ألأرأل دنألديدال أل-أل لدبألاظخخد صألحلاألادلؤسسد ألريشدخطألإلصداا أل
اظخخ صأل فأليييت :أل
 -1قاميألاذل كل ألاإليفا ي ألظلشرم أل ألرن أل شغ ل ف ألرخط ألاستامف أل ا(ألاظقا ةألاظ ن د ألذلدفألعلدىأل زارظد أل
اظنشفط ألرفقأل فألحتايفهألاظالئح  .أل
 -2أالأليقد أل أمأل ددفلألاظشددرم ألعددنألادلالددهألاظددظيألحتددايفهألادلؤسسد ألرمبددفألالأليق د ألعددنأل أمألادلددفلألادددايفألذأل
ن ددفمألاظش ددرمفت ألرأالأل زي دداألاحلصد د ألااجنا د د أل-ألذألح ددفلألرجويفى ددفأل-ألعل ددىألاظنس ددا ألاظ دديتألحت ددايفىفأل
ادلؤسس  .أل
 -3أنأليسددتوذألم د ألعضددوأل ؤس د ألذألاظشددرم أل تطلاددفتألااىل د ألاظشددرع ألراظن ف د أل ددعألاش دخاطأل ددفأل
يل  :أل
ألأ -أالأليكونألقاألأخ أللييألاظتزامألجتفهأليفائن و .أل
ألب -أالأليكونألقداألانت دكألأحكدفمألن دفمألاظسدوقألادلفظ د ألرظوائحدو ألأرألن دفمأل راقاد ألاظاندوك ألأرألن دفمأل
راقا ألشرمفتألاظتي (ألاظت فرمل ألأرألأن م ألاظتموي .
ألج -أالأليكونألقاألأش رألحلفالسو.
أليف -أالأليكونألقاألأيفينأللدييألجرديد ألسللد أللفا فند أل دفأل أليكدنألقداأل يفألحلظ دوألاعتادف هألرف ًقدفألظألن مد أل
أرألرفقأل فألحتايفهألاظالئح .
 -4أنأليكونألااشخفصألادلرشحونألظألعمفلألاظرقفل ألراظتن ظي ألذألاظشدرم أل سدتوف(ألدلتطلادفتألااىل د أل
ادل ن ألألرأنأليشخطألف أل فأليييتأل :أل
ألأ -وافرألادل رف ألاظن ري ألراظتطا ق ألذألنشفطألاظتموي  .أل
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ألب -أالأليكونألأيأل ن ألقاألانت كألأحكدفمألن دفمألاظسدوقألادلفظ د ألرظوائحدو ألأرألأيفيدنأللفنت دفكألن دفمأل
راقا ألاظانوك ألأرألن فمأل راقا ألشرمفتألاظتي (ألاظت فرمل ألأرألأن م ألاظتموي .
ألج -أالأليكونألقاألأيفينأللدييألجرديد ألسللد أللفا فند أل دفأل أليكدنألقداأل يفألحلظ دوألاعتادف هألرف ًقدفألظألن مد أل
أرألرفقأل فألحتايفهألاظالئح .
 -5است فءألأيألشرطألآخرألحتايفهألاظالئح ألإلصاا ألاظخخ ص .أل
فنًف:ألعلىألادلؤسس أل-ألل األامتمفلألاظطلبأل-ألحلصاا ألقرا أللفدلوافق ألأرألاظرفضألادلسابألخاللأل داةألالأل زيداأل
علىألست(أليوً ف ألر راع ألادلؤسس ألذألاظخاخ صأل نففس ألاظصنفع ألرسال ت ف ألرجويفةألاخلا فت .أل
فظاًددف:ألحتددفلألاظطلاددفتأل-ألل دداألادلوافقد أل-ألحلاألرزا ةألاظتجددف ةألراظصددنفع ألالسددتكمفلألحلجدراءاتأل يسد ألاظشددرم أل
ر سج ل فألرف ًقفألظن فمألاظشرمفت .أل

