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وايظطربــت  المةاــة اييمةــة لرخياي  القواعــد الظيميةيــة يقــدات اــداــت  ايــدووعــت  ع   ايوا  نصــــــــــــــ  

املخصــــــــــــ  لرظقد   طر   أعد  ايؤســــــــــــ ـــــــــــــة اليةوذ قد و يزاولة تقديم أنشــــــــــــطة وادات  ايدووعت   

الظــــــت ع  الملا طع   اإللكخيونت الخياي  وتم نشــــــــــــملد وع تــــــــــــؤحــــــة ايــــــدووعــــــت  ع   اوق  ايؤســــــــــــ ــــــــــــــــــة 

(www.sama.gov.sa.) 

 

 فهم اللوائح التنظيمية: -1

القواعــد يجــ  ع   اقــد  الطرــ  قملا    تقــديم اــداــت  ايــدووعــت  لحصــــــــــــو  ع   تملاي الظقــد  ل قبــ 

 اينشـــــــــوق  ع   اوق  اؤســـــــــ ـــــــــة اليقد ال مل ت ال ـــــــــ و  _  ظة   الظيميةية يقدات ادات  ايدووعت  _

 .لؤهم ايظطربت  التي يج  استيؤتؤهت

 

 سالمة املعلومات: -2

 يتا روات   قيقة وكتارة  تقديم الطر  كةت يج  ع   اقد 
ً
  الخياي طر   هو اطروب وع نةوذ  ووقت

ع حتلة تقديةه والطر   تق  اي ئولية ع   اقد أية ا روات  إضتوية قد تكون ذا  ترة  و  والكشف ع 

 ا روات  اضررة  أ  شك  ا  األشكت  وهو ات يقر  وملته وع الحصو  ع   الخياي .

 

 نموذج الطلب: -3

  و ية  ويشتق إ   هذد ال ملبية الظقديم ادات  ايدووعت  وع ايةركة التي تملغ   هذا اليةوذ  للجهت  

 اي اخي أحد أنواع اللحصو  ع   اث يجوة يقد  الطر  الظقد   طر  حي. اقد  الطر  سم تالجهت  

 ي
ً
 لظيميةية يقدات ادات  ايدووعت :ت هو احد  وع القواعد االظتلية ووقت

 .(Micro EMI) "كةحؤمة الكخيونية"الصغيي   شملكت  اليقو  اإللكخيونية -

 .(Major EMI) "كةحؤمة الكخيونية"ملكت  اليقو  اإللكخيونية الكبيي  ش -

 .(Micro PIشملكت  ايدووعت  الصغيي  ) -

 .(Major PI) شملكت  ايدووعت  الكبيي  -

  
 

      :هما نجزئييمن  نموذج طلب الترخيصيتكون  -4

        .نةوذ  الطر  الملئيس ي .أ

 .الداعةةاكظةت  جةي  الوثتئق لرظأكد ا  ايظتب ة قتئةة  .ب

وضحة وع قتئةة ايظتب ة ب د استيؤت  والوثتئق اي طر  الخياي نةوذ   ريم يظ ين ع   اقد  الطر  تو 

 ايدووعت  لظقديم ادات خياي  اللحصو  ع   طر  االظوقي  وايصت قة اليمتاية عريهت لدعم 

 .ب د تقديم الطر  ايؤس ة أاملى تطربهتا روات  إضتوية أ  ظقديم  الطر   كةت يرخز  اقد  .ايطروبة

http://www.sama.gov.sa/
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 :لشركات املدفوعات طلب الترخيصالتي يجب ارفاقها ضمن املستندات  -5

  لألق ت  ايوضحة وع اليةوذ   نةوذ  طر  الخياي 
ً
اي ظةد ا  ايؤس ة ب د إكةتله ووقت

 .واعظةت د ا  الشخ  املخو   تلظقد  لطر  الخياي 

  إ    الخياي طر  الحصو  ع   لرظقد   اطتب الشملكة 
ً
لظقديم ادات  ايدووعت   إضتوة

 قملاق الشملكت   دعم طر  الحصو  ع   تملاي  ايؤس ة.

