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ً
أوال :الهدف من اإلرشادات/املعايير الخاصة بطلب منح الترخيص ونظرة عامة على إجراءات تقديم
الطلب
تحدد هذه الوثيقة إجراءات مؤسسة النقد العربي السعودي املتعلقة بمنح التراخيص للبنوك ،وهي تطبق
على املتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص ملزاولة األعمال املصرفية في اململكة العربية السعودية
و ً
فقا ألحكام نظام مراقبة البنوك ،وتبين هذه الوثيقة اإلرشادات العامة والحد األدنى من املعايير التي ينبغي
أن يحققها مقدم الطلب ،باإلضافة إلى إجراءات تقديم الطلب واملعلومات والبيانات والوثائق الالزم إرفاقها
مع الطلب.
ً
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه اإلرشادات واملعايير استنادا إلى الصالحيات املمنوحة لها
بموجب نظام املؤسسة الصادر باملرسوم امللكي رقم ( )23وتاريخ  1377/5/23هـ ،ونظام مراقبة البنوك
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )5/وتاريخ  1386/2/22هـ..
تتلخص عملية التقدم بطلب منح الترخيص في الخطوات التالية:
• املناقشة املبدئية بين املؤسسة ومقدم طلب الترخيص الستيضاح خططه ملزاولة األعمال املصرفية
في اململكة.
• تقديم الطلب واملعلومات والبيانات والوثائق ذات الصلة ،على النحو املفصل في معايير الترخيص
ونموذج الطلب.
• دراسة املؤسسة للطلب.
• يمكن الحصول على نموذج التقديم من الرابط أدناه:
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/Pages/BanksForms.aspx

ستتم معالجة جميع الطلبات في غضون فترة زمنية معقولة ،مع مراعاة الظروف الخاصة لكل طلب ،بما في
ذلك اكتمال املعلومات والوثائق املقدمة إلى املؤسسة من قبل مقدم الطلب ،ومن األسباب الشائعة التي قد
تؤدي إلى تأخير دراسة الطلب ما يلي:
• عدم اكتمال أو كفاية املعلومات والبيانات والوثائق املرفقة مع الطلب املبدئي املقدم.
• عدم التزام مقدم الطلب بمتطلبات املؤسسة أو عدم وجود رغبة لديه في ذلك.
• التأخر في االستجابة ملتطلبات املؤسسة.
• التأخر نتيجة لتطورات ومستجدات بعد تقديم طلب الترخيص.
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تشجع املؤسسة الراغبين في تقديم طلب منح الترخيص –أثناء عملية التخطيط– على التواصل مع
املؤسسة من أجل مناقشة رغبتهم في تقديم طلب الحصول على ترخيص ملزاولة األعمال املصرفية.
ً
ثانيا :اإلرشادات العامة لدراسة منح تراخيص البنوك
.1

نظرة عامة

)1

هذه اإلرشادات موجهة إلى الراغبين في التقدم بطلب منح ترخيص مزاولة األعمال املصرفية في
اململكة ،وهي تمثل الحد األدنى من املعايير التي ينبغي ملقدم الطلب مراعاتها باإلضافة إلى املعلومات
والبيانات والوثائق الالزم إرفاقها مع الطلب.

)2

حصرت املادة "الثالثة" من نظام مراقبة البنوك الشكل القانوني للبنوك املحلية في (شركات
املساهمة).

)3

يتعين على راغبي الحصول على ترخيص ملزاولة األعمال املصرفية في اململكة التقدم بطلب كتابي إلى
املؤسسة وفق النموذج املحدد لذلك.

