
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أعمال الصرافةمزاولة القواعد المنظمة ل
 الصادرة بقرار وزير المالية

 هـ17/13/7351وتاريخ  7531رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 المحتويات

 

 

 3..................................................................................  تعريفات

جرإءإت إلحصول على إلترخي  4................................................ صشروط وإ 

 6....................................................................  مدة إلترخيص وتجديده

 7.......................................................  أعمال إلصرإفة إلمسموح مزإولتها

 7...........................................................  فةضوإبط مزإولة أعمال إلصرإ

 9............................................ ................... مزإولتهاإألعمال إلمحظور 

 01.........................................................................  إلغاء إلترخيص

 00........................................................................ إلرقابةإإلشرإف و 

 01.............................................................. مرإجعة إلحسابات ومرإقبتها

 03.............................................................إألموإل أحكام خاصة بتحويل 

 04إلفصل في إلمخالفات .....................................................................

 01.............................................................................  أحكام عامة

 06........................ ................................................... إلنشر وإلنفاذ

 
 



- 3 - 

 

 أعمال الصرافةلمزاولة  القواعد المنظمة
 

 تعريفات
 

 المادة األولى
لدددم  بيندددة أمامهدددا مددداإلمعددداني إلمفدددي  دددذه إلقوإعدددد وردت  أينمدددايقصدددد بالمصدددطلحات إ تيدددة 

 :يقتض إلسياق خالف ذلك
 .أعمال إلصرإفةمزإولة ظمة لإلقوإعد إلمنصادر بالموإفقة على قرإر وزير إلمالية إل إلقرإر:أ.  

 

 مؤسسة إلنقد إلعربي إلسعودي. إلمؤسسة:ب. 

 

 محافظ مؤسسة إلنقد إلعربي إلسعودي. إلمحافظ:ج. 

 

 إلصرإفة:عمال أد.  
 .شرإء إلشيكات إلمصرفيةو  ،وإلشيكات إلسياحية ،إألجنبيةإلعمالت وبيع شرإء  .0
مدن إلمؤسسدة ول على تدرخيص دإخل إلمملكة وخارجها لمن سبق له إلحصتحويل إألموإل  .1

 بذلك ساري إلمفعول وقت صدور  ذه إلقوإعد.
 

مدن مؤسسدة إلنقدد إلصرإفة  مرخص لها بمزإولة أعمال صرإف: مؤسسة فردية أو شركة تضامن.  د
 .إلعربي إلسعودي وفقًا لألنظمة إلمعمول بها وأحكام  ذه إلقوإعد

 

 إلصرإفة. أعماللمزإولة  ي إلسعوديمؤسسة إلنقد إلعربإلترخيص إلصادر من  إلترخيص:. و

 

 لجنة إلفصل في مخالفات نظام مرإقبة إلبنوك. إللجنة:. ز

 

، مددن كددل سددنة ديسددمبر 30يندداير وتنتهددي فددي  0إلتددي تبدددأ مددن  إلسددنة إلميالديددة إلماليددة:إلسددنة . ح
 .وذلك ألغرإض إلدرإسات إلمالية إلمقارنة
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 المادة الثانية
تدددإول إلتددرخيص  إألحددوإلشددركات ي يجددوز بدد ي حددال مددن ورد فددي نظددام إل مددع مرإعدداة مددا

 .في حكم ذلك إلتوريث أو ما أوإلشرإء  أوإلصادر من إلمؤسسة بالبيع 
 

جراءات شروط  ترخيصالالحصول على  وا 
 

 الثالثةالمادة 
 :إ تيمزإولة أعمال إلصرإفة لغرض  ترخيصفي طالب إليشترط  .أ 

 

 أن يكون مؤسسة فردية أو شركة تضامن. .0

 

 .ن عاماً يوعشر  ةخمس عن نيمقدم إلطلب أو إلمؤسسعمر  ي يقلأن  .1

 

أو عقوبددة فددي جريمددة مخلددة  عليدده بحددد  لددم يسددبق إلحكددم مددن ذوي إلسددمعة إلحسددنة، و أن يكددون  .3
 .إعتبارهبالشرف أو إألمانة ما لم يكن قد رد إليه 

 

 لمؤسسة.إلخبرة وإلمعرفة إلعملية ب عمال إلصرإفة ومخاطر ا، ويعود تقدير ذلك لتوإفر  .4

 

يقتصددددر طلددددب إلحصددددول علددددى تددددرخيص فددددرل ر فددددرول لمزإولددددة أعمددددال إلصددددرإفة علددددى شددددركات  .ب 
 إلتضامن.

