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المخالفات في لجان الفصل 

والمنازعات التمويلية
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: ة مستند تشكيل اللجن➢

.يذكر لتشكيل لجنة استئنافية دون اشتراط  أن يكون أعضاؤها ممن تنطبق عليه شروط التأهيل القضائ5وفي الفقرة 

.أن يكون أعضاؤها ممن تنطبق عليه شروط التأهيل القضائي3ولم تشترط الفقرة 

 –هـ 12/8/1433بتاريخ 259ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 
 
:  1فقرة -البند ثالثا

«تشكيل لجنة للفصل في املخالفات واملنازعات التمويلية»
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:اختصاصات وصالحيات اللجنة ➢

تمويل وأحكام تختص اللجنة في الفصل في دعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات ال

.نظام اإليجار التمويلي والئحتيهما التنفيذيتين والقواعد والتعليمات الخاصة بهما

لة بنظام تختص اللجنة في الفصل في تظلمات ذوي املصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الص-

.ات الخاصة بهامراقبة شركات التمويل، ونظام اإليجار التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ولوائحها، والقواعد والتعليم

الشهود واألمر بما في ذلك استدعاء-الداخلة في اختصاصها–للجنة جميع الصالحيات الضرورية للفصل في الدعاوى -

.بتقديم األدلة والوثائق وإيقاع العقوبات

.ال تختص اللجنة في الفصل في منازعات األوراق املالية الناشئة من نشاط التمويل-
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: ما ليس من اختصاصات وصالحيات اللجنة➢

العقاريين، وعقود الفصل في املنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري املبرمة بين املستفيدين واملمولين

 على عقار
 
 عينيا

 
.اإليجار التمويلي إذا كان محل املنازعة حقا

.ال تختص اللجنة في الفصل في منازعات األوراق املالية الناشئة من نشاط التمويل-
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:  أعضاء اللجنة ➢

األعضاء الحاليون 

عبدالرحمن بن بندر الجماز األستاذ

فهد بن محمد املاجد الدكتور 

إبراهيم بن عبدالعزيز النعيمةالدكتور 

ماجد بن نايف الشيباني الدكتور 
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اللجنة االستئنافية للفصل في  

المنازعات والمخالفات التمويلية
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: ة مستند تشكيل اللجن➢

ع احتياطي من أن تشكل لجنة استئنافية وتتكون من دائرة أو أكثر وكل دائرة مكونة من ثالثة أعضاء وعضو راب

قدمة ضد ذوي الخبرة، على أن يكون من بينهم من لدية مؤهل شرعي، وتختص بالفصل في االعتراضات امل

كون نهائية وغير قرارات لجنة الفصل في املخالفات واملنازعات التمويلية، بحيث تصدر قراراتها باألغلبية وت

.قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى 

:هـ في البند الخامس منه على ۱4۳۳/ ۸/ ۱۲وتاريخ ( ۲5۹)نص املرسوم امللكي رقم 
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:  أعضاء اللجنة ➢

األعضاء الحاليون 

محمد بن علي اليوسفالدكتور 

األستاذ
الحميانيسلطان بن عبدهللا 

عبدالعزيز بن خالد الحموديالدكتور 

عائض بن سلطان البقميالدكتور 



11

شركات التمويل
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:  شركات التمويل المرخصة ❖

شركات التمويل العقاري 

شركة( 18)

شركات التمويل األخرى 

شركة( 77)

شركات التمويل العقاري 

شركات التمويل األخرى 

https://samacares.sa/financial-companies/mortgage-companies/
https://samacares.sa/financial-companies/licensed-financial-companies/
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التمويل تحديات تواجه نشاط 

صعوبة الشروطاإلشكاالت التنظيمية
القضاء على نشاط البيع 

بالتقسيط
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: ملحوظات على أنظمة التمويل ➢

.تطوير املنتجات عبر لجان شرعية تختارها الشركة

إصدار األوراق املالية وتداولها

االتفاق على الحسم عند السداد املبكر

عدم اشتراط وجود مراقب شرعي ألعمال الشركة

.وجود ما يفهم أنه إقرار لغرامة التأخير

الصيانة الرئيسية على املستأجرفي عقود التمويل التأجيري يمكن اشتراط 
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الدعوى التمويلية
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:  صحيفة الدعوى ➢

