
 

 

 

 

 

 

 

 

 الالئحة التنفيذية لنظام مقدمي

 خدمة حجاج الخارج
  



 

 

 

 الباب األول: أحكام تمهيدية

 املادة األولى: التعريفات:

النظام، واأللفاظ التي لم ترد في النظام يكون لها تكون لأللفاظ واملصطلحات الواردة في الالئحة ذات املعنى املبين لها في 

 املعاني املبينة أمام كل منها في الالئحة:

 هـ. 17/09/1440( وتاريخ 111نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/  . النظام:1

هـ ولوائحه التنفيذية وأي 38/01/1437( وتاريخ 3نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/. نظام الشركات: 2

 تعديالت الحقة عليه.

الدليل الذي تصدره الوزارة وفًقا للنظام لتحديد الخدمات التي تقدمها شركات أرباب . دليل التصنيف الكمي والنوعي: 3

 الطوائف وشركات تقديم الخدمة.

لتنظيم عملية ترخيص شركات تقديم الخدمة  الشروط التي تصدرها الوزارة. شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة: 4

 بموجب النظام، ووضع آليات الرقابة والتقييم لغرض تجديد الترخيص.

األسهم التي تحتفظ بها شركات أرباب الطوائف وفًقا لنظامها األساس، بما فيها األسهم املخصصة  . أسهم الخزينة:5

 للموظفين واملستفيدين إن وجدت.

 حدد القيمة السوقية لألسهم وفًقا آلخر تقييم مالي للشركة املعنية بناًء على آخر ميزانية معتمدة لها.ت . القيمة السوقية:6

غير املواطن الذي خصصت له أسهم في أي من مؤسسات أرباب الطوائف قبل التحول أو آلت إليه منفعة  . املستفيد:7

 لآللية املحددة في هذه الالئحة. األسهم بعد التحول لشركات أرباب الطوائف بحكم امليراث وفًقا

السنة املالية للشركات وفًقا للنظام األساس للشركات املساهمة وعقد التأسيس وتعديالته لشركات  . السنة املالية:8

 املسؤولية املحدودة.

ات اإلسناد % والتي تقوم بتقديم خدم 100شركة تقديم الخدمة اململوكة لشركة أرباب الطوائف بنسبة  . شركة اإلسناد:9

 املشتركة لجميع الشركات العاملة في نطاق اختصاص شركة أرباب الطوائف.

شركة تقديم الخدمة التابعة لشركة أرباب الطوائف واململوكة لها بنسبة سيطرة والتي تقوم  . شركة تقديم خدمة تابعة:10

 بتقديم الخدمة بشكل مباشر للحجاج.

 وكاالت الخارجية.مكتب شؤون الحجاج وال. ممثل الحاج: 11

 هي املنصة أو املنصات االلكترونية املعتمدة من قبل الوزارة. . املنصة:12

 هي الجهة املعنية بترتيب وتنظيم شؤون الحجاج القادمين من الدولة التابعة لها.. مكتب شؤون الحجاج: 13

 هي الجهة املعنية بتنظيم وترتيب رحالت الحجاج. . الوكاالت الخارجية:14

 الخدمة أو حزم الخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج.. الخدمات: 15
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 املادة الثانية: اختصاص الوزارة:

تختص الوزارة باإلشراف على شركات أرباب الطوائف وشركات االسناد وشركات تقديم الخدمة والترخيص لها والعمل على 

 النظام، واتخاذ كافة القرارات املنفذة للنظام والالئحة.رفع كفاية العاملين فيها وتحقيق كافة أهداف 

 الباب الثاني: شركات أرباب الطوائف

 املادة الثالثة: إجراءات وأحكام تحول املؤسسات:

: على مؤسسات أرباب الطوائف أن تتخذ شكل شركة مساهمة مقفلة وتقدم خالل تسعين يوًما من تاريخ صدور الالئحة 
ً
أوال

 على:ملف التحول 
ً
 للوزارة مشتمال

. دراسة التحول اإلدارية واملالية والقانونية للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة والتي تمكنها من أداء أعمالها في مجال 1

 اختصاصها وفًقا ألعلى املعايير بما يضمن جودة الخدمات واالستمرارية ويكفل مصلحة املساهمين.