 

عددن مقدددم إلطلددب بجميددع إلطددرق إلتددي ترإ ددا مناسددبة للت كددد مددن إلمعلومددات  إإلسددتعالمللمؤسسددة  .ج 
 إلمقدمة ومن سجله إيئتماني.

 
وص عليهددا فددي إلفقددرة   أ   أن تضدديف علدى إلشددروط إلمنصددبعددد موإفقددة وزيددر إلماليددة للمؤسسدة  .د 

 ترإه ضروريًا.ما أخرى حسب  اً شروط
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 الرابعةالمادة 
 ،نمددوذج طلددب إلحصددول علددى تددرخيص مزإولددة أعمددال إلصددرإفة إلم عددد مددن إلمؤسسددة عبدد ي
 :إ تيةبالمستندإت  مصحوباً  ويكون

 .ةويهإل إثباتة من مع صور به ووسائل إيتصال مقدم إلطلب، وسيرته إلذإتية،  سم وعنوإنإ .أ 
درإسددة  متضددمناً ، مزإولتهدداإلصددرإفة إلتددي ينددوي مقدددم إلطلددب  أعمددالبيددان يوضددي طبيعددة ونطدداق   .ب 

إلتطدددددوير إلمسدددددتقبلي لهدددددذه إلهيكدددددل إإلدإري و  إلتدددددي تشددددمل وخطدددددة إلعمدددددل، إيقتصددددداديةإلجدددددوى 
 .إألعمال ذه  إدإرةن  وتفاصيل ترتيبات مقدم إلطلب بش ،إألعمال

ونظددام مرإقبدة إلبنددوك إلصددادر بالمرسددوم إلملكددي  ،وإعدددإلق ه ددذ م حكداب إيلتددزإممقدددم إلطلددب تعهدد  .ج 
بهددذإ ؤسسدة صدادرة عدن إلمإلتعليمدات إلو تعدداميم إلو قدرإرإت إل دد، و 0336ر11ر11وتداري   1رقدم مر
 عمليدات وقوإعدد مكافحدة ،عدرف عميلدكإقوإعد  :إلتي منها على سبيل إلمثال ي إلحصر ،إلش ن
  .مةءج إستبيان معايير إلمالونموذ إإلر اب تمويلو  إألموإلغسل 

ومرإجعددددة  وتفتددددي رقابددددة شددددرإف و إل وغير ددددا سددددجالته ومسددددتندإته بإخضددددالمقدددددم إلطلددددب تعهددددد  .د 
 .إلغائه أولك بعد إنتهاء إلترخيص ذ طلبعند تحت تصرفها بقائها و  ،ؤسسةإلم

 ،لددرئي أعمدال إلصدرإفة بنفسدهر أنفسدهم فدي إلمقدر إمزإولدة تعهدد مقددم إلطلدب أو مؤسسدي إلشدركة ب دد. 
علددى إلشددركاء يجددب علدى فددتي فددرل ر فددرول وفدي حددال صدددور موإفقددة إلمؤسسددة لشددركة إلتضددامن 

 إلفرل إلجديد.في بمزإولة أعمال إلصرإفة   مقيام أحدتقديم تعهد ب

 إلبت في طلب إلترخيص. ؤسسة ألغرإضطلبها إلمتمستندإت بيانات أو  أومعلومات  أي و. 

 في إلمادة إلخامسة. إليهرأ  إلمال إلمشار  تفيد توإفرة شهادة من بنك مرخص في إلمملكز.  

 
 يسدددددتكمالوزإرة إلتجدددددارة وإلصدددددناعة إلمؤسسدددددة  تخاطدددددبوغات إلطلدددددب سدددددإكتمدددددال م وبعدددددد

وإلصددناعة وزإرة إلتجددارة مددن وبعددد إسددتكمال إإلجددرإءإت  ،إجددرإءإت إلت سددي  وإلتسددجيل وفقددًا للنظددام
بعدد إلت كدد إلتدرخيص لمزإولدة أعمدال إلصدرإفة  بمدني يصددر قدرإر إلمحدافظوصدور إلسدجل إلتجداري 
فدددي حالدددة رفدددض إلمؤسسدددة طلدددب مدددني تدددرخيص بمزإولدددة أعمدددال و  ،كافدددة مدددن إسدددتيفاء إلمتطلبدددات

إلصددرإفة قبددل  أعمددالوفددي كددل إألحددوإل يمنددع منعددًا باتددًا مزإولددة  ،إلصددرإفة يبلددد مقدددم إلطلددب بددذلك
ال إلصدرإفة قبدل صددور قدرإر إلمحدافظ بمني إلترخيص، وفي حالة مزإولة أعم قرإر إلمحافظصدور 