النماذج املوحدة

كيصحيفة دعوى تمويل استهالصحيفة دعوى عقارصحيفة دعوى إيجار تمويلي

https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/DocLib/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%20-%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8%D8%A9%20(1).docx
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/DocLib/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%20-%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89%20%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%20(1).docx
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/DocLib/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%20-%20%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%20(003)%20(1).docx


17

: رفع الدعوى ➢

نياملوقع اإللكترو

https://www.bfc.gov.sa/
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.  ة املختصةوبعد ورود تعقيب املدعى عليه، يتم تحضير الدعوى ودراستها وتحديد موعٍد لنظرها أمام اللجن

.يع للردوعند تعقيب املدعي على رد املدعى عليه، ُيطلب تعقيب املدعى عليه الرد، وُيمهل ثالثة أساب

.وعند تقديم املدعى عليه لرّده، ُيطلب تعقيب املدعي، وُيمهل ثالثة أسابيع للرد

.ى بعد تقديم الدعوى وبعد قيدها، يتم تبليغ املدعى عليه وإمهاله ثالثة أسابيع للرد على الدعو 
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وباإلمكان االطالع على محضر الجلسة أو آخر مستجدات الدعوى من خالل الخدمات اإللكترونية أو من خالل

.التواصل مع األمانة العامة للجان

.للجانويمكن الحصول على رقم الصادر ملراجعة الجهة التي تمت مخاطبتها من خالل التواصل مع األمانة العامة

 وبشكل آلي 
 
ان املدعى عليه وذلك في حال ك)علما بأنه بعد قيد الدعوى يتم إعالم املدعى عليه بقيد دعوى ضده فورا

 في شركة معلومات ائتمانية
 
 أو شركة تمويل أو شركة معلومات ائتمانية أو عضوا

 
(.بنكا

لى وفي كافة مراحل الدعوى سيتم إشعار أطراف الدعوى بما يتم على الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية ع

.الهاتف الجوال، أو عن طريق إرسال بريد الكتروني
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: االستئناف ➢

نياملوقع اإللكترو

https://www.bfc.gov.sa/
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: قرارات اللجنة ➢

 واجب النفاذ ما لم يتقدم أحد الطرفين بطلب استئنافه خالل ث
 
 من يعد القرار الصادر عنها نهائيا

 
الثين يوما

.بقتاريخ تسلم نسخة القرار والتوقيع على ذلك، أو من التاريخ املحدد لتسلم نسخة القرار أيهما أس
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:  قرارات اللجان االستئنافية ➢

التماس )طلب قرار اللجان االستئنافية نهائي وال ُيقبل االعتراض عليه أمام أي جهة أخرى، إال أنه يجوز تقديم

نظام من " 200"أمام اللجان االستئنافية بشرط توافر إحدى الحاالت املنصوص عليها في املادة ( إعادة النظر

.املرافعات الشرعية

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
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األنظمة واللوائح ذات العالقة
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نظام اإليجار التمويلي 
ام الالئحة التنفيذية لنظ

اإليجار التمويلي
نظام التمويل العقاري 

ام الالئحة التنفيذية لنظ

التمويل العقاري 
نظام مراقبة البنوك

نظام مراقبة شركات 

التمويل

ام الالئحة التنفيذية لنظ

مراقبة شركات التمويل

https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A.pdf
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A.pdf
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A.pdf
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83.pdf
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84.pdf
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84.pdf
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قواعد عمل لجان الفصل في املخالفات

واملنازعات التمويلية

ل في قواعد االختصاص املكاني لجان الفص

املخالفات واملنازعات التمويلية

السياسات العامة للتمويل العقاري 

https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%B9%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.bfc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf
https://ncar.gov.sa/Documents/Details?Id=ISZl67K%2BJhcON6k7gpQAmw%3D%3D
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مقاالت وعروض
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http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d104.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d107.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d106.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d103.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d105.pdf
http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/d109.pdf
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، طريق الملك عبداهلل الفرعي، الرحمانية: العنوان

.12343الرياض 

0505849406

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

0505849406

@ Fiqh_issues

https://wa.me/0505849406
https://twitter.com/Fiqh_issues?s=20&t=RIoFqHconTahC2aa3B6rVw