 همة املقفلة.. مقترح النظام األساس للشركة املسا2

. قرار الرسملة وجداول تخصيص األسهم املصادق عليها من املؤسسة ومراجع الحسابات املعين من قبل املؤسسة بما في 3

 ذلك ما يتعلق باملستفيدين.

. قائمة بأسماء املرشحين لعضوية مجلس إدارة الشركة ال تقل عن عشرين مرشًحا من املساهمين املؤسسين وفًقا للمعايير 4

 ملعتمدة من الوزارة.ا

 ثانًيا: يصدر قرار من الوزير باملوافقة على تحول الشركة على أن يتضمن على ما يلي:

 . النص بأن يقوم القرار مقام الجمعية التحويلية للشركة.1

 . اعتماد صيغة النظام األساس.2

 . تسمية أعضاء مجلس اإلدارة املرشحين من املؤسسة واملعينين من الوزير.3

 النص على تمليك األسهم للمساهمين املؤسسين املعتمدين في جدول التخصيص املقدم من املؤسسة.. 4

ا: بعد قرار التحول بذاته ترخيًصا لشركات أرباب الطوائف بممارسة اختصاصها وفًقا للنظام.
ً
 ثالث

 املادة الرابعة: النظام األساس لشركات أرباب الطوائف:

 ل شركة من شركات أرباب الطوائف األحكام التالية:يجب أن يشمل النظام األساس لك

 . رأس املال املعتمد وفًقا لقرار اعتماد الرسملة وتخصيص األسهم الخاص بكل شركة.1

 . آلية إصدار وحفظ شهادات تملك األسهم.2

 . آلية معالجة أسهم املستفيدين.3

 .. أحكام االنعقاد الدائم ملجلس اإلدارة وفق أحكام هذه الالئحة4

 % من رأس املال. 5. أسهم الخزينة على أن ال تقل عن 5
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 تكوين لجنة املراجعة، واللجنة التنفيذية، ولجنة االستثمار، ولجنة الحوكمة، ولجنة الترشيحات والتعويضات.. 6

 . النص على وضع الئحة الحوكمة للشركة.7

 املادة الخامسة: تداول األسهم في شركات أرباب الطوائف:

ا خالل العامين األولين من تأسيس شركات أرباب . يحظر على املساهمين في شركات أرباب الطوائف بيع أسهمهم أو تداوله1

 الطوائف.

. يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف بعد مض ي سنتين من تأسيسها تداول األسهم اململوكة لهم على أن يكون 2

 تداولها بين املساهمين في ذات الشركة، وال يجوز لهم بيعها لغير املساهمين.

 أي بيع لألسهم3
ً
 أو التنازل عنها لغير املساهمين قبل طرح شركة أرباب الطوائف املعنية للتداول. . يقع باطال

 أي بيع لألسهم لغير املواطنين.4
ً
 . يقع باطال

 أي رهن لألسهم قبل الطرح.5
ً
 . يقع باطال

 . ال يجوز للمساهمين في شركات أرباب الطوائف تداول األسهم بأقل من قيمتها السوقية.6

اب الطوائف تحديث سجالت وشهادات ملكية األسهم في حال تداولها بين املساهمين وفًقا ملقتضيات نظام . على شركات أرب7

 الشركات.