 .يغيهإجرإءإت إلترخيص  ت عد
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 الخامسةالمادة 
زيددادة لاير، و  مليددونيإلصددرإفة عددن  أعمددالمددن يددزإول ل إلمدددفول مددالإل يجددب أن ي يقددل رأ 
ه إلنشدداط كددل مقددر يباشددر فيدد دلاير عددن كددل فددرل. ويعدد مئددة ألددف خمدد رأ  إلمددال بمددا ي يقددل عددن 

 وللمؤسسة تعديل متطلبات رأ  إلمال متى رأت ذلك ضروريًا.رعًا. ف خالف إلمقر إلرئي 
 

 مدة الترخيص وتجديده
 السادسةالمادة 

يكددددون إلتددددرخيص بمزإولددددة أعمددددال إلصددددرإفة لمدددددة ثددددالث سددددنوإت مددددن تدددداري  صدددددور قددددرإر 
 وإعددإلق همؤسسة تجديده لمدة أو مدد أخرى متى ت كدت من إلتزإم إلصرإف ب حكام  دذلول ،إلمحافظ

وللمؤسسددة عدددم تجديددد إلتددرخيص متددى ثبددت لهددا مخالفددة إلصددرإف شددروط  ،عالقددةإلتعليمددات ذإت لإو 
إندددذإره مدددن للعمدددل أضدددرت بمصدددالي عمالئددده أو إلصدددالي إلعدددام شدددريطة  ممارسدددتهإلتدددرخيص أو أن 

عطدداءه مرتكبددة إإلنددذإر نددول إلمخالفددة أو إألخطدداء إل، وأن يوضددي علددى إألقددلوإحدددة  ةإلمؤسسددة مددر  وإ 
 عن ثالثة أشهر لتصحيي وضعه. يدتز مهلة ي 

 
 السابعةالمادة 

 بثالثددة أشددهريجددب علددى كددل صددرإف إلتقدددم للمؤسسددة بطلددب تجديددد ترخيصدده قبددل إنتهائدده 
رتكددب ب إلتجديدد يكدون إلصدرإف إوفدي حدال إنتهدداء إلتدرخيص دون تقددم إلصدرإف بطلدد .علدى إألقدل

 د ترخيصدده،يجددد حتددىولددة نشدداطه ي يحددق لدده فددي أي حددال مزإو ، وإلعقوبددة مخالفددة تسددتوجب إإلنددذإر
 .للمؤسسة إلغاء إلترخيصفأشهر  ثالثةوفي حال إستمرإر إلمخالفة لمدة تزيد عن 

 
 الثامنةالمادة 

 إلمرخص لهم حسب إ تي: ينفإإلصر من  اً رسومتستوفي إلمؤسسة 
وكدل فدرل  ل إلمركدز إلدرئي مدا % مدن رأ 0نسدبته  إلترخيصصدور عند  ةيدفع لمرة وإحدرسم  .أ 

 جديد.
 

 وكل فرل مقابل تجديد إلترخيص. مال إلمركز إلرئي  % من رأ 1211نسبته رسم  .ب 

 ويكون إستيفاء  ذإ إلرسم وفق إ لية إلمنصوص عليها في إلمادة  إلثانية  من نظام إلمؤسسة.
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 مزاولتهاأعمال الصرافة المسموح ب
 

 التاسعةة الماد
 إ تي:على شاطها إلمؤسسة ترإخيص لمزإولة أعمال إلصرإفة يقتصر نصدر ت

 .إألجنبيةإلعمالت وبيع شرإء  .0
 .إلشيكات إلسياحيةوبيع شرإء  .1
 .شرإء إلشيكات إلمصرفية .3

دإخددل إلمملكددة وخارجهددا لمددن لديدده تددرخيص مددن إلمؤسسددة إألمددوإل ويسددمي بمزإولددة تحويددل 
 ساري إلمفعول وقت صدور  ذه إلقوإعد.بذلك 

 
 أعمال الصرافة ضوابط مزاولة

 
 العاشرةالمادة 

 :إعتباريحظر على أي شخص طبيعي أو ي
ساري إلمفعدول لديه ترخيص بذلك ما لم يكن بالمملكة إلعربية إلسعودية إلصرإفة  أعمال ةزإولم .أ 

وتداري   911ر3أو قرإر وزير إلمالية إلسابق رقم  عدإو إلق هؤسسة وفقًا ألحكام  ذمإلمن صادر 
 .أعمال إلصرإفةمزإولة إلمنظم ل  د0411ر11ر06

