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 نظام البنك املركزي السعودي

 

 الفصل األول: التعريفات وأحكام عامة

 

املعاني املبينة أمام كل  -أينما وردت في هذا النظام-اآلتية  ةيقصد باأللفاظ والعبار  املادة األولى:

 منها:

 

 البنك املركزي السعودي. البنك:

 نظام البنك. النظام:

 مجلس إدارة البنك. املجلس:

 محافظ البنك. املحافظ:

ه، سواًء كان ذا صفة طبيعية وتنظيم تهورقابالبنك أي شخص يخضع إلشراف  املؤسسة املالية:

 أو اعتبارية.

 

 املادة الثانية:

 ويرتبط  ،يتمتع البنك بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري 
ً
بامللك، تنظيميا

  لهو ا أو مراكز نقد داخل اململكة، مدينة الرياض، وله أن ينش ئ فروعً  في ويكون مقره الرئيس

  افتتاح مكاتب أو تعيين وكالء ومراسلين له خارج اململكة. -أيًضا-

 

  املادة الثالثة:

 يهدف البنك إلى اآلتي:

 املحافظة على االستقرار النقدي. -1

 .بهوتعزيز الثقة  ،دعم استقرار القطاع املالي -2

 االقتصادي.دعم النمو  -3
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  املادة الرابعة:

 ألحكام النظام، وما يصدره املجلس من لوائح وسياسات، ووفق 
ً
يؤدي البنك مهماته وفقا

في سبيل -جميع الصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافه، وله ولهأفضل املعايير واملمارسات الدولية، 

  ممارسة املهمات والصالحيات واالختصاصات اآلتية: -ذلك

وطرحها وسحبها،  ،سك وطباعة وإصدار العملة الوطنية :بما في ذلك)إصدار النقد، وتنظيمه  -1

  األعمال األخرى و ، (وحمايتها ،وإدارتها ،هاؤ وإلغا
ً
 نظام أحكام يخالف ال بما ،ذات العالقة كافة

 .العربي السعودي النقد

 لألنظمة ذات  -2
ً
 العالقة.الرقابة واإلشراف على املؤسسات املالية وفقا

  .إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة باملؤسسات املالية وأعمالها -3

 وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العمالت األجنبية. -4

 إدارة واستثمار احتياطيات النقد األجنبي. -5

ون النقدية واملصرفية ؤ القيام بوظيفة مصرف الحكومة، ووظيفة مستشار الحكومة في الش -6

 واملالية.

 ،نظم املدفوعات الوطنية والتسويات واملقاصةلإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية  -7

واإلشراف على نظم املدفوعات  والرقابة ،وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص

 .همجال اختصاص في واملقاصةوالتسويات 

 ،وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص ،إنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات املالية -8

 .هفي مجال اختصاص والرقابة واإلشراف عليها

 وضع التعليمات واإلجراءات الكفيلة بحماية عمالء املؤسسات املالية. -9

وضع وإدارة السياسات االحترازية واتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمؤسسات املالية،  -10

في مواجهة االضطرابات واألزمات االقتصادية  للمساهمةالزمة واتخاذ اإلجراءات والتدابير ال

 العاملية.و  اإلقليميةو  املحلية ،واملالية

 اتخاذ اإلجراءات والتدابير املناسبة للحد من ارتكاب الجرائم املرتبطة باملؤسسات املالية.  -11

 التيتمثيل واملشاركة في املنظمات والهيئات واملحافل واملؤتمرات اإلقليمية والدولية ال  -12

 .ُيشارك فيها بعضويته وذلك وفق اإلجراءات النظامية

التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك املركزية األخرى والجهات النظيرة له واملنظمات   -13

اململكة وخارجها، وذلك في حدود اإلقليمية والدولية، وبيوت الخبرة املتخصصة داخل 

 ه.اختصاصات

 .وأعمالها املالية باملؤسساتوضع االختبارات واالشتراطات املهنية املتصلة   -14
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 .في مجال اختصاصه إعداد البحوث والدراسات ونشر اإلحصائيات  -15

شركات تابعة له، واملساهمة في تأسيس شركات، واملشاركة في شركات، تقوم بأداء  تأسيس  -16

 .ا لإلجراءات النظامية، وفًق هنشاطات ذات عالقة بطبيعة أعمال

اقتراح مشاريع األنظمة ذات العالقة باملؤسسات املالية والقطاع املالي، واقتراح تعديل   -17

وأن يتم التنسيق معه في  .ات النظامية في شأنهاجراءالقائم منها، والرفع عنها الستكمال اإل 

التي قد يترتب عليها آثار على  مشاريع األنظمة أو تعديل القائم منها واقتراح إعداد شأن

 األوضاع النقدية أو استقرار القطاع املالي.