صددفألظلشددرم ألمبزارظ د أل
ال ًددف:ألل دداألامتمددفلأل يس د ألاظشددرم ألرصددار ألاظسددج ألاظتجددف ي أل صددا ألادلؤسس د أل رخ ً
اظنشفط ألر كونأل اةألاظخخ صألمخ ألسنوات.
خف ًسف:أل طرحألظالمتدتفبألاظ فمألنسا أل دنأل لك د ألشدرم ألاظتمويد ألل داأل درر ألعدف (أل دفظ (ألعلدىألااقد أللشدرطأل
أنألحتققألاظنسا ألادايفةأل نألاا لفح .أل
سفيفسف:ألحتايفألاظالئح ألادلقفل ألادلفيلألإلصاا ألاظخخ ص ألرجتاياه ألر ايلو.
ً
المادة السادسة:

جيددبألعلددىألشددرم ألاظتموي د ألاظادداءألذألشلف س د ألنشددف فألخدداللأل دداةألأقصددفىفألسددن أل ددنأل ددف ي ألحصددوذلفألعل ددىأل
اظخخ د ص ألرالألجي ددوزألذل ددفألل دداألشلف س د ألنشددف فألاظتوق د أل دداةأل تصددل أل زي دداألعل ددىأل ال د )ألأش د رألحلالألمبوافق د أل
ادلؤسس ألرحتايفألاظالئح ألاظضوالطألاظالز ألظظظك .أل
المادة السابعة:
حيددقألظلمؤسس د ألحلظغددفءألاظخخ د صألحلذاألا ددرألأنألشددرم ألاظتموي د ألزريفتألادلؤسس د ألمب لو ددفتألزائ د ألأرألأم ل د أل
اإلفص ددفحألع ددنأل لو ددفتألجوىريد د ألم ددفنأليت دد(ألعل ددفألاإلفص ددفحألعن ددفألامد دراضألاظخخد د صألرف ًق ددفألدل ددفألحت ددايفهأل
اظالئح  .أل
المادة الثامنة:
حي رألاظتصرفألذألأس ألاظتيسد ألحلالألل داأل وافقد ألادلؤسسد ألريشدخطألفد منأل نتقد ألحلظ دوأل لدكألااسد أل دوافرأل
ادلتطلافتألراظشررطألاظوا يفةألذألاظ قرةأل )3أل نألاظاناأل أرالً)أل نألادلفيفةأل اخلف س )أل نألىظاألاظن فم .أل
المادة التاسعة:

ي األاظخخ صأل نت ًفألحلذاألع(أل ص ٍ ألظشرم ألاظتموي ألأرألصا ألحك أللإش ف ألحلفالس ف .أل
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الفصل الثالث
نشاط شركات التمويل
المادة العاشرة :أل

 -1رخصألادلؤسس ألظشرم ألاظتموي ألمبمف س ألنوعألراحاألأرألأمارأل نألأنواعألنشفطألاظتموي ألا
أأل-ألاظتموي ألاظ قف ي .أل

 :أل

ب-ألدتوي ألااصولألاإلنتفج  .أل
ج-ألدتوي ألنشفطألادلنشئتألاظصغخةألرادلتوسط  .أل
يفأل-ألاإلجيف ألاظتمويل  .أل
ىد-ألدتوي أللطفقفتألاالئتمفن .أل
رأل-ألاظتموي ألاالست الم  .أل
زأل-ألاظتموي أل تنفى ألاظصغر .أل
حأل-ألأيألنشفطألدتويل ألآخرأل وافقألعل وألادلؤسس  .أل
رجيوزألظشرم ألاظتموي ألدتلكألااصولأل نألأج ألدتوي ألدتل ك فألظلغخ .أل
 -2ددرخصألادلؤسسد ألظلمنشدديةألاظدديتأل رمددبألذألشلف سد ألنشددف فتأل سددفناةألظنشددفطألاظتمويد ألمبددفألحيقددقألادلنففسد أل
ذأل قاميألىظهألاخلا فت ألرحتايفألاظالئح ألاظشك ألاظقفنوملألظتلكألادلنشية ألراظشررطألاظواجبأل وافرىف .أل
المادة الحادية عشرة:
حي رألعلىألشرم ألاظتموي أل فأليييت :أل
 -1زارظ ألأيألنشفطألآخرألمخألاظتموي  .أل
 -2ا تالكأل نشيةأل زارلألنشف فًألآخرألمخألاظتموي ألسواءأللشك أل افشرألأرألمخأل افشر .أل
 -3ادلتفجرةألذألاظ مالت ألأرألاظظىب ألأرألادل فيفنألاظن س ألأرألاار اقألادلفظ  .أل
 -4ادلتفجرةألذألاظ قف  .أل
 -5زارظ ألجتف ةألاجلمل ألأرألاظتجزئ  .أل

