
  م١٩٩١ لسنة) ٣٦( رقم التجاریة البنوك قانون محل القانون ھذا حل  -
  

  البنـوك بشـأن م١٩٩٨ لسنة ٣٨ رقم قانون
  

  : الشعب باسم
  : الجمھوریة رئیس

  . الیمنیة الجمھوریھ دستور على االطالع بعد
  . النواب مجلس موافقة وبعد

  
  )نصھ اآلتـي القانون أصدرنا(
  

  األول الباب
  والتعاریف التسمیة

  ". البنوك قانون"  القانون ھذا یسمى) :  ١( مادة
 معنى النص سیاق یقتض لم ما إزاءھا المبینة المعاني األتیة والتعابیر باأللفاظ یقصد) :  ٢( مادة
  :ذلك خالف على القرینة دلت أو آخر

  .الیمنیة الجمھوریة  :      الجمھوریة -أ
  .الیمنیة الجمھوریة حكومة  :      الحكومة  -ب
  .الیمني المركزي البنك  :المركزي البنك  -ج
  .المركزي البنك محافظ  :     المحافـظ  - د
 البنوك ویشمل المصرفیھ األعمال أساسیة بصفة یمارس معنوي شخص أي  : مصـرف أو بنك-ه

 تعمل أجنبیة مؤسسة ألي فرع أي أو المتخصصة والبنوك) االسالمیة البنوك ذلك في بما(  التجاریة
  .المصرفي المجال في
  .والمسكوكات النقدیة األوراق من المتكونة الیمنیة الجمھوریة عملة  :        العملة  - و
 التي المختلفة وأحجامھا باشكالھا النقدیة والسلف والقروض التسھیالت  :    االئتمـان  - ز

  .المالیة والمؤسسات المصارف تقدمھا
 أخرى ترتیبات حسب أو الطلب عند للدفع القابلة النقدیة الودائع قبول -١  :المصرفي العمل  -ح

  .االئتمانیة والتسھیالت القروض ومنح الصرف أمر أو الحوالھ أو بالشیك للسحب والقابلة
  :األتیة األشیاء المصرفیة األمور من أیضًا وتعد  -٢
  .التجاریة لألغراض والسندات والكوبونات والحواالت الكمبیاالت وخصم بیع  -أ

 المصرفیة التسھیالت على والحصول المراسلین مع االعتیادیة المصرفیة المعامالت اجراءات  -ب
  .المألوفة

  .والسندات واألسھم والفضیة الذھبیة والنقود والسبائك األجنبیة العمالت وبیع شراء  -ج
  .الضمان وخطابات الكمبیاالت وخصم إصدار -د
  .الشحن مستندات وتحصیل المستندیة االعتمادات فتح -ه
  .والكمبیاالت والحواالت والسندات الشیكات تحصیل  -و
  .والمالیة المصرفیة للمؤسسات وكیل أو مراسل بصفة األمین أو الوكیل بأعمال القیام -ز
  .الحكومیة والحواالت الدولة سندات وبیع شراء -ح
 عقارات أو نقل سیارات أو إنتاج أدوات أو اآلت أو معدات إیجار ویتضمن:    المالي التأجیر -ط

 التي وبالشروط المدة نھایة عند بالبیع وعد مع محدد أجر مقابل معینھ لمدة محددة لغایات مخصصة



 الى المؤجر الشئ ملكیة عن التنازل أو بیع الى االیجار لتحویل والمستأجر الممول علیھا یتفق
  .المستأجر

 في بھ المعمول التجاریة الشركات قانون بموجب مسجلة شركة كل  :         الشركة -ط
  .الجمھوریة خارج المؤسسة الشركة وتشمل الجمھوریة

  .الطلب عند دفعھا یجب والتي بنك أي في الودائع  :الطلب تحت التزامات -ي
 ذلك في بما الطلب عند للدفع قابلة تكون ال التي بنك أي في الودائع جمیع  :   ألجل التزامات -ك

