اشخرط مجلس الىزراء ضىابظ لخسذيذ المبالغ المخرحبت على سعىديين في الخارج ،خصىصاً الخي صذرث فيها
أحكام أو انخهج مذة الخىقيف للمىاطن ،إر ال يخجاوز الحذ األعلى للمبالغ  500ألف لاير.
وحضمنج الضىابظ الخي حذدها مجلس الىزراء ما يأحي:

أوالً :رسذٚذ انًجبنغ انز ٙرزشرت عهٗ يٕاطٍ سعٕد٘ ف ٙانخبسج ف ٙلضبٚب رزعهك ثبحزٛبجبد يعٛشٛخ أٔ
رعٕٚضبد أٔ غشايبد أٔ دٚبد أٔ َحٕ رنكٔ ،فمب ً ثًب ٚأر:ٙ

 -1أٌ ٚصذس حكى أٔ لشاس ف ٙانمضٛخ.
 -2أٌ ٚكٌٕ إطالق سشاحّ أٔ عٕدرّ إنٗ انًًهكخ يزٕلفب ً عهٗ دفع انًجهغ انًزشرت عه.ّٛ
 -3أال ٚكٌٕ سجك انزسذٚذ عُّ ف ٙلضبٚب يًبثهخ.
 -4أال ٚكٌٕ دائى اإللبيخ ف ٙانخبسج.
 -5أٌ ركٌٕ انمضٛخ يزبثعخ يٍ يًثهٛبد انًًهكخ ف ٙانخبسج.

انيا ً :ركٌٕ األٔنٕٚخ ف ٙانزسذٚذ عًٍ طبنذ يذح سجُّ أٔ يذح يحكٕيٛزّ ،أٔ لم انًجهغ عه.ّٛ
اللا ً :ال ٚشًم انزسذٚذ انًجبنغ انًزشرجخ عهٗ جشائى يخهخ ثبنششف ،أٔ األيبَخٔ ،انًخذساد ٔال انًجبنغ انًزشرجخ
عهٗ حٕادس يشٔسٚخ ،إرا كبَذ ثسجت سكش أٔ رحذ رأثٛش انًخذساد ،عهٗ أَّ ٚجٕص انزسذٚذ عًٍ أد ٍٚثزهك
انجشائىٔ ،فمب ً نًب ٚه:ٙ
 -1أٌ رزٕافش انششٔط انًزكٕسح ف ٙانجُذ (أٔالً)
 -2أٌ ٚثجذ حسٍ سهٕكّ.
 -3أٌ ٚؤخز عه ّٛرعٓذ ثزسذٚذ يب ف ٙريزّ يٍ يجبنغ ٔفمب ً نضٕاثظ انزسذٚذ انٕاسدح فَ ٙظبو إٚشاداد انذٔنخ ٔالئحزّ
انزُفٛزٚخ.

رابعا ًٚ :حبل يٍ ٚسذد عُّ –ٔفمب ً نًب ٔسد ف ٙانجُذ ثبنثب ً – إنٗ انهجُخ انًخزصخ ثبنُظش فٔ ٙضع األشخبص انزٍٚ
ٚسٛئٌٕ إنٗ سًعخ انًًهكخٔ ،عهٗ ٔصاسح انذاخهٛخ ٔضعّ رحذ انًشالجخ نًذح سُز.ٍٛ
خامسا ً :ال ٚشًم انزسذٚذ انًجبنغ انًزشرجخ عهٗ أعًبل رجبسٚخ أٔ يمبالد ،سٕا ًء أكبَذ يع أفشاد أٔ حكٕيبد،
ٔعهٗ يًثهٛبد انًًهكخ يسبعذح يٍ ٚجذ صعٕثخ ف ٙانحصٕل عهٗ حمٕلّ ٔفمبً نًًٓبد يًثهٛبد انًًهكخ فٙ
انخبسج.
سادسا ً :ال ٚشًم انزسذٚذ انًجبنغخ انًزشرجخ عهٗ لضبٚب انعالج انصحٔ ،ٙعهٗ ٔصاسح انخبسجٛخ إحبنخ انطهجبد
انًزشرجخ عهٗ رنك إنٗ ٔصاسح انصحخ.
سابعا ًٚ :كٌٕ انحذ األعهٗ نهزسذٚذ  500أنف لايرٚٔ ،جٕص نهجُخ انزٕصٛخ ثشفع انًجهغ ف ٙثعض انحبالد ،عهٗ
أٌ رزكش األسجبة انذاعٛخ إنٗ رنكٔ ،رشفع ٔصاسح انخبسجٛخ رنك إنٗ انًمــبو انسبيـــ ٙنهُظش فٛــّ.

امنا ً :رشكم نجُخ دائًخ يٍ ٔصاسح انخبسجٛخ يٍ يًثه ٍٛيٍ انذاخهٛخٔ ،انخبسجٛخٔ ،انًبنٛخٔ ،انشؤٌٔ
االجزًبعٛخٔ ،سئبسخ االسزخجبساد انعبيخ ،عهٗ أال ٚمم يسزٕٖ يًثه ٙانجٓبد عٍ انًشرجخ انعبششح ،أٔ يب
ٚعبدنٓب ،نهُظش ف ٙطهجبد انزسذٚذ انز ٙرحٛهٓب ٔصاسح انخبسجٛخ إنٓٛبٔ ،رصذس لشاسْب ف ٙضٕء انضٕاثظ.
حاسعا ًٚ :جٕص نهجُخ ،انزٕصٛخ ثزسذٚذ انًجبنغ انًزشرجخ عهٗ ثعض انمضبٚب انًشًٕنخ ثٓزِ انضٕاثظ ،أٔ انز ٙال
رزٕافش فٓٛب ثعض ْزِ انضٕاثظٔ ،رشفع ٔصاسح انخبسجٛخ رنك إنٗ انًمبو انسبي ٙنهُظش ف.ّٛ
عاشراً :رُسك ٔصاسح انخبسجٛخ يع انًبنٛخ نالرفبق عهٗ آنٛخ صشف انًجبنغ انز ٙلشسد انهجُخ صشفٓب