    ويهةت أسةت  ايمك ون 
ً
نسخة ا  عقد الظأسيس واشملوع اليمت  األستس ي اوضحت

 . ماركيتته

 ريترهيك  الظيميمي   ةت وع ذلك تؤتتي  هيك  اجرس اإل اق  وايتت  اإل اق  ال قسم  يتنت ل 

  لجةي  اي تهةين الملئي يين وأعضت  واملوقتته )هوية ايملشح وال يي  الذاتية( نةوذ  ايم اة

 ب د اكةتله وتوقي ه ا  ايملشح وايصت قة عرية ا  اقد  طر  الخياي .  اجرس اإل اق 

  ضةتن  يكت غيي قت   لإللغت   ةبرغ ي ت   الحد األ نى لملاس ايت  ح   ايوضح وايطروب

 حتى سدا   أحدلك  نوع تملاي   تت ق لصتلح ايؤس ة ا  
ً
البيوك املحرية  ويجد  ترقتئيت

.
ً
 قأس ايت  كتام

   القتئةة. لرشملكت   االستثةتق أو الخياي  ا  وةاق  إثبت  السج  الظجتق  ا  وةاق  الظجتق 

    لرةت   وأ  ا 
ً
ا  قواعد ادات   6.6اي تيدا  األاملى الداعةة لطر  الخياي  ووقت

 ايدووعت . 
 

 :الطلب على النحو التالينموذج يجب على مقدم الطلب استكمال  -6

. .أ
ً
 أن يكون اقد  الطر  شخ  اخو   ذلك نمتات

تإلجت ة ع   جةي    إكةت  نةوذ  طر  الحصو  ع   قاصة تقديم ادات  ادووعت  .ب

 األسئرة  تلكتا  وتجي  االاظصتقا .

وتلملجت  كظت ة  أعةت  الشملكة ترة  تليس له  اي روات  ايطروبة ضة  اليةوذ  وع حت  كتن . 

 وتوضيح االسبتب وع ارف الحق  حيث أن عد  اسظكةت  نةوذ  طر  الخياي ال ييطبق  

    .الطر  قوضقد يؤ   إ   

 سه  القملا  . واضحخط  اإلجت ت    ا  أن جةي الظحققيملج   . 

سخا   الظحققيملج   .ه
ُ
 ا ّةت  اإللكخيونية والوثتئق الداعةة وأن تكون  ايملوقت  وضوح ن

 وتجي  تيغ ايرؤت  ايضغوطة واالحجت  الكبيي . (PDF)وبصيغة 

 اي تيدا  والوثتئق الداعةة  صيغهت النهتئية اي ظةد اليةتذ  و ضملوق  أن تكون جةي   .و

 .عريهت واصت ق
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 :والوثائق الداعمةالطلب تقديم  -7

ايظواومل  لدى اقد  الطر  وت رم  ا  الوثتئق الداعةةالبيتنت  اكظة  الطر  ج  تقديم نةوذ  ي

 البييد  والبييد اإللكخيونت أ نتد:وان ؤس ة ع   ال يايإ   النسخة الوققية واإللكخيونية 

 .اؤس ة اليقد ال مل ت ال  و  

 ع   نمم وشملكت  ايدووعت .إ اق  الملقت ة 

 ايةركة ال ملبية ال  و ية  11169المليتض .    2992بييد التيدوق 

 . PSCC@SAMA.GOV.SAالبييد اإللكخيونت: 

 

 إجراءات الترخيص: -8

تقويةًيت.  قد يوًات  90وع غضـــــــــــون والمل  الطر   ســـــــــــظ ة  ايؤســـــــــــ ـــــــــــة ع   تقييةه  اكظةت  ب د .1

ُيطر  ا  اقد  الطر  ام  هذد الؤخي  تقديم ا روات  إضـــــــتوية  يتً  ع   طر  ايؤســـــــ ـــــــة. 

ت وع حـــــت  نق  الوثـــــتئق أو وجو  طربـــــت   90وقـــــد تةظـــــد وخي  تقييم الطرـــــ  إ   أك ي ا   يواـــــً

 .توضيح

جةي  شــــــملوخ الخياي  اييصــــــو   قد اســــــظوو  اقد  الطر   أنؤســــــ ــــــة اياقظي    وع حت  .2

الخياي   هلرةؤســـــــــــــ ــــــــــــــة ايحــيقــدات اــداــت  ايــدووعــت  يجوة  القواعــد الظيميةيــةيهــت وع عر

لظةكين اقـــد  وذلـــك  اواوقـــة ابـــدئيـــةاتـــــــــــــــداق إجملا  تملتيبـــت   أو ايـــدووعـــت اـــداـــت  قـــد  كة

 ليمت  الشــــــملكت  لدى وةاق  ةت  اســــــظكالطر  ا  
ً
إجملا ا  تأســــــيس الشــــــملكة  وتســــــجيرهت ووقت

ت لايظطربــت  الظجــتق   واســـــــــــــظكةــت   يقــدات اــداــت   رقواعــد الظيميةيــةايظبقيــة لرخياي  ووقــً

 ايدووعت .

يجوة لرةؤســـــــ ـــــــة أن تطر  إجملا  ةيتق  تقييم ايدانية يقد  الطر  ووًقت لظقديملهت إذا اعظبي   .3

 .الظقييم اإلضتوع أامًلا ضملوقًيت
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