
 القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة

 
 اتتعريف

 املادة األولى : 
يقصد باملصطلحات اآلتية أينما وردت في هذه القواعد املعاني  

 املبنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أ ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 
  ا لم يقتض السياق خالف ذلك : 

القواعد املنظمةة باملوافقة على  الصادرالقرار : قرار وزير املالية  -أ
 ملزاولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

   فة .اأعمال الصر

 املؤسسة :  ؤسسة النقد العربي السعودي .  -ب

 احملافظ :  حافظ  ؤسسة النقد العربي السعودي .  -ج

 أعمال الصرافة :  -د

شراء وبيع العمالت األجنبيةة   واليةيتات السةيا ية   وشةراء  -1
 الييتات املصرفية .

حتويل األ وال داخل اململتة وخارج ا ملن سبق له احلصول علةى  -2
ك سةاري املفعةول وقةد رةدور هةذه ترخيص  ن املؤسسة بذل

 القواعد . 
رراف :  ؤسسة فردية أو شركة تضا ن  رخص ل ا مبزاولةة  -هة 

أعمال الصرافة  ن  ؤسسةة النقةد العربةي السةعودي وفقةا  
 لألنظمة املعمول ب ا وأ تام هذه القواعد .

التةرخيص : التةرخيص الصةادر  ةن  ؤسسةة النقةد العربةي  -و
 صرافة . السعودي ملزاولة أعمال ال

 اللجنة : جلنة الفصل في  خالفات نظام  راقبة البنوك .  -ز



  
   
 ةة 2ةة  

ينةاير وتنت ةي  1امليالدية التي تبدأ  ةن السنة السنة املالية :  -ح
ديسمبر  ن كل سنة   وذلك ألغراض الدراسات املاليةة  11في 

 املقارنة . 

 املادة الثانية : 
 ةن  ع  راعاة  ا ورد في نظةام اليةركات ي يجةوز بةاي  ةال  

األ وال تداول الترخيص الصادر  ةن املؤسسةة بةالبيع أو اليةراء أو 
 التوريث أو  ا في  تم ذلك . 

 شروط وإجراءات الحصول على الترخيص
 

 املادة الثالثة : 
ل الصةرافة اييترط في طالب الترخيص لغةرض  زاولةة أعمة -أ

 اآلتي : 
 أن يتون  ؤسسة فردية أو شركة تضا ن .  -1
الطلب أو املؤسسني عن خمسة وعيرين أن ي يقل عمر  قدم  -2

 عا ا  . 
أن يتون  ن ذوي السمعة احلسنة   ولةم يسةبق احلتةم عليةه  -1

بحٍد أو عقوبة في جرمية  خلة باليرف أو األ انة  الم يتن قد 
 رد إليه إعتباره . 

توافر اخلبرة واملعرفةة العمليةة باعمةال الصةرافة و خاطرهةا    -4
 ويعود تقدير ذلك للمؤسسة . 

 لصر طلب احلصول علةى تةرخيص فرفرفةروف ملزاولةة أعمةايقت -ب
 الصرافة على شركات التضا ن . 

للمؤسسة اإلستعالم عن  قدم الطلب بجميةع الطةرق التةي  -ج
تراها  ناسةبة للتاكةد  ةن املعلو ةات املقد ةة و ةن سةجله 

 ايئتماني . 



  
   
 ةة 1ةة  

للمؤسسة بعد  وافقة وزير املالية أن تضةي  علةى اليةروط  -د
الفقرة )أ( شةروطا  أخةرح  سةب  ةا تةراه املنصوص علي ا في 

 ضروريا  . 
 املادة الرابعة : 

يعبا منوذج طلب احلصول على ترخيص  زالة أعمةال الصةرافة  
 املُعد  ن املؤسسة   ويتون  صحوبا  باملستندات اآلتية : 

  ووسةائل اإلتصةال سم وعنوان  قدم الطلب   وسيرته الذاتية إ -أ
  ثبات ال وية .به  ع رورة  ن إ

بيان يوضح طبيعة ونطاق أعمةال الصةرافة التةي ينةوي  قةدم  -ب
الطلب  زاولت ا    تضمنا  دراسة اجلةدوح اإلقتصةادية   وخطةة 
 العمةةةةةةةةةةل التةةةةةةةةةةي تيةةةةةةةةةةمل ال يتةةةةةةةةةةل 
اإلداري والتطوير املستقبلي ل ذه األعمةال   وتفارةيل ترتيبةات 

  قدم الطلب بيان إدارة هذه األعمال . 