 املادة السادسة: أسهم املستفيدين:

 . على كل شركة من شركات أرباب الطوائف أن تعالج أسهم املستفيدين وفًقا ملا يلي:1

 قية وسداد هذه القيمة للمستفيد بغض النظر عن فترة حظر التداول.أن تشتري الشركة األسهم وفًقا لقيمتها السو • 

 أن تحول هذه األسهم كأسهم خزينة دون شرائها من املستفيد.• 

. عند تحويل أسهم املستفيدين ألسهم خزينة دون شرائها منهم تكون يد شركة أرباب الطوائف عليها يد أمانة وتصرف أرباح 2

 الشركة لصالح املستفيد.األسهم طوال مدة بقائها بيد 

. للمستفيد في أي وقت بعد فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول، أن يطلب من الشركة عرض أسهمه للبيع على 3

املساهمين اآلخرين على أن تكون قيمة البيع وفًقا للقيمة السوقية للسهم كحد أدنى، ويكون الحق في شراء األسهم ألقارب 

 من الدرجة األولى والثانية ثم للشركة ثم لباقي املساهمين وفًقا للقيمة السوقية.املستفيد من املساهمين 

. في حال وفاة املستفيد قبل بيع أسهمه، تورث ملكية األسهم للورثة السعوديين فقط وفًقا ألنصبتهم من امليراث بينما تبقى 4

وتقوم الشركة بعرضها للبيع ويكون الحق في األنصبة املخصصة لغير السعوديين من الورثة بيد الشركة كأسهم خزينة 

شراء األسهم ألقارب املستفيد املتوفى من املساهمين من الدرجة األولى والثانية ثم للشركة ثم لباقي املساهمين وفًقا 

%( من عائد بيع األسهم لغير السعوديين من  80للقيمة السوقية وتخصص الشركة بما تراه مناسًبا ما ال يقل عن )

  ثة.الور 
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وز للشركة في حال شرائها لألسهم من املستفيد خالل فترة الحظر وقبل طرح الشركة للتداول أن تعرض هذه األسهم . يج5

ا عليها )
ً
 %( من قيمة الشراء. 20مباشرة على املساهمين في الشركة بقيمة شرائها مضاف

سهم وفًقا لنظامها األساس والئحة . تحدد شركة أرباب الطوائف آلية التواصل مع املستفيد وآلية الشراء والبيع لأل 6

 الحوكمة.

 املادة السابعة: التصويت في الجمعيات العامة لشركات أرباب الطوائف:

 بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة بصرف 1
ً
. يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثال

 النظر عن عدد األسهم التي يملكها.

م نظام الشركات والنظام األساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف على التصويت في الجمعية العامة . تسري أحكا2

 غير العادية.

 . تسري أحكام نظام الشركات على التصويت في انتخابات أعضاء مجلس اإلدارة في شركات أرباب الطوائف.3

 املادة الثامنة: مجلس اإلدارة:

كات أرباب الطوائف من اثني عشر عضًوا وفًقا للنظام، ويحدد النظام األساس لكل شركة من . يتكون مجلس اإلدارة في شر 1

شركات أرباب الطوائف ولوائح الحوكمة الخاصة بها أحكام وشروط انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بعد انتهاء الدورة 

 األولى وآليات اتخاذ القرار في املجلس.

في شركات أرباب الطوائف بحضور ستة من أعضائه على أن يكون منهم رئيس املجلس . يكتمل نصاب انعقاد مجلس اإلدارة 2

 أو من ينيبه وأحد األعضاء املعينين من قبل الوزير.

 . يترأس مجلس اإلدارة أحد األعضاء املعينين من قبل الوزير ويكون له الصوت املرجح عند تساوي عدد األصوات.3

شركات أرباب الطوائف من أربعة من أعضائه لجنة تنفيذية تمثل املجلس في حالة . يشكل مجلس اإلدارة لكل شركة من 4

 االنعقاد الدائم املنصوص عليها في النظام.

. يترأس اللجنة التنفيذية أحد األعضاء املعينين من قبل الوزير ويحدد النظام األساس والئحة اللجان التابعة ملجلس اإلدارة 5

 أحكام اللجنة التنفيذية.