 .وتفسيرهاتعريف املصطلحات والنصوص الواردة في النظام  -18

 

  املادة الخامسة:

 للبنك أن يتقاض ى 
ً

إصدار التراخيص واملوافقات والخدمات والعمليات التي  عنا  مالي  مقابال

 ا لضوابط يعتمدها املجلس.يؤديها وتكاليف اإلشراف على املؤسسات املالية، وذلك وفًق 

 

  املادة السادسة:

 ال يجوز للبنك القيام بأي من األعمال اآلتية:

التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع أو املساهمة في األعمال االشتغال بالتجارة   -1

 ه.أهداف هو ضروري لتحقيق ما عدا تجاري أو صناعي أو زراعي،

للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته  يحتاجه عدا ماأو امتالكها شراء العقارات   -2

 األجنبية.

 .هاوإقراضالحكومة تمويل   -3

ويستثنى من ذلك املؤسسات  ة.اعتباريذي صفة طبيعية أو تمويل أو إقراض أي شخص   -4

املالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة األزمات بقرار من املحافظ وفق ضوابط يضعها 

 املجلس.

 

 املادة السابعة:

وال يجوز تفتيشها أو حجزها أو  ،بالحصانة البنك وإيراداته وممتلكاتهتتمتع أصول 

  وال تخضع إلجراءات اإلفالس بأي شكل كان. أو نزع ملكيتها، االستيالء عليها أو مصادرتها
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 الفصل الثاني: اإلدارة

 مجلس اإلدارة -أ

  املادة الثامنة:

 يكون للبنك مجلس إدارة يشكل على النحو اآلتي: -1

 ا للمجلس.رئيًس                                                                       املحافظ  -أ

 .)1(عضوين                                                            املحافظ  انائب -ب

 .أعضاء                           خمسة من غير موظفي الحكومة -ج

يكلف املحافظ أحد النائبين لرئاسة اجتماع املجلس في حال عدم تمكنه من رئاسة -مكرر -1

 .)2(االجتماع

 -( من هذه املادة1ليهم في الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )إاملشار – املجلسأعضاء ترشيح  يكون  -2

 (سبع) عضويتهم مدةأمر ملكي، وتكون  بتعيينهم، ويصدر ووزير املالية املحافظ باالتفاق بين

وإن انتهت مدة العضو دون أن يجدد له، أو تعيين سنوات قابلة للتجديد ملدد أخرى مماثلة، 

 عنه ي
ً
  ستمر العضو في عضويته.آخر بديال

تحدد مكافآت أعضاء املجلس ومزاياهم بأمٍر ملكي، بناًء على اقتراح وزير املالية وبالتنسيق مع   -3

 املحافظ. 
 

  املادة التاسعة:

من األعضاء املنصوص عليهم في الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة عضو اليجب أن يتوافر في 

 الشروط اآلتية: النظام( من املادة )الثامنة( من 1)

 أن يكون سعودي الجنسية. -1

 ذات العالقة بعمل البنك. ةة والخبر يأن يكون من ذوي الكفا -2

 األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأأال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف  -3

 ، أو إعساره، أو امتنع عن الوفاء بديونه.إفالسهأال يكون قد أشهر  -4

  أال -5
ً

 ألي منصب أو وظيفة في جهة عامة أو لدى أي من املؤسسات املالية، أو أن يكون شاغال

 حساباتها. مراجعييكون من 

6-  
ً
 أال يكون مالك

ً
 حسابات خارجي. مراجع ملكتب ا أو وكيال

 
                                                                                       

 

( من قرار مجلس الوزراء رقم ))1( 
ً
 .ه28/7/1443وتاريخ ( 412صدر هذا التعديل بموجب البند )أوال

 )2()
ً
 ه.28/7/1443( وتاريخ 412من قرار مجلس الوزراء رقم ) صدر هذا التعديل بموجب البند )ثانيا
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 املادة العاشرة: 

 ،املسؤول بشكل عام عن حسن سير اإلدارة ، ويكون على أعمال البنك اإلشرافاملجلس  يتولى -1

مجلس أن يضع ما يلزم لا ألهداف البنك، ولالالزمة لتحقيق ذلك وفًق  كافة وله االختصاصات

ا لسير األعمال في ا ومالئًم حسب ما يراه ضروري  ب النظم والتعليمات واللوائح والسياسات من

