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 16 من 3 الصفحة

 

 عامةال حكامالتعريفات واأل : ول لفصل األ ا

 التعريفات :األولى املادة

 شركات مراقبة نظام في لها املبّينة املعاني القواعد هذه في الواردة والعبارات باأللفاظ يقصد -١

   .التمويل

 القواعد هذه في تورد أينما –تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  لغرض -2

 .ذلك خالف السياق يقتض   لم ما منها، كل أمام املبّينة املعاني –

 نظام مراقبة شركات التمويل. النظام: ١ - 2

 قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين. القواعد: 2 - 2

ملنح  من خالل منصة رقمية،جمع األموال من املشاركين  :التمويل الجماعي بالدين نشاط ٣ -2

 .ت املستفيدةآاالئتمان بعقود للمنش

على ترخيص ملمارسة نشاط  الحاصلةاملساهمة  الشركة منشأة التمويل الجماعي بالدين: ٤ -2

 .من خالل منصة رقمية، بالدين التمويل الجماعي

املنشأة التجارية املسجلة في اململكة العربية السعودية والتي تسعى للحصول على  املستفيد: ٥ -2

 التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين.

 بالدين الجماعي التمويل ملنشأة مبلغ يقدم الذي االعتباري  أو الطبيعي الشخص املشارك: 6 -2

 ملنحه كتمويل للمنشأة املستفيدة.

 الشخص الطبيعي أو االعتباري والذي ينطبق عليه واحد أو أكثر من اآلتي: املؤهل: املشارك 7 -2

 أو أكثر. ريال ماليين ( ثالثة٣.000.000) أال تقل صافي قيمة أصوله عن (أ)

 تتعلق مهنية وظيفة في املالي القطـاع في األقل علـى سـنوات( ٣) مـدة العمـل لـه سـبق أو يعمـل أن (ب)

 .االستثمار أو بالتمويل

  يكون  أن (ج)
ً
 جهة من معتمدة االستثمارأو  التمويل مجال في متخصصـة مهنيـة شـهادة علـى حاصال

 .دولًيا بها معترف

 ئة ألـف ريـال سـعودي في السنتين املاضيتين. ماسـت( 600.000)يقل دخله السـنوي عـن  أال (د)

األموال التي يتم توفيرها من قبل املشاركين للمنشأة املستفيدة عن طريق  قيمة التمويل: 8 -2

 منصة التمويل الجماعي بالدين.

وسيلة رقمية أخرى  منصة قائمة على شبكة اإلنترنت أو أي منصة التمويل الجماعي بالدين: 9 -2

منشأة التمويل الجماعي بالدين ملمارسة النشاط ومنها على سبيل املثال املوقع اإللكتروني تديرها 

 والتطبيقات اإللكترونية.

حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون الحسابات التجميعية:  ١0 -2

 منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين.



 16 من 4 الصفحة

 

 نطاق التطبيق: الثانية املادة

 التمويل الجماعي بالدين.مارسة نشاط ملالبنك املركزي  قبل من املرخصة املنشأةتسري هذه القواعد على 

 الغرض: الثالثة املادة

 تهدف هذه القواعد إلى اآلتي: 

 .تحديد اإلجراءات واملتطلبات الالزمة للحصول على ترخيص ملمارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين -١

 الحد األدنى من املعايير واإلجراءات التي يجب على منشآت التمويل الجماعي بالدين االلتزام بها.وضع  -2

 أحكام عامة :الرابعة املادة

وفق من البنك املركزي  إال بعد الحصول على ترخيص التمويل الجماعي بالدينتحظر مزاولة نشاط  -١

 .وهذه القواعد أحكام النظام

 لنظام يتم تقديم طلب الترخيص  -2
ً
ملمارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى البنك املركزي وفقا

مراقبة شركات التمويل واملتطلبات والضوابط واإلجراءات الواردة في هذه القواعد، باإلضافة إلى ما 

 البنك املركزي بهذا الشأن من وقت آلخر. هيحدد

 الترخيصأحكام : الثاني الفصل

 الترخيص: تقديم طلب الخامسة املادة

 به اآلتي: 
ً
 يقدم طالب الترخيص ملنشأة التمويل الجماعي بالدين طلب الترخيص إلى البنك املركزي مرفقا

 نموذج طلب الترخيص املقرر من البنك املركزي بعد إكماله. -١

 . يونظامها األساس  منشأة التمويل الجماعي بالدينعقد تأسيس  -2

ونسبتها في  تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم قائمة باألعضاء املؤسسين أو املساهمين -٣

 منشأة التمويل الجماعي بالدين.

 من كل عضو مؤسسأو املساهمين املالءمة الخاص باألعضاء املؤسسين متطلبات نموذج  -٤
ً
أو  موقعا

 مساهم.

