
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات املدفوعاتإرشادات   
 

ملزاولة تقديم أنشطة على املواد املنظمة للترخيص واملتطلبات الالزمة  القواعد التنظيمية ملقدمي خدمات املدفوعاتنصت 

وخدمات املدفوعات، وقد أعد البنك املركزي السعودي "ساما" النموذج املخصص للتقدم بطلب الترخيص وتم نشره في صفحة 

  موقع البنك املركزي السعودي " ساما ". املدفوعات على
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 "ساما" البنك املركزي السعودي

 إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات املدفوعات

 1 مقدمة:

إضافة إلى اللوائح و القواعد والتعليمات ذات العالقة  مقترنة بالقواعد التنظيمية ملقدمي خدمات املدفوعات رشاداتبهذه ال  يجب االلتزام

 البنك املركزي السعودي "ساما".الصادرة عن 

 2 :التعريفات 

املعاني املبّينة أمام كل منها، ما  -رشاداتأينما وردت في هذه ال -؛ يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية لغرض تطبيق أحكام هذه الرشادات

 ذلك: لم يقتِض السياق خالف

 

 

 البنك املركزي السعودي "ساما". :البنك املركزي 

 القواعد التنظيمية ملقدمي خدمات املدفوعات. القواعد:

 إرشادات التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات املدفوعات. اإلرشادات:

مة لخدمات املدفوعات املرخص لها بمزاولة تقديم خدمات املدفوعات وفًقا ال الشركة: للقواعد التنظيمية ملقدمي خدمات شركة املقّدِ

 املدفوعات.

 3 الغرض:

التقدم للحصول على ترخيص تقديم خدمات  عند املتطلبات التي يجب استيفاؤهاالجراءات التنظيمية و توضيح تهدف هذه الرشادات إلى 

 ملا هو محدد في القواعد  حيث يجوز للشركة .من قبل الشركات املدفوعات
ً
التقدم بالحصول على أحد أنواع التراخيص التالية وفقا

 التنظيمية ملقدمي خدمات املدفوعات: 

 ( "شركات النقود االلكترونية الصغيرة "كمحفظة الكترونيةMicro EMI.) 

 ( "شركات النقود االلكترونية الكبيرة "كمحفظة الكترونيةMajor EMI.) 

 شركات املدفوعات ( الصغيرةMicro PI.) 

 شركات امل( دفوعات الكبيرةMajor PI.) 

 كاآلتي: بحسب تصنيف الشركات مراحل إصدار الرخصة تختلف

 : إصدار الرخصة للشركات الجديدة -

 نشاطها ال يتضمن التي والشركات القائمةيتطلب الحصول على الرخصة املطلوبة لكّلٍّ من: الشركات الجديدة )تحت التأسيس(، 

 املرور بمرحلتين:قديم خدمات املدفوعات، ت

  :القواعد التنظيمية من  6.6للمادة وفًقا يجب على الشركة تقديم جميع املتطلبات النظامية مرحلة املوافقة األولية

كما هي موضحة في امللحق )أ( من هذه الرشادات املستندات األساسية املطلوبة ، وجميع .ملقدمي خدمات املدفوعات

ستكمال ال للحصول على املوافقة املبدئية وذلك بعد استيفاء التوقيع واملصادقة النظامية عليها لدعم طلب الشركة 
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عقد التأسيس لدى وزارة التجارة  متطلبات الترخيص األساسية والجراءات املتعلقة بإصدار السجل التجاري وتوثيق

 .تمهيًدا لصدار الترخيص النهائي من قبل البنك املركزي.

  :( بكما هي موضحة في امللحق )املستندات األساسية املطلوبة يجب على الشركة تقديم جميع مرحلة منح الترخيص

الشركة للحصول على الترخيص املطلوب للبدء  وذلك بعد استيفاء التوقيع واملصادقة النظامية عليها لدعم طلب

 .بتقديم خدمات املدفوعات

 إصدار الرخصة للشركات القائمة: -

 ، املرور بمرحلة واحدة فقط:م خدمات املدفوعات في اململكةقّد تالتي يتطلب الحصول على الرخصة املطلوبة للشركات القائمة 

 :القواعد التنظيمية ملقدمي من  6.6للمادة وفًقا يجب على الشركة تقديم جميع املتطلبات النظامية  مرحلة منح الترخيص

عد استيفاء التوقيع واملصادقة وذلك ب( بكما هي موضحة في امللحق )املستندات األساسية املطلوبة ، وجميع .خدمات املدفوعات

 لحصول على الترخيص املطلوب للبدء بتقديم خدمات املدفوعات.الشركة ل النظامية عليها لدعم طلب

 4 نطاق التطبيق:

  تسري هذه الرشادات على كافة أنواع شركات املدفوعات. 