 
 .إعتباريلشخص  اً أو وسيط إلصرإفة وكيالً  أعمال ةزإولم .ب 

 
سدوإء فدي ل كلمة صرإف أو عميل صدرإفة أو صديرفي أو أي تعبيدر مشدابه فدي أي لغدة استعمإ .ج 

عبدارة ترإدفهدا أو يسدتعمل بد ي أي أسمه أو عنوإنه إلتجاري أو أورإقه أو وثائقده أو إعالناتده أو 
 .دون ترخيص إلصرإفة أعمالزإولته بم توحيوسيلة 
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 عشرة الحاديةالمادة 

 :إ تيصرإف يجب على كل 
 إلمؤسسة. إلصادرة عن إألمنيةإلسالمة متطلبات إيلتزإم ب .0

 إإلر ددددابتمويددددل و  إألمددددوإلغسددددل  عمليددددات مكافحددددةقوإعددددد عددددرف عميلددددك و إتطبيددددق قوإعددددد  .1
 وغير ا من إلتعليمات ذإت إلعالقة. ، إلمؤسسة عن تينإلصادر 

تعامدل فيهدا يإلعمدالت إلتدي  أسدعارعدن  وإإلعدالنمؤسسدة ضع إلترخيص إلممنوح له مدن إلو  .3
 .في مقرهفي مكان بارز 

 أن يقرن أسمه برقم إلترخيص في جميع مطبوعاته ومرإسالته وجميع ما يصدر عنه. .4

 إلمسموح له بمزإولتها.رسمية لكافة عمليات إلصرإفة  إيصايتإلتعامل مع عمالئه بموجب  .1
يقدوم عمليدة أي عدن  إيصدايتضرورة إلحصدول علدى للعمالء في مكان بارز عن  إإلعالن .6

 تنفيذ ا لعمالئه.ب
 كشف إلعمالت إلمزيفة.و  هوفرز  إلنقد لعدإلالزمة  ألجهزةتجهيز أماكن عمله با .7
 حد مقدمي إلت مين إلمرخصين بالمملكة.أ لدىإلت مين على إلممتلكات ضد إلحرإئق وإلسرقة  .3

 
 ةشر ع نيةالثاالمادة 

مسددبقة مددن إلمؤسسددة وفقددا للشددروط  كتابيددةل علددى موإفقددة يجددب علددى كددل صددرإف إلحصددو 
 :إ تيةأن يقوم ب ي عمل من إألعمال إلتي تحدد ا قبل 

 
 .أو أحد إلفرول ر إلمركز إلرئي تغيير مق، أو إلصرإفة لمزإولة أعمالأو أكثر فتي فرل  .أ 

 

 .إلمال أو ملكيتهرأ  أي تغيير في  يكل  .ب 

 

 .مال إلصرإفةأعمزإولة توقف عن إل .ج 
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 مزاولتهاالمحظور ألعمال ا
 

 عشر ثالثةالالمادة 
د إلتدددي رخدددص لددده بمزإولتهدددا  خدددالفمدددن إألعمدددال مزإولدددة أي يحظدددر علدددى أي صدددرإف 

 :دون حصر إألعمال إلتاليةبما في ذلك د تاسعة إلإلمادة في إلمنصوص عليها 
ة، أي أن يددزإول بصددفته  ددذه وفددي إطددار سددجله إلتجدداري إلصددادر بغددرض مزإولددة أعمددال إلصددرإفأ. 

 .أعمال إلصرإفةإلذي يزإول فيه نفسه مقر إلفي عمل تجاري آخر 

 أي أو ،ئددده أو موظفيدددهلعمال إدخدددارو حسدددابات إسدددتثمارية أو حسدددابات أجاريدددة حسدددابات فدددتي ب. 
 .أخرىحسابات 

صدكوك أو مثدل إلسوإء كانت نقدية أو عينيدة  إألشكالشكل من  ب يأو إألمانات ودإئع إلقبول ج. 
 .أو غير ذلك ثمينةإلمعادن إل
 من موجودإته. في أحد  ذه إلممارسات أو ر ن أي  إيشترإك إإلقرإض أو إدإرة قرض أو د. 