نموذج متطلبات املالءمة الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة موقًعا من كل مرشح لعضوية مجلس  -٥

 اإلدارة.

 الحد األدنى بمبلغ يعادل -في حال كان املتقدم شركة تحت التأسيس  - بنكي غير قابل لإللغاء انضم -6

 حتى رأس املالل
ً
، صادر لصالح البنك املركزي من أحد البنوك املرخص لها باململكة، ويجدد تلقائيا

. ويفرج عن هذا الضمان بناًء على طلب طالب الترخيص في الح
ً
 االت اآلتية:سداد رأس املال كامال

i. .
ً
 دفع رأس املال نقدا

ii.  سحب طلب الترخيص. 

iii.  رفض طلب الترخيص من البنك املركزي. 
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 مشروعات االتفاقيات والعقود املقترحة مع الغير. -7

 . نموذج العمل املقترح ملزاولة الشركة نشاط التمويل الجماعي -8

 .طلبها البنك املركزي يمعلومات أخرى وبيانات ومستندات و  أي وثائق -9

 : رأس املالالسادسة املادة

مال منشأة التمويل الجماعي بالدين الحد األدنى لرأس  مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون  .١

 ( خمسة ماليين ريال. 000.000.٥)

 ألوضاع السوق، أو إذا رأت بنك املركزي لل .2
ً
أن نموذج  رفع الحد األدنى لرأس املال أو تخفيضه وفقا

ستدعي ذلك، مع مراعاة تالعمل املقترح من منشأة التمويل الجماعي بالدين أو طبيعة أنشطتها 

 .حجم املخاطر املصاحبة للنشاط وطبيعتها

 : متطلبات اإلدارةالسابعةاملادة 

 اآلتي: منشأة التمويل الجماعي بالدينيشترط في كل شخص مرشح لألعمال الرقابية والتنفيذية في 

 بات األهلية املهنية املقررة من البنك املركزي.متطل (أ)

 بصفة دائمة في اململكة. (ب)
ً
 أن يكون مقيما

، ولديه خبرة مناسبة في ذات   (ج)
ً
 وتطبيقيا

ً
 نظريا

ً
 املجال. أن يكون مؤهال

أال يكون قد انتهك أحكام نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة  (د)

 .نظام السوق املالية ولوائحه، أو التمويل

 لألنظمة (ه)
ً
 املرعية. أال يكون قد أدين بأي جريمة مخلة باألمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا

يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو أظهر ما يشير أن تتوافر فيه املالءة املالية الكافية، وأال  (و)

 ه املالية تجاه دائنيه.إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزامات

 املادة الثامنة: اكتمال الطلب

باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع املتطلبات املقررة في النظام وهذه  ُيشعر البنك املركزي طالب الترخيص 

 القواعد.

 تزويد البنك املركزي باملعلومات املطلوبةاملادة التاسعة: 

بأية معلومات أو وثائق  عمل ( يوم٣0تزويد البنك املركزي خالل ) منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  -١

 طلبها البنك املركزي.يإضافية 

 ( من هذه املادة.١باملدة املشار إليها في الفقرة ) االلتزامرفض الطلب في حال عدم  بنك املركزي لل -2
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افقة األوليةاملادة العاشرة:   املو

( يوم عمل من تاريخ 60باملوافقة األولية أو الرفض املسبب خالل )شعر البنك املركزي طالب الترخيص ي

 إ
ً
 للترخيص أو سماحا

ً
شعار طالب الترخيص باكتمال طلبه. وال تعد موافقة البنك املركزي األولية منحا

 بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.

 التأسيس وتضمين النشاط الحادية عشرة: إجراءاتاملادة 

املتطلبات الالزمة ملمارسة نشاط تحت التأسيس، على األعضاء املؤسسين استكمال  نشأةفي حالة امل -١

وتزويد البنك املركزي  البنك املركزي،أشهر من تاريخ موافقة  (6)خالل  التمويل الجماعي بالدين

 بنسخة من السجل التجاري املتضمن النشاط والنظام األساس ي ملنشأة التمويل الجماعي بالدين. وفي

أشهر من تاريخ منح املوافقة دون إكمال املتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد ( 6)حال مض ي مدة 

 أخرى كحٍد أقص ى.  أشهر (6ـ)تمديد املدة ل لبنك املركزي املوافقة منقضية، ول

2-  
ً
في حال املنشأة القائمة، على املنشأة تزويد البنك املركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنا

أشهر من ( 6)وفي حال مض ي مدة ( أشهر من تاريخ موافقة البنك املركزي. 6وذلك خالل ) النشاط

بنك تاريخ منح املوافقة دون إكمال املتطلبات الواردة في هذه الفقرة، تعد املوافقة منقضية، ولل