  .التوفیر حسابات
 بنك أي بادارة القیام صالحیات لھ تكون كان اسم بأي الیھ یشار شخص أي  :            مدیر  -ل
  .أساسیة بصورة مالیة مؤسسة أو
  .إعتباري أو طبیعي شخص أي  :        الشخص  - م
  .مشتركة مصلحة تربطھم كانت اذا واألبناء واألب والزوجھ الزوج  :       األسـرة  - ن

  العملیات مدیر - التنفیذي المدیر تعني  :الموظفین كبار  - س
  . القانوني والمستشار ونوابھم اإلقراض مدیر - الداخلي التدقیق مدیر - المالي المدیر

 أحكام من تحد ال القانون ھذا أحكام فإن ، یلي فیما صراحة بشأنھ النص یرد ما بإستثناء) :  ٣( مادة
 الجمھوریة في بھا المعمول القوانین من غیرھا أو اإلسالمیة المصارف قانون أو الشركات قانون
  .الیھا إضافة ھو بل الیمنیة

 المؤسسات من وغیرھا البریدیة التوفیر صنادیق على القانون ھذا أحكام تنطبق ال) :  ٤(  مادة
  .الوزراء مجلس من قرار بھا ویصدر المركزي البنك یحددھا التي المالیة

  
  الثاني الباب

  المصرفي العمل بمزاولة الترخیص
 مزاولة شخص كل على یحظر خاصة قوانین بموجب تؤسس التي البنوك بإستثناء -  أ  -١):٥( مادة

 الذي المركزي البنك من صادر بذلك ترخیصًا یحمل كان اذا اّال الجمھوریة في المصرفي العمل
  .الترخیص ذلك مثل إصدار حق وحده لھ یحق

  .المركزي البنك عن المصرفي العمل بمزاولة الترخیص یصدر -ب
 الترخیص أو جدید وطني بنك بتأسیس ترخیص كل عن ادارة رسوم المركزي البنك یتقاضى  -ج

  .القانون لھذا التنفیذیة الالئحة تحدده لما وفقًا الجمھوریة في یعمل أجنبي بنك لفرع
 في بنك أي ومكاتب فروع جمیع تعتبر ذلك خالف على ینص لم وما القانون ھذا ألغراض -٢

  .واحد بنك بأنھا الجمھوریة
  :بمایلي المركزي البنك موافقة بدون یقوم أن شخص ألي یحق ال) :  ٦( مادة

 ضمن لغة بأیة مشتقاتھما من أي أو مصرف أو) بنك( كلمة استعمال یواصل أو یستعمل أن  -  أ
  .الجمھوریة في بنشاطھ بمقتضاه یقوم الذي االسم

 االسم ضمن مصرفیة أو بنكیة نشاطھ طبیعة أن على تدل كلمة استعمال یواصل أو یستعمل أن  -ب
  .الجمھوریة في بنشاطھ بمقتضاه یقوم الذي االصطالح أو والصفة

 إعالن أو اشعار أو رسائل أو أوراق أو فاتورة أي في وصف أي استعمال یواصل أو یستعمل   -ج
  .الجمھوریة في المصارف أعمال من بعمل یقوم الشخص أن داللھ لھ آخر شئ أي أو

 یمارس شخص أي أن یعتقد تجعلھ معلومات لدیھ تكون عندما المركزي للبنك یحق) :  ٧( مادة
 للتأكد وذلك ، الشخص ذلك وسجالت وحسابات دفاتر بفحص القیام ترخیص بدون المصرفي العمل

 تقدیم رفض ویعتبر القانون ھذا من) ٥( المادة أحكام یخالف أو خالف قد الشخص ذلك كان إذا فیما