)4

يجوز للبنوك األجنبية التقدم بطلب ترخيص إلنشاء فروع تزاول األعمال املصرفية في اململكة،
وعند اإلشارة إلى "مقدم الطلب" فيما يتعلق بفروع البنوك األجنبية ،فإن املقصود بذلك الكيان
األم .وفي حال التقدم بطلب لتأسيس بنك محلي وكان من ضمن املؤسسين بنك أجنبي ،فستطبق
على الشريك األجنبي متطلبات الترخيص الخاصة بفروع البنوك األجنبية إضافة إلى املتطلبات

)5

الخاصة بالترخيص للبنوك املحلية.
ً
باستثناء ما جاء صراحة في املعايير االحترازية للمؤسسة ،تخضع فروع البنوك األجنبية لذات
األنظمة واللوائح التي تخضع لها البنوك املحلية باإلضافة الى ذات املتطلبات االحترازية .ويخضع فرع
البنك األجنبي وعملياته إلشراف املؤسسة ولألنظمة والتعليمات السارية ،وذلك دون إخالل
باملسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق اإلدارة املحلية ومقرها الرئيس وكذلك الجهة (أو الجهات)
الرقابية في البلد األم لفرع البنك األجنبي.
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.2

حظر استخدام الكلمات والتعابير

)6

يتعين على مقدم طلب الترخيص مراعاة أن نظام مراقبة البنوك يجرم قيام أي شخص غير مرخص
له بمزاولة األعمال املصرفية في اململكة باستعمال كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي
لغة سواء في أوراقه ،أو مطبوعاته ،أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.

ً
ثالثا :املعاييراألساسية لطلب منح الترخيص للبنوك
)7

تدرس املؤسسة طلبات الترخيص للمتقدمين املؤهلين والقادرين على مزاولة األعمال املصرفية
بشكل مستمر بكفاءة والتزام.

)8

تطبق هذه املعايير على جميع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص ،بما في ذلك البنوك األجنبية
الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها ،وتمثل هذه املعايير الحد األدنى مما يجب على املتقدم تحقيقها.
وينبغي مراعاة أن املؤسسة قد تقوم بد اسة أحد الطلبات ً
وفقا ألسس احترازية أخرى.
ر

)9

يتعين على املتقدمين لطلب منح الترخيص أن يكونوا ملمين وقادرين على االلتزام بأحكام نظام
مراقبة البنوك واملتطلبات االحترازية املتعلقة به واألنظمة واللوائح األخرى ذات الصلة ،منذ بدء
تنفيذ عملياتهم املصرفية .وتجدر اإلشارة إلى أن املؤسسة قد تقوم بوضع متطلبات احترازية
ً
ً
مختلفة وفقا لكل حالة على حدة كحال البنوك املرخصة حديثا خالل السنوات األولى للنشاط.

أ)
)10

رأس املال

ً
ستقوم املؤسسة بإجراء تقييم ملدى كفاية رأس املال ملقدم الطلب وفقا لكل حالة على حدة ،وذلك
ً
استنادا إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل ،وعلى
الرغم من عدم إلزام فروع البنوك األجنبية باالحتفاظ برأس مال مدفوع في اململكة ،إال أنه من
املحتمل وضع متطلبات لكل حالة على حدة ،كالفروع التي ترغب في تنفيذ أعمال عالية املخاطر
ً
و/أو ترغب في التخصص في مجاالت أعمال معينة تتطلب مستو ًى محددا من القدرة أو الكفاءة.

)11

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة قدرته على االلتزام بمتطلبات كفاية رأس املال
الخاصة باملؤسسة ،منذ بدء تنفيذ عملياته املصرفية ،حيث يجب على جميع البنوك املؤسسة
ًّ
محليا أن تحتفظ -في جميع األوقات-بنسبة لكفاية رأس املال بحد أدنى حسب ما تحدده املؤسسة،
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ً
وقد يتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثا االحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خالل سنوات
ً
تأسيسها ،وذلك وفقا مللف مخاطر العمليات املقترحة.
ب)
)12

