إرشادات التقدم بطمب الترخيص بممارسة األنشطة التمويمية
 -1المقدمة:
نص نظام التمويل العقاري ونظام اإليجار التمويمي ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحيا التنفيذية
عمى تكميف مؤسسة النقد العربي السعودي بالترخيص لشركات التمويل في المممكة العربية

السعودية واإلشراف عمييا.

وتضمن نظام مراقبة شركات التمويل والئحتو التنفيذية أحكاماً تنظم متطمبات واجراءات الترخيص

بممارسة األنشطة التمويمية المنصوص عمييا في المادة العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل،

وأعدت المؤسسة النماذج الالزمة لطمبات الترخيص ونشرتيا عمى موقعيا اإللكتروني عمى اإلنترنت

(.)www.sama.gov.sa

ويمكن االطالع عمى أنظمة التمويل ولوائحيا التنفيذية ونماذج الترخيص عمى موقع المؤسسة عمى

اإلنترنت.

 -2نماذج طمب الترخيص:

النموذج األول :طمب الترخيص لشركات التمويل الجديدة :ىذا النموذج مخصص لمشركات التي
سوف تؤسس لممارسة أي نشاط من أنشطة التمويل.

النموذج الثاني :طمب الترخيص لشركات التمويل القائمة :ىذا النموذج مخصص لمشركات
والمؤسسات العاممة التي تمارس نشاط التمويل في المممكة قبل سريان نظام مراقبة شركات

التمويل التي تنطبق عمييا أحكام المادة السادسة والثالثون من نظام مراقبة شركات التمويل
والمادة السابعة والتسعون من الالئحة التنفيذية لمنظام.

النموذج الثالث :طمب الترخيص لمبنوك التجارية بممارسة أنشطة التمويل العقاري واإليجار

التمويمي :ىذا النموذج مخصص لمبنوك التجارية لمحصول عمى ترخيص بممارسة نشاط التمويل
العقاري و/أو نشاط اإليجار التمويمي.
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 -3المستندات المطموبة :يجب تسميم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة في
نموذج طمب الترخيص ورقياً مع قرص مرن ( )CDأو وحدة تخزين ( )USBتحتوي نسخة

إلكترونية مطابقة من نموذج طمب الترخيص بعد إكمالو.

 المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طمب الترخيص لشركات التمويل الجديدة:
.1

نموذج طمب الترخيص المعتمد من المؤسسة بعد إكمالو وفقا لألقسام الموضحة في
النموذج (ورقياً والكترونياً).

.2

نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام األساسي وفق النموذج المعتمد من

.3

وصف الييكل التنظيمي متضمناً اإلدارات والوظائف الالزمة جميعيا والميام الرئيسة

.4

نموذج متطمبات المالءمة المعتمد من المؤسسة لكل مؤسس بعد إكمالو وتوقيعو من

.5

نموذج متطمبات المالءمة المعتمد من المؤسسة لكل مرشح لعضوية مجمس اإلدارة بعد

المؤسسة.

لكل منيا.

المؤسس والمصادقة عميو من الشخص المفوض بتقديم طمب الترخيص.

إكمالو وتوقيعو من المرشح والمصادقة عميو من الشخص المفوض بتقديم طمب
الترخيص.

.6

دراسة الجدوى االقتصادية ،وفق التفاصيل المحددة في نموذج طمب الترخيص.

.8

ضمان بنكي غير قابل لإللغاء بمبمغ يعادل الحد األدنى لرأس المال لمنشاط أو األنشطة

.7

خطة عمل الشركة ،وفق التفاصيل المحددة في نموذج طمب الترخيص.

التمويمية المطموب الترخيص بممارستيا ،وفقاً لمنموذج الذي تحدده المؤسسة ،صادر
.9

لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحمية ،يجدد تمقائياً حتى سداد رأس المال كامالً.

مشروعات االتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير ،والسيما االتفاقيات والعقود مع
األطراف ذات العالقة ومقدمي الخدمات الخارجيين.

 المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طمب الترخيص لشركات التمويل القائمة:
.1

نموذج طمب الترخيص المعتمد من المؤسسة بعد إكمالو وفقا لألقسام الموضحة في

النموذج (ورقياً والكترونياً).

2

.2

نسخ من عقد التأسيس والنظام األساسي ،ومشروع تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي

.3

وصف الييكل التنظيمي متضمناً اإلدارات والوظائف الالزمة جميعيا والميام الرئيسة

.4

نموذج متطمبات المالءمة المعتمد من المؤسسة لكل مساىم بعد إكمالو وتوقيعو من

.5

نموذج متطمبات المالءمة المعتمد من المؤسسة لكل عضو في مجمس اإلدارة بعد

.6

وفق النموذج المعتمد من المؤسسة.
لكل منيا.

المساىم والمصادقة عميو من شركة التمويل.

إكمالو وتوقيعو من العضو والمصادقة عميو من شركة التمويل.

نموذج متطمبات المالءمة المعتمد من المؤسسة لكل عضو في اإلدارة العميا بعد إكمالو
وتوقيعو من العضو والمصادقة عميو من شركة التمويل.

.7

دراسة الجدوى االقتصادية ،وفق التفاصيل المحددة في نموذج طمب الترخيص.

.9

ضمان بنكي وفق النموذج المعتمد من المؤسسة لشركة التمويل التي يقل رأس ماليا

.8

خطة عمل الشركة ،وفق التفاصيل المحددة في نموذج طمب الترخيص.

المدفوع عن الحد األدنى لرأس المال لمنشاط أو األنشطة التمويمية المطموب الترخيص
بممارستيا ،بمبمغ يعادل الفرق بين الحد األدنى لرأس المال لمنشاط أو األنشطة التمويمية

المطموب الترخيص بممارستيا ورأس المال المدفوع لشركة التمويل.

 .11نسخ من االتفاقيات والعقود مع الغير وال سيما االتفاقيات والعقود مع األطراف ذات
العالقة ومقدمي الخدمات الخارجيين ،باإلضافة إلى نسخ من مشروعات االتفاقيات
والعقود المقترحة.

 .11شيادة سارية المفعول من مصمحة الزكاة والدخل.
 .12نسخة من السجل التجاري لمشركة.

 .13شيادة من مكتب العمل تتضمن بيانات أعداد الموظفين ونسبة السعودة.
 .14رخصة مستثمر أجنبي من الييئة العامة لالستثمار (لممساىمين األجانب فقط).

 .15شيادة صادرة من مكتب المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية المختص تثبت تسجيل
الشركة في المؤسسة العامة لمتأمينات االجتماعية.

 .16القوائم المالية المدققة لمسنوات الثالث السابقة.
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 المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طمب الترخيص لمبنوك التجارية:
.1

نموذج طمب الترخيص بممارسة أنشطة التمويل العقاري واإليجار التمويمي المعتمد من

.2

وصف الييكل التنظيمي لموحدات التنظيمية ذات العالقة بأنشطة التمويل العقاري

المؤسسة بعد إكمالو وفقا لألقسام الموضحة في النموذج (ورقياً والكترونياً).

واإليجار التمويمي والوظائف المرتبطة بيا وارتباطاتيا التنظيمية والميام الرئيسة لكل

منيا.

.3

دراسة الجدوى االقتصادية ،وفق التفاصيل المحددة في نموذج طمب الترخيص.

.5

نسخ من االتفاقيات والعقود مع الغير فيما يخص األنشطة المطموب الترخيص

.4

خطة العمل ،وفق التفاصيل المحددة في نموذج طمب الترخيص.

بممارستيا وال سيما االتفاقيات والعقود مع األطراف ذات العالقة ومقدمي الخدمات
الخارجيين ،باإلضافة إلى نسخ من مشروعات االتفاقيات والعقود المقترحة.