تةام هةذه القواعةد   ونظةام تع د  قةدم الطلةب اإللتةزام با  -ج
( وتةةاري  5ة البنةةوك الصةةادر باملرسةةوم امللتةةي رقةةم )مربةة راق
هة   والقرارات والتعا يم والتعليمات الصةادرة عةن 1131ر2ر22

 املؤسسةةة ب ةةذا اليةةان   التةةي  ن ةةا علةةى سةةبيل املثةةال 
ي احلصر : قواعد إعرف عميلك   وقواعد  تافحة عمليات غسل 

 هاب ومنوذج إستبيان  عايير املالء ة . األ وال ومتويل اإلر

تع د  قةدم الطلةب بضخضةاف سةجالته و سةتنداته وغيرهةا  -د
إلشراف ورقابةة وتفتةيو و راجعةة املؤسسةة   وبقائ ةا حتةد 
 تصةةةرف ا عنةةةد طلةةةب ذلةةةك بعةةةد إنت ةةةاء التةةةرخيص 

 أو إلغائه . 



  
   
 ةة 4ةة  

تع د  قةدم الطلةب أو  ؤسسةي اليةركة مبزاولةة أعمةال هة ةة 
 فسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة م الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرافة بنفسهرأن

وفي  ال رةدور  وافقةة املؤسسةة ليةركة   في املقر الرئيس 
التضا ن على فتح فرفرفروف يجب على اليةركاء تقةدت تع ةد 

 لة أعمال الصرافة في الفرف اجلديد . ومبزاأ دهم بقيام 
أي  علو ات أو بيانات أو  ستندات تطلب ا املؤسسةة ألغةراض  -و

 البد في طلب الترخيص . 

س املال امليةار أص في اململتة تفيد توافر رك  رخنش ادة  ن ب -ز
 إليه في املادة اخلا سة . 

وبعد إكتمال  سوغات الطلب تخاطب املؤسسة وزارة التجةارة 
والصناعة إلستتمال إجراءات التاسيس والتسجيل وفقا  للنظام   

 ةن وزارة التجةارة والصةناعة ورةدور  اإلجةراءاتوبعد إسةتتمال 
لةة أعمةال واحملافظ مبنح التةرخيص ملزا قرار رالسجل التجاري يصد

الصرافة بعد التاكد  ن إسةتيفاء املتطلبةات كافةة   وفةي  الةة 
بلة  رفض املؤسسة طلب  نح ترخيص مبزاولةة أعمةال الصةرافة يُ 

لة أعمةال و قدم الطلب بذلك   وفي كل األ وال مينع  نعا  باتا   زا
لةة وي  الة  زاالصرافة قبل ردور قرار احملافظ مبنح الترخيص   وف

أعمال الصرافة قبل ردور قةرار احملةافظ تُعةد إجةراءات التةرخيص 
 . ةيغي

 املادة اخلا سة : 
يجب أن ي يقل رأس املال املدفوف ملن يزاول أعمال الصةرافة عةن  
 ئة أل  ريال عن  ادة رأس املال مبا ي يقل عن خمسريال   وزي ي ليون

ياط خالف املقر الرئيس فرعا  كل فرف   ويعد كل  قر يباشر فيه الن
   وللمؤسسة تعديل  تطلبات رأس املال  تى رأت ذلك ضروريا  . 