فدي إدإرة محدل صددرإفة إلدإرة محلده، أو إيشدترإك  أخدرىجهدات  أومدع مؤسسدات إيرتباط بعقدود  دد.
 .آخر

 أوملددددة إلمحليددددة إلكفددددايت بالعأو  أو فددددتي إإلعتمددددادإت إلمسددددتندية خطابددددات إلضددددمان إصدددددإرو. 
 .دإخل إلمملكة وخارجها إألجنبية

 .ما شابه ذلك أوأو بطاقات مسبقة إلدفع  أو بطاقات دفع إئتمانيةإصدإر بطاقات ز. 
 ت جير إلخزإئن.. ح

 .وإألسهم وإلبضائع وإلسلع وغير اوإلمعادن إلثمينة  إألجنبيةإلمضاربة بالعمالت . ط

باسدددتثناء إلكشدددف إلنددداجم عدددن  إألحدددوإلحدددال مدددن  يبددد كشدددف حسددداباته إلمفتوحدددة فدددي إلخدددارج . ي
 .إختالف حق إلدفع

مرإدفاتهمددا أو أي تعبيددر يماثلهمددا فددي أي لغددة ا أو ممشددتقاتهمصددرف أو كلمددة بنددك أو سددتخدإم إ. ك
سوإء في أورإقه أو مطبوعاته أو عنوإنه إلتجاري أو إسمه أو في دعاياته ويلتزم باسدتخدإم كلمدة 

 فة.مؤسسة صرإفة أو شركة صرإ
عليها أثناء ممارسته عمله أو إإلفادة منها ب ي طريقدة وفقدًا ألحكدام حصل إفشاء أي معلومات ي. ل

   ذه إلقوإعد.
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 إلغاء الترخيص
 

 عشر رابعةالالمادة 
دون بما في ذلك  وإعدإلق هإذإ خالف أحكام  ذألي صرإف إلترخيص إلممنوح  إلغاءللمؤسسة  .أ 

  :حصر
، أو بموجدب قدرإر مدن إلشدركاء مؤسسدة فرديدةإذإ كدان  إلغداءه صاحب إلترخيصطلب  عند .0

ويجدب أن يكدون طلدب إلغداء إلتدرخيص قبدل مددة  ،شدركة تضدامن تإذإ كاندبإلغاء إلترخيص 
يحصددل وأن ي يتوقدف عددن إلعمدل حتدى  ،إلفعلديمدن تداري  إلتوقددف علدى إألقددل ثالثدة أشدهر 
 إلمؤسسة.مسبقة من كتابية على موإفقة 

 .نظام إلشركات نص عليهعدم إإلخالل بما لحجر عليه مع أو إ وفاة صاحب إلترخيص .1
وقددف إلتمددن تدداري  صدددور إلتددرخيص، أو أشددهر  سددتةخددالل  صددرإف أعمالددهعدددم مباشددرة إل .3

لمدددة تزيددد عددن ثالثددة كددان جزئيددًا أو كليددًا أمزإولتهددا سددوإء بلدده  خصإلمددر  أعمالددهعددن ممارسددة 
 .إفقتهاإي إذإ كان إلتوقف بناء على طلب إلمؤسسة أو بمو أشهر 

أو إعساره، أو  إفالسه إشهارإلتوقف عن إلوفاء بالتزإماته، أو إلتوقف عن سدإد ديونه، أو  .4
 .وضعه قيد إلتصفية

 إذإ فقد إلمرخص له أحد شروط إلترخيص. .1

 إذإ تعرض مركزه إلمالي للمخاطر. .6

 على معلومات غير صحيحة. إذإ تبين للمؤسسة أن إلترخيص صدر بناءً  .7

 رإف إلمرخص له بعمالئه أو بالصالي إلعام.إذإ أضرت أعمال إلص .3

 يمكنه من متابعة أعماله.في وضع ي إذإ تبين للمؤسسة أن إلصرإف  .9

 .إلقوإعد هإذإ خالف إلصرإف أحد شروط مني إلترخيص إلمنصوص عليها في  ذ .01

أو مرإقبيدده أو إلمشددرفين  هئددمدرإمددن  أيأو  هنيابددة عنددأي شددخص أو  هإلمددرخص لددزود  إذإ .00
 .بمعلومات غير صحيحة أو مزورة أعمالهعلى 

، مهلددة ثالثددة أشددهر لتصددفية أعمالددهمددع منحدده إلغدداء إلتددرخيص،  عندددكتابيددًا إلصددرإف خطددر ي   .ب 
 .على أن يتوقف عن مزإولة إلنشاط خالل  ذه إلفترة

 .إإللكترونيموقع إلمؤسسة  فيقرإر إإللغاء  نشري   .ج 
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 اإلشراف والرقابة
 

 عشر خامسةالالمادة 
 إلمدرخص لهدمباإلشدرإف وإلرقابدة علدى  فيما يتعلدق إلقوإعد هطبيق أحكام  ذبتإلمؤسسة تختص  .أ 