 اآلتي: -على سبيل املثال ال الحصر-لنظامه، ومن ذلك ا البنك وفًق 

 .الخطط التشغيلية للبنكو  اتاعتماد االستراتيجي -أ

 إقرار اللوائح الداخلية واللوائح اإلدارية واملالية والفنية والرقابية والئحة املوارد البشرية. -ب

 إقرار الهيكل التنظيمي للبنك. -ج

 للبنك.املالية تحديد السنة  -د

 اعتماد امليزانية العامة للبنك، وإقرار حساباته الختامية. -هـ

 مراجع أو مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وتحديد أتعابهم.اعتماد تعيين  -و

  إنشاء فروع أو مكاتب للبنك. -ز

 متابعة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في البنك. -ح

تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من  –هاتفي سبيل تحقيق اختصاص-للمجلس  -2

  ت وصالحيات واختصاصات للبنكامما يراه من مهبسواهم، يعهد إليها 
د في قرار تشكيل ، ويحد 

ها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتها، ويكون لها االستعانة بمن تراه لتأدية كل لجنة رئيس  

 املعهود بها إليها. املهمات

للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى املحافظ، ويكون للمحافظ تفويض تلك  -3

 ي البنك وفق ضوابط وجدول صالحيات يعتمدها املجلس.من يراه من موظفإلى االختصاصات 
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 املادة الحادية عشرة: 

أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة  (ثالثة)مرة كل )1(ينعقد املجلس بدعوة من رئيسه  -1

 أعضاء على االقل. (ثالثة)من رئيس املجلس أو بطلب من 

أن يكون من بينهم رئيس  األقل، على األعضاء علىا إال بحضور أغلبية ال يكون االجتماع صحيًح  -2

 .)2(املكلف املجلس أو نائبه

، وفي حال التساوي في على األقل تصدر قرارات املجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين -3

األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، ويجوز التصويت باستخدام الوسائل 

 .اإللكترونية كافة

ة والخبرة يحضور اجتماعاته من يرى االستعانة بهم من ذوي الكفاإلى للمجلس أن يدعو  -4

واملختصين، من موظفي البنك أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه املجلس من مشورة أو بيانات أو 

 إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 ويحدد اختصاصاته ومكافأته ومدة تعيينه.  ،للسر اعين املجلس من موظفي البنك أمينً ي -5

ن محاضر جلسات املجلس وقراراته -6 وأمين  الحاضرونرئيس الجلسة واألعضاء  هاويوقع ،تدو 

 السر.

 

 املادة الثانية عشرة: 

( من املادة 2وفًقا للفقرة )-جلس املطلب تعيين خلٍف ألي من أعضاء  إلى امللك املحافظ يرفع

 في أي من الحاالت اآلتية: -)الثامنة( من النظام

 وفاة العضو. -1

 إذا فقد العضو أحد شروط العضوية املنصوص عليها في النظام. -2

 إذا طلب العضو اإلعفاء. -3

موافقة من  يقبله املجلس أو دون  اجتماعات متتالية دون عذر (ثالثة) العضوعند تغيب  -4

 رئيس املجلس.

 .مهماته ألي سبب إذا أصبح العضو غير قادر على أداء -5

  إذا أخل   -6
ً

 وفق ما يقرره املجلس. ا جسيًم العضو بأحد واجباته إخالال

 

                                                                                       

 

( من قرار مجلس الوزراء رقم ))1( 
ً
 ه.28/7/1443( وتاريخ 412حذفت هذه العبارة بموجب البند )ثالثا

( من قرار مجل)2( 
ً
 ه.28/7/1443( وتاريخ 412س الوزراء رقم )أضيفت هذه العبارة بموجب البند )رابعا
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 املحافظ وموظفو البنك)1( ااملحافظ ونائب -ب

 

  املادة الثالثة عشرة:

واملحافظ هو  .يكون للبنك محافظ متفرغ بمرتبة وزير يعين وتحدد مزاياه بأمر ملكي

سياساته ومهماته وتسيير شؤونه، ومباشرة ول التنفيذي عن إدارة البنك، ويتولى تنفيذ ؤ املس

على سبيل املثال ال -ك ومن ذلنظام، لا لاألعمال التي يراها ضرورية ومالئمة للقيام بها وفًق 