ملكية البنك
ً
وفقا لنظام مراقبة البنوك ،يجب على املؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة أن يثبتوا للمؤسسة
"مالءمتهم وأهليتهم" وأنهم يتمتعون بالسمعة الحسنة والتأسيس الجيد والنزاهة وسالمة الوضع
املالي .وفي حال كان مقدم طلب الترخيص يسعى إلنشاء فرع لبنك أجنبي ،يطبق هذا الشرط على
البنك األجنبي األم وعلى كبار املساهمين فيه ،وتلزم املؤسسة جميع كبار املساهمين بإثبات أن
مشاركتهم في البنك تمثل التز ًاما طويل املدى وأن لديهم القدرة على املساهمة برؤوس أموال إضافية
-إذا لزم األمر.-

ج)

الحوكمة

)13

يجب على مقدم طلب الترخيص تحقيق املتطلبات املنصوص عليها في املبادئ الرئيسة للحوكمة في
البنوك العاملة باململكة العربية السعودية فيما يتعلق بتشكيل مجلس اإلدارة وأعماله ،ويجب
عليه ً
أيضا أن يثبت للمؤسسة بأن لديه سياسات وإجراءات تضمن أن األشخاص الذين يشغلون
املناصب القيادية في البنك مالئمون ومؤهلون ،وذلك ً
وفقا ملتطلبات التعيين في املناصب القيادية
في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف املؤسسة.

)14

ً
ً
للمؤسسة االستفسار من الجهات التنظيمية األخرى (محليا وخارجيا) فيما يتعلق بمالءمة األفراد
الذين سيديرون شؤون البنك املقترح ،كما يتعين على مقدم طلب الترخيص تزويد املؤسسة
باملوافقة للحصول على التفاصيل في هذا الشأن.

د)

إدارة املخاطر والرقابة

)15

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة بأن سياساته املقترحة (أو الحالية) إلدارة
املخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها ،وذلك فيما يتعلق بالعمليات
ً
املحلية ،والعمليات الدولية -إذا لزم األمر ،-اعتبارا من بدء البنك ممارسة نشاطه ،ويشمل ذلك
دون حصر :وضع السياسات واإلجراءات الكافية واملالئمة وتنفيذها واملحافظة عليها وذلك فيما
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يخص مراقبة وإدارة مخاطر االئتمان والسوق والسيولة وااللتزام ،ومخاطر غسل األموال وتمويل
اإلرهاب ،واملخاطر التشغيلية.
)16

يتعين على مقدم طلب الترخيص إثبات أن الترتيبات املقترحة لرفع التقارير إلى املؤسسة كافية ،بما
يتفق مع املعايير االحترازية للمؤسسة وأحكام املادة "الخامسة عشرة" من نظام مراقبة البنوك ،كما
يجب على مقدم طلب الترخيص إلنشاء فرع بنك أجنبي إثبات أن الترتيبات الخاصة برفع التقارير
إلى املؤسسة والبنك األجنبي األم أو املكتب الرئيس تعد كافية وتتفق مع األنظمة واللوائح املعمول
بها.

)17

ستقوم املؤسسة بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامها بإجراء
التقييم ملعرفة ما إذا كانت السياسات واإلجراءات املقترحة إلدارة ومراقبة املخاطر كافية ومناسبة
لعمليات مقدم طلب الترخيص.

ه)

االلتزام باألنظمة ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

)18

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة بأن سياساته وإجراءاته املقترحة لاللتزام
باألنظمة ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وموظفيه وأنظمته كافية ومناسبة لضمان
االلتزام بما يلي:
أ) قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب للبنوك.
ب) دليل االلتزام باألنظمة للبنوك العاملة في اململكة العربية السعودية.
ج) املتطلبات النظامية املعمول بها في اململكة العربية السعودية.

)19

ستقوم املؤسسة بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامها بإجراء تقييم
السياسات واإلجراءات املقترحة واملوظفين واألنظمة املرتبطة بااللتزام ومكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب ملعرفة ما إذا كانت كافية ومالئمة.