 تطبق الحالة ھذه وفي ترخیص بدون العمل حقیقة على قرینة والسجالت والحسابات الدفاتر تلك
  .القانون ھذا من) ٦٥( المادة في الواردة األحكام علیھ
 على یتحتم فانھ القانون ھذا من) ٥( المادة من) ١( الفقرة أحكام باالعتبار األخذ مع -١) : ٨( مادة
 المركزي البنك الى كتابي بطلب یتقدم أن الجمھوریة في المصرفي بالعمل القیام یرغب شخص كل

  : یـلي مما كل من مجموعات بثالث ویرفقھ القانون ھذا بموجب ترخیص على للحصول
 لم واذا ، منھا صور أو الداخلیة واللوائح التأسیس وثیقة أو األساسي النظام من معتمدة نسخ  -  أ

  .معتمده جھة من علیھا مصادق بترجمة ترفق أن فیجب العربیة باللغة أصولھا تكن
 العربیة باللغة األصل یكن لم واذا ، االجنبیة البنوك لفروع بالنسبة میزانیة آخر من نسخة  -ب

  .معتمدة جھة من علیھا مصادق بترجمة ترفق أن فیجب
 ھذه من) ٢( الفقرة بموجب یجریھا التي بالتحریات تتعلق المركزي البنك یطلبھا معلومات أیة  -ج

  .المادة
 العمل في باالستمرار بنك ألي یسمح ولن بنك ألي النھائي الترخیص المركزي البنك یمنح لن -٢
  : یكن لم ما
 أكثر ھناك یكون ال وأن العمر من عامًا) ٢٥( تجاوز قد االدارة مجلس أعضاء من عضو كل  -  أ

  .أسریة عالقة تربطھما عضوین من
 علیھا الحصول تم سنوات خمس عن تقل ال اداریة خبرة لدیھ البنك في الموظفین كبار من أي  -ب
 ذات الخبره أو المالیة الشركات أو ، التمویل أو ، المحاسبة أو ، القانون أو ، البنوك مجال في

  .العالقة
 یكون ان وینبغي سنوات ثماني عن تقل ال مصرفیة خبرة لدیھم البنك في موظفین ثالثة أكبر  -ج

  .المراجعة لجنة أغلبیة ُیكونوا وأن تنفیذیین غیر االدارة مجلس أعضاء من األقل على ثالثة
 للتأكد ضروریة یراھا التي التحریات باجراء المركزي البنك یقوم ترخیص طلب أي دراسة عند -٣

 المتقدم ووضع سیرة ومن المادة ھذه من) ٢، ١( الفقرتین بموجب المطلوبھ الوثائق شرعیة من
  .االقتصادیة والجدوى رأسمالھ وكفایة ادارتھ ونوعیة الترخیص طالب

 سیرفض أو سیمنح كان اذا ما للطلب استالمھ بعد یومًا ستین خالل المركزي البنك یقرر  - ٤
  .المركزي البنك بقرار كتابیًا الطلب مقدم ویبلغ تحریاتھ ضوء على وذلك الترخیص إصدار

 الجریدة في ینشر قرارًا یصدر ان المركزي للبنك یحق ، المودعین حقوق باالعتبار األخذ مع -٥
 اي بسحب یقضي الیمن في تصدر االنتشار واسعة األقل على واحدة یومیة جریدة وفي الرسمیة
  -:التالیة األسباب من ألي ترخیص

  .الترخیص منح بعد أشھر ستة فترة خالل العمل بمباشرة الترخیص حامل یقم لم اذا   -  أ
  .أعمالھ تصفیة حالة في أو المصرفي بالعمل القیام عن الترخیص حامل توقف اذا   -ب
 أو المودعین بمصالح تضر بطریقة بعملھ یقوم الترخیص حامل أن المركزي البنك رأى اذا   -ج
  .القانون ھذا أحكام من أي یخالف أنھ أو ، للجمھور االلتزامات لمواجھة تكفي اصوًال یمتلك ال انھ
 بعد واتضح الترخیص حامل قدمھا معلومات أو وثائق أیة أساس على الترخیص منح تم اذا   - د