  .أشهر أخرى كحٍد أقص ى (6ـ)تمديد املدة ل املركزي 

 

 الترخيص :الثانية عشرةاملادة 

ملتطلبات  منشأة التمويل الجماعي بالديناتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من استيفاء  املركزي بنك لل -١

مسؤوليها واالطالع على أنظمتها وإجراءاتها  ومقابلة ميدانية اتمثل القيام بزيار  البنك املركزي،

 .وسجالتها

 بمنح الترخيص يُ  -2
ً
كافة  الجماعي بالدين بعد استيفاءممارسة نشاط التمويل بصدر البنك املركزي قرارا

 . ملتطلباتوا اإلجراءات

منشأة التمويل الجماعي بالدين ممارسة أي نشاط آخر غير مرخص لها بممارسته إال بعد على يحظر  -٣

 الحصول على موافقة البنك املركزي.

 املادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص

تجديده بناء على طلب منشأة التمويل الجماعي بالدين.  بنك املركزي ولل ،سنوات( ٥)الترخيص  مدة تكون 

 طلب التجديد منشأة التمويل الجماعي بالدين قدم تو 
ً
أشهر على األقل من تاريخ انتهاء مدة ( ٣)قبل كتابيا

 الترخيص.
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 املادة الرابعة عشرة: إلغاء الترخيص   

 إلغاء الترخيص حسب اآلتي: بنك املركزي لل

املشاركين تقديم طلب كتابي من منشأة التمويل الجماعي بالدين بإلغائه، مع مراعاة حقوق  -١

 وسالمة النظام املالي. واملستفيدين

إذا ثبت أن منشأة التمويل الجماعي بالدين زودت البنك املركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت اإلفصاح  -2

 لترخيص.عن معلومات جوهرية كان عليها اإلفصاح عنها ألغراض ا

أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما  بمتطلبات هذه القواعد أخلت منشأة التمويل الجماعي بالدينإذا  -٣

 يصدره البنك املركزي من تعليمات.

أشهر من تاريخ ( 6)ها خالل لمزاولة النشاطات املرخص  منشأة التمويل الجماعي بالدينعدم بدء  -٤

 .صدور الترخيص

( 6)أشهر متصلة، أو ( ٣)ملدة تزيد على  ي بالدين عن ممارسة النشاطمنشأة التمويل الجماع فتوق -٥

 أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي الكتابية املسبقة.

 انتهاء الترخيص املادة الخامسة عشرة: 

 ينتهي الترخيص في الحاالت اآلتية:

 انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.  .١

 .التمويل الجماعي بالديننشأة ملتعيين مصف  .2

 املقابل املالي :السادسة عشرةاملادة 

 مالي حسب اآلتي:استيفاء مقابل  بنك املركزي لل

 ة آالف ريال لقاء إصدار الترخيص.خمس( 000.٥) -١

 ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص. ألفا( 2.000) -2

 التنظيم الداخلي: الثالثالفصل 

 واإلجراءات الداخليةالسياسات  :السابعة عشرة املادة

 تي:باآلالقيام منشأة التمويل الجماعي بالدين على 

عتمدمكتوبةو وضع سياسات تنظيمية مناسبة  -١
ُ
من مجلس اإلدارة، وتتضمن بحد أدنى أدلة  ، ت

وأمن وسرية  وإدارة املخاطر، وااللتزام، وتعارض املصالح، ،واالئتمان ،التنظيم الداخلي، والحوكمة

 .البشرية واملوارد ،وإسناد املهاماملعلومات، 

كافية  ،والنظم املرتبطة بها منشأة التمويل الجماعي بالدين،يجب أن تكون التجهيزات التقنية في  -2

  ،وحالة مخاطرها ،وطبيعة نشاطها ،لالحتياجات التشغيلية
ً
 يتناسب وبما ،املمارسات ألفضلوفقا

  .الشأن هذا في البنك املركزي  من يصدر ما مع



 16 من 8 الصفحة

 

تصميم نظم تقنية املعلومات واإلجراءات املتعلقة بها على نحو  منشأة التمويل الجماعي بالدين على -٣

. وتتولى وسريتها، وبما يحفظ أمن تلك األنظمة والبياناتيضمن توافر املعلومات وتكاملها، وسالمتها، 

 للمعايير الفنية املتعا منشأة التمويل الجماعي بالدين
ً
 وفقا

ً
 . رف عليهاتقييم ذلك دوريا

في الحاالت الطارئة  األعمال استمرارية تضمن خطط وضع منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  -٤

 بديلة إلعادة نشاطها خالل مدة مناسبة. و 
ً
 تتضمن حلوال

وسجالته وملفاته بطريقة منظمة  يلحفظ جميع وثائق العم منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  -٥

سنوات على األقل من  عشرمللفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك ملدة وآمنة، والتحقق من اكتمال ا