 -4إجراءات الترخيص:
 .1عمى مقدم طمب الترخيص إكمال نموذج طمب الترخيص الخاص وفق ما ىو موضح في
القسمين ( )2و( )3أعاله وتقديمو لممؤسسة مع كافة المرفقات الموضحة في قائمة

المتابعة في نموذج طمب الترخيص.

 .2تُشعر المؤسسة طالب الترخيص كتابياً باكتمال طمبو بعد استيفاء جميع المتطمبات المقررة
في نظام مراقبة شركات التمويل والئحتو التنفيذية.
 .3تُشعر المؤسسة طالب الترخيص كتابياً بالموافقة األولية أو الرفض المسبب خالل ()61
ستين يوم عمل من تاريخ إشعارىا طالب الترخيص باكتمال طمبو .وال تعد موافقة
المؤسسة األولية منحاً لمترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط التمويمي.

 .4بالنسبة لشركات التمويل الجديدة ،يحال الطمب إلى و ازرة التجارة والصناعة الستكمال

إجراءات تأسيس الشركة ،وتسجيميا وفقًا لنظام الشركات .وتزود الشركة المؤسسة بنسخة
من السجل التجاري لمشركة ونظاميا األساسي متضمنة األنشطة الواردة في موافقة

المؤسسة األولية بعد تأسيسيا وما يثبت دفع كامل رأس المال وأي تمويل مبدئي إضافي
مبين في خطة العمل واتخاذ كل ما يمزم لبدء ممارسة األنشطة التمويمية المطموب
ّ
الترخيص بممارستيا ،مثل توفير الموارد البشرية والنظم والتجييزات الالزمة.
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 .5بالنسبة لشركات التمويل القائمة ،تقوم الشركة بتعديل سجميا التجاري والنظام األساسي
ومواءمة أوضاعيا مع المتطمبات النظامية وتزويد المؤسسة بما يثبت ذلك.

 .6يقوم المختصين في المؤسسة بزيارة مقر الشركة أو البنك ومقابمة مسئوليو واالطالع عمى
األنظمة واإلجراءات والسجالت لمتحقق من استيفاء المتطمبات النظامية وجاىزية الشركة
أو البنك لممارسة النشاط.

 .7تصدر المؤسسة الترخيص بعد استيفاء المتطمبات النظامية والمقابل المالي المنصوص
عميو في المادة الثانية والعشرون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
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األسئمة المتكررة
األسئـمة العـامة:
 ما األنشطة التمويمية التي يجب الحصول عمى ترخيص بممارستها من مؤسسة النقد العربي السعودي؟
ال يجوز ألي شخص ممارسة أي نشاط تمويمي إال بعد الحصول عمى ترخيص من المؤسسة وفقاً لنظام
مراقبة شركات التمويل والئحتو التنفيذية واألنظمة المرعية األخرى.
 كيف يمكن الحصول عمى نماذج ومتطمبات الترخيص؟
يمكن االطالع عمى أنظمة التمويل ولوائحيا التنفيذية والحصول عمى نماذج طمب الترخيص من قسم التمويل

عمى موقع مؤسسة النقد العربي السعودي عمى اإلنترنت عمى الرابط اآلتي:
(.(http://www.sama.gov.sa/Finance

 هل يمكن الحصول عمى نماذج الترخيص بالمغة اإلنجميزية؟
يمكن الحصول عمى نماذج طمب الترخيص بالمغة اإلنجميزية من الصفحة اإلنجميزية لقسم التمويل عمى موقع
مؤسسة النقد العربي السعودي عمى اإلنترنت عمى الرابط اآلتي:

(.(http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/Finance

 هل هناك أنواع مختمفة لنماذج طمب الترخيص بحسب نوع الجهة المتقدمة بطمب الترخيص؟
ىناك ثالثة أنواع من نماذج طمب الترخيص:
النموذج األول :طمب الترخيص لشركات التمويل الجديدة :ىذا النموذج مخصص لمشركات التي
سوف تؤسس لممارسة أي نشاط من أنشطة التمويل.

