
 

 

 

 

 

 

 

 

 ةمساند اتنشاط بممارسة الترخيص بلبط التقدم إرشادات

 لنشاط التمويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: ا
ا

 :ملقدمةأوًل

ة مارسمل لترخيصاملنظمة ل حكامال  على الترخيص للنشاطات املساندة لنشاط التمويلقواعد ت نص

 ونشره الترخيصبطلب  تقدملل الالزم النموذج البنك املركزي  وأعد ،النشاط املساند لنشاط التمويل

  :، والتي يمكن االطالع عليها من خالل الرابطاإلنترنت ىلع اإللكتروني هموقع ىلع

  )sama.gov.sa(التمويل

 

ا:   :ملمارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويلتعليمات التقدم بطلب الترخيص ثانيا

تعديل نموذج طلب الترخيص بأي شكل من الشكال. ويقدم نموذج طلب الترخيص من ال يجوز  .1

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

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

 حسب ما هو موضح في القائمة.

قواعد الترخيص  دة فياملعاني الوار  ؛طلب الترخيص باللفاظ والعبارات الواردة في نموذجُيقصد  .3

 املتقدمة الشركةي س مؤس وُيقصد بعبارة )مقدم الطلب(، للنشاطات املساندة لنشاط التمويل

الستكمال إجراءات التأسيس والترخيص لها  بنك املركزي للحصول على موافقة ال أو من يمثلهم

 .نشاطات مساندة لنشاط التمويلملمارسة 

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

بمعلومات زائفة أو إغفال اإلفصاح عن  ملركزي بنك اتزويد الب قيامهوإذا ثبت الترخيص، 

لقواعد الترخيص يعد مخالفة  معلومات جوهرية كان يتعين اإلفصاح عنها لغراض الترخيص؛

 وقد يؤدي إلى رفض طلب الترخيص أو إلغائه. للنشاطات املساندة لنشاط التمويل

من خالل البريد  وطرح االستفسارات حيال طلبات الترخيص يمكن التقدم بطلب الترخيص .5

 (.LICFCC@SAMA.GOV.SAاإللكتروني )

 
ا
  :املطلوبة املستندات: ثالثا

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

أو إلكترونًيا  .حسب ما هو موضح في البند رابًعا أدناه مطابقة إلكترونية نسخة تحتوي ( USB)تخزين

 من خالل البريد اإللكتروني املوضح في البند ثانًيا أعاله، والتعهد بتقديم أصل املستندات حال طلبها.
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ا
 :الترخيص طلب ضمن إرفاقها يجب التي املستندات :رابعا

  التمويل خطاب طلب التقدم بالترخيص ملمارسة النشاط املساند لنشاط .1
ً
  )ورقيا

ً
 .(أو إلكترونيا

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

 .النموذج )إلكترونًيا(

 .)إلكترونًيا( -إن وجد- للشركة الساس ي مالنظا ومشروع التأسيس عقد مشروع من نسخة .3

قائمة بالعضاء املؤسسين أو املساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو  .4

 مساهم وشريك ونسبتها في املنشأة.

 منها لكل الرئيسة واملهام جميعها الالزمة والوظائفا اإلدارات متضمنً  التنظيمي الهيكل وصف .5

 .)إلكترونًيا(

 من وتوقيعه إكماله بعد مؤسس لكل البنك املركزي  من املعتمد املالءمةمتطلبات  نموذج  .6

 .)ورقًيا وإلكترونًيا( الترخيص طلب بتقديم املفوض الشخص من عليه واملصادقة املؤسس

 بعد اإلدارة مجلس لعضوية مرشح لكل املركزي البنك  من املعتمد املالءمة متطلبات نموذج .7

 الترخيصطلب  بتقديم املفوض الشخص من عليه واملصادقة املرشح من وتوقيعه إكماله

 .)ورقًيا وإلكترونًيا(

نموذج و دراسة الجدوى االقتصادية تشمل تحديد السوق املستهدفة والخدمات التي سُتطرح  .8

 سنوات. لثالثواستراتيجيتها، وخطة العمل الشركة  عمل

للنشاط املزمع الترخيص  املال لرأس الدنى الحد يعادل بمبلغ لإللغاء قابل غير بنكي ضمان .9

 املالرأس  سداد حتى اقائيً لت يجدد ية،لاملح البنوك أحد من البنك املركزي  لصالحر صاد ،له

 
ً

 .كامال

( من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي املقدم للشركات التي تمارس 9استثناًء من الفقرة ) .10

لرأس املال للنشاط % من الحد الدنى 20يعادل فقط، بمبلغ النشاط من خالل التقنية املالية 

 . قبل الترخيص النهائي املالاستيفاء الحد الدنى لرأس ن يتم أعلى  املزمع الترخيص له

 الطراف مع والعقود االتفاقيات والسيما الغير، مع املقترحة والعقود االتفاقيات مشروعات .11

 .)إلكترونًيا( الخارجيين الخدمات ومقدمي العالقة ذات

 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/FinanceForms/F_Form.xlsx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/FinanceForms/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B9%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB.docx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/FinanceForms/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%B9%D9%82%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB.docx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/FinanceForms/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84.docx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/FinanceForms/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84.docx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/FinanceForms/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84.docx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/FinanceForms/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%20%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84.docx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/FinanceForms/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9.docx
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/ApplyLicense/FinanceForms/L_AR_BankGuarantee.docx


 

 

 
ا
 :الترخيص إجراءات :خامسا

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

ا
ً
  ثالث

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

 .الترخيص طلب

  الترخيص طالب بنك املركزي ال شعريُ   .2
ً
باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع املتطلبات املقررة  كتابيا

 .التمويلقواعد الترخيص للنشاطات املساندة لنشاط في 

  الترخيص طالب البنك املركزي  شعريُ  .3
ً
 الرفض أو الولية باملوافقة  -بعد اكتمال الطلب- كتابيا

  الولية البنك املركزي  موافقة تعد وال ل. عم يوم ثالثين (30) مدة ال تتجاوز خالل  املسبب
ً
 منحا

  أو للترخيص
ً
 .طالنشا بممارسة سماحا

 لنظام وفًقا الهوتسجي الشركة، تأسيس إجراءات الستكمال التجارة وزارة إلى الطلب حاليُ   .4

تتضمن النشاطات  شركةلل التجاري  السجل من بنسخة البنك املركزي  الشركة وتزود .الشركات

 ملوافقة البنك املركزي الولية )خالل ستة أشهر من تاريخ املوافقة الولية(
ً
عقد و  املرخصة وفقا

 مبدئي تمويل يأو  املال سأر  كامل دفع يثبت وما اهتأسيس بعد إن وجد الساس ي اهنظامالتأسيس و 

 البشرية املوارد توفير مثلالنشاط  ممارسة لبدء زميل ما كل واتخاذ العمل خطة في مبّين إضافي

 .الالزم تاوالتجهيز  والنظم

تزويد البنك املركزي بما يؤكد حصول الشركة على معرف الكيانات القانونية من وحدة التشغيل  .5

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

(LEI.) 

نظمة ل ى الع عطال ال وا هاوليؤ ة مسلبزيارة مقر الشركة ومقاب بنك املركزي يقوم املختصين في ال .6

ملمارسة زية الشركة هبات النظامية وجالتحقق من استيفاء املتطلت لال جراءات والسجإل وا

 .النشاط

 بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة للمتطلبات الواردة في الفقرة ) بنك املركزي صدر اليُ   .7
ً
( 4قرارا

 .( من هذا البند5والفقرة )

 