 .تاريخ انتهاء العالقة

املوارد البشرية الكافية واملؤهلة من ناحية املعرفة  منشأة التمويل الجماعي بالدينيجب أن تتوافر في  -6

 .والخبرة لتلبية احتياجات التشغيل ونشاطات العمل وحالة املخاطر

 عشرة: متطلبات أمن املعلومات ومكافحة الجرائم املاليةاملادة الثامنة 

ضعها البنك املركزي في شأن أمن يعلى منشأة التمويل الجماعي بالدين االلتزام باملتطلبات التي  -١

  واألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. املعلومات

الواردة في نظام مكافحة غسل على منشأة التمويل الجماعي بالدين االلتزام باملتطلبات النظامية  -2

األموال ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله والئحتيهما التنفيذيتين والقواعد واألدلة اإلرشادية 

 ملا ، ذات الصلة
ً
حدده البنك املركزي، وبما يتالءم مع طبيعة نشاط هذه املنشآت وحجمها يوفقا

لتزام باملتطلبات والتعليمات الصادرة عن ومستوى املخاطر التي قد تتعرض لها، باإلضافة إلى اال

 البنك املركزي املتعلقة بالجرائم املالية واالحتيال املالي.

 اسناد املهام ملقدمي الخدمات الخارجيين: التاسعة عشراملادة 

بشركات التمويل الصادرة عن البنك منشأة التمويل الجماعي بالدين االلتزام بقواعد إسناد املهام على 

 املركزي.

 إدارة املخاطر: العشروناملادة 

 تي:باآلالقيام  منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى 

استراتيجية عمل واضحة إلدارة املخاطر يقرها مجلس اإلدارة مكتوبة تشتمل على وضع سياسة  -١

. ويجب أن تراعي سياسة إدارة املخاطر تحديد جميع أنواع املخاطر ذات العالقة 
ً
ويحدثها سنويا

 اآلتية:وأن تشتمل على األقل على تحليل املخاطر معها، وطريقة التعامل 

 مخاطر االئتمان. (أ)

 مخاطر السوق. (ب)

 املخاطر التشغيلية. (ج)

 املخاطر القانونية. (د)
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 مخاطر السمعة. (ه)

 املخاطر التقنية. (و)

 مخاطر االحتيال. (ز)

 مخاطر أمن املعلومات. (ح)

 مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب. (ط)

 .سناد املهامإمخاطر  (ي)

 وإعدادواإلبالغ عنها وضع اإلجراءات املناسبة للتعرف على املخاطر، وتقييمها، وإدارتها، ومراقبتها،  -2

 ووضعها في إطار عمل شامل إلدارة املخاطر يضمن تحقيق اآلتي: التقارير في شأنها، 

 التعرف املبكر والشامل على املخاطر.  (أ)

 تقييم العالقات التي تربط بين املخاطر.  (ب)

 ذلك.لاقتضت الحاجة  ااملسؤولين، إذالتنسيق الفوري مع مجلس اإلدارة واإلدارة العليا واملوظفين  (ج)

 ألصحاب املصلحة  (د)
ً
 بخصوص ما تم اكتشافه من مخاطر.اإلفصاح فورا

 مراجع الحسابات: املادة الحادية والعشرون

بعد الحصول مرخص أو أكثر تعيين مراجع حسابات خارجي منشأة التمويل الجماعي بالدين على   .١

حسابات مراجع تعيين  بنك املركزي . وللعلى ذلك من البنك املركزي يتضمن عدم ممانعتها على خطاب

  استلزم حجم أعمالها وطبيعتها ذلك.ما متى على نفقة املنشأة آخر 

الحسابات الخارجي بشرح تقريره أو كشف حقائق أخرى يكون قد  مراجعتكليف  بنك املركزي لل .2

توصل إليها خالل مراجعة الحسابات تشير إلى مخالفة األنظمة أو اللوائح أو التعليمات أو األنظمة 

 جماعي بالدين.ملنشأة التمويل الالداخلية 

 البشرية املوارد توطين: الثانية والعشرون املادة

أنشطتها،  منشأة التمويل الجماعي بالدينعند بدء  %٥0يجب أال تقل نسبة توطين املوارد البشرية عن 

 . %٥0أو خفضها بما ال يقل عن  رفع نسبة التوطين بنك املركزي وللككل. املنشأة وذلك على مستوى 

 مبادئ السلوك وأخالقيات العمل :والعشرون الثالثة املادة

منشأة التمويل الجماعي بالدين االلتزام بمبادئ السلوك وأخالقيات العمل في املؤسسات املالية على 

 الصادر عن البنك املركزي.