 -6قاولألاظويفائعألحت ألاظطلب .أل
 -7قاولألاظويفائعألا جل ألأرألاظتس التألمخألادلصرف ألأرألفدتحألاحلسدفلفتألظ مالئ دفألعم دعألأشدكفذلف أل دفأل
أل درخصألذلددفألادلؤسسد أللددظظك ألرجيدبألأنأل دويفعألظداىألادلؤسسد ألنسدا أل ددنألق مد ألاظويفائددعأللفظقدا ألاظددظيأل
حتايفهألاظالئح  .أل
 -8احلصولألعلىألدتوي ألأجنيبألقصخألااج ألحلالألمبوافق ألادلؤسس ,ألرف ًقفألدلفألحتايفهألاظالئح  .أل

المادة الثانية عشرة:

 -1حي رألعلىألشرم ألاظتموي أل فأليييت :أل
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أأل-ألأنأل قامألأيألدتوي أليفرنألضمفن ألراستانفءًأل نألذظكألحتايفألاظالئح ألقواعاألاظتموي أليفرنألضمفن .أل
ب-ألأنألدتولألأرألدتنحأل س التأللضمفنألأس م ف .أل
جأل-ألأنألدتولألأرألدتنحأل س التألدلنشديةألأرألظشدرم أل-ألعدااألاظشدرم ألادلسدفمه ألادلا جد ألذألاظسدوقألادلفظ د أل
اظس د ويفي أل-ألحلذاألمددفنألأحدداألأعضددفءألرلل د ألحليفا ةألشددرم ألاظتموي د ألأرألأحدداأل دراقيبألحسددفلف فألاخلددف ج (أل
ايراألذلف.أل أل
شريكفًألذألادلنشية ألأرألاظشرم ألاحلفصل ألعلىألاظتموي ألأرأل ً
يفأل-ألأنألدتددولألأرألدتددنحأل س د التألظألشددخفصألأرألادلنشددئتألحلذاألمددفنألأحدداألأعضددفءألرلل د ألحليفا ةألشددرم أل
اظتموي ألأرألأحاأل راقيبألحسفلف فألاخلف ج (ألم الًألظلحصولألعلىألاظتموي ألأرألاظتس الت .أل
ىد د د-ألأنألدتد ددولألأرألدتد ددنحأل س د د التألايألعضد ددوأل د ددنألأعضد ددفءألرلل د د ألحليفا د ددف ألأرألأحد دداأل د ددايري ف ألأرأل
أزراج ألأرألأحاألأقرلفئ ألحلاألاظا ج أل اظافن ) ألحلالألرف ًقفألظلضمفنفتألاظيتألحتايفىفألاظالئح  .أل

رأل -أل أنألدتولألأرألدتنحأل س الت ألأرأل ضمنألأيألاظتزامأل فيلألاحاأل نسول فألمبفأليزياألعلىأل را اوأل
ظلماةألاظيتألحتايفىفألاظالئح  .أل
زأل-ألأنأل تملكألأس ًمفألذألشرم ألدتوي ألأخرىألحلالألل األ وافق ألادلؤسس  .أل
حأل-ألأنألدتولألأرألدتنحأل س التألظشرم ألأرأل نشيةأل تملكألف فألشرم ألاظتموي أل-أللشك أل افشرألأرأل
مخأل افشر-ألنسا أل تجفرزألاظنسا ألاظيتألحتايفىفألاظالئح  .أل
ط-أل أنألدتولألأرألدتنحأل س التألظشرم ألأرأل نشيةأل تملكألذألشرم ألاظتموي أل-أللشك أل افشرألأرألمخأل
افشر-ألنسا أل تجفرزألاظنسا ألاظيتألحتايفىفألاظالئح  .أل
 -2يفرنألحلخداللأللددفحلقألاظ ددفمألراخلددفصألاظلددظينأل قر مهددفألاان مد ألي دداألمد ألعضددوألرللد ألحليفا ةألشددرم ألدتويد أل
أرأل راقددبألحسددفلفتألخددف ج ألحص د ألعلددىألاظتموي د ألمبددفألخيددفظ ألأيألحك د أل ددنألااحكددفمألاظ دوا يفةألذأل
اظ ألقراتأل /1ب)ألأرأل /1ج)ألأرأل /1يف)أل نألىظهألادلفيفة أل زرالًألرف ًقفألدلفألحتايفهألاظالئح  .أل
المادة الثالثة عشرة:

ضعألسلصصفألدلواج ألخسفئرألاظتشغ ألادتمل ألرفقألادل فيخألاظيتألحتايفىفألاظالئح  .أل
علىألشرم ألاظتموي ألأنأل
ً
المادة الرابعة عشرة:

ددعألعددامألاإلخدداللألمبددفألر يفألذألادلددفيفةأل اظافظا د )أل ددنألى ددظاألاظن ددفم ألجي ددوزألظشدرمد د ألاظتمويد د أل-ألرفددقأل ددفألحتددايفهأل

ألرمبددفأليتنفسددبأل دعألأصددوذلفألر رمزىددفألادلددفيلأل-ألحلصدداا ألاار اقألادلفظ د ألراظصددكوكألرف ًقددفألاحكددفمألن ددفمأل
اظالئح د أل
اظسوقألادلفظ ألرظوائحو .أل
المادة الخامسة عشرة:
جيددبألعلددىألشددرم ألاظتموي د ألر نسددول فألادفف د ألعلددىألس دري ألل فنددفتألعمالئ ددف ألرعمل ددف ألاظدديتأل ألاال ددالعأل
عل فأل نألخاللألق فمألاظشرم أللنشف ف ألرذظكألرفقأل فألحتايفهألاظالئح  .أل
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الفصل الرابع
إدارة شركات التمويل
المادة السادسة عشرة:

يشخطألظ ضوي ألرلل ألحليفا ةألشرم ألاظتموي أل فأليييت :أل
أليكونألعضواألذألرلل ألحليفا ةألشرم ألدتوي ألأخرى .أل
 -1أالّ
ً

 -2أالّألجيمددعأللدد(ألاظ م د ألذأل راقا د ألش ددرمفتألاظتموي د ألأرأل راج د ألحسددفلف فألراظ ضددوي ألذألرلل د ألحليفا ةأل
اظشرم .
 -3أالّأليكونألقاألعزلأل ييفياًفأل نألرا ألق فيفي أل ن ظي ألذأل نشيةأل فظ .
 -4أالّأليكونألقاألساقألأنألأش رألحلفالسو.
 -5أالّأليكددونألزلكوً ددفألعل ددوألل قول د ألإليفانت ددوألذألجردي د ألسلل د أللفا فن د د ألرذظ ددكأل ددفأل أليك ددنألق دداأل يفألحلظ ددوأل
اعتاف هألرف ًقفألظألن م ألأرألرفقأل فألحتايفهألاظالئح .

المادة السابعة عشرة:

يكدونألمد أل دنألرللد ألحليفا ةألاظشدرم ألر ددايرىفألاظ دفم ألرماددف ألاظتن دظي( ألر ددايريألاظ دررعأل سددؤرظ(أل-ألألمد ألذأل
حاريفألاختصفصوأل-ألعنألسلفظ ألاظشرم ألاحكفمألىظاألاظن فمألأرألالئحتو .أل
المادة الثامنة عشرة:
عألعامألاإلخاللألمبفألر يفألذألاظ قرةأل أل/1أ)أل نألادلدفيفةألاظافن د ألعشددرةأل دنألىدظاألاظن دفم أليتحمد ألأعضدفءألرللد أل
حليفا ةألشددرم ألاظتموي د أل-أللفظتضددف ن-أل سددؤرظ ألضددمفنألحقددوقألاظشددرم ألضدداألاخلسددفئرألاظنفجت د أل ددنأل قدداميألدتوي د أل
يفرنألضمفن .أل
المادة التاسعة عشرة:

كونألذألم ألشرم ألدتوي ألجلن أل راج أل نألمدخألأعضدفءألرللد ألاإليفا ةألاظتن دظي( أليصدا ألذألشدينأل مف دف أل
ّ
رقواعاألاخت ف ألأعضفئ ف ألر اةألعضويت ألرم ألعمل ف ألقرا أل نألاجلم ألاظ ف ألظلشدرم أللندفءًألعلدىألاقدخاحأل
رلل ألاإليفا ة .أل
المادة العشرون:

جيدبألعلدىأل ئد ألرأعضدفءألرللد ألاإليفا ةألر دوا ألاظشدرم ألعنداألحلجدراءألأيألعقداأل دنألعقدويفألاظتمويد ألاظديتألذلد أل
سلط ألاختفذألقرا ألذألشيهنفألاإلفصفحأل-ألألمتفل أل-ألعنألا يت :أل
 -1أيألعالق ألايأل ن أللفظ قا .أل
 -2أيألعالق ألاقف هب ألحلاألاظا ج ألاظافن أللفظ قا.
 -3أيأل صلح أل فظ ألذل ألمبنألظوألعالق أللفظ قا.
رظلمتضر ألذألحفلألعامألاإلفصفح ألحلقف أليفعوىألأ فمألادكم ألادلختص أللطلبألحللطفلألاظ قا .أل
6

الفصل الخامس
اإلشراف على شركات التمويل
المادة الحادية والعشرون:

شرفألادلؤسس ألعلىألأعمفلألشرمفتألاظتموي ألردتف مألصالح ف فألمبوجبألأحكفمألىظاألاظن فمألرالئحتو .أل

المادة الثانية والعشرون:
ن ألاظالئح أل فأليييت :أل
 -1احلاألااعلىألجملموعألاظتموي ألاظظيألجيوزألظشرم ألاظتموي أل قاديو .أل
 -2نعألشرم ألاظتموي أل نألحلجراءأل ف التألائتمفن أل ن ألأرأل ق د داىفألذألذظك.
 -3اظشررطألاخلفص ألاظيتألجيبألعلىألاظشرم أل راعف فألذألأعمفلألائتمفن أل ن .
 -4احلاألاايفىنألظنسبألاظضدمفنألاظديتألجتدبأل راعف دفألذألعقدويفأل ند أللد(أل ادفظهألاظتمويد ألرااصدولألادلقا د أل
ضمفنًفألذلف.
 -5ا ددفيفإلألاإلفص ددفحألع ددنأل ددفيخأل كل د د ألاظتمويد د ألر ريقد د ألاحتس ددفلو ألظتمك دد(ألادلس ددت لك(أل ددنأل قف ند د أل
ااس ف .
 -6اظضوالطألاظالز ألحلمفي ألعااظ ألاظت ف الت ألرحقوقألادلست لك(.
 -7افيفإلأل ن ألعااظ أل وزيعأل لحألاظتموي ألعلىأل اةألاالستحقفق.
 -8ضمفنفتألمحفي ألاظاف فتألاظيتأليقا فألادلست ارن ألرم أل صرفألشرمفتألاظتموي ألف ف.
 -9زارظ ألحتص أليفيونألشرم ألاظتموي ألرأحكفمألاظخخ ص .أل
 -11أيألأ و ألأخرىألأسناأل ن م فألظالئح ألرفقألأحكفمألىظاألاظن فمأل.
المادة الثالثة والعشرون:
جيبألعلىألشرم ألاظتموي ألأنأل تق األلقواعاأل الألم في أل أمألادلفلألرف ًقفألدلفألحتايفهألاظالئح  .أل
المادة الرابعة والعشرون:

جيبألعلىألشرم ألاظتموي أل نويعألسلدف رألنشدف ف ألرالألجيدوزألأنألدتدنحألدتدويالًألدلنشديةألراحداةألأرألجملموعد أل خالطد أل
ادللك ألمبفأليتجفرزألاظنسا ألاظيتألحتايفىفألاظالئح  .أل

المادة الخامسة والعشرون:

عأل راعفةأل فأل قض أللوألاان م ألجيبألاحلصولألعلىأل وافق ألادلؤسس ألظت داي أل أمأل دفلألشدرم ألاظتمويد ألأرأل
اي ألن ف ف ألأرألانا فج فألذألشرم ألشلف ل ألأرألاستحواذىفألعل ف .أل
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المادة السادسة والعشرون:

جيبألعلىألشرم ألاظتموي ألاحلصولألعلىأل وافق ألادلؤسس ألعناألفتحألفرع ألأرألرمفظ ألأرأل كتدبأليفاخد ألادلملكد أل

أرألخف ج ف ألأرألحلمالقألأيأل ن ف .أل
المادة السابعة والعشرون:

جيبألعلىألشرم ألاظتموي أل (أل راجعألحسفلفتألخف ج أل درخصألأرألأمادر ألرجيدوزألظلمؤسسد أل د(أل راجدعأل
حسفلفتألآخرألعلىألن ق ألشرم ألاظتموي ألذألااحوالألاظيتألحتايفىفألاظالئح  .أل
المادة الثامنة والعشرون:
دزريفألش ددرم ألاظتمويد د ألادلؤسسد د أللفظا فن ددفتألاظ دديتأل طلا ددف ألرعل ددىألادلؤسسد د ألفح ددصألس ددجالتألش ددرم ألاظتمويد د أل
دش

رحسددفلف فأللشددك أليفر ي ألري دداألا تنددفعألاظشددرم ألعددنأل قدداميأل ددفأليتطلاددوألىددظاألاظ حددصألسلفظ د ألاحكددفمألىددظاأل
اظن فمألرالئحتو .أل
المادة التاسعة والعشرون:

حلذاألا كا ألاظشرم ألسلفظ فتأل ت لقأللتجفرزاتأل ن ألأرأللت ف التأل رضأل سفمه فألأرأليفائن فألظلخطر ألأرأل
حلذاألجتفرزتأليفيونألاظشرم ألأصوذلف ألف لىألادلؤسس أل -أللقرا ألمتفيبألرمبفأليتنفسبأل عألحج ألادلخفظ أل -ألأنأل
تخظألجتفهألاظشرم ألراحاألاًألأرألأمارألشلفأليييت :أل
 -1حلنظا ىف .أل
 -2كل فأللتقاميأللرنف جأل الئ أليوضحأل فألستتخظهأل نألحلجراءاتألإلزاظ ألادلخفظ ألر صح حألاظوضع.
 -3حلظزا فأللوق ألل ضألعمل ف ف ألأرأل ن فأل نأل وزيعألاا لفح.
 -4حليقد د د د د ددفعألاظغرا د د د د د د ألادلفظ د د د د د د ألادلنصد د د د د ددوصألعل د د د د د ددفألذألادلد د د د د ددفيفةأل اظرال د د د د د د ألراظاال د د د د د دد()أل د د د د د ددنألىد د د د د ددظاأل أل
اظن فمألرذظكألحبسبألااحوال.
 -5حلظزا فأللإيقففألاظشخصألادلخفظ أل-أل نألمخألأعضدفءألرللد ألاإليفا ةأل-ألعدنألاظ مد أللشدك أل ؤقد أل
أرألحلظزا فألل صلوأل ا فًألخلطو ةألادلخفظ .
 -6حليقففأل ئ ألرلل ألحليفا ف ألأرألأيأل نألأعضفءألاجملل ألعنألاظ م ألحليقففًفأل ؤقتًف.

( -7أل ستشف ألأرألأمارألظتقاميألادلشو ةألذلفألذألحليفا ةألأعمفذلفألعلىألن قت ف.
 -8ل ددقألسددلط ألرلل د ألحليفا ددفألر دد(أل ددايرألعلددىألن ق د ألاظشددرم ألإليفا ةألأعمفذلددفألحلاألأنأل ددزرلألااسددافبأل
اظااع ألحلاألذظك ألرفقأل قايرألادلؤسس .أل
رحلنأل أتألادلؤسس ألأنألادلخفظ أل ستوجب ألحلظغفءألاظخخ ص ألأرأل ص ألاظشرم ألف ل ف ألحلقف أليفعوىألأ فمأل
ألرظلمؤسس ألذألاحلفالتألاظيتأل قا ىفألحليقففألاظخخ صألحلاألح(ألاظا ألذألاظاعوى.
ادكم ألادلختص أل
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المادة الثالثون:

جيوزألظك ألذيأل صلح ألاظت ل أل دنألقدرا اتألادلؤسسد ألأ دفمألادكمد ألادلختصد ألخداللأل سدت()أليوً دفأل دنأل دف ي أل

اظ ل أللفظقرا  .أل

الفصل السادس
المخالفات والمنازعات
المادة الحادية والثالثون:
تددواألادكم د ألادلختص د ألاظ ص د ألذألادلنفزعددفتألاظنفش د ألعددنأل طا ددقألأحكددفمألىددظاألاظن ددفمألرالئحتددو ألألراظن ددرألذأل
سلفظ فتألأحكف مفألرحليقفعألاظ قولفتألادلنصوصألعل فألذألىظاألاظن فم.ألأل أل
المادة الثانية والثالثون:

ي (ألادففظأل وا (أل ؤىل(ألذل ألص ألاظضاط ألألظلق فمألمبفأليييت :أل
 -1أعمفلألاظ حصألراظرقفل  .أل
 -2اظتحق قألذألسلفظ فتألأحكفمألىظاألاظن فم .أل
 -3االيفعفءألاظ فمألأ فمألادكم ألادلختص  .أل
رحتايفألاظالئح ألاإلجراءاتألادلن م ألظتن ظألىظهألادلفيفةألمبفأليت قأل عأل ا ألىظهألااعمدفل ألرمبدفألالأليت دف ضأل دعأل

أحكفمألن فمألاإلجراءاتألاجلزائ  .أل
المادة الثالثة والثالثون:

جيبألعلىألشرم ألاظتمويد ألاإلفصدفحألظ م ل دفألقاد ألاظت فقداأل دوألعدنأل فيفظد ألاخلصد ألذألاظسداايفألادلاكدر ألظ مد أل
هبفألعناألاال فقألعل و ألرعناألاظلجدوءألحلظ دوألحبكد ألاظ قداألأرألاظن دفمألأرألاظقضدفء ألرحتدايفألاظالئحد أل دفيخأل فيفظد أل
اظساايفألادلاكرألمبفألحيققألاظ ااظ ألل(أل رذألاظ قا .أل
الفصل السابع
العقوبات
المادة الرابعة والثالثون:
ددرضألادلؤسس د ألمرا د د أل فظ د ألالأل تجددفرزأل )251.111أل ددفئت(ألرمخسدد(ألأظ د أل ألعن داألا كددفبألأيأل ددنأل
ادلخفظ ددفتألادلنصددوصألعل ددفألذألادلددفيفةأل اظتفسد ألراظ ش درين)أل ددنألىددظاألاظن ددفم ألرعندداألاسددتمرا ألادلخفظ د ألجيددوزأل
ظلمؤسس ألفرضألمدرا د أل فظ ألالأل تجفرزأل )11.111ألعشرةألآالفأل ألعنألم أليومأل ستمرألف وألادلخفظ  .أل
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المادة الخامسة والثالثون:

 -1ي فقبألم أل نأل ات ألشلف لتوألذألاظوففءأللاينوأللغرا أل فظ ألعلىألأالأل تجدفرزأل لدكألاظغرا د ألضد

أل لدحأل

االظتزامألزل ألادلمف ل ألدلا ف ألر تكر ألاظ قولد أللتكدرا ألادلمف لد ألر دويفعألاظغرا د ألذألحسدفبألاجل د ألادلشدرف أل
علىألاجلم فتألااىل ألرختصصألظاع ألمج فتألاظن عألاظ فم .أل
 -2ي فق ددبأل-ألرف ًق ددفألجلس ددف ألادلخفظ د أل-أللغرا د أل فظ د ألالأل زي دداألعل ددىأل )511.111ألمخس ددمفئ ألأظ د أل أل
رلفظسددجنأل دداةألالأل تجددفرزألسددنت(ألأرأللإحدداىألىددف (ألاظ قددولت( ألمد أل ددنألخيددفظ ألأيدفًأل ددنألأحكددفمألىددظاأل
اظن فمألرالئحتو,ألرذظكأليفرنألحلخاللألمبفأل قض أللوألادلفيفةأل اظرال ألراظاال ألون)أل نألىظاألاظن فمأل .أل
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة السادسة والثالثون:

دتنحألاظشرمفتألرادلؤسسفتألاظ ف ل ألاظيتأل زارلألنشفطألاظتموي ألذألادلملك ألقا ألسريفنألىظاألاظن فمأل ل أل

سنت(ألظتسوي ألأرضفع فألرفقألأحكفمألىظاألاظن فم .أل
المادة السابعة والثالثون:
صا أل صلح ألاظزمفةألراظاخ ألادل فيخألاظالز ألالحتسفبألاظوعفءألاظزمويألظشرمفتألاظتموي  .أل
المادة الثامنة والثالثون:

يلغ ألىظاألاظن فمألم أل فأليت ف ضأل وأل نألأحكفم .أل

المادة التاسعة والثالثون:
يصا ألادففظألاظالئح ألخاللأل س (أليو فًأل نأل ف ي ألصار ألاظن فم ألري م ألهبفألل األن فذه .أل
المادة األربعون:

ي م ألهبظاألاظن فمألل األ ض أل س (أليوً فأل نأل ف ي ألنشرهألذألاجلرياةألاظرمس  .أل
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