إلصدرإفة تزويدد إلمؤسسدة  أعمدالويجدب علدى كدل مدن رخدص لده مزإولدة  ،أعمدال إلصدرإفة مزإولدة
تقددديم مددا يطلبدده مددنهم  بكافددة إلبيانددات إلتددي تطلبهددا فددي أي وقددت، ويجددب علددى مددوظفي إلصددرإف

سدجالت وبياندات ووثدائق وأن يددلوإ بمدا لدديهم مدن معلومدات مدن  إلمؤسسة أو من تعينهم وموظف
 .إلصرإفة ب عمالتتعلق 

 
أي صدددرإف بوإسدددطة وحسدددابات علدددى سدددجالت  اترإ ددد إلتددديإلتفتدددي  عمليدددات إجدددرإء للمؤسسدددة  .ب 

من صحة إلمعلومات  لت كدإو إلمالية،  وأوضاعهمن سالمة نشاطه  موظفيها أو من تعينهم للت كد
، ضرورة مرإقبتهامؤسسة رى إلتإلتي  إألمور، وغير ذلك من إلمؤسسة لىإرسلها يوإلبيانات إلتي 

 وعلى إلصرإف أن يقدم لهم سجالته وغير ذلك من إلوثائق أو إلبيانات.

 
إلمتطلبات إإلشرإفية وإلرقابية على أعمال للمؤسسة إصدإر أي تعليمات ترإ ا ضرورية لتطبيق  .ج 

 .إلصرإفة

 
 عشر المادة السادسة

% مدن رأ  مالده 0إف أن يحتفظ بصفة دإئمدة باحتيداطي نقددي نسدبته يجب على كل صر 
فددي إلمملكددة ليكددون  العمددلب وأن يددودل  ددذإ إيحتيدداطي فددي أحددد إلبنددوك إلمددرخص لهددا ،وإحتياطاتدده

وي يسددمي للمددودل أو أي جهددة أخددرى إلتصددرف فددي  ددذإ إيحتيدداطي بدد ي  ،تحددت تصددرف إلمؤسسددة
ويخضدددع إسدددتخدإم  دددذإ إيحتيددداطي للقيدددود  ،مؤسسدددةإلشدددكل مدددن إألشدددكال إي بتصدددريي كتدددابي مدددن 

 وللمؤسسة تعديل  ذه إلنسبة متى رأت ذلك ضروريًا. ،وإلتعليمات إلتي تصدر ا إلمؤسسة



- 01 - 

 

 
 مراجعة الحسابات ومراقبتها

 
 عشر السابعةالمادة 

يجب على كل صرإف مسك سجالت محاسبية منتظمة يددون فيهدا عملياتده أوًي بد ول وفدق 
 ديزو توعليه  ،عند إعدإد قوإئمه إلمالية تحدد اوأن يتبع معايير إلمحاسبة إلتي ، سةإلمؤسما تحدده 
 :تيةبالبيانات إلمالية إ  إلمؤسسة

أقصدا ا خدالل مددة مدرخص  خدارجي اتباحسدرإجدع ممدن  إلمدققدةإلميزإنية إلسنوية نسخة من  .أ 
 .إلمالية ةسنإلشهر من تاري  إنتهاء 

قددم خدالل خمسدة عشدر يومدًا مدن يو ، بدإيدة إلسدنة إلماليدة تبدأ من شهرأ ةمركز مالي كل ثالث .ب 
 .إلربع إلذي يليه

 .طبقًا للنموذج إلذي تحدده إلمؤسسةمبيعات ومشتريات إلعمالت إألجنبية بصفة شهرية بيان  .ج 

وفقدًا  ةإلمصدرفية بصدفه شدهريإلشيكات مشتريات و  إلسياحيةإلشيكات  مبيعات ومشتريات بيان .د 
 سة.للنموذج إلذي تحدده إلمؤس

أي معلومدات أو بياندات أخدرى ترإ دا ضدرورية للتحقدق  إلصدرإف للمؤسسة أن تطلب مدنو 
 .ه إلقوإعدمن سالمة عملياته وتطبيقه لهذ

 
 عشر الثامنةالمادة 

لتددقيق ومرإجعدة إلمؤسسدة مقبدول لددى مرخص خارجي حسابات  مرإجعن يعيتصرإف كل على  .أ 
ذإ لدم يعدين إلصدرإف إلماليدة إلسدنةمن بدإية  أشهرستة أقصا ا وذلك خالل مدة  حساباته سنوياً  ، وإ 