  حماية العمالء وضمان سرية البيانات :الرابعة والعشروناملادة 

إجراءات واضحة لتلقي  الشكاوى، ووضعوظيفة ملعالجة  إنشاء منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  .١

د يتقيعلى أن يتم ، املدة التي يحددها البنك املركزي  خالل والرد عليها ،ودراستها العمالء،وتوثيق شكاوى 
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بموضوع الشكوى املتعلقة املعلومات الضرورية كافة  على ملتالشكاوى في سجالت خاصة بذلك، تش

 ءات.وما يتخذ بشأنها من إجرا

 ،وعملياتهم ءعمالالاملحافظة على سرية بيانات  جميع العاملين في منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  .2

 ، أو اإلفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص،وعدم اإلفصاح عنها أو كشفها ألطراف أخرى 

 إال وفق ما تقض ي به األنظمة والتعليمات ذات العالقة.

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات  ويل الجماعي بالدينمنشأة التمعلى  .٣

 وعملياتهم. عمالئها

 : أحكام ممارسة النشاطالرابعالفصل 

 العناية الواجبة تجاه املشاركين :الخامسة والعشروناملادة 

 بأنظمة وااللتزاماملشاركين، برنامج للعناية الواجبة تجاه  منشأة التمويل الجماعي بالدين إعدادعلى  -١

ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه  اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة وتعليمات

 سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي: أدنىكحد  املشاركين

 عرف عميلك.مبدأ ا (أ)

 .أمن املعلومات (ب)

 .خصوصية وسرية البيانات (ج)

االلتزام بأحكام نظام التعامالت اإللكترونية والئحته التنفيذية على منشأة التمويل الجماعي بالدين  -2

 ووضع اإلجراءات والتدابير الالزمة للتأكد من صحة املعلومات بحيث تشمل:

التحقق من صحة عنوان البريد اإللكتروني ورقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رابط  (أ)

 التحقق )التوثيق(.

لضمان التأكد من حداثة املعلومات املقدمة، ومنها على سبيل املثال وضع اإلجراءات الالزمة  (ب)

 العنوان الوطني.

 والعناية الواجبة تجاه املنشأة املستفيدة  والعشرون: تقييم املالءمة السادسةاملادة 

، موافقتهابعد للمنشأة املستفيدة فحص السجل االئتماني  منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  -١

 وتوثيق ذلك.

، موافقتها، بعد للمنشأة املستفيدةتسجيل املعلومات االئتمانية  منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  -2

لدى شركة أو أكثر من الشركات املرخص لها بجمع املعلومات االئتمانية، وفق أحكام األنظمة 

 .املنشأة املستفيدةواللوائح والتعليمات ذات العالقة، وتحديث تلك املعلومات طوال مدة التعامل مع 

اتباع أسلوب علمي ومعايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة  منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  -٣

على السداد، وفق أفضل املمارسات في هذا  اوقدرته االئتمانية للمنشأة املستفيدةلتقييم الجدارة 
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على األقل  ةءات ومراجعتها كل سناعتماد هذه املعايير واإلجرا املنشأةاملجال، وعلى مجلس إدارة 

 وتحديثها عند الحاجة وتوثيق ذلك.

املنشأة ة تجاه جبالعناية الوا بشأنضع سياسات واضحة تأن  منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  -٤

يجب أن يتضمن إطار العناية و والعناية الواجبة املبدئية، املستفيدة ومعايير تحديد هذه املنشآت، 

 :ما يلي يأدنالواجبة كحد 

 .ةللمنشأة املستفيد النظاميالتحقق من الوضع   (أ)

 .بما في ذلك تفاصيل تأسيسها التحقق من هويتها،   (ب)

  عنوان املنشأة املستفيدة.التحقق من  (ج)

 منشأة التمويل الجماعي بالدين واملنشأة املستفيدة.في املصالح بين  عدم وجود تعارض التحقق من (د)

تاريخها االئتماني  ،املالية مالءتهانشاط بما في ذلك الزاولة املنشأة ملة موارد مالتحقق من مدى مالء (ه)

 .وأدائها السابق

 .التمويالت القائمة ومصدرهاتقييم أعمالها أو مستويات التمويل )إن وجدت( و  (و)

 خطة األعمال للمنشأة املستفيدة. (ز)

بنتائج إجراءات العناية الواجبة ضمن  إبالغ املشاركين نعلى منشأة التمويل الجماعي بالدي -٥

 .منح درجات املخاطر عملية

 بين أطراف العالقة الخدمة اتوالعشرون: اتفاقي السابعةاملادة 

منشأة التمويل بين  أو إلكتروني عقد مكتوب بشكل ورقي تحرر أن  منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  -١

وأن يتسلم كل  املتطلبات النظامية ذات العالقة،واملشاركين وأن يكون متوافق مع  الجماعي بالدين

 :اآلتي -كحد أدنى –يتضمن العقدطرف نسخة منه وأن 

 .أطراف العقد (أ)