يحدد النظام األساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف، آلية إنشاء اللجان التابعة للمجلس، وآلية استحقاق  .6

وصرف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وفًقا لنظام الشركات، على أن ال تتجاوز مكافأة أعضاء اللجنة التنفيذية عن فترة 

 وية املجلس.االنعقاد الدائم ما يعادل املكافأة املستحقة عن عض

. تلتزم الشركات بأن يكون أحد أعضاء اللجان التابعة للمجالس على األقل )باستثناء اللجنة التنفيذية( من غير أعضاء 7

 مجلس اإلدارة.
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تزم شركات أرباب الطوائف بأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارتها، ورئيسها التنفيذي واملسؤول األول عن الشؤون . تل8

املالية واملسؤول األول عن شؤون تقنية املعلومات واملسؤول األول عن املوارد البشرية واملراجع املالي الداخلي لها 

 سعوديو الجنسية.

 عيين الرئيس التنفيذي من غير املساهمين في الشركة.. تلتزم شركات أرباب الطوائف بت9

 الباب الثالث: التصنيف الكمي والنوعي والتراخيص ونطاق االختصاص

 املادة التاسعة: دليل التصنيف الكمي والنوعي:

: تضع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي للخدمات، على أن يتضمن ما يلي:
ً
 أوال

 ى تقديم الخدمة.. املعايير األساسية ملستو 1

 . توصيف الخدمات.2

 . آليات التعاقد.3

 . مكونات حزم الخدمات.4

 . آلية تسعير الخدمة.5

 . ضمانات تقديم الخدمة.6

 . كل ما تراه الوزارة مما يندرج تحت التصنيف الكمي والنوعي وآلية التسعير.7

 للعمل على تطويره.ثانًيا: تراجع الوزارة دليل التصنيف الكمي والنوعي بشكل سنوي 

ا: على الشركات التابعة وشركات تقديم الخدمة عند تقديم خدماتها االلتزام بالتصنيف النوعي والكمي الذي تصدره 
ً
ثالث

 الوزارة، بما في ذلك ما يتعلق بالضمانات املالية.

 املادة العاشرة: شروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة:

 لشركات تقديم الخدمة وفًقا ملا يلي:. تعد الوزارة شروط الترخيص 1

 متطلبات وزارة الداخلية وأمن الدولة فيما يتعلق بالجوانب األمنية.• 

 معايير وشروط الحصول على التراخيص.• 

 معايير وشروط تجديد التراخيص.• 

 املقابل املالي للحصول على التراخيص وتجديدها.• 

 التقارير وآليات الرقابة.• 

 لوزارة مما يندرج تحت أحكام الترخيص لشركات تقديم الخدمة.كل ما تراه ا• 

. تعمل شركات تقديم الخدمة التابعة وشركات تقديم الخدمة وفًقا لشروط التراخيص لشركات تقديم الخدمة، وعلى 2

 مالها.شركات تقديم الخدمة التقدم للوزارة للحصول على التراخيص الالزمة لتقديم الخدمة قبل البدء في ممارسة أع
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. يتم تجديد التراخيص للشركات التابعة وشركات تقديم الخدمة كل خمس سنوات بعد سداد املقابل املالي للتجديد ووفًقا 3

 ألحكام وشروط الترخيص.

 املادة الحادية عشر: تراخيص شركات أرباب الطوائف:

التحول، ويعد قرار التحول بمثابة . لشركات أرباب الطوائف ممارسة اختصاصها بموجب النظام وبمجرد صدور قرار 1

 الترخيص لها.

 . ال تخضع شركات أرباب الطوائف ألحكام وشروط الترخيص لشركات تقديم الخدمة.2

 . تلتزم شركات أرباب الطوائف باالختصاص املحدد لها في النظام.3

بأحكام أنظمة املنافسة، وال يجوز . تلتزم شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة التابعة وشركات تقديم الخدمة 4

بأي حال لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة القيام بالتنسيق فيما بينهما ألغراض احتكار السوق أو رفع 

 قيمة الخدمة على الحجاج ويعتبر ذلك من املخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها النظام.