  
   
 ةة 5ةة  
 

 مدة الترخيص وتجديده
 

 املادة السادسة : 
لة أعمال الصرافة ملدة ثةال  سةنوات  ةن ويتون الترخيص مبزا 

تاري  ردور قرار احملافظ   وللمؤسسة جتديده ملدة أو  دد أخرح  تى 
هةذه القواعةد والتعليمةات ذات  با تةامزام الصراف تاكدت  ن إلت

العالقة   وللمؤسسة عدم جتديد الترخيص  تى ثبد ل ا  خالفةة 
الح الصراف شةروط التةرخيص أو أن رارسةته للعمةل أضةرت مبصة

إنذاره  ةن املؤسسةة  ةرة وا ةدة  عمالئه أو الصالح العام شريطة
ألخطةاء املرتتبةة على األقةل   وأن يوضةح اإلنةذار نةوف اةالفةة أو ا

 وإعطاءه   لة ي تزيد عن ثالثة أش ر لتصحيح وضعه .
 املادة السابعة : 

يجةةب علةةى كةةل رةةراف التقةةدم للمؤسسةةة بطلةةب جتديةةد  
 ائه بثالثة أش ر علةى األقةل   وفةي  ةال إنت ةاء تترخيصه قبل إن

الترخيص دون تقدم الصراف بطلب التجديد يتون الصةراف إرتتةب 
لة و ال  زا ينذار والعقوبة ن وي يحق له في أ خالفة تستوجب اإل

نياطه  تى يجدد ترخيصه   وفي  ال إستمرار اةالفة ملةدة تزيةد 
 عن ثالثة أش ر فللمؤسسة إلغاء الترخيص . 

 املادة الثا نة : 
املؤسسة رسو ا   ن الصرافني املرخص ل م  سةب  يتستوف 

 اآلتي : 
(  ةن رأس %1نسبته )رسم يدفع ملرة وا دة عن ردور الترخيص  -أ

  ال املركز الرئيس وكل فرف جديد . 
فةرف  لكة(  ةن رأس  ةال املركةز الةرئيس و%0.25رسم نسبته ) -ب

 . قابل جتديد الترخيص 



  
   
 ةة 1ةة  

ويتون إستيفاء هذا الرسم وفق اآللية املنصوص علي ا في املادة 
 )الثانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة( 

  ن نظام املؤسسة .
 أعمال الصرافة المسموح بمزاولتها

 
 اسعة : املادة الت
تصةةدر املؤسسةةة تةةراخيص ملزاولةةة أعمةةال الصةةرافة يقتصةةر  

 نياط ا على اآلتي : 
 شراء وبيع العمالت األجنبية .  -1

 شراء وبيع الييتات السيا ية .  -2

 شراء الييتات املصرفية .  -1

حتويل األ وال داخل اململتة وخارج ا ملن لديةه  مبزاولةويسمح 
قد ردور هذه القواعد ترخيص  ن املؤسسة بذلك ساري املفعول و

  . 
 

 ضوابط مزاولة أعمال الصرافة
 

 املادة العاشرة : 
 يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري :  

 الم يتةن  ةالعربية السعودي باململتةلة أعمال الصرافة و زا -أ
ؤسسةة وفقةا  امللديه ترخيص بذلك ساري املفعول رةادر  ةن 



  
   
 ةة 7ةة  

وتةاري   020ر1م أل تام هذه القواعد أو قةرار وزيةر املاليةة رقة
 الصرافة . ملزاولة أعمالهة املنظم 1402ر2ر11

  زاولة أعمل الصرافة وكيال  أو وسيطا  ليخص اعتباري .  -ب

إستعمال كلمة رراف أو عميل ررافة أو رةيرفي أو أي تعبيةر  -ج
سمه أو عنوانه التجاري أو أوراقةة إلغة سواء في ي  يابه في أ

رادف ا أو يستعمل باي وسيلة أو وثائقه أو إعالناته أو أي عبارة ت
 تو ي مبزاولته أعمال الصرافة دون ترخيص . 