 نطاق العقد.  (ب)

 .مدة العقد (ج)

 ورقم السجل التجاري. -اسم املستفيد  (د)

 نوع التمويل. (ه)

 مبلغ التمويل. (و)

 .الرسوم (ز)

 واجابات وحقوق أطراف العقد.  (ح)

 .والتعويض آلية تسوية املنازعات (ط)

 التي سيحصل عليها املشاركين. األرباح (ي)
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تحويل الدفعات التي ذلك كيفية ، بما في التمويلبإدارة  منشأة التمويل الجماعي بالدينالتزامات  (ك)

 املشاركين.إلى  املنشأة املستفيدةقوم بسدادها ت

 .عن السدادت املنشأة املستفيدة إذا تخلف الخطوات التي سيتم اتخاذها (ل)

 فهاعن العمل، أو توق منشأة التمويل الجماعي بالدينلتعامل مع حاالت تعطل ترتيبات الطوارئ ل (م)

 عن ممارسة أعمالها.

 كيفية إنهاء العقد وانقضائه. (ن)

بين  أو إلكتروني ورقي أن تحرر عقد تمويل التمويل،عند تقديم  بالدين التمويل الجماعي منشأةعلى  -2

وأن يتسلم كل طرف نسخة منه، وأن يتضمن  منشأة التمويل الجماعي بالدين واملنشأة املستفيدة

 عقد التمويل على األقل البيانات واملعلومات اآلتية: 

وعناوينهم الرسمية،  للمنشأة املستفيدة،أسماء أطراف عقد التمويل، ورقم السجل التجاري  (أ)

 والبريد اإللكتروني. الهاتف،ووسائل االتصال بهم، وتشمل 

 نوع التمويل.  (ب)

 مدة عقد التمويل. (ج)

 مبلغ التمويل.   (د)

 شروط سحب مبلغ التمويل، إن وجدت.  (ه)

 .كلفة األجل، وشروط تطبيقها (و)

 معدل النسبة السنوي. (ز)

  مدد سداد الرسوم أو األموال التي يلزم سدادها دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد. (ح)

 بيان اآلثار املترتبة على التأخر في أداء األقساط. (ط)

 الضمان والتأمين الالزم. (ي)

  رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل واسم البنك. (ك)

 ، إن وجدتإجراءات السداد املبكر (ل)

 إجراءات التعامل مع الضمانات في حال انخفاضها، إن وجدت. (م)

 إجراءات ممارسة حق إنهاء عقد التمويل.  (ن)

 في السجل االئتماني. ابإدراج معلوماته ةاملستفيداملنشأة إذن  (س)

قبل فترة معقولة بأية تغييرات  بإشعار منشأة التمويل الجماعي بالدين املنشأة املستفيدةإلزام  (ع)

 مشروعه.، أو على أعماله، أو تنفيذ املشاركجوهرية يكون من شأنها أن تؤثر على 

الية، بما في ذلك كشوفات الحسابات املصرفية، على امل هابتقديم بيانات املنشأة املستفيدةإلزام  (ف)

 .أساس سنوي على األقل

  .قررها البنك املركزي يأي بيانات أو معلومات أخرى )ص(        
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 االئتمان: حدود الثامنة والعشروناملادة 

ال يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه منشأة التمويل الجماعي بالدين على أربعين  -١

يتضمن البنك املركزي من  إال بعد الحصول على خطابضعف رأس املال واالحتياطات للمنشأة، 

 . عدم ممانعته على ذلك

 وتنحصر الفئةاستهالكية.  ألغراض يحظر على منشأة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل -2

 ى املنشآت التجارية. املستهدفة عل

 ماليين سبعة (7.٥00.۰۰۰مبلغ ) مستفيدة منشأةاالئتمان املمنوح لكل  إجماليأال يتجاوز  يجب -٣

 . ريالوخمسمائة ألف 

( ٥۰.۰۰۰قيمة التمويل املطلوب وبما ال يتجاوز ) من) %2٥عن ) املشاركأال تتجاوز مساهمة  يجب -٤

ألف ريال سنويا في كافة  مئتي( 2۰۰٬۰۰۰وبحد أقص ى ) مستفيد،ريال لكل  ألف خمسون 

 .  املشاركين املؤهلينستثنى من ذلك ي. و املنصةالتمويالت املطروحة من خالل 

 يوم) 60عن ) منشأة مستفيدةأال تتجاوز فترة جمع األموال لكل  يجب -٥
ً
، على أن تحول األموال ا

عدم  ( أيام عمل بعد اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال٥خالل مدة ال تتجاوز ) للمنشأة املستفيدة

 للمشاركين األموال ردويجب  ،الحملة التمويلية الغية الفترة، تعدطلوب خالل املتغطية املبلغ 