  .صحیحة غیر انھا ذلك
 القانون ھذا من) ٥( المادة من) ١( الفقرة بموجب ترخیصًا لـھ منح الذي البنك یقم لم اذا   -ھـ

  .المركزي البنك بھا لھ سمح التي المھلة خالل القانون ھذا بأحكام بااللتزام
 القانون ھذا من) ٥( المادة من) ١( الفقرة بموجب أو المادة ھذه بموجب الممنوح الترخیص   -٦

 نسخ وتعرض الجمھوریة في البنك ألعمال الرئیسي المقر في بارز مكان في دائمة بصورة یعرض
  .الجمھوریة في ومكاتبھ البنك فروع كل في الطریقة تلك بنفس الترخیص من



 اّال قائمًا فرعًا یغلق أو عملھ موقع یغیر أو جدیدًا فرعًا یفتح أن بنك ألي یحق ال  -١) : ٩( مادة
  .المركزي البنك بموافقة

 القیام یطلب أن القائم العمل موقع بتغییر أو جدید فرع لفتح موافقتھ منح قبل المركزي للبنك یحق -٢
 في سیستمر البدیل مقره في البنك أن أو الجدید المكتب أو الفرع أن من التأكد بغرض بالمشاھدة

  .القانون ھذا من) ٨( المادة من) ٣( الفقرة بمتطلبات الوفاء
 أصولھ من ھام جزء أي أو كل یبیع أن الجمھوریة في یعمل بنك ألي یحق ال  -١) : ١٠( مادة

 التي واالجراءات وبالشروط منھ مسبقة بموافقة اّال المركزي البنك یحددھا التي القیمة تتجاوز
  .الموافقة ھذه تصاحب

 ان لھ تبین اذا الفقرة ھذه بموجب اصدرھا موافقة أي بالغاء قرار اصدار المركزي للبنك ویحق
 الطعن لھ ویحق ذلك تنفیذ المعني البنك وعلى صحیحة غیر بیانات على بناًء صادره كانت موافقتھ

  .صحیحًا اعالنًا اعالنھ تاریخ من یومًا ثالثین خالل القضاء أمام القرار في
 من جزء أي تملیك أو أخرى مؤسسة أو بنك أي الى االنضمام أو االندماج بنك ألي یحق ال -٢

%) ١٠( من أكثر في الحق لھ یصبح بحیث ، شخص ألي مباشرة غیر أو مباشرة بصورة رأسمالھ
  .المركزي البنك من مسبقھ بموافقة اّال التصویتیھ القوة أو األسھم مجموع من
 القوة من%) ١٠( نسبة من أكثر لھ یكون بحیث بنك أي في أسھم یحوز ان شخص ألي یحق ال -٣

 ، المركزي البنك من مسبقة كتابیة موافقة على حاصًال یكن لم ما البنك ھذا مثل في التصویتیھ
 القوة من فأكثر%) ٥( نسبة یحوزون الذین باالشخاص المركزي البنك إبالغ البنك إدارة وعلى

  .النسبة لتلك حیازتھم تاریخ من یومًا عشر خمسة خالل وذلك ، بنك أي في التصویتیھ
 من مسبقة بموافقة اّال تأسیسھ وعقد األساسي نظامھ على تعدیل أي إدخال بنك ألي یحق ال  - ٤

 الجمھوریة في بالعمل ترخیصًا ویحمل الخارج في مؤسس بنك كل على یجب كما المركزي البنك
 أي في للنظر البنك لذلك اجتماع أي تاریخ من یومًا ثالثین قبل المركزي البنك الى اشعارًا یقدم أن

  .المقترح التعدیل من صورة باإلشعار وترفق تأسیسھ وثیقة أو األساسي لنظامھ تعدیل
  الثالث الباب
  وحساب المال رأس