 اآلتي: -الحصر

 .تنفيذ القرارات التي يصدرها املجلس  -1

 تقديم تقارير دورية إلى املجلس عن أعمال البنك، ومنجزاته، ونشاطاته.  -2

 تقديم االقتراحات إلى املجلس في شأن املوضوعات الداخلة في اختصاصه.  -3

 .، وله تفويض غيره في ذلكته مع الغيراتمثيل البنك أمام القضاء وفي عالق  -4

 أداء مهمات وصالحيات البنك وفق ضوابط وجدول صالحيات يعتمدها املجلس. -5

 والخطط التشغيلية للبنك. اتاقتراح االستراتيجي -6

 االتفاقيات والعقود.إبرام  -7

تعيين موظفي البنك، والتعاقد مع الخبراء واملستشارين داخل اململكة أو خارجها، وتحديد  -8

 ا ملا يقره املجلس.مزاياهم، وفًق 

 افتتاح مراكز النقد، وتعيين الوكالء واملراسلين. -9

 يراه من موظفي البنك. إلى منوللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته 

 

  :)2(رةاملادة الرابعة عش

يكون للمحافظ نائبان متفرغان يعاونانه في أداء مهماته ومسؤولياته. ويحدد املجلس بقرار منه  -1

اختصاصات كل منهما وصالحياته ومهماته بناء على توصية من املحافظ. وال يشارك أي  من 

 .الت القرار وال في التصويت عليهالنائبين في مداو 

  بأمٍر ملكي. مااملحافظ، وتحدد مزاياهمن باملرتبة املمتازة بناًء على اقتراح  املحافظ ايعين نائب -2

 يكلف املحافظ أحد النائبين ليحل محله عند غيابه. -3

 

                                                                                       

 

 عدلت هذه الكلمة بموجب البند ))1( 
ً
 ه.28/7/1443( وتاريخ 412( من قرار مجلس الوزراء رقم )خامسا

 عدلت هذه املادة بالكامل بموجب البند ))2( 
ً
 ه.28/7/1443( وتاريخ 412( من قرار مجلس الوزراء رقم )سادسا
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 املادة الخامسة عشرة: 

 ملهماتهم وفًقا ألحكام النظامتأديتهم  بسبب مطالبةأو مساءلة ال يكون موظفو البنك عرضة ألي 

  باستثناء حاالت سوء النية أو اإلخالل الجسيم.

 

 تعارض املصالح-ج

 

 املادة السادسة عشرة:

على عضو املجلس اإلفصاح عن أي مصلحة تتعارض بشكل مباشر أو غير مباشر مع أدائه  -1

أول اجتماع للمجلس أو عند نشوء ذلك، ويحظر على العضو املشاركة في  قبل وذلك ملهماته

 ملوضوعات التي تتعارض مع مصالحه.في االتصويت 

، ويحظر عليه في ملهماته مصلحة مباشرة تتعارض مع أدائه على موظف البنك اإلفصاح عن أي -2

التي  املوضوعاتهذه الحالة املشاركة في اتخاذ القرارات أو اإلجراءات أو إبداء الرأي حيال 

 تتعارض مع مصالحه.

 

 الفصل الثالث: السياسة النقدية

 

  السابعة عشرة:املادة 

واختيار أدواتها وإجراءاتها  وتنفيذها، البنك هو املسؤول الوحيد عن وضع السياسة النقدية

 التشغيلية.

 

 الحسابات الخارجي مراجعالفصل الرابع: 

 

 املادة الثامنة عشرة:

ا أو أكثر)خارجي  مراجعيتولى تدقيق حسابات البنك  -1  فني 
ً

 تأهيال
ً

كافًيا وذا ( على أن يكون مؤهال

 ؤو ويكون مس خبرة بأعمال البنك
ً

أمام املجلس عن أداء عمله ويرفع تقاريره إلى املجلس  ال

 .
ً
 مباشرة

، وال يكون املالية وقوائمهعلى تدقيق حسابات البنك  الخارجي الحسابات مراجعيقتصر عمل   -2

 له التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته.
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الحسابات الخارجي الحق في االطالع على دفاتر البنك وسجالته ومستنداته، وأن  ملراجعيكون  -3

يطلب البيانات كافة التي يرى ضرورة الحصول عليها ملباشرة أعماله وأداء واجباته. وفي حال 

  .ملجلسإلى اا تقريرً بذلك يرفع  عدم تمكنه من ذلك؛

   

 

 والعالقات الخارجية: العالقة مع الحكومة الخامسالفصل 

 

  املادة التاسعة عشرة:

ضه بما  من يقوم البنك بالنيابة عن الحكومة وبناًء على طلب  : يأتيوزير املالية أو من يفو 