 . من انتهاء فترة جمع األموال( يوم ١٥(خالل 

 ( أيام يحق له فيها االنسحاب من املشاركة. 2يجب أن يعطى املشارك فترة ال تقل عن ) -6

، وللمنشأة تمديد هذه الفترة بعد أخذ موافقة املشاركين.60)فترة السداد  يجب أال تتجاوز  -7
ً
 ( شهرا

 اإللكترونية، وُيحظر قبول النقد.تنحصر وسائل تسديد التمويل عبر القنوات  -8

تسمية  تتمويجب أن  أخرى،ال يجوز أن تستخدم األموال املوجودة في الحساب التجميعي ألغراض   -9

حساب إدارة قيمة ) باسمالحساب الخاص بأموال املشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين 

 .(اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين –التمويل 

 : اإلفصاح التاسعة والعشروناملادة 

على منشأة التمويل الجماعي بالدين توضيح طبيعة األعمال املقدمة عن طريق منصة التمويل  -١

الجماعي بالدين في ذات املنصة. والتأكد من أن طبيعة العالقة بين أطراف العملية التمويلية 

 واضحة.

الع املشاركين واملنشأة على منشأة التمويل الجماعي بالدين وضع اإلقرارات والتعهد -2
ّ
ات املناسبة الط

 املستفيدة وموافقتهم عليها قبل استخدام منصة التمويل الجماعي بالدين.

عن املعلومات األساسية  املنصة في واضحلكشف بشكل ا منشأة التمويل الجماعي بالدين على  -٣

 :اآلتي -كحد أدنى –تتضمنوأن الخدمة حول كيفية عمل 

 منصة التمويل الجماعي بالدين. تفاصيل عن كيفية عمل (أ)
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  .مقابل الخدمة رسومتفاصيل  (ب)

تضارب  حدوث أو شخص ذي صلة قد يؤدي إلى ملنشأة التمويل الجماعي بالدينأي مصلحة مالية  (ج)

 .في املصالح

 للمنشأة املستفيدة.معايير األهلية  (د)

 مبلغ التمويل الذي تطلبه املنشأة املستفيدة.  (ه)

 للمشاركين.معايير األهلية  (و)

 آلية التعامل بشأن أموال املشاركين عند عدم تغطية مبلغ التمويل املطلوب. (ز)

وحقوق األطراف ذات الصلة في حالة ستتخذها منشأة التمويل الجماعي بالدين لخطوات التي ا (ح)

 املنشأة املستفيدة.حدوث تغيير جوهري في ظروف 

املنشأة  أو تقصيرفي حال تعثر  آلية املعالجة التي ستتبعها منشأة التمويل الجماعي بالدين (ط)

 املستفيدة في السداد. 

 .ألمن املعلومات وحماية البيانات منشأة التمويل الجماعي بالدين لتدابير التي وضعتهاا (ي)

 أعمالها.عن ممارسة  منصة التمويل الجماعي ترتيبات الطوارئ إذا توقفت  (ك)

عن املعلومات  يةاإللكترون منصتهااإلفصاح بشكل واضح على منشأة التمويل الجماعي بالدين على  -٤

 :اآلتي -كحد أدنى –منشأة مستفيدة وأن تتضمن  ذات الصلة حول كل

 بما في ذلك من أجله، تمويلالللحصول على  ملشروع املنشأة املستفيدة الذي تهدفوصف مفصل  (أ)

   .استخدام األموال املطلوب، وكيفيةجمالي التمويل إ

 املنشأة املستفيدة.على ت بها منشأة التمويل الجماعي بالدين قامنتائج العناية الواجبة التي   (ب)

بمثابة نصيحة عرض املشروع عن طريق منصة التمويل الجماعي بالدين اعتبار  بعدمبيان واضح  (ج)

 لتقديم التمويل للمنشأة املستفيدة.

 بالتمويل.وأي حقوق أخرى مرتبطة  كلفة األجلتفاصيل  (د)

 ا.قيود على استخدامه الضمانات وأي (ه)

 .للمشروع املحدد بالدين التمويل الجماعي منشأةأتعاب ورسوم  (و)

 شروط السداد، والضوابط والتدابير الوقائية املتخذة.  (ز)

عن املخاطر  ةاإللكتروني عبر منصتها واضح اإلفصاح بشكل منشأة التمويل الجماعي بالدين على -٥

وأن  ملنح التمويل، نبالدي الجماعيمن استخدام منصة التمويل  املشاركيناملهمة التي قد تواجه 

 اآلتي:  -على سبيل املثال ال الحصر - تتضمن

أموالهم في حال أو كامل ملخاطر جوهرية، بما في ذلك فقدان بعض  املشاركينتعرض احتمال  .أ

 .عن السداد املنشآت املستفيدة تخلف

 ومفصل.بشكل واضح املحتملة التي قد تواجهها املنشآت املستفيدة وضع قائمة باملخاطر  .ب
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  تعارض املصالح: الثالثون املادة 

في املصالح  حاالت التعارض للحد مناتخاذ تدابير معقولة  منشأة التمويل الجماعي بالدينعلى  -١

 والتعامل معها لضمان التعامل العادل مع جميع العمالء.