  السائلة واألصول االحتیاطیات
 اذا اّال بترخیص بنك أي یحتفظ أو یمنح لن فانھ القانون ھذا أحكام باالعتبار األخذ مع) : ١١( مادة

  :التالیة الشروط استوفى
 عن بنك ألي المدفوع المال رأس یقل أن یجوز ال فإنھ القانون ھذا أحكام االعتبار في األخذ مع  -  أ

 كفایة لمعاییر وفقًا المبلغ ھذا زیادة المركزي للبنك ویجوز ، ریال) ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( ریال ملیار
 المدفوع رأسمالھا ترفع أن األجنبیة البنوك وفروع الوطنیة البنوك وعلى یحددھا التي المال رأس
  .القانون ھذا صدور تاریخ من سنتین أقصاھا مدة خالل المادة ھذه في المذكور الحد الى
 من) أ( الفقرة لنص وفقًا المال لرأس المطلوب األدنى الحد توفر أن االجنبیة البنوك فروع على  -ب

  .للتحویل قابلة بعملة المادة ھذه
 القانون ھذا من) ١٢(للمادة وفقًا بھ المحتفظ واالحتیاطي المدفوع المال رأس یقل ال  -ج

 من%) ٥( عن والمخصصات المحددة االحتیاطیات منھ مستبعدًا األخرى القانونیة واالحتیاطیات
 الظروف مع یتفق بما النسبة ھذه زیادة سلطة المركزي وللبنك المودعین ِقبل االلتزامات حجم

 الحد عن المدفوع المال رأس نقص حالة وفي ، ضروریًا ذلك یرى عندما أو السائدة واألوضاع
 خالل النقص بذلك المركزي البنك اشعار المعني البنك على فیجب األسباب من سبب ألي األدنى

  .النقص ذلك اكتشاف تاریخ من أیام ثالثة اقصاھا مدة



 تتجاوز ال مدة خالل المادة ھذه من) ج( الفقرة في المقررة بالنسبة البنك التزام عدم حالة في  - د
 البنك لدى الودائع من الزائد القدر ایداع أو واحتیاطیاتھ رأسمالھ زیادة أما فعلیھ أشھر ثالثة

  .المركزي
 أو ارباحھ من حصة أي توزیع وقبل إحتیاطي بحساب یحتفظ أن بنك كل على -١) : ١٢( مادة

 أرباحھ صافي من%) ١٥( عن یقل ال بما آخر مكان أي أو الخارج في الرئیسي مقره الى تحویلھا
 حساب رصید یساوي حتى المحتملة االلتزامات من وغیرھا للضرائب الالزمة المبالغ اعتماد بعد

 علیھ یكون حسبما الجمھوریة في للعمل المخصص أو المدفوع المال رأس ضعفي االحتیاطي
  .الحال

 بما للبنوك السنویة األرباح من احتجازھا الواجب االحتیاطي نسبة تعدیل حق المركزي للبنك -٢
  .السائدة واألوضاع الظروف مع یتفق
 كما ، المركزي البنك تعلیمات تحدده لما وفقًا سائلة بأصول یحتفظ أن بنك كل على) :  ١٣( مادة
  .السائلة األصول مقدار في النقص أو الزیادة لمعالجة زمنیة فترة المركزي البنك یحدد
  الرابع الباب

  والتقییدات المحظورة األعمال
 لصالح بقیدھا أو عنھا باإلعالن أو األرباح من حصة أي یدفع أن بنك ألي یحق ال) : ١٤(  مادة

 أصل من مصروفاتھ جمیع تكون أن بعد اّال الفوائد حساب من تحویل أي باجراء أو المساھمین
 والسمسرة األسھم بیع وعمولة التأسیس ومصروفات األولیة المصروفات ذلك ویشمل( المال رأس
 قد یكون وأن بالكامل تغطیتھا تم قد) ملموسة أصول في تتمثل ال صرفیات أو أخرى خسائر وأیة
  .المركزي البنك من مسبقة كتابیة موافقة على حصل قد یكون وأن القانون ھذا نصوص  نفذ