 .تعابهأبدفع إلصرإف يلتزم خارجي  رإجع  ين ميللمؤسسة تعفلحساباته خالل إلمدة إلمحددة  اً رإجعم

 
أي حسددابات ومرإجعددة تدددقيق لأخددر  رإجددع خددارجيمتعيددين د لددذلك ة ضددرور  رأت للمؤسسددة د إذإ .ب 

  من  ذه أ  إلفقرة   أحكام ىف تعيينه بمقتضعلى إلصرإ يتوجبإلذي رإجع إلم إلى إضافةصرإف 
 .إلتي تدفع له من قبل إلصرإف أتعابهومقدإر  رإجعمدة عمل  ذإ إلمإلمؤسسة حدد تو  ،إلمادة

 



- 03 - 

 

 
 

 عشر التاسعةالمادة 
إلدددى  إلسدددنوية إلماليدددةمدددن تقريدددر إلمرإجعدددة عدددن قوإئمددده  تقدددديم نسدددخة إلصدددرإفيجدددب علدددى 

مددع إألنظمددة مدددى توإفقهددا الحظددات حيددال  ددذه إلقددوإئم، و أي م إلتقريددرإلمؤسسددة، علددى أن يتضددمن 
  .وإلمعايير إلمعمول بها

 
 

 األموال أحكام خاصة بتحويل

 
 المادة العشرون

دإخدل إألمدوإل تحويدل مزإولة  يحظر، ه إلقوإعدمن  ذ إلتاسعةفي إلمادة  ورد مع مرإعاة ما
سداري إلمفعدول بدذلك مؤسسدة مدن إلسبق له إلحصول علدى تدرخيص  باستثناء من إلمملكة وخارجها
 :إ تيةط و وفقًا للشر  وإعدإلق هوقت صدور  ذ

 
 بما ي يقدل عدن مليدوني لاير عدن كدل فدرلزيادته عن عشرة ماليين لاير، و  همال ي يقل رأ أن  .0

  للمؤسسة تعديل إلمتطلبات إلرقابية لرأ  إلمال متى رأت ذلك ضروريًا.. و يزإول فيه إلنشاط

 
أن يددودل و  ،مالدده وإحتياطاتدده % مددن رأ 01باحتيدداطي نقدددي نسددبته  أن يحددتفظ بصددفة دإئمددة .1

ليكدون تحدت تصدرف إلمؤسسدة،  إلمرخص لها إلعمل في إلمملكدة كو إلبن أحد  ذإ إيحتياطي في
 ددذإ إيحتيدداطي بدد ي شددكل مددن إألشددكال إي إلتصددرف فددي وي يسددمي للمددودل أو أي جهددة أخددرى 

ليمدددات إلتدددي م  دددذإ إيحتيددداطي للقيدددود وإلتعوأن يخضدددع إسدددتخدإ ،مؤسسدددةإلبتصدددريي كتدددابي مدددن 
 .ضرورياً متى رأت ذلك  إلنسبةتعديل  ذه  وللمؤسسة ،تصدر ا إلمؤسسة
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 المادة الحادية والعشرون
يجدب علدى كدل صدرإف رخصدت لده إلمؤسسدة ، ةعشدر  إلمادة إلحاديدةفي  مع مرإعاة ما ورد

ويعمدل وفدق تدرخيص سداري وخارجهدا دإخل إلمملكة موإل إلقيام بتحويل إألوإعد إلق هقبل صدور  ذ
 :إيلتزإم با تيإلمفعول 

 .من إألوقات وقت أيماله في  رأ  أضعاف ةعشر  هموجودإت جماليإي يتجاوز  أن .0
أن يحددتفظ بصددفة دإئمددة لدددى مرإسددليه فددي إلدددإخل وإلخددارج أو لدددى مرإكددز م إلرئيسددية بغطدداء  .1

رإسلين بحيث يمكن أدإء قيمة إلتحويل كامل مقابل إلتحويالت إلقائمة إلمسحوبة على  ؤيء إلم
 فور تلقيه إألمر به.