 ات أرباب الطوائف ومجاالت االستثمار:املادة الثانية عشر: الشركات التابعة لشرك 

 . على كل شركة من شركات أرباب الطوائف تأسيس شركة إسناد مساهمة مقفلة واحدة تكون مملوكة لها بالكامل.1

. على شركات أرباب الطوائف أن تنش ئ شركة أو عدة شركات مساهمة بعد موافقة الوزارة لتقديم الخدمة وتتملك نسبة 2

 ا كحد أدنى عند التأسيس وفًقا للمعايير التالية:% من رأس ماله 51

أ. أن يكون املساهمون في الشركات التابعة لشركة أرباب الطوائف عند تأسيسها من املساهمين في شركة أرباب الطوائف 

 املالكة للشركة.

 ب. الحوكمة القويمة واتباع أعلى معايير اإلفصاح والشفافية.

 ًقا ملعاير الوزارة.ج. التركيز على أداء الخدمة وف

 د. التركيز على كفاءة العمل وديمومة الشركة.

 هـ. ضمان أداء الخدمات وفًقا ألعداد الحجاج السنوية التي تحددها الوزارة.

( من هذه املادة، يجوز لشركة الوكالء وشركة الزمازمة خالل فترة الحظر أن تقدم 2( و )1. استثناًء من حكم الفقرة )3

 مباشر دون إنشاء شركات إسناد أو شركات تقديم خدمة تابعة.خدماتها بشكل 

. تلتزم شركات اإلسناد بالتعاقد ملدة خمس سنوات مع الشركات األخرى العاملة في نطاق اختصاص شركة أرباب الطوائف 4

بينهم وفًقا ألحكام  التي تتبع لها، وذلك لتقديم الخدمات املشتركة على أساس املشاركة في الدخل بنسبة يتم االتفاق عليها

 دليل التصنيف الكمي والنوعي.
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. يجوز لشركات أرباب الطوائف بيع املزيد من أسهمها في شركات تقديم الخدمة التابعة لها ملستثمرين استراتيجيين بعد 5

شركة أرباب انتهاء العام املالي الثاني على أن تدعم عملية البيع نشاطات شركة تقديم الخدمة التابعة ويحقق مصلحة 

 الطوائف املعنية شريطة أن تحافظ شركة أرباب الطوائف املالكة على نسبة السيطرة وفًقا للنظام األساس ي للشركة.

. على شركات أرباب الطوائف الحصول على موافقة الوزير عند القيام بأي عملية بيع أسهم شركات تقديم الخدمة التابعة 6

 قبل طرح شركة أرباب الطوائف.

يجوز لشركات أرباب الطوائف أن تقوم باالستثمار في كافة املجاالت بشكل مباشر بعد تأسيس شركة اإلسناد وشركة أو . 7

 شركات تقديم الخدمة التابعة لكل منها.

 املادة الثالثة عشر: تراخيص شركات تقديم الخدمة التابعة:

 مة لتقديم الخدمة وفًقا لشروط التراخيص.. على شركات تقديم الخدمة التابعة الحصول على التراخيص الالز 1

. لشركات تقديم الخدمة التابعة تقديم خدماتها ألي من الحجاج التابعين الختصاص الشركات األخرى بعد مض ي ثالث 2

 سنوات من تاريخ نفاذ النظام.

 املادة الرابعة عشر: تراخيص شركات تقديم الخدمة:

تأسيس الكيان املناسب واألشخاص ذوو الصفة االعتبارية نشاط تقديم يمارس األشخاص ذووا الصفة الطبيعية بعد 

 الخدمة للحجاج بعد مض ي ثالث سنوات من نفاذ النظام بموجب ترخيص من الوزارة وفًقا لشروط التراخيص.

 الباب الرابع: تقديم الخدمات وضمان استمرارها

 املادة الخامسة عشر: تقديم الخدمة:

 الخدمة أن تقدم خدماتها للحجاج وفًقا لدليل التصنيف الكمي والنوعي.. يجب على شركات تقديم 1

 . يتم التعاقد على الخدمات من خالل املنصة.2

. يحظر على الشركات التابعة التعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر أو تسويق خدماتها للحجاج خارج نطاق اختصاصها 3

 ام.خالل الثالث السنوات األولى من تاريخ نفاذ النظ

. يحق لشركات تقديم الخدمة التابعة بعد مض ي ثالث سنوات من نفاذ النظام تقديم الخدمة للحجاج من أي جنسية 4

 كانت سواء كانت في نطاق اختصاصها أو في نطاق اختصاص غيرها من الشركات.

