
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الترخيص بلبط التقدم إرشادات

 نشاط التمويل الجماعي بالدين مارسةمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: ا
ا

           :ملقدمةأوًل

نظام مراقبة شركات التمويل وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على األحكام املنظمة  نص

بطلب  للتقدم ةالالزم النماذج البنك املركزي  دوأع ،للترخيص ملمارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

الرابط ، والذي يمكن اًلطالع عليه من خالل اإلنترنت ىلع اإللكتروني موقعه ىلع هاونشر  الترخيص

(www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/Finance.aspx). 

 :ملمارسة نشاط التمويل الجماعي بالدينتعليمات التقدم بطلب الترخيص ثانًيا: 

تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من األشكال. ويقدم نموذج طلب الترخيص من ًل يجوز  .1

 أو من يمثلهم بموجب تفويض مصادق عليه، مع إرفاق نسخة منه. نؤسسيامل

إلكترونية  ورقية أو بنسخ  نموذج طلب الترخيصتسليم النماذج واملستندات املوضحة في يجب  .2

 حسب ما هو موضح في القائمة.

املعاني الواردة في نظام مراقبة  ؛طلب الترخيص باأللفاظ والعبارات الواردة في نموذجُيقصد  .3

 ، وُيقصد بعبارة )مقدم الطلب(،وقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدينشركات التمويل 

ًلستكمال إجراءات  البنك املركزي املتقدمة للحصول على موافقة  الشركةمؤسسو أو مساهمو 

 .نشاط التمويل الجماعي بالدينالتأسيس والترخيص لها ملمارسة 

على مقدم الطلب التأكد من صحة ودقة وشمولية واكتمال املعلومات املقدمة في طلب يجب  .4

بمعلومات زائفة أو إغفال اإلفصاح عن معلومات  البنك املركزي الترخيص، حيث إن تزويد 

يعد مخالفة ألحكام نظام مراقبة شركات  جوهرية كان يتعين اإلفصاح عنها ألغراض الترخيص؛

 وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه. السابعة منهواملادة  التمويل

 (.LICFCC@SAMA.GOV.SAيمكن التقدم بطلب الترخيص من خالل البريد اإللكتروني ) .5

ا: 
ً
  :املطلوبة املستنداتثالث

ا الترخيص طلب نموذج في املتابعة قائمة في املوضحة واملستندات النماذج يملتس يجب  وحدةو  ورقيا

ا أدناه مطابقة إلكترونية نسخة تحتوي ( USB)تخزين ا من  .حسب ما هو موضح في البند رابعا أو إلكترونيا

ا أعاله، والتعهد بتقديم أصل املستندات حال طلبها.  خالل البريد اإللكتروني املوضح في البند ثانيا

 

 :الترخيص طلب ضمن إرفاقها يجب التي املستندات :رابًعا

1.  
ا
اخطاب طلب التقدم بالترخيص ملمارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين )ورقيا  (.أو إلكترونيا

النموذج  في املوضحة لألقسام اوفقا  إكماله بعد البنك املركزي  من املعتمد الترخيص طلب نموذج .2

ا(  .)إلكترونيا
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ا( للشركة األساس ي النظام ومشروع التأسيس عقد مشروع من نسخة .3 ونسخة من السجل ، )إلكترونيا

ا(.  التجاري وعقد التأسيس والنظام األساس ي )إن وجد( للشركة القائمة )إلكترونيا

منها  لكل الرئيسة واملهام جميعها الالزمة والوظائفا اإلدارات متضمنا  التنظيمي الهيكل وصف .4

ا(  .)إلكترونيا

 املؤسس من وتوقيعه إكماله بعد مؤسس لكل املركزي البنك  من املعتمد املالءمةمتطلبات  نموذج  .5

ا) الترخيص طلب بتقديم املفوض الشخص من عليه واملصادقة ا أو إلكترونيا  .(ورقيا

واللجان  اإلدارة مجلس لعضوية مرشح لكل البنك املركزي  من املعتمد املالءمة متطلبات نموذج .6

طلب  بتقديم املفوض الشخص من عليه واملصادقة املرشح من وتوقيعه إكماله بعد املنبثقة

ا) الترخيص ا أو إلكترونيا  .(ورقيا

 دراسة الجدوى اًلقتصادية وخط العمل، وفق التفاصيل املحددة في نموذج طلب الترخيص. .7

ر صاد ،للنشاط املزمع الترخيص له املال لرأس األدنى الحد يعادل بمبلغ لإللغاء قابل غير بنكي ضمان .8

  املالرأس  سداد حتى اقائيا لت يجدد ية،لاملح البنوك أحد من البنك املركزي  لصالح
ا

ا أو  كامال )ورقيا

 نسخة إلكترونية مع التعهد بتقديم أصل خطاب الضمان البنكي حال طلبه(.

 ذات األطراف مع والعقود اًلتفاقيات وًلسيما الغير، مع املقترحة والعقود اًلتفاقيات مشروعات .9

ا( الخارجيين الخدمات ومقدمي العالقة  .)إلكترونيا

 :الترخيص إجراءات :خامًسا

ا في موضح هو ما وفق الخاص الترخيص طلب نموذج إكمال الترخيص طلب مقدم على .1
ا
 البندين ثالث

ا  طلب نموذج في املتابعة قائمة في املوضحة املرفقات كافة مع للبنك املركزي  وتقديمه أعاله ورابعا

 .الترخيص

  الترخيص طالب البنك املركزي  شعريُ   .2
ا
 الرفض أو األولية باملوافقة  -بعد اكتمال الطلب- كتابيا

 األولية البنك املركزي  موافقة تعد وًل من تاريخ إشعاره باكتمال طلبه.  لعم يوم (60)خالل  املسبب

 
ا
  أو للترخيص منحا

ا
 .طالنشا بممارسة سماحا

ا الهوتسجي الشركة، تأسيس إجراءات ًلستكمال التجارة وزارة إلى الطلب حاليُ   .3 ، الشركات لنظام وفقا

 من بنسخة البنك املركزي  الشركة وتزود .أو استكمال إجراءات تسوية أوضاعها للشركة القائمة

 دفع يثبت وما أو تسوية أوضاعها هاتأسيس بعد األساس ي اهنظامعقد التأسيس و و  التجاري  السجل

النشاط  ممارسة لبدء زميل ما كل واتخاذ العمل خطة في مبّين إضافي مبدئي تمويل يأو  املال سأر  كامل

 .الالزم تاوالتجهيز  والنظم البشرية املوارد توفير مثل

بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل  البنك املركزي تزويد  .4

الكيانات القانونية ( لنظام معرف GLEIFالسعودية املعتمدة من قبل وحدة التسجيل املركزية )

(LEI .) 



 

 

ا بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة ) البنك املركزي صدر يُ  .5 ( 3قرارا

 ( من هذا البند.4والفقرة )

 

 