نسدب إلسدعودة لكافدة بشد ن مؤسسدة وإلجهدات ذإت إلعالقدة إلن عأن يلتزم بالتعليمات إلصادرة  .3
الحصول على عدم ممانعة إلمؤسسة على إلوظائف إلقيادية بإلوظائف بصفة عامة مع إيلتزإم 

 ومسئول إيلتزإم. مثل مشرف إلحوإيت إألخرى وبعض إلوظائف
بيانددات إلحددوإيت وإلشدديكات إلصددادرة وإلحددوإيت إلددوإردة بصددفة شددهرية طبقددًا تزويددد إلمؤسسددة ب .4

 .إلمؤسسةتحديده للنموذج إلذي 
 

 الفصل في المخالفات
 

 المادة الثانية والعشرون
خامسددة إلإلمددادة إلمشددكلة بموجددب إلنظددر فددي مخالفددات نظددام مرإقبددة إلبنددوك تخددتص لجنددة 

 ددد 0336ر11ر11وتدداري   1ون مددن نظددام مرإقبددة إلبنددوك إلصددادر بالمرسددوم إلملكددي رقددم مروإلعشددر 
 أحكام  ذه إلقوإعد. اتبالنظر وإلفصل في مخالف

 
 المادة الثالثة والعشرون

إلمشدار إليهدا فدي أمدام إللجندة مدن خدالف أحكدام  دذه إلقوإعدد إإلدعاء على مؤسسة إلتولى ت
 .إلعقوبات إلمنصوص عليها في نظام مرإقبة إلبنوكق تطبيل  إلثانية وإلعشرون إلمادة 
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 أحكام عامة
 

 ونعشر الو الرابعة المادة 
إسدتبدإل إلعمدالت  ة فدي إلمملكدةنظاميدإلإلمكاتدب إلسدياحية إلشدقق إلفندقيدة و لفنادق و ل يسمي

علدددى أن يدددتم بيدددع  دددذه إلعمدددالت وإلشددديكات ، دون غيدددر مم إلشددديكات إلسدددياحية مدددن عمالئهدددشدددرإء و 
غسدددل  عمليددات مكافحدددة قوإعددد فدددي مددا وردمددع مرإعددداة  لددده مددرخص صدددرإف أو بنددك إلدددىة إلسددياحي
 .وتمويل إإلر اب إألموإل

 
 العشرونو  الخامسةالمادة 

 وإلتعددداميم وإلضدددوإبط  التعليمددداتوإيلتدددزإم بباألنظمدددة إلتقيدددد إلصدددرإفين إلمرخصدددين علدددى جميدددع  .أ 
 ن إلمؤسسة وإلجهات ذإت إلعالقة.عإلصادرة 

 

غسدددل إألمدددوإل  عمليدددات مكافحدددة بقوإعددددرإفين إلمرخصدددين إلتقيدددد وإيلتدددزإم علدددى جميدددع إلصددد .ب 
إطدالل  م، وجميدع إلتعليمدات إلصدادرة تنفيدذًإ لهدا، وعلديهوقوإعدد إعدرف عميلدك وتمويل إإلر داب

 موظفيهم وتدريبهم على تطبيق تلك إألنظمة وإلتعليمات.

 

لعقوبدات إلمنصدوص عليهدا تطبق إ ،مع عدم إإلخالل ب ي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر .ج 
 .على من يخالف أحكام  ذه إلقوإعد في نظام مرإقبة إلبنوك

 
 والعشرون السادسةالمادة 

 ينإلمرخصد إلعربيدة إلسدعودية مملكدةإلجميدع إلصدرإفين فدي علدى   دذه إلقوإعددأحكام سري ت
وتددددددداري   911ر3رقدددددددم  إلدددددددوزإريقدددددددرإر إلبموجدددددددب  مرخدددددددص لهدددددددإلدددددددذين بموجدددددددب  دددددددذإ إلقدددددددرإر أو 

ويجدددب علدددى مدددن سدددبق إلتدددرخيص لددده ولديددده أعمدددال إلصدددرإفة، مزإولدددة إلمدددنظم ل  دددد0411ر11ر06
 أقصدا اخدالل مددة  إلقوإعدد ه دذ أحكداموفقدًا لمدا جداء فدي وضدعه  تصدحيي ترخيص سداري إلمفعدول

ي، اسنة وإحدة من تاري  نفاذ   .إعتبر إلترخيص يغياً  وإ 
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 والعشرونالسابعة المادة 

وتددددددداري   911ر3رقدددددددم إعدددددددد إلصدددددددادرة بدددددددالقرإر إلدددددددوزإري إلقو محدددددددل تحدددددددل  دددددددذه إلقوإعدددددددد 
 .وتلغي كل ما يتعارض معها إلصرإفةمهنة أعمال مزإولة إلمنظم ل د 0411ر11ر06
 

 النشر والنفاذ
 

 العشرونو الثامنة المادة 
، إيلكترونديوفدي موقدع إلمؤسسدة إلجريدة إلرسدمية وإلقوإعد إلمرفقة به في ينشر  ذإ إلقرإر 

 .انشر تاري  من بعد مضي شهر إلمرفقة به القوإعد ويعمل ب