مشاريع املنشأة فيما يتعلق بللمشاركين تقديم النصيحة  ملنشأة التمويل الجماعي بالدينال يجوز  -2

 املستفيدة التي يتم عرضها في منصة التمويل الجماعي بالدين.

ة منشأة التمويل مجلس إدار  أعضاءملنشأة مستفيدة يكون ألحد تسهيالت مويل أو تمنح ال يجوز  -٣

مصلحة  الدرجة الثانية حتىأو أحد مديريها، أو موظفيها أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم  الجماعي،

 فيها.

ال يجوز ملنشأة التمويل الجماعي أو أحد العاملين فيها، أن يكون لهم أي مصلحة من أي عملية  -٤

 تمويل تتم من خالل املنصة. 

 وااللتزام اإلشراف: الخامس الفصل

  إشراف البنك املركزي : الحادية والثالثون  املادة

 :تياآلب منشأة التمويل الجماعي بالدين االلتزامعلى  -١

 وفقطلبها البنك املركزي يمعلومات أو مستندات أخرى  أوبأي بيانات  املركزي،البنك تزويد  (أ)

 حدده البنك املركزي. يالنماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي 

وأنشطتها وشركاؤها  بمنشأة التمويل الجماعي بالدينتقديم كافة املعلومات واملستندات الخاصة  (ب)

ويعد امتناع املنشأة عن تقديم ما طلبه البنك املركزي مخالفة ، فور طلبها بنك املركزي وموظفيها لل

 .ألحكام هذه القواعد والنظام

 وضع خطة الستمرارية األعمال.  (ج)

 خطة لتعيين املناصب الشاغرة.ضع و  (د)

ملراعاة أي تغييرات تطرأ على نموذج  ويتم تحديثها بشكل دوريخطة التوقف عن العمل وضع  (ه)

 .لها أعماله أو املخاطر التي يتعرض

تمكين كافة موظفي البنك املركزي املختصين واملراجعين املعينين من قبلها من الوصول إلى املرافق  (و)

ذات العالقة بأعمالهم وإلى كافة املستندات والبيانات )بما في ذلك البيانات الرقمية( عند طلبهم 

 .ذلك

ر على  -2
ُ
أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات  منشأة التمويل الجماعي بالدينيحظ

 .البنك املركزي  طلبهاي استفسارات أيعن  اإلجابةو تجاوزات أو االمتناع عن أ

بهذه  منشآت التمويل الجماعي بالديناتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من التزام  بنك املركزي لل -٣

أو تفتيشية  إشرافيةالقة، ومن ذلك القيام بزيارات القواعد واألنظمة واللوائح والتعليمات ذات الع
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ومقابلة موظفيها واالطالع على أنظمتها وإجراءاتها وسجالتها.  ملقر منشأة التمويل الجماعي بالدين

بأي من  للقيام منشأة التمويل الجماعي بالدينتعيين طرف ثالث على نفقة  بنك املركزي ولل

  قواعد.اإلجراءات املتخذة وفق أحكام هذه ال

  االلتزام: الثانية والثالثون  ةاملاد

وضع الضوابط واإلجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق االلتزام  بالدين الجماعي التمويل منشأةعلى  -١

 بهذه القواعد وجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. 

االحتفاظ بسجالت كافية إلثبات االلتزام بهذه القواعد واألنظمة  بالدين الجماعي التمويل منشأة على -2

 واللوائح والتعليمات ذات العالقة واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.

عدم اإلفصاح وكشف أي معلومات ألي طرف خارجي إال بموافقة  بالدين الجماعي التمويل منشأةعلى  -٣

 .البنك املركزي 

الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي املسبقة قبل إجراء أي  بالدين الجماعي التمويل أةمنشعلى  -٤

 تصفية جزئية أو كلية.  

 لنظام مراقبة شركات التمويل. ُيعد -٥
ً
 عدم االلتزام بأحكام هذه القواعد مخالفا

 أحكام ختامية: السادسالفصل 

 االعفاء :الثالثة والثالثون  املادة

إعفاء منشأة التمويل الجماعي بالدين من تطبيق أي من األحكام الواردة في هذه القواعد بما  بنك املركزي لل

 ال يخل بأحكام النظام، وبما ال يؤثر على سالمة النشاط وحماية املشاركين.

 : النفاذالثالثون و  الرابعةاملادة 

 . نشرهاُيعمل بهذه القواعد من تاريخ 


