إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة
نشاطات مساندة لنشاط التمويل

إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل
ا
أوًل :املقدمة:
نصت قواعد الترخيص للنشاطات املساندة لنشاط التمويل على الحكام املنظمة للترخيص ملمارسة
النشاط املساند لنشاط التمويل ،وأعدت املؤسسة النموذج الالزم للتقدم بطلب الترخيص ونشرته على
موقعها اإللكتروني على اإلنترنت ،الذي يمكن اًلطالع عليه من خالل الرابط ).(www.sama.gov.sa .
ً
ثانيا :املستندات املطلوبة :
يجب تسليم النماذج واملستندات املوضحة في قائمة املتابعة في نموذج طلب الترخيص ورقيا ووحدة
ا
التخزين( )USBالتي تحتوي على نسخة إلكترونية مطابقة حسب ما هو موضح في البند ثالثا أدناه.
ً
ثالثا :املستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9

خطاب طلب التقدم بالترخيص ملمارسة النشاط املساند لنشاط التمويل (ورقيا).
نموذج طلب الترخيص املعتمد من املؤسسة بعد إكماله ا
وفقا لألقسام املوضحة في النموذج
ا
(إلكترونيا).
ا
(إلكترونيا).
نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الساس ي للشركة
ا
متضمنا اإلدارات والوظائف الالزمة جميعها واملهام الرئيسة لكل منها
وصف الهيكل التنظيمي
ا
(إلكترونيا).
نموذج متطلبات املالءمة املعتمد من املؤسسة لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من املؤسس
ا
واملصادقة عليه من الشخص املفوض بتقديم طلب الترخيص (ور ا
وإلكترونيا).
قيا
نموذج متطلبات املالءمة املعتمد من املؤسسة لكل مرشح لعضوية مجلس اإلدارة بعد إكماله
وتوقيعه من املرشح واملصادقة عليه من الشخص املفوض بتقديم طلب الترخيص (ور ا
قيا
ا
وإلكترونيا).
د اسة الجدوى اًلقتصادية التي تشمل تحديد السوق املستهدفة والخدمات التي ُ
ستطرح ونموذج
ر
عمل الشركة وإستراتيجيتها ،وخطة العمل لثالث سنوات.
ضمان بنكي غير قابل لإللغاء بمبلغ يعادل الحد الدنى لرأس املال للنشاط املزمع الترخيص له،
ا
صادر لصالح املؤسسة من أحد البنوك املحلية ،يجدد تل ا
قائيا حتى سداد رأس املال كامال.
مشروعات اًلتفاقيات والعقود املقترحة مع الغير ،وًلسيما اًلتفاقيات والعقود مع الطراف ذات
ا
(إلكترونيا).
العالقة ومقدمي الخدمات الخارجيين

1

ر ً
ابعا :إجراءات الترخيص:
.1

.2

.3

.4

على مقدم طلب الترخيص إكمال نموذج طلب الترخيص الخاص وفق ما هو موضح في البندين ا
ثانيا
ا
وثالثا أعاله ،وتقديمه للمؤسسة مع كافة املرفقات املوضحة في قائمة املتابعة في نموذج طلب
الترخيص.
ا
ُ
تشعر املؤسسة طالب الترخيص كتابيا -بعد اكتمال الطلب -باملوافقة الولية أو الرفض املسبب
ا
ا
خالل ( )60ستين يوم عمل .وًل تعد موافقة املؤسسة الولية منحا للترخيص أو سماحا بممارسة
النشاط.
ُيحال الطلب إلى وزا ة التجا ة ًلستكمال إجراءات تأسيس الشركة ،وتسجيلها ا
وفقا لنظام الشركات .
ر
ر
وتزود الشركة املؤسسة بنسخة من السجل التجاري للشركة وعقد التأسيس ونظامها الساس ي -إن
وجد -بعد تأسيسها وما يثبت دفع كامل رأس املال وأي تمويل مبدئي إضافي ّ
مبين في خطة العمل
واتخاذ كل ما يلزم لبدء ممارسة النشاط مثل توفير املوارد البشرية والنظم والتجهيزات الالزمة.
ُ
تصدر املؤسسة قرا ارا بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة ( )4من
هذا البند.
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