 فتح وتسوية ومتابعة الحسابات الجارية وتسجيل بيانات اإليرادات الحكومية. -1

 حفظ الودائع والحسابات. -2

 ا.ا وخارجي  االعتمادات محلي  دفع أو تنفيذ إلشراف على إصدار ا -3

 

  املادة العشرون:

 القيام باآلتي: -مهماتها ألهدافه وأداء ا ملا تقتضيه طبيعة أعماله، وتحقيًق وفًق -للبنك 

الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو  -1

 . النظامية لإلجراءات اوفًق ، الرقابية

، أو الجهات الرقابية واإلشرافية األجنبية األخرى مع البنوك املركزية  االتفاقاتإبرام  -2

ا لإلجراءات ، وفًق هاملماثلة، أو املؤسسات واملنظمات واملجالس الدولية ذات الصلة بعمل

 النظامية.

التعاون والتنسيق مع الجهات األجنبية النظيرة لغرض تبادل املعلومات أو الزيارات  -3

 الرقابية ذات العالقة باملؤسسات املالية.اإلشرافية و 

الية وفتح حسابات في البنوك املركزية األخرى واملؤسسات املنقدية و العمليات الإجراء  -4

 والدولية. اإلقليميةالنقدية واملالية املحلية واألجنبية و 

 

 

 

 

 



 

 

13 

  املادة الحادية والعشرون:

واملنظمات الدولية املماثلة األجنبية  واإلشرافية ُيعنى البنك عند تواصله مع الجهات الرقابية

 :يأتيذات الصلة؛ بما 

املحافظة على تطوير العالقات وتعزيز سبل التواصل مع تلك الجهات واملنظمات من خالل  -1

 .وحضورها العمل وجلساتوعقد االجتماعات  وتبادلها، تنسيق الزيارات

 الجهات واملنظمات.متابعة ما يصدر من التقارير واملعلومات من تلك  -2

 

 

 : أحكام ختاميةالسادسالفصل 

 

 املادة الثانية والعشرون:

للبنك إبرام العقود واالتفاقيات باللغة العربية أو بغيرها من اللغات وفق ما تقتضيه حاجة  -1

 العمل ومصلحة البنك.

ال يخضع البنك في قيامه بتنفيذ أعماله وتأمين مشترياته ألحكام نظام املنافسات  -2

على أن  ،ا يصدره املجلس من لوائح وسياساتملواملشتريات الحكومية، ويخضع في ذلك 

تكون هذه اللوائح والسياسات متفقة مع األهداف واملبادئ األساسية لنظام املنافسات 

  واملشتريات الحكومية.

ا يقره املجلس من سياسات، ويجوز استثناًء في الحاالت ملعقود البنك واتفاقياته تخضع  -3

قوانين أجنبية لالتي تقتضيها مصلحة البنك؛ أن ينص على إخضاع عقوده واتفاقياته 

املجلس. ويجوز في تلك الحاالت تضمين العقود  منوذلك وفق السياسات الصادرة 

ختصاص محاكم أجنبية أو ينص فيها على ا تخضع بمقتضاها ال واالتفاقيات أحكاًم 

 اللجوء إلى التحكيم للبت في املنازعات التي قد تنشأ حيالها.

 

  املادة الثالثة والعشرون:

يحظر على أعضاء املجلس وموظفي البنك ومراجعي حساباته الخارجيين ووكالئه إفشاء أي 

الية سواء أثناء عملهم أو بعد بيانات أو معلومات تتعلق بشؤون البنك أو بشؤون املؤسسات امل

 تركهم للعمل.
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 والعشرون: الرابعةاملادة 

أو فرض الرقابة أو التعرض لسياساته  البنك التدخل بأي صورة في تسيير أعمال يجوز ال 

 يبرمه من عقود أو اتفاقيات. على ماأو عليه أو تدقيق حساباته 

 

  والعشرون: الخامسةاملادة 

ا يشمل أحدث التطورات املالية واالقتصادية في اململكة وتقرير تقريرً يقدم البنك إلى امللك 

ويزود وزير املالية بنسخة منه.  ،مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك وذلك للسنة املالية املنصرمة

 .املناسبين وتنشر نسخة من ذلك التقرير في التوقيت والوسيلة

 

  والعشرون: السادسةاملادة 

( 23ظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم )يحل النظام محل ن

 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.23/5/1377وتاريخ 

 

  والعشرون: السابعةاملادة 

ن تاريخ نشره في الجريدة الرسميةم ايوًم  (تسعين)ُيعمل بالنظام بعد 