النموذج الثاني :طمب الترخيص لشركات التمويل القائمة :ىذا النموذج مخصص لمشركات
والمؤسسات العاممة التي تمارس نشاط التمويل في المممكة قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل

التي تنطبق عمييا أحكام المادة السادسة والثالثون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة السابعة
والتسعون من الالئحة التنفيذية لمنظام.

النموذج الثالث :طمب الترخيص لمبنوك التجارية بممارسة أنشطة التمويل العقاري واإليجار

التمويمي :ىذا النموذج مخصص لمبنوك التجارية لمحصول عمى ترخيص بممارسة نشاط التمويل
العقاري و/أو نشاط اإليجار التمويمي.
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 ما المستندات التي ينبغي أن يتضمنها طمب الترخيص؟
يجب أن يتضمن طمب الترخيص نموذج طمب الترخيص المعتمد من المؤسسة بعد إكمالو وفقا لألقسام
الموضحة في النموذج مرافق لو كافة المتطمبات المنصوص عمييا في المادة السابعة من الالئحة التنفيذية
لنظام مراقبة شركات التمويل وقائمة المتابعة الموجودة في نموذج طمب الترخيص .ويمكن الحصول عمى نسخة
إلكترونية من نموذج طمب الترخيص من قسم التمويل عمى موقع مؤسسة النقد العربي السعودي عمى اإلنترنت.
 هل يجب تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات ضمن طمب الترخيص؟
يجب تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات ضمن طمب الترخيص وفق التفاصيل المنصوص عمييا
في قائمة المتابعة في نموذج طمب الترخيص.
 هل يجب تقديم طمب الترخيص بنسخة إلكترونية أم نسخة ورقية؟
يجب تسميم النماذج والمستندات الموضحة في قائمة المتابعة ورقياً مع قرص مرن ( )CDأو وحدة تخزين
( )USBتحتوي نسخة إلكترونية مطابقة من نموذج طمب الترخيص بعد إكمالو.
 ما الحد األدنى لرأس المال لشركة التمويل؟
يكون الحد األدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل حسب اآلتي:
 )211,111,111( -مائتا مميون ريـال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري.

 ( )111,111,111مئة مميون ريـال لشركة التمويل التي تمارس نشاطاً أو أكثر من األنشطة التمويميةخالف التمويل العقاري.

 ( )11,111,111عشرة ماليين ريـال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناىي الصغر دونغيره من األنشطة التمويمية.

 هل يمكن طمب الترخيص لممارسة أكثر من نشاط تمويمي؟
ال يوجد ما يمنع طمب الترخيص لممارسة أكثر من نشاط تمويمي من األنشطة المنصوص عمييا في المادة
العاشرة من نظام مراقبة شركات التمويل خالف التمويل العقاري ،مع ضرورة مراعاة اآلتي:
 ال يجوز لمشركة المرخص ليا بممارسة نشاط التمويل العقاري ممارسة أنشطة تمويمية أخرى خالفالتمويل العقاري.

 ال يجوز لمشركة المرخص ليا بممارسة نشاط التمويل متناىي الصغر ممارسة أنشطة تمويمية أخرىخالف التمويل متناىي الصغر.
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 ال يجوز لغير الشركة المرخص ليا بممارسة نشاط التمويل العقاري تمويل العقار بأي صيغة من صيغالتمويل.