 الموافقة حالة في عدا( شخص أي بمنح یقوم أن الجمھوریة في بنك ألي یحق ال) : ١٥( مادة
 بعد( أخر التزام أي عنھ یتحمل أو مالي ضمان أو تسھیل أو سلفة أیة) المركزي البنك من المسبقة
 یزید بحیث) البنك بھا ویحتفظ المركزي البنك یعرفھا كما بھا المسموح الضمانات قیمة استبعاد

 التابعة ومؤسساتھ الشخص لذلك المقدمة المالیة الضمانات أو والتسھیالت للسلف االجمالي المجموع
 المادتین أحكام بموجب بھ المحتفظ واالحتیاطي المدفوع البنك رأسمال مجموع من%) ١٥( عن

 المحددة االحتیاطیات منھ مستبعدًا أخرى قانونیة احتیاطیات وأیة القانون ھذا من) ١٢ ، ١١(
 للبنك یحق ال فإنھ%) ١٥( عن الزیادة نسبة على المركزي البنك موافقة حالة وفي ، والمخصصات

 المجموع یزید بحیث أخر التزام أي یتحمل أن أو مالي ضمان أو تسھیل أو سلفة أي یمنح أن المعني
 نسبة عن التابعة ومؤسساتھ الشخص لذلك المقدمة المالیة والضمانات والتسھیالت للسلف االجمالي

  .المدفوع المال رأس من%) ٢٥(
 أیة أو عنھا متفرعة سلطة وأیة الجمھوریة في الحكومة تضمنھا التي القروض تستثنى) : ١٦( مادة
  .القانون ھذا من) ١٥(المادة أحكام من المركزي البنك یحددھا أجنبیة دولة
 أسھم بضمانة إئتمانیة تسھیالت أو سلف أي یمنح أن الجمھوریة في بنك ألي یحق ال) : ١٧( مادة

  .رأسمالھ
 التسھیالت أو للسلف االجمالي المجموع یصبح بأن یسمح أو یمنح أن بنك ألي یحق ال) : ١٨( مادة

 في الواحد نصف%) ٠.٥( عن یزید بما االدارة مجلس أعضاء من عضو أي الى المقدمة االئتمانیة
 أو القانون ھذا من) ١٢( المادة بموجب بھ المحتفظ واالحتیاطي المدفوع رأسمالھ مجموع من المائة

 بنك ألي یحق وال ، والمخصصات المحددة االحتیاطیات منھا مستبعدًا أخرى قانونیة احتیاطیات أیة
%) ٥( على یحوز لمن االئتمانیة والتسھیالت للسلف االجمالي المجموع یزید بأن یسمح أو یمنح أن
 واالحتیاطیات المدفوع المال رأس من%) ٢٥( عن التصویتیة القوة أو البنك رأسمال من أكثر أو



 منھا مستبعدًا( اخرى احتیاطیات وأیة القانون ھذا من) ١٢( المادة أحكام بموجب بھا المحتفظ
  .م٩٩٩١دیسمبر ٣١ في%) ١٥( ، م١٩٩٨دیسمبر٣١ في والمخصصات المحددة االحتیاطیات

 والتسھیالت للسلف االجمالي المجموع یصبح بأن یسمح أو یمنح أن بنك ألي یحق ال) : ١٩( مادة
 عن یزید بما ادارتھ مجلس أعضاء ذلك في بما موظفیھ أو مدرائھ من أي الى المقدمة االئتمانیة

  .واحده سنھ راتب
 بنك ألي یحق ال االسالمیة المصارف وقانون البنوك قانون االعتبار في األخذ مع) : ٢٠( مادة