 املادة السادسة عشر: ضمان استمرار الخدمة للحجاج:

ائف تقديم الخدمات من خالل شركات تقديم الخدمة التابعة لها للحجاج . تضمن كل شركة من شركات أرباب الطو 1

 الواقعين ضمن نطاق اختصاصها حسب الحصة املخصصة من الوزارة لكل شركة من هذه الشركات.

. على جميع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة التابعة اتخاذ ما يلزم من احتياطات لضمان استمرار أداء 2

 للحجاج. الخدمة
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. في حال إخالل أي من شركات تقديم الخدمة بالتزاماتها، أو تعطلها ألي سبب كان، ولم تقم شركة أرباب الطوائف من 3

خالل شركة اإلسناد التابعة لها بمعالجة الوضع، فإنه يحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير الالزمة بما في ذلك تكليف شركة 

والرجوع بقيمتها على الشركة املخالفة بما في ذلك تسييل الضمان البنكي املقدم منها أخرى مرخص لها بتقديم الخدمة 

لصالح الوزارة، وتكون شركة أرباب الطوائف املعنية أو شركة اإلسناد التابعة لها ضامنين للشركة املخالفة في حالة عدم 

 السداد أو عدم كفاية الضمان.

 املادة السابعة عشر: التقارير:

كات أرباب الطوائف وشركات اإلسناد وشركات تقديم الخدمة بتقديم تقرير دوري للوزارة عن أدائها التشغيلي واملالي تلتزم شر 

 وفًقا للمعايير التي تحددها الوزارة للتقارير الدورية في شروط التراخيص.

 املادة الثامنة عشر: الرقابة:

 بتوصيف املخالفات وما يقابلها 1
ً
 من العقوبات على أن يشمل ما يلي:. تضع الوزارة دليال

 توصف املخالفات وما يقابلها من عقوبات.• 

 مهام موظفي الرقابة على الشركات ونطاق اختصاصهم.• 

ا له بما في ذلك ما يتعلق • 
ً
اإلجراءات التفصيلية لعمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذ

 الها، واملدد النظامية وعدد الجلسات وضبطها وآلية االستدعاء والتواصل مع اللجنة.بأمانة السر وإدارة أعم

ا له:
ً

 املادة التاسعة عشر: تشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذ

املؤهالت الشرعية أو النظامية، . تشكل اللجنة وفًقا ملا ورد في املادة الثانية عشرة من النظام من خمسة أعضاء، من حملة 1

بموجب قرار صادر من الوزير، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويكون لألخير صالحيات الرئيس عندما يحل محله حال 

 غياب الرئيس.

لقرار . تكون اللجنة مستقلة في عملها وتنعقد في مقر الوزارة أو أي من أفرعها بحسب ما تراه اللجنة وفًقا آلليات اتخاذ ا2

 فيها.

. يجب أال يكون ألي عضو في اللجنة أي مصلحة مع أي شخص أو جهة من الجهات التي ينظر في مخالفاتها، ويجب عليه أن 3

 يفصح عن ذلك فور معرفته باملصلحة، والتنحي وعدم مشاركة اللجنة في نظر ذلك املوضوع.

اؤها قبل حلول موعد انتهائها وإعادة تشكيلها بموجب قرار . مدة اللجنة ثالث سنوات من تاريخ قرار تشكيلها، ويجوز إنه4

 يصدر من الوزير.

