النشــــاط ذات الصلة
(بموجب المادة  4من قرار
مجلس الــــوزراء رقم 31
لعام )2019
األعمــــال المصرفيـــة

قائمــــة غيــــر شاملــــة لألنشطـــــة األساسيــــــــة
التـــي تحقـــــق الدخــــــل (المــــادة  5مــــن
قرار مجلس الــــوزراء رقم  31لعام )2019

السلطــــة التنظيميـــــة
(بموجـــب قــــرار مجلـــس
الــــوزراء رقــم  58لعام )2019

(أ) جمععععععا األإععععععلالا ر اام الممععععععائر اععععععاإ ة إمععععععائر ا مععععععا  -1إصععععععر اـإععععععااات العرعيععععععة
الم حدم المركزم
والعمالت والفلا د
 -2السعععععع ة المم صععععععة لألعمععععععال
(ب) ا س حــــلاذ ع ـــى إراكـــــز ال حــــــــ ّلئ
المصعععععععععرفية فعععععععععا المن عععععععععة
(ج) تععععععلفير ال ععععععرو وخععععععدإات ا مععععععا أو المععععععدإات الماليععععععة
الحــــرم الماليـــــة
األخرى رلى العمالء
( ) ر اام اؤوس األإععععععععععععععععلال ورعععععععععععععععععدا ال ععععععععععععععععاا ر رلععععععععععععععععى
المسععععععع ومر ى أو رلعععععععى أم سععععععع ة لإيعععععععة إعععععععا الل عععععععا
ال عععععععععا ت ع عععععععععا عاـاعععععععععرا ع عععععععععى ت ععععععععع األعمــععععععععععـال أو
تنظيـمهـــــا

أعمـــال ال أإيــــى

-1
(أ) ال نبّـــــؤ عالممائــــر وا ساعهــــا
(ب) ال عععععأإيى أو رععععععا م ال عععععأإيى يعععععد الممعععععائر وتعععععلفير خعععععدإات -2
أعمال ال أإيى رلى العمالء
(ج) رعــــرام وثا ــــا ال أإيــــى ورعـــا م ال أإيــــى

أعمـــال ر اام الصنا ـــا
ا س وماا ـــة

(أ) اتمــععععععععععععـاذ ال ــععععععععععععـرااات ــععععععععععععـلل اإ ـــععععععععععععـال وعيععععععععععععا -1
ا س ومـــــااات
-2
(ب) ا ســــاب الممائـــر وا يائيــــــات
(ج) اتمعععععاذ تعععععرااات عععععلل العمعععععالت وت ّبعععععات الفلا عععععد وإراكعععععز
ال حـــــ ّلئ

هيئـــــة ال أإيـــــى
السععععععع ة المم صعععععععة ألعمعععععععال
ال ععععععععععععأإيى فععععععععععععا المن ععععععععععععة
الحـــعععععععععـرم وفعععععععععا المن عععععععععة
الحــرم الماليـــــة
هيئــــععععععععععععـة األواا الماليععععععععععععة
والس ــــا
السععععععع ة المم صعععععععة ألعمعععععععال
ر اام الصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععنا ا
ا سعععععععع وماا ة فععععععععا المن ععععععععة
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( ) رعععععععععدا ال ععععععععاا ر رلععععععععى المسعععععععع ومر ى أو رلععععععععى أم سعععععععع ة
لإيعععععة إعععععا الل عععععا ال عععععا ت ع عععععا عاـاعععععرا ع عععععى ت ععععع
األعمـــال أو تنظيـمهـــــا
أعمـــال اـ جـــــــاا
ال مل ــــــا

(أ)
(ب)
(ج)
()
(هـ)

الحـــعععععععععـرم وفعععععععععا المن عععععععععة
الحــرم الماليـــــة

 -1إصععععععر اـإععععععااات العرعيععععععة
ا تفـــــا ع ـــــى اــــروئ ال مل ـــل
الم حدم المركزم
تحد عععععععد واعععععععراء األيعععععععلل المزإعععععععا تأجيرهعععععععا (فعععععععا عععععععال
 -2السععععععع ة المم صعععععععة ألعمعععععععال
اـ جـــــــاا)
اـجعععععععععععاا ال معععععععععععل ا فعععععععععععا
تحد ــــــد اــــروئ وإــــدم أم تمل ــــل أو ر جــــاا
المن عععععععععة الحـــعععععععععـرم وفعععععععععا
إراتبــــة وإراجعـــــة أم اتفاتيــــــات
المن ة الحــرم الماليـــــة
ر اام أم إمائــــر