 تجارة ذلك في بما التجزئھ أو الجملة تجارة في لحسابھ مباشرة االشتغال الجمھوریة في یعمل
 من عمیل ألي االئتمان تقدیم بقصد أو أغراضھ تحقیق بقصد ذلك كان اذا اّال التصدیر أو االستیراد

 لھ حق القتضاء إستثنائیة حاالت في ضروریًا ذلك أصبح أو یقدمھ الذي االئتمان وضمان عمالئھ
  .المعني البنك خدمات أو المصرفیة العملیات خالل
 في المشاركة بنك أي على یحظر االسالمیة، المصارف قانون االعتبار في األخذ مع) : ٢١( مادة

 لرأسمال االجمالي المجموع من%) ٢٠(عن السوقیة قیمتھا اجمالي یزید بمشاریع أسھم امتالك
 من) ١٢(المادة أحكام بموجب بھ المحتفظ االحتیاطي الى باالضافة األوقات من وقت أي في البنك
 والمخصصات، المحددة االحتیاطیات منھا مستبعدًا أخرى قانونیة احتیاطیات أیة أو القانون ھذا

  .الضرورة عند المذكورة النسبة زیادة المركزي للبنك ویجوز
 أو شراء بنك أي على یحظر القانون ھذا من) ٢٠( المادة أحكام باالعتبار األخذ مع) : ٢٢( مادة

 في التوسع متطلبات ذلك في وبما أعمالھ إلدارة ضروریًا كان اذا اّال عقار أي إستئجار أو إمتالك
  .موظفیھ السكان أو المستقبل

 البنك فان القانون ھذا من) ١٥(المادة في علیھا المنصوص التقییدات تطبیق عند) : ٢٣( مادة
 وجب واحدة تعتبر بحیث متداخلة االشخاص من أكثر أو مجموعتین مصالح بأن أقر اذا المركزي

 الوضع یصحح ان المعني البنك على ویجب واحدة مدیونیة واعتبارھا المجموعتین مدیونیة تجمیع
 أحكام المخالف البنك على وتطبق القرار ھذا صدور تاریخ من أشھر ستة عن تزید ال فترة خالل
  .القانون ھذا من) ٦٥( المادة
 ویحظر بإلتزاماتھ الوفاء مقدرتھ عدم حالة في ودیعة أیة یستلم أن بنك أي على یحظر) : ٢٤( مادة
 أو یستلم أن بإلتزاماتھ الوفاء البنك مقدرة بعدم یعلم موظف أو مدیر أو إدارة مجلس عضو كل على

  .ودیعھ أیة إستالم یخول
 أن المركزي البنك من قرار بتحدیدھا یصدر مالیة مؤسسة أو بنك كل على یجب  -١) : ٢٥( مادة

  : فیھ یبین شھري بتقریر المركزي البنك یوافي
  .المعنیة المالیة المؤسسة أو البنك من المقدم اإلئتمان رصید  -  أ

 ومواعید المدینین وأسماء فأكثر ریال مالیین عشرة تبلغ التي والتسھیالت بالقروض قائمة  - ب
  .لھ المقدمة والضمانات إستحقاقھا

 یتم ولم یومًا تسعون إستحقاقھا على مضى التي المستحقة وبالقروض المدینین بأسماء قائمة - ج
  .المسدد غیر المستحق المبلغ ومقدار جزئیًا بھا الوفاء

 المتاحھ والمبالغ البنوك من عمیل لكل المقدمة التسھیالت عن مجمعًا بیانًا المركزي البنك یعد  -٢
 ذكر بدون مدین لكل الدیون سداد عن التخلف وسجل المقدمة والضمانات المكشوف على للسحب
  .المقدمة البنوك أسماء

 البیان على یطلع أن المركزي البنك من بتحدیدھا قرار صدر ، مالیة مؤسسة أو بنك ألي یحق  -٣
 عن مسئولیة أى المركزي البنك یتحمل وال إئتمانیة تسھیالت منھ یطلب عمیل بأي الخاص المجمع