و)

تقنية املعلومات وأنظمة املحاسبة وإسناد املهام

)20

تختلف نماذج التقارير النظامية واالحترازية وعدد مرات تقديمها إلى املؤسسة باختالف البنك،
ويتعين االلتزام بهذه النماذج وعدد مرات تقديمها إلى املؤسسة.
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)21

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة بأن تقنية املعلومات وأنظمة املحاسبة املقترحة
لديه ستكون كافية للحفاظ على سجالت حديثة تتضمن جميع االلتزامات التي يتعهد بها ،وذلك
إلبقاء اإلدارة واملؤسسة على اطالع دقيق ومستمر على حالة البنك واملخاطر التي يتعرض لها.

)22

على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة بأن تقنية املعلومات وأنظمة املحاسبة املقترحة لديه
ستكون قادرة على تقديم جميع البيانات النظامية واالحترازية الالزمة بصورة دقيقة وفي الوقت
املناسب منذ بدء عملياته املصرفية.

)23

ستأخذ املؤسسة بعين االعتبار سالمة وأمن األنظمة والترتيبات الخاصة بإدارة استمرارية األعمال
وخطط التعافي من الكوارث وذلك عند قيام املؤسسة بإجراء تقييم مدى كفاية أنظمة املعلومات
واملحاسبة املقترحة بشكل عام ،وذلك ً
وفقا للدليل التنظيمي ألمن املعلومات والدليل التنظيمي
إلدارة استمرارية األعمال.

)24

ينبغي أن تكون عمليات إسناد املهام املقترحة لإلجراءات واملوظفين واألنظمة تتوافق مع متطلبات
املؤسسة الخاصة بذلك واملوضحة في تعليمات إسناد مهام إلى طرف ثالث.

ز)

ترتيبات املراجعة الداخلية والخارجية

)25

يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة أن الترتيبات واإلجراءات املتخذة مع مراجعين
خارجيين تتوافق مع متطلبات نظام مراقبة البنوك وغيره من األنظمة واللوائح ذات الصلة.

)26

على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة مالءمة الترتيبات واملتطلبات املقترحة بشأن املراجعة
الداخلية مع متطلبات املؤسسة الخاصة بذلك كما في املبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة
باململكة العربية السعودية.

ح)

لرقابة في البلد األم (لطلبات الترخيص لفروع البنوك األجنبية)

)27

يجب أن يكون لدى مقدم طلب ترخيص إنشاء فرع لبنك أجنبي موافقة كتابية من الجهة الرقابية
في البلد األم إلنشاء فرع يزاول األعمال املصرفية في اململكة .وستنحصر دراسة الطلبات على الجهات
املرخص لها في البلد األم وتأخذ شكل شركة مساهمة متداولة في السوق املالي املحلي في البلد األم.

)28

يتعين على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للمؤسسة أنه يخضع للرقابة االحترازية الكافية في بلده
األم ،وعند مراجعة مستوى الرقابة الذي تطبقه الجهة الرقابية في البلد األم؛ ستضع املؤسسة في
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اعتبارها املبادئ األساسية لإلشراف البنكي الفعالة والصادرة عن لجنة بازل لإلشراف البنكي،
ويشمل ذلك ما إذا كانت الجهة الرقابية تشرف على مقدم طلب الترخيص على أساس موحد ً
وفقا
للمبادئ الصادرة عن لجنة بازل لإلشراف البنكي ،وما إذا كانت الجهة الرقابية مستعدة للتعاون مع
املؤسسة في اإلشراف على فرع البنك باململكة.
ً
رابعا :اإلرشادات املتعلقة بتقديم طلب الترخيص
.1

االستشارات السابقة لتقديم الطلب

)29

من املستحسن للراغبين في تقديم طلب ترخيص مزاولة األعمال املصرفية في اململكة التواصل مع
املؤسسة ملناقشة الخطط قبل تقديم الطلب بشكل رسمي ،حيث ستساعد االستشارات السابقة
لتقديم الطلب في التالي:
 )1فهم إجراءات الترخيص.
 )2معرفة توقعات املؤسسة من البنوك ،وذلك في وقت مبكر ،مما يساعد الراغب في الحصول على
الترخيص في اتخاذ القرار املناسب.