 املادة احلادية عيرة 
 يجب على كل رراف اآلتي :  

 اإللتزام مبتطلبات السال ة األ نية الصادرة عن املؤسسة .  -1

تطبيق قواعد إعرف عميلك وقواعةد  تافحةة عمليةات غسةل  -2
ملؤسسةة   وغيرهةا  ةن األ وال ومتويل اإلرهاب الصةادرتني عةن ا

 التعليمات ذات العالقة . 

وضع الترخيص املمنوح له  ةن املؤسسةة واإلعةالن عةن أسةعار  -1
 العمالت التي يتعا ل في ا في  تان بارز في  قره . 

سمه برقم الترخيص في جميع  طبوعاته و راسةالته إأن يقرن  -4
 وجميع  ا يصدر عنه . 

لتافةة عمليةات  يت رسةميةاالتعا ل  ع عمالئه مبوجب إيصة -5
 ت ا . لالصرافة املسموح له مبزاو

ل علةى إيصةايت واإلعالن للعمالء في  تان بارز عن ضرورة احلص -1
 عن أي عملية يقوم بتنفيذها لعمالئه . 
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النقةد وفةرزه وكية   دجت يز أ اكن عمله باألج زة الالز ة لع -7
 العمالت املزيفة . 

دح أ ةد  قةد ي التا ني على املمتلتات ضد احلرائق والسرقة ل -3
 التا ني املرخصني باململتة . 

 املادة الثانية عيرة : 
يجب على كل رراف احلصول على  وافقةة كتابيةة  سةبقة  

 ن املؤسسة وفقا  لليروط التي حتددها قبل أن يقوم باي عمل  ةن 
 األعمال اآلتية : 

فتح فرف أو أكثر ملزاولة أعمةال الصةرافة   أو تغييةر  قةر املركةز  -أ
 أو أ د الفروف .  الرئيس

 أي تغيير في هيتل رأس املال أو  لتيته .  -ب

 لة أعمال الصرافة .والتوق  عن  زا -ج

 األعمال المحظور مزاولتها
 

 املادة الثالثة عيرة : 
خالف التةي رخةص  األعماليحظر على أي رراف  زاولة أي  ن  

له مبزاولت ا ةة املنصوص علي ا في املادة التاسعة ةةة مبةا فةي ذلةك 
 دون  صر :  التاليةألعمال ا
أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجةاري الصةادر بغةرض  -أ

 زاولة أعمال الصرافة   أي عمل جتاري آخر في املقر نفسه الةذي 
 يزاول فيه أعمال الصرافة . 
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ت إدخةار بافتح  سابات جارية أو  سابات إسةتثمارية أو  سةا -ب
 لعمالئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 . أو  وظفيه   أو أي  سابات أخرح

قبول الودائع أو األ انات باي شةتل  ةن األشةتال سةواء كانةد  -ج
  ثل الصتوك أو املعادن الثمينة أو غير ذلك .  ةنقدية أو عيني

اإلقراض أو إدارة قرض أو اإلشتراك في إ ةدح هةذه املمارسةات أو  -د
 .   هرهن أي  ن  وجودات

أوج ات أخةرح إلدارة  حلةه   أو  ات ع  ؤسس بعقوداإلرتباط هة ةة 
 اإلشتراك في إدارة  حل ررافة آخر . 

إرةةدار خطابةةات الضةةمان أو فةةتح اإلعتمةةادات املسةةتندية أو  -و
 التفايت بالعملة احمللية أو األجنبية داخل اململتة وخارج ا . 

 سبقة الدفع  تإردار بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو بطاقا -ز
 أو  ا شابه ذلك .

 تاجير اخلزائن .  -ح

األجنبيةةة واملعةةادن الثمينةةة واألسةة م  املضةةاربة بةةالعمالت -ط
 والبضائع والسلع وغيرها .