 . يحدد الوزير مكافآت أعضاء اللجنة.5

. في حال تغيب عضو اللجنة عن حضور ثالث جلسات متصلة أو متفرقة خالل سنة دون سبب مقبول من قبل رئيس 6

 له.
ً
  اللجنة يتم عزله ويعين الوزير بديال
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 املادة العشرون: اختصاص اللجنة:

 تختص اللجنة بما يلي:

. النظر في مخالفات شركات أرباب الطوائف وشركات اإلسناد وشركات تقديم الخدمة ألحكام النظام، أو القرارات الوزارية 1

ا له، املحالة لها من صاحب الصالحية وإيقاع العقوبات املنصوص عليها في النظام.
ً
 الصادرة تنفيذ

النظر في املخالفات املتعلقة بتقديم الخدمة من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية أو الطبيعية دون الحصول على . 2

 التراخيص الالزمة من الوزارة.

. النظر في املخالفات املتعلقة بأعضاء مجالس اإلدارة أو املدراء التنفيذيين أو غيرهم من العاملين في شركات أرباب 3

 تقديم الخدمة. الطوائف أو شركات

. إذا كانت املخالفة املرفوعة للجنة منطوية على مخالفة تعاقب عليها أنظمة أخرى، فعليها إحالتها بواسطة صاحب 4

الصالحية إلى الجهة املختصة التخاذ ما يلزم نظاًما، واتخاذ القرار محل املخالفة ما لم يتبين عدم إمكانية اتخاذ القرار 

 في أحدها دون األخرى.

 ملادة الحادية والعشرون: قرارات اللجنة والتظلمات:ا

 . تصدر قرارات اللجنة باألغلبية بحضور الرئيس أو من ينوبه ويجوز توقيع القرارات بالتمرير.1

. في الحاالت التي يلزم فيها امتناع العضو عن الحضور أو التنحي لتضارب املصالح، يكتفي بحضور باقي األعضاء وتحسب 2

 لى أساس الحاضرين.األغلبية ع

 . تعتمد قرارات اللجنة من قبل الوزير.3

ا له االعتراض عليه أمام املحكمة اإلدارية.4
ً
 . يحق ملن صدر ضده أي قرار بناًء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذ

 املادة الثانية والعشرون: الفترة االنتقالية:

كام النظام والالئحة على مؤسسات أرباب الطوائف ريثما يتم تحولها إلى شركة . بدًءا من تاريخ نفاذ الالئحة تطبق أح1

 مساهمة مقفلة.

. يستمر العمل بالقرارات واألوامر املتعلقة بتحديد املقابل املالي واستحصاله إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي 2

 للخدمات وآليات تسعيرها من الوزارة 

لواردة بالنظام على أعضاء مجالس اإلدارة بمؤسسات أرباب الطوائف في حال تأخر املؤسسة في . للوزير تطبيق العقوبات ا3

 التحول.

 املادة الثالثة والعشرون: أثر طرح شركات أرباب الطوائف لالكتتاب العام:

في  بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف لالكتتاب العام، ينتهي العمل للشركة التي تم طرحها بما ورد .1

 ( من املادة السادسة من النظام وكذلك العمل باملواد املتعلقة بها في الالئحة.4، 3، 2، 1الفقرات )
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( من املادة السادسة من النظام، ينتهي 8. في حال طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف لالكتتاب العام وفًقا للفقرة )2

 االختصاص بمجرد االنتهاء من عملية الطرح.العمل بمدد الحظر الواردة في الالئحة وكذلك نطاق 

 املادة الرابعة والعشرون: النظام األساس لشركات أرباب الطوائف:

. يصدر النظام األساس لكل شركة من شركات أرباب الطوائف بقرار من الوزير، وعلى الشركة املعنية التقديم لوزارة 1

 ة بموجب أحكام النظام والالئحة التنفيذية ونظام الشركات.التجارة واالستثمار للحصول على السجل التجاري للشرك

 . يصدر النظام األساس لشركات تقديم الخدمة التابعة وفًقا لنظام الشركات بعد موافقة الوزير.2

 املادة الخامسة والعشرون: نفاذ الالئحة وتفسير أحكامها:

على موقع الوزارة، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام  . تعد هذه الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الوزير ونشرها1

 وقرارات وزارية.

 . للوزير تفسير أحكام هذه الالئحة وتعديل أحكامها كلما دعت الحاجة لذلك، واالستثناء منها.2
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