 5 التقدم بطلب الترخيص لتقديم خدمات املدفوعات: إرشادات

. حيث يمكن االطالع األساسيةفهم املتطلبات ة ملقدمي خدمات املدفوعات بتمعن و قراءة القواعد التنظيمي الشركةيجب على  .1

 موقع البنك املركزي السعودي " ساما ".عليها من خالل 

كما هو  واملستندات األساسية املطلوبة تطلبات النظامية، وجميع الوثائق واملنموذج طلب الترخيصتسليم  الشركةيتعين على  .2

 .مشار إليها في متطلبات مراحل الترخيص

سخ املرفقات االلكترونية من الوثائق واملستندات األساسية املطلوبة، بحيث تكون  .3
ُ
يجب على الشركة التحقق من وضوح ن

 بمسميات واضحة. وتجنب استخدام صيغ امللفات املضغوطة واألحجام الكبيرة. (PDF)محفوظة بصيغة ملفات 

 ملواضحة تقديم معلومات دقيقة  الشركةيجب على  .4
ً
ا هو مطلوب في نموذج طلب الترخيص، والكشف عن أية وكاملة وفقا

معلومات هامة إضافية قد تكون ذات صلة. كما تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية تقديم أي معلومات مضللة بأي شكل من 

 األشكال من شأنها تقلل فرصة الحصول على الترخيص.

ليس لها صلة بأعمال الشركة. فعلى الشركة كتابة ال ينطبق، في حال تضمنت األسئلة في نموذج طلب الترخيص أي معلومات  .5

 وتوضيح األسباب في ملف ملحق. حيث أن عدم استكمال تعبئة نموذج طلب الترخيص قد يؤدي إلى رفض الطلب.

 ، وإشعارها بالنواقص )إن وجدت(.الطلبستالم بإشعار الشركة باالبنك املركزي قوم ي .6

  .البنك املركزي  م عمل من تاريخ إشعارأيا( 5خالل ) هاكة استكمالفي حال وجود نواقص يجب على الشر  .7

 .عند استالمها كتمال نواقص الطلب من عدمهابإشعار الشركة با البنك املركزي قوم ي .8

بإخطار  البنك املركزي قوم . ويمقفلأعاله، ُيعد الطلب  (7خالل املدة املحددة في البند )النواقص  في حال لم يتم استكمال .9

األساسية للحصول على الترخيص  بعد استيفاء كافة املتطلبات جديدطلب بم تقدال لشركةل مكنيُ كما  الشركة بإقفال الطلب.

 .املطلوب

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/payment/Documents/payment_Ruls.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/payment/Documents/payment_Ruls.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/payment/Documents/payment_Ruls.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-SA/Pages/default.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/payment/Pages/Payment_Forms.aspx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/payment/Pages/Payment_Forms.aspx


4              

لى يجب عمرحلة من مراحل عملية الترخيص. و من الشركة تقديم معلومات أو أدلة إضافية في أي  البنك املركزي طلب يقد  .10

يوما تقويميا من تاريخ الطلب، ما لم يتم الشارة  30بتلك املعلومات أو األدلة حال طلبها، خالل مدة البنك املركزي تزويد  الشركة

رفض طلب الترخيص عندما تمتنع الشركة عن تقديم تلك املعلومات  لبنك املركزي . ويحق لالبنك املركزي إلى غير ذلك من قبل 

 أو األدلة خالل الفترة املحددة.

يوًما  90كما يحق لها تمديد املدة يوًما من استكمال الطلب.  90ل مدة بإخطار الشركة كتابًيا بقرارها خالالبنك املركزي قوم ي .11

 
ً
 إخطار الشركة بالجدول الزمني املعّدل. البنك املركزي لذلك. وعلى  حيثما رأت ضرورة

من استكمال إجراءات تأسيس بدئية لتمكينها املوافقة امل للشركة إما ال دراسة الطلب بأن يمنحبعد اكتم يحق للبنك املركزي  .12

 هاأو يمنح .متطلبات الترخيص األساسيةرة. ومن ثم استكمال الشركة، وتسجيلها وفًقا لنظام الشركات لدى وزارة التجا

 لتقديم خدمات املدفوعات،الترخيص املطلوب 

 كإجراء تقييم إضافي ملنح الترخيص املطلوب.  الشركة يحق للبنك املركزي السعودي "ساما" إجراء زيارة تقييم ميدانية ملقر عمل  .13

 6 تقديم الطلب والوثائق واملستندات املطلوبة: 

املطلوبة بالنسختين الورقية  األساسية تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات ومرفًقا باملستندات والوثائق الشركةيجب على 

 وااللكترونية. بحيث يتم إرسال النسخة الورقية على العنوان البريدي:

 

 البنك املركزي السعودي

 إدارة الرقابة على نظم وشركات املدفوعات

 طريق امللك سعود

 11169الرياض 

 2992ص.ب   

 

 كما يتم إرسال النسخة االلكترونية على البريد االلكتروني: 

LICPayments@SAMA.GOV.SA 
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 امللحق )أ(