ل  ةن األ ةوال اكي   ساباته املفتو ةة فةي اخلةارج بةاي  ة -ي
 التي  الناجم عن إختالف  ق الدفع .  ءبضستثنا

إستخدام كلمة بنك أو  صرف أو  يةتقات ما أو  رادفات مةا  -ك
أو أي تعبير مياثل ما في أي لغة سواء في أوراقه أو  طبوعاتةه أو 

تخدام كلمةة سعنوانه التجاري أو اسمه أو في دعاياته ويلتزم بض
  ؤسسة ررافة أو شركة ررافة . 
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ة إفياء أي  علو ات يحصل علي ا أثناء رارسته عمله أو اإلفةاد -ل
  ن ا باي طريقة وفقا  أل تام هذه القواعد . 

 
 إلغاء الترخيص

 
 املادة الرابعة عيرة : 

للمؤسسة إلغاء الترخيص املمنوح ألي رراف إذا خال  أ تةام  -أ
 هذه القواعد مبا في ذلك دون  صر : 

عند طلب را ب الترخيص إلغاءه إذا كان  ؤسسة فردية   أو  -1
تةرخيص إذا كانةد شةركة مبوجب قرار  ن اليةركاء بضلغةاء ال

تضا ن   ويجب أن يتون طلب إلغاء الترخيص قبل  دة ثالثةة 
أش ر على األقل  ن تاري  التوق  الفعلي   وأن ي يتوق  عةن 
العمةةل  تةةى يحصةةل علةةى  وافقةةة كتابيةةة  سةةبقة  ةةن 

 املؤسسة . 

وفاة را ب الترخيص أو احلجر عليه  ع عدم اإلخالل مبةا نةص  -2
 عليه نظام اليركات . 

سةتة أشة ر  ةن تةاري   لعدم  باشرة الصراف أعمالةه خةال -1
 رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدور التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرخيص   

زاولت ا سواء أكةان مبأو التوق  عن رارسة أعماله املرخص له 
جزئيا  أو كليا  ملدة تزيد عن ثالثة أش ر إي إذا كان التوق  بنةاء 
 علةةةةةةةةةةةةةةةى طلةةةةةةةةةةةةةةةب املؤسسةةةةةةةةةةةةةةةة 

 أو مبوافقت ا .

  عن سةداد ديونةه   أو التوق  عن الوفاء بضلتزا اته   أو التوق -4
 إشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ار إفالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 أو إعساره   أو وضعه قيد التصفية . 
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 إذا فقد املرخص له أ د شروط الترخيص . -5

 إذا تعرض  ركزه املالي للمخاطر .  -1

إذا تبني للمؤسسة أن الترخيص ردر بناء  على  علو ات غيةر  -7
 رحيحة . 

عام إذا أضرت أعمال الصراف املرخص له بعمالئه أو بالصالح ال -3
  . 

ن الصراف في وضع ي ميتنه  ةن  تابعةة تبني للمؤسسة أإذا  -0
 أعماله . 

املنصةوص إذا خال  الصراف أ د شروط  نح التةرخيص  -10
 علي ا في هذه القواعد . 

إذا زود املرخص له أو أي شخص نيابة عنه أو أي  ن  درائه  -11
 أو  راقبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 . أو امليرفني على أعماله مبعلو ات غير رحيحة أو  زورة 

يُخطر الصراف كتابيا  عند إلغاء التةرخيص    ةع  نحةه   لةة  -ب
لةةة وثالثةةة أشةة ر لتصةةفية أعمالةةه   علةةى أن يتوقةة  عةةن  زا

 النياط خالل هذه الفترة .