 أين وكيف يمكن تقديم طمب الترخيص؟
يقدم طمب الترخيص وكافة المستندات المطموبة لإلدارة العامة لمراقبة شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي
السعودي عمى العنوان اآلتي:
مؤسسة النقد العربي السعودي
شارع المعذر  -الرياض
المممكة العربية السعودية
ىاتف +96614662121 :
 كيف يمكن لمقدم طمب الترخيص التواصل مع المؤسسة في شأن طمب الترخيص؟
يمكن التواصل مع المؤسسة عمى البريد اإللكتروني الخاص باإلدارة العامة لمراقبة شركات التمويل
( ،)finance@sama.gov.saويجب تضمين رقم مقدم الطمب لدى المؤسسة في جميع المراسالت مع
المؤسسة.
 ما الفترة التي تستغرقها دراسة طمب الترخيص؟
تختمف المدة الالزمة لدراسة طمب الترخيص حسب نوع النشاط المطموب الترخيص بممارستو ومدى جودة
واكتمال المستندات المقدمة ضمن طمب الترخيص .وسوف تُشعر المؤسسة طالب الترخيص كتابياً بالموافقة
األولية أو الرفض المسبب خالل ( )61ستين يوم عمل من تاريخ إشعارىا طالب الترخيص باكتمال طمبو .وال
تعد موافقة المؤسسة األولية منحاً لمترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط التمويمي.
 ما الفرق بين الموافقة األولية ومنح الترخيص؟
الغرض من الموافقة األولية السماح لممؤسسين باستكمال إجراءات تأسيس الشركة واتخاذ ما يمزم لبدء ممارسة
األنشطة التمويمية المطموب الترخيص بممارستيا .أما إصدار الترخيص فيكون بعد تأسيس الشركة واستيفاء
المتطمبات النظامية والفنية لبدء النشاط.
 هل هناك مدة معينة الستكمال إجراءات تأسيس الشركة واستيفاء المتطمبات النظامية والفنية األخرى؟
يجب استكمال تأسيس شركة التمويل خالل ستة أشير من تاريخ موافقة المؤسسة األولية وتزويد المؤسسة
بنسخة من السجل التجاري لمشركة ونظاميا األساسي متضمنة األنشطة الواردة في موافقة المؤسسة األولية.
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وتنتيي صالحية موافقة المؤسسة األولية بعد مضي ستة أشير من تاريخ تمك الموافقة ،ويجوز بعد الحصول
عمى خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتيا تمديد المدة ستة أشير أخرى حداً أقصى.
 هل هنالك مقابل مالي لمترخيص؟
لممؤسسة استيفاء مقابل مالي حسب اآلتي:
 )211,111( مائتا ألف ريـال لقاء إصدار الترخيص.
 )111,111( مئة ألف ريـال لقاء تجديد الترخيص.

 )51,111( خمسون ألف ريـال لقاء تعديل الترخيص.

استثناء من ذلك ،يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناىي الصغر أو
و
ً
تجديده أو تعديمو ( )11,111عشرة آالف ريـال.

 هل تحتاج الشركات لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عند طرح منتج جديد أو تعديل منتج قائم؟
يجب عمى شركة التمويل الحصول عمى خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتيا قبل طرح أي منتجات
تمويمية أو تعديميا.
 ما طريقة دفع المقابل المالي لمترخيص؟
يدفع المقابل المالي لمترخيص بشيك مصرفي ألمر مؤسسة النقد العربي السعودي قبل استالم الترخيص.
 هل يوجد مدة محددة لمترخيص الممنوح من مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التمويل؟
بناء عمى طمب شركة التمويل وفقاً لممتطمبات المنصوص عمييا
مدة الترخيص خمس سنوات ولممؤسسة تجديده ً

في الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
 متى يجب عمى الشركة تجديد الترخيص؟

يجب تقديم طمب تجديد الترخيص إلى المؤسسة قبل ستة أشير عمى األقل من تاريخ انتياء مدة الترخيص،
وفق المتطمبات المنصوص عمييا في المادة السابعة عشرة من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
األسئمة المتعمقة بالشركات الجديدة:
 هل يكون تأسيس شركة التمويل الجديدة قبل التقدم بطمب الترخيص أم بعده؟
يكون التقدم بطمب الترخيص قبل تأسيس الشركة .وتحيل المؤسسة طمب الترخيص بعد الموافقة األولية عميو
إلى و ازرة التجارة والصناعة الستكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيميا وفقاً لنظام الشركات.
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 هل يكون الحصول عمى رخصة المستثمر األجنبي (لممؤسسين األجانب) قبل التقدم بطمب الترخيص أم
بعده؟