 :للحصول على املوافقة األوليةالوثائق واملستندات األساسية املطلوبة 

 نوع الشركة LICPayments@SAMA.GOV.SA عبراملستند املطلوب تسليمه  

يكون موقع من مالك الشركة أو رئيس املوافقة األولية خطاب الشركة بطلب  1

 مجلس الدارة أو الرئيس التنفيذي
 تحت التأسيس 

ويوضح فيه املفوض املوافقة األولية  قرار املالك أو مجلس الدارة بدعم طلب  2

 بتقديم الطلب ومتابعته
 تحت التأسيس

 تحت التأسيس نموذج طلب الترخيص بعد إكماله وتوقيعه من مقدم الطلب 3

 تحت التأسيس ونسب ملكياتهم يوضح أسماء املالكعقد التأسيس  مسودة 4

 (الشركات املساهمةتحت التأسيس ) النظام األساس ي للشركةمسودة  5

 تحت التأسيس  املالءمة ومرفقاته لجميع املساهمين الرئيسييننموذج  6

 تحت التأسيس نموذج املالءمة ومرفقاته للمدير التنفيذي ومدير االلتزام 7

 تحت التأسيس  إثبات الحد األدنى لرأس املال املطلوب 8

 تحت التأسيس خطة عمل تتضمن شرًحا كافًيا للجوانب النظامية والتشغيلية 9

 تحت التأسيس رسم بياني لهيكل ملكية الشركة 10

رسم بياني للهيكل التنظيمي، بما في ذلك تفاصيل هيكل مجلس الدارة واملناصب  11

 العليا 
 تحت التأسيس

 تحت التأسيس إثبات بحجز االسم التجاري لدى وزارة التجارة 12
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 امللحق )ب(

 :للحصول على الترخيصالوثائق واملستندات األساسية املطلوبة 

 نوع الشركة LICPayments@SAMA.GOV.SA عبراملستند املطلوب تسليمه  

 جميع الشركات ساما  بعد إكماله وتوقيعه من مقدم الطلب نموذج طلب الترخيص املعتمد من 1

خطاب الشركة بطلب الترخيص يكون موقع من مالك الشركة أو رئيس مجلس الدارة أو الرئيس  2

 التنفيذي
 جميع الشركات 

 الشركاتجميع  قرار املالك أو مجلس الدارة بدعم طلب الترخيص ويوضح فيه املفوض بتقديم الطلب ومتابعته 3

 جميع الشركات نسخة من عقد التأسيس موقع من املالك يوضح أسمائهم ونسب ملكياتهم 4

 الشركات املساهمة مشروع النظام األساس ي للشركة 5

 جميع الشركات رسم بياني لهيكل ملكية الشركة 6

 جميع الشركات رسم بياني للهيكل التنظيمي، بما في ذلك تفاصيل هيكل مجلس الدارة واملناصب العليا  7

 جميع الشركات إثبات السجل التجاري من وزارة التجارة  8

 جميع الشركات نسخة من االتفاقيات والتصاريح التقنية الالزمة 9

 جميع الشركات األخرى  الجهاتاملوافقات والترخيص الصادرة للشركة من  10

 جميع الشركات إثبات الحد األدنى لرأس املال املطلوب 11

نسخة من السياسات والضوابط والتدابير املوجودة لدارة الشركة )معتمدة من مجلس الدارة(،  12

 وفق االتي:
 جميع الشركات

 مكافحة غسل األموال وتمويل الرهاب أ.

 جميع الشركات

 استمرارية األعمال ب.

 حماية سرية البيانات ج.

 األمن السيبراني د.

 حماية املستهلك ه.

 حماية أموال العمالء )بما في ذلك االتفاقية مع البنك املسؤول بالكامل عن أموال العمالء(  و.

             كشف االحتيال ز.

 تسوية أموال العمالء  ح.

 فتح الحساب ط.

 حدود العميل القائمة على املخاطر  ي.

خطط البنية التحتية لتقنية املعلومات وهيكلة النظام، بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر،  13

 التطبيقات واألنظمة ومراكز البيانات والخوادم والشبكات
 جميع الشركات

 الشركات جميع خطة عمل تتضمن شرًحا كافًيا للجوانب النظامية والتشغيلية 14
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القوائم املالية السنوية املدققة من قبل محاسب قانوني معتمد آلخر ثالث سنوات مالية، وفي حال  15

ذا كان مقدم الطلب يعمل ملدة أقل من ثالث سنوات مالية؛ فعلى مقدم تقديم القوائم املالية إ ما

 مل بها اعتبارا من تاريخ التشغيلللمدة التي ع

 الشركات القائمة

 الشركات القائمة ترخيص االستثمار من وزارة االستثمار 16

 جميع الشركات خطة التزام الشركة للوثائق واملستندات األخرى املطلوبة 17

 FPPayments@SAMA.GOV.SAاملستند املطلوب تسليمه عبر  

 متطلبات الصدار الثاني من متطلبات التعيين في املناصب القيادية  بعد مراجعة  
 نوع الشركة

 جميع الشركات سييننماذج املالءمة ومرفقاته )الهوية الوطنية والسيرة الذاتية( لجميع املساهمين الرئي 1

2 
نماذج املالءمة ومرفقاته )هوية املرشح والسيرة الذاتية( ألعضاء مجلس الدارة وللمناصب القيادية 

 في الدارة العليا
 جميع الشركات

3 
إكمال شغل الوظائف في الهيكل الداري مع االلتزام بنسب التوطين املطلوبة على املستوى القيادي 

 والهرمي
 الشركاتجميع 
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