 يُنير قرار اإللغاء في  وقع املؤسسة اإللتتروني .  -ج
 

 اإلشراف والرقابة
 

 املادة اخلا سة عيرة : 
واعةد فيمةا يتعلةق تختص املؤسسة بتطبيق أ تةام هةذه الق -أ

  زاولةة أعمةال الصةرافة مبباإلشراف والرقابة على املرخص ل م 
أعمةال الصةرافة تزويةد  مبزاولةةويجب على كل  ةن رخةص لةه 

املؤسسة بتافة البيانات التي تطلب ا في أي وقد   ويجب علةى 
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 وظفي الصراف تقدت  ا يطلبه  ن م  وظفو املؤسسة أو  ن 
ووثةائق وأن يةدلوا مبةا لةدي م  ةن تعين م  ن سجالت وبيانات 

  علو ات تتعلق باعمال الصرافة . 
التفتيو التةي تراهةا علةى سةجالت  عملياتللمؤسسة إجراء  -ب

و سابات أي رراف بواسطة  وظفي ا أو  ن تعيةن م للتاكةد 
رةةحة   ةةند املاليةةة   والتاكةة ه ةةن سةةال ة نيةةاطه وأوضةةاع

وغير ذلةك  ةن  رسل ا إلى املؤسسة  ياملعلو ات والبيانات التي 
األ ور التي ترح املؤسسة ضةرورة  راقبت ةا   وعلةى الصةراف أن 

 يقدم ل م سجالته وغير ذلك  ن الوثائق أو البيانات . 
للمؤسسة إردار أي تعليمات تراها ضرورية لتطبيق املتطلبةات  -ج

 اإلشرافية والرقابية على أعمال الصرافة . 

 املادة السادسة عيرة : 
نقدي  با تياطيأن يحتفظ بصفة دائمة يجب على كل رراف  

  وأن يودف هذا اي تياطي في  وا تياطاته(  ن رأس  اله %1نسبته )
أ د البنوك املرخص ل ا بالعمل في اململتةة ليتةون حتةد تصةرف 

وي يسمح للمودف أو أي ج ة أخةرح التصةرف فةي هةذا   املؤسسة 
ملؤسسة اي تياطي باي شتل  ن األشتال إي بتصريح كتابي  ن ا

للقيةةود والتعليمةةات التةةي  اي تيةةاطي  ويخضةةع اسةةتخدام هةةذا 
تصدرها املؤسسة   وللمؤسسة تعديل هذه النسبة  تى رأت ذلةك 

 ضروريا  . 
 

 مراجعة الحسابات ومراقبتها
 

 املادة السابعة عيرة : 
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يجب على كل رراف  سك سجالت  حاسبية  نتظمة يدون  
دده املؤسسةة   وأن يتبةع  عةايير في ا عملياته أوي  باول وفق  ا حتة

احملاسبة التةي حتةددها عنةد إعةداد قوائمةه املاليةة   وعليةه تزويةد 
 املؤسسة بالبيانات املالية اآلتية : 

نسخة  ةن امليزانيةة السةنوية املدققةة  ةن  راجةع  سةابات  -أ
خارجي  رخص خالل  دة أقصاها ش ر  ن تاري  إنت اء السةنة 

 املالية . 

ويقةدم   ر تبدأ  ن بداية السنة املالية  ثة أش ركز  الي كل ثال -ب
 خالل خمسة عير يو ا   ن الربع الذي يليه .

بيان  بيعات و يتريات العمالت األجنبية بصفة ش رية طبقا   -ج
 للنموذج الذي حتدده املؤسسة . 

بيةةان  بيعةةات و يةةتريات اليةةيتات السةةيا ية و يةةتريات  -د
حتةدده  الةذيوذج الييتات املصرفية بصفة ش رية وفقا  للنمة

 املؤسسة . 

وللمؤسسة أن تطلب  ن الصراف أي  علو ات أو بيانات أخةرح 
تراها ضرورية للتحقق  ن سال ة عملياته وتطبيقه ل ذه القواعةد 

  . 
 املادة الثا نة عيرة :

على كل رراف تعيني  راجع  سابات خارجي  ةرخص  قبةول  -أ
خةالل  لدح املؤسسة لتدقيق و راجعة  سةاباته سةنويا  وذلةك

ة املالية   وإذا لةم يعةني ة أقصاها ستة أش ر  ن بداية السن د
الصراف  راجعا  حلساباته خالل املدة احملددة فللمؤسسة تعيةني 