أعمــــــال الم ـــــــا ّا
الر يسيــــــة

-1
(أ) اتمـــــاذ ال ــــرااات اـ اا ــــة ذات الص ــــة
(ب) ت بّععععععععد المصععععععععروفات ال ععععععععع ي ية عالنياعععععععععة عععععععععى اععععععععركات -2
المجملعـــــة
(ج) تنسيــــــا أنع ــــة المجملعــــة

أعمــــال العحــــى

(أ) ر اام ال عععععععععات (عمعععععععععا فعععععععععا ذلععععععععع اس مـــــــعععععععععـدام وتعيعععععععععيى -1
-2
أعضععععععععععععاء ال ععععععععععععات و فععععععععععععا إسعععععععععععع ح اته واـاـععععععععععععـرا
ع يهــــ )
(ب) ريــــالح وييانــــة السفــــى
(ج) اـاـــــرا ع ـــى عم يـــات وت بعهــــــا
( ) تحد عععععد السععععع ا ال عععععا جععععع ويعععععا ئ بيعععععات عععععععأنها وتعععععاا
تس يمها وتنظيــــ واـارا ع ى الر ـــالت

وزاام ا ت صــــــا
السععععععع ة المم صعععععععة ألعمعععععععال
الم ععععععععععععا ّا الر يسععععععععععععية فععععععععععععا
المن عععععععععة الحـــعععععععععـرم وفعععععععععا
المن ة الحــرم الماليـــــة
وزاام ا ت صــــــا
السععععععع ة المم صعععععععة ألعمعععععععال
العععععععععععععحى فععععععععععععا المن ععععععععععععة
الحـــعععععععععـرم وفعععععععععا المن عععععععععة
الحــرم الماليـــــة
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-1
-2

وزاام ا ت صــــــا
السععععععع ة المم صعععععععة ألعمعععععععال
العععععععععععركات ال اعضععععععععععة فععععععععععا
المن عععععععععة الحـــعععععععععـرم وفعععععععععا
المن ة الحــرم الماليـــــة
وزاام ا ت صــــــا
السععععععع ة المم صعععععععة ألعمعععععععال
الم يععععععععععععة الف ر ععععععععععععة فععععععععععععا
المن عععععععععة الحـــعععععععععـرم وفعععععععععا
المن ة الحــرم الماليـــــة

أعمــــــــال العركــــــات
ال اعضــــــة

النعائــــات ال ـــا ت ع ـــا عأعمـــال العركـــات ال اعضـــة

أعمـــــــــال الم يـــــــة
الف ر ــــــة

(أ) اتمععععععععاذ ال ععععععععرااات ا سعععععععع راتيجية ور اام (وكعععععععع ل تح ّمععععععععل) -1
الممعععععععععائر الر يسعععععععععية المرتب عععععععععة ععععععععععال ل ر وا سععععععععع الل -2
الال ـــــعععععععععـا لأليعععععععععلل ويعععععععععر الم ملسعععععععععة ال عععععععععا تح عععععععععا
اـ ــــــرا ات
(ب) اتمععععععععاذ ال ععععععععرااات ا سعععععععع راتيجية ور اام (وكعععععععع ل تح ّمععععععععل)
الممعععععععععائر الر يسيــــــعععععععععـة المرتب عععععععععة عععععععععععراء األئعععععععععرا
الوالثععععععععععة لأليععععععععععلل ويععععععععععر الم ملســــــععععععععععـة واسعععععععععع اللها
ــــا
و ما هـــــا
(ج) إزاولعععععععة األنعععععععع ة ال جاا عععععععة المسعععععععاعدم ال عععععععا ععععععع ّ إعععععععى
خاللهععععععا اسعععععع الل األيععععععلل ويععععععر الم ملسععععععة ال ععععععا تععععععؤ م
رلى تح يا اـ را ات لألئرا الوالوة

أعمـــــال إراكـــــز
ال لز ــــــــا والمدإـــــة

(أ) ن عععععععععل وتمعععععععععز ى أجعععععععععزاء الم ّلنعععععععععات والمعععععععععلا ّ أو السععععععععع ا  -1وزاام ا ت صــــــا
 -2السععععععع ة المم صعععععععة ألعمعععععععال
الجاهـــــزم ل بيــــا
إراكععععععععز ال لز ععععععععا والمدإععععععععة
(ب) ر اام الممزونــــــــات
فعععععا المن عععععة الحـــعععععـرم وفعععععا
(ج) أخــــــ ال بيــــــات
المن ة الحــرم الماليـــــة
( ) تلفيــععععععععععععععـر المدإـععععععععععععععـات ا س عاا ـععععععععععععععـة أو المععععععععععععععدإات
اـ اا ــة