)30

للتنسيق لالستشارات السابقة لتقديم الطلب ،يتعين على مقدم الطلب التواصل مع املؤسسة
ملعرفة التفاصيل واملتطلبات وتحديد اجتماع مبدئي.

.2

املعلومات الالزم تقديمها مع الطلب

)31

يمكن للراغب في الحصول على الترخيص -بعد االنتهاء من االستشارات السابقة لتقديم الطلب،-
أن يتقدم بطلبه إلى املؤسسة من أجل تقييمه ،ويمكنه الحصول على نموذج الطلب من موقع
املؤسسة اإللكتروني .ويوضح النموذج جميع املعلومات واملتطلبات التي يتعين على مقدم طلب
سواء للعمل كبنك مؤسس ًّ
الترخيص تقديمها ملزاولة األعمال املصرفية في اململكةً ،
محليا أو كفرع
لبنك أجنبي.

)32
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قد تطلب املؤسسة الحصول على معلومات أو بيانات أو وثائق إضافية من مقدم طلب الترخيص
ً
متى ما كان ذلك ضرورًّيا لتقييم الطلب وفقا لتقدير املؤسسة.

.3

تقديم الطلب

)33

ينبغي تزويد املؤسسة بنسختين من الطلب النهائي إحداهما ورقية واألخرى إلكترونية ،وأن يتم
التوقيع عليها من شخصين َّ
مفوضين من مقدم طلب الترخيص (يفضل أن يكون رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي) ،وأن تتضمن النسختان جميع املعلومات والبيانات املطلوبة وأن ترفق
ً
الوثائق وفقا ملا هو موضح في نموذج الطلب ،ويتعين إرسال هذا الطلب مع مرافقاته إلى العنوان
البريدي والبريد اإللكتروني املذكورين في الصفحة األولى من نموذج الطلب .وفي حال حدوث أي
ً
تغييرات على املعلومات املقدمة قبل اتخاذ املؤسسة قرارا بشأن الطلب؛ فإنه يتعين على مقدم طلب
الترخيص إخطار املؤسسة ًّ
كتابيا في أقرب وقت ممكن.

.4

معالجة الطلب وإرسال اإلشعارات

)34

تدرس املؤسسة جميع الطلبات في غضون مدة زمنية معقولة ،مع مراعاة الظروف الخاصة بكل
ً
طلب ،بما فيها اكتمال املعلومات والوثائق املقدمة للمؤسسة ،وليتسنى اعتبار الطلب مكتمال فإنه
ً
يتعين تزويد املؤسسة بنموذج الطلب مكتمال بصورة صحيحة ودقيقة ،مع إرفاق جميع املعلومات
والبيانات والوثائق املطلوبة ،ويجب أن تكون املعلومات والبيانات والوثائق املقدمة ذات جودة عالية

)35

وتفاصيل كافية تسمح للمؤسسة بإتمام عملية التقييم.
ً
من املتوقع أن يتلقى مقدم طلب الترخيص إشعارا عن طريق البريد اإللكتروني يفيد باستالم طلبه
ً
من املؤسسة مع إيضاح اسم املوظف املسؤول ،وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالم
الطلب.

)36

تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى تقييم الطلب والتوصل إلى قرار خالل فترة زمنية
معقولة .وخالل دراسة الطلب وتقييمه قد يكون لدى املؤسسة استفسارات أو قد تحتاج إلى
معلومات إضافية ،من مقدم طلب الترخيص ،وعلى املتقدم الرد بشكل سريع وشامل على
استفسارات املؤسسة.
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