 ع أتعابه . ف راجٍع خارجي يلتزم الصراف بد
للمؤسسة ةة إذا رأت ضرورة لذلك ةة تعيني  راجع خةارجي أخةر  -ب

ى املراجةع الةذي لتدقيق و راجعة  سابات أي رراف إضةافة إلة
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يتوجب على الصراف تعيينه مبقتضى أ تام الفقرة )أ(  ن هذه 
املادة   وحتدد املؤسسة  دة عمل هذا املراجع و قدار أتعابه التي 

 تدفع له  ن قبل الصراف . 
 املادة التاسعة عيرة : 

يجب على الصراف تقدت نسخة  ن تقرير املراجعة عن قوائمه  
ملؤسسةةة   علةةى أن يتضةةمن التقريةةر أي املاليةةة السةةنوية إلةةى ا

 ا  ع األنظمة واملعةايير قو دح تواف   ال ظات  يال هذه القوائم 
 املعمول ب ا . 

 
 أحكام خاصة بتحويل األموال

 
 املادة العيرون : 

 ع  راعاة  ا ورد في املادة التاسعة  ن هذه القواعةد   يحظةر  
ضستثناء  ن سبق لةه  زاولة حتويل األ وال داخل اململتة وخارج ا ب

احلصول على ترخيص  ن املؤسسة بذلك ساري املفعول وقد ردور 
 :  اآلتيةهذه القواعد وفقا  لليروط 

أن ي يقل رأس  اله عن عيرة  اليني ريال   وزيادته مبا ي يقل عةن  -1
ريال عن كل فرف يزاول فيه النياط   وللمؤسسة تعديل  ي ليون

  تى رأت ذلك ضروريا  .  املتطلبات الرقابية لرأس املال
 سأ(  ن ر%10أن يحتفظ بصفة دائمة با تياطي نقدي نسبته ) -2

 اله وا تياطاته   وأن يودف هةذا اي تيةاطي فةي أ ةد البنةوك 
املرخص ل ا بالعمل في اململتة ليتون حتد تصرف املؤسسةة   
وي يسمح للمودف أو أي ج ة أخرح التصرف في هذا اي تيةاطي 

إي بتصريح كتةابي  ةن املؤسسةة   وأن  تالاألشباي شتل  ن 
يخضع إسةتخدام هةذا اي تيةاطي للقيةود والتعليمةات التةي 
تصدرها املؤسسة   وللمؤسسة تعديل هذه النسةبة  تةى رأت 

 ذلك ضروريا  . 
 املادة احلادية والعيرون :
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 ع  راعاة  ا ورد في املادة احلادية عيرة   يجب على كل رراف  
بةل رةدور هةذه القواعةد القيةام بتحويةل رخصد له املؤسسةة ق

األ وال داخل اململتة وخارج ا ويعمل وفق ترخيص ساري املفعةول 
 اإللتزام باآلتي : 

أن ييتجاوز إجمالي  وجوداته عيرة أضةعاف رأس  الةه فةي أي  -1
 وقد  ن األوقات .

خل واخلارج أو لدح اأن يحتفظ بصفة دائمة لدح  راسليه في الد -2
 قابةل التحةويالت القائمةة  كا ةلغطةاء  راكزهم الرئيسة ب

املسحوبة على هؤيء املراسلني بحيث ميتن أداء قيمةة التحويةل 
 فور تلقي األ ر به . 

أن يلتزم بالتعليمات الصادرة عن املؤسسة واجل ات ذات العالقة  -1
لتافة الوظائ  بصفة عا ة  ع اإللتةزام  ةالسعود نسب بيان

لةى شةغل الوظةائ  باحلصول علةى عةدم رانعةة املؤسسةة ع
القيادية وبعض الوظائ  األخرح  ثل  يرف احلوايت و سةئول 

 اإللتزام . 

تزويد املؤسسة ببيانات احلوايت واليةيتات الصةادرة واحلةوايت  -4
 الواردة بصفة ش رية طبقا  للنموذج الذي حتدده املؤسسة . 