يكون التقدم بطمب الحصول عمى رخصة المستثمر األجنبي (لممؤسسين األجانب) بعد الحصول عمى الموافقة
األولية من المؤسسة.
 هل يجب تقديم ضمان بنكي ضمن طمب الترخيص؟
يجب تقديم ضمان بنكي ،وفقاً لمنموذج الذي تحدده المؤسسة ،بمبمغ يعادل الحدل األدنى لرأس المال لمنشاط أو
األنشطة التمويمية المطموب الترخيص بممارستيا ،حسب متطمبات المادة السابعة من الالئحة التنفيذية لنظام
مراقبة شركات التمويل.
األسئمة المتعمقة بالشركات القائمة:
 ما المقصود بالشركات القائمة؟

يقصد بالشركات القائمة الشركات والمؤسسات العاممة التي تمارس نشاط التمويل في المممكة قبل سريان نظام

مراقبة شركات التمويل وتنطبق عمييا أحكام المادة السادسة والثالثون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة
السابعة والتسعون من الالئحة التنفيذية لمنظام.
 هل هنالك مهمة محددة لمشركات القائمة لمتقدم بطمب الترخيص؟
ينبغي عمى الشركات والمؤسسات العاممة التي تزاول نشاط التمويل في المممكة قبل سريان النظام التقدم بطمب
الترخيص وخطة تسوية األوضاع أو تزويد المؤسسة بخطة لمخروج من السوق قبل نياية دوام يوم األربعاء
1434/11/14ىـ ـ الموافق 2113/8/21م.
 هل يجب عمى الشركات القائمة تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات ضمن طمب الترخيص؟
يجب عمى الشركات القائمة تقديم دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات ضمن طمب الترخيص وفق
المتطمبات المنصوص عمييا في قائمة المتابعة في نموذج طمب الترخيص لمشركات القائمة.
 هل يجب عمى الشركات القائمة تقديم ضمان بنكي ضمن طمب الترخيص؟
يجب عمى الشركات القائمة التي يقل رأس ماليا المدفوع عن الحد األدنى لرأس المال لمنشاط أو األنشطة
التمويمية المطموب الترخيص بممارستيا تقديم ضمان بنكي وفق النموذج المعتمد من المؤسسة بمبمغ يعادل
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الفرق بين الحد األدنى لرأس المال لمنشاط أو األنشطة التمويمية المطموب الترخيص بممارستيا ورأس المال
المدفوع لشركة التمويل.
األسئمة المتعمقة بالبنـوك التجارية:
 ما األنشطة التمويمية التي يشترط حصول البنك التجاري عمى ترخيص بممارستها؟
نشاط التمويل العقاري ونشاط اإليجار التمويمي.
 ما المستندات التي ينبغي أن يتضمنها طمب الترخيص لمبنوك التجارية؟
يجب أن يتضمن طمب الترخيص نموذج طمب الترخيص الخاص بالبنوك التجارية المعتمد من المؤسسة بعد
إكمالو ويرفق بو كافة المتطمبات المنصوص عمييا في قائمة المتابعة الموجودة في نموذج طمب الترخيص
الخاص بالبنوك التجارية .ويمكن الحصول عمى نسخة إلكترونية من نموذج طمب الترخيص من قسم التمويل
عمى موقع مؤسسة النقد العربي السعودي عمى اإلنترنت.
 هل هنالك مهمة محددة لمبنوك التجارية لمتقدم بطمب الترخيص؟
يجب عمى البنوك التجارية الراغبة في االستمرار في ممارسة نشاط التمويل العقاري و/أو نشاط اإليجار
التمويمي التقدم بطمب الترخيص بممارسة أحد ىاذين النشاطين أو كالىما وذلك قبل نياية دوام يوم األربعاء
1434/11/14ىـ ـ الموافق 2113/8/21م.
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