 
 ي المخالفاتـالفصل ف

 
 املادة الثانية والعيرون : 

نظةةر فةةي  خالفةةات نظةةام  راقبةةة البنةةوك تخةةتص جلنةةة ال 
امليتلة مبوجب املادة اخلا سة والعيرون  ن نظام  راقبة البنةوك 

هةة بةالنظر 1131ر2ر22( وتةاري  5الصادر باملرسوم امللتي رقم )مر
 والفصل في  خالفات أ تام هذه القواعد . 
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 املادة الثالثة والعيرون : 
تةام هةذه القواعةد تتولى املؤسسة اإلدعاء على  ن خال  أ  

 أ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام اللجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لتطبيةةق العقوبةةات  )الثانيةةة والعيةةرون(امليةةار إلي ةةا فةةي املةةادة 

 املنصوص علي ا في نظام  راقبة البنوك . 
 أحكام عامة

 
 املادة الرابعة والعيرون : 

يسةةمح للفنةةادق واليةةقق الفندقيةةة واملتاتةةب السةةيا ية  
ليةةيتات النظا يةةة فةةي اململتةةة إسةةتبدال العمةةالت وشةةراء ا

السيا ية  ن عمالئ م دون غيرهم   على أن يتم بيع هذه العمالت 
 ةا   راعةاةوالييتات السيا ية إلى بنك أو رراف  رخص له  ةع 

 ورد في قواعد  تافحة عمليات غسل األ وال ومتويل اإلرهاب . 
 املادة اخلا سة والعيرون : 

م علةةى جميةةع الصةةرافني املرخصةةني التقيةةد باألنظمةةة واإللتةةزا -أ
بالتعليمةةات والتعةةا يم والضةةوابد الصةةادرة عةةن املؤسسةةة 

 واجل ات ذات العالقة . 

علةةى جميةةع الصةةرافني املرخصةةني التقيةةد واإللتةةزام بقواعةةد  -ب
عةرف إ تافحة عمليات غسل األ وال ومتويةل اإلرهةاب وقواعةد 

عميلك   وجميع التعليمات الصادرة تنفيذا  ل ا   وعلي م إطالف 
 ى تطبيق تلك األنظمة والتعليمات . عل وظفي م وتدريب م 
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 ع عدم اإلخالل باي عقوبة أشد ينص علي ا نظام آخةر   تطبةق  -ج
علةى  ةن  العقوبات املنصوص علي ا في نظام  راقبةة البنةوك

 . ل  أ تام هذه القواعد يخا

 املادة السادسة والعيرون : 
تسري أ تام هذه القواعد على جميع الصرافني فةي اململتةة  

رخص ل ةم  ملرخصني مبوجب هذا القرار أو الذينالسعودية االعربية 
هةة املةنظم 1402ر2ر11وتةاري   020ر1رقةم  الوزاريمبوجب القرار 
الصرافة   ويجب على  ن سبق التةرخيص لةه ولديةه  ملزاولة أعمال

ترخيص ساري املفعول تصحيح وضعه وفقا  ملا جاء في أ تام هةذه 
  وإي أعتبةر  ا ن تاري  نفاذه ةالقواعد خالل  دة أقصاها سنة وا د

 الترخيص يغيا  .
 املادة السابعة والعيرون : 

حتل هذه القواعد  حل القواعد الصادرة بةالقرار الةوزاري رقةم  
هة املنظم ملزاولة أعمال   نة الصرافة 1402ر2ر11وتاري   020ر1

 وتلغي كل  ا يتعارض  ع ا .
 

 النشر والنفاذ

  املادة الثا نة والعيرون :
اجلريدة الرسمية وفي والقواعد املرفقة به في  ينير هذا القرار 

بعد  ضي  بالقواعد املرفقة به وقع املؤسسة اإللتتروني   ويعمل 
 . اش ر  ن تاري  نيره
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 القواعد املنظمة ملزاولة أعمال الصرافة رم