  .نشرھا عن أو المجمعة البیانات في المتضمنة المعلومات



 لنص وفقًا للعمالء المجمع بالمركز قائمة البنوك كل على شھریًا یوزع أن المركزي للبنك یحق  - ٤
 ریال ملیون عشرة) ١٠.٠٠٠.٠٠٠( عن اإلئتمانیة تسھیالتھم تزید والذین المادة ھذه من) ١( الفقرة
 المقترضین ألولئك جدیدة قروض تقدیم من البنوك كل یمنع أن لھ ویحق یومًا تسعین سدادھا وتأخر

  .المركزي والبنك المقرض البنك بھ یقبل الذي بالشكل المتعثرة قروضھم وضع تسویة یتم حتى
  الخامس الباب

  المالیة البیانات
  واإلشراف الحسابات ومراجعة

 أن القانون ھذا أحكام بموجب الجمھوریة في بالعمل لھ مرخص بنك كل على یجب) : ٢٦( مادة
 الجمھوریة في الرسمیة السلطات لمخاطبة الرسمیة مكاتباتھ وكذلك وسجالتھ حساباتھ كافة یمسك
 بالغرامة المخالف البنك یعاقب المادة ھذه أحكام بتطبیق اإللتزام عدم حالة وفي ، العربیة باللغة

  .القانون ھذا من) ٦٥( المادة في علیھا المنصوص
 في بالعمل ویقوم الخارج في مؤسس أو الجمھوریة في مؤسس بنك كل على  - أ  -١): ٢٧( مادة

 ، المركزي البنك یقرره الذي النموذج وفق(  یعد أن مكاتبھ أو فروعھ خالل من الجمھوریة
 میزانیتھ المالیة سنتھ إنتھاء من أشھر ثالثة خالل)  یضعھا التي المحاسبیة والمبادىء والقواعد
 في لعملیاتھ بالنسبة المالیة السنة في عمل یوم آخر حتى والخسائر األرباح وحساب العمومیة

  .الجمھوریة
) أ( البند بموجب إعدادھا تم التي والخسائر األرباح وحساب العمومیة المیزانیة مراجعة تتم  - ب
  .القانون ھذا من) ٢٩( المادة في المبینة الطریقة حسب المادة ھذه من) ١( الفقرة من
  : بنك كل على -٢
 میزانیتھ من نسخة الجمھوریة في لھ مكتب أو فرع كل في بارز مكان في السنة طوال یضع أن  -  أ

  .القانوني المحاسب من علیھا المصادق األخیرة السنویة
 میزانیتھ من نسخة المالیة سنتھ نھایة من أشھر أربعة خالل في المركزي البنك إلى یقدم أن - ب

 الجریدة في المیزانیة ھذه ینشر أن وعلیھ القانوني المحاسب من علیھا المصادق األخیرة السنویة
  .الجمھوریة في تصدر اإلنتشار واسعة األقل على واحدة یومیھ جریدة وفي الرسمیة

 بنك ألى الحسابات لمراجعة مالئمة یراھا التي المراجعة معاییر یضع أن المركزي للبنك  -٣
 الداخلیة المراجعة وظائف أداء في المعاییر تلك تتبع أن البنوك وعلى البنك وسالمة أمان لضمان

  .والخارجیة
 عشر الخامس الیوم یتعدى ال موعد في المركزي البنك إلى یرسل أن بنك كل على -١) : ٢٨( مادة
 فروعھ شامًال وخصومھ أصولھ یبین ، المركزي البنك یقره الذي للنموذج وفقًا بیانًا التالي الشھر من

 األصول من وغیرھا المخصومة والكمبیاالت السلف تحلیل إلى باإلضافة الجمھوریة في ومكاتبھ
  .الشھر نفس خالل األجنبي النقد عملیات وتحلیل السابق الشھر من یوم آخر نھایة في علیھ ھي كما
 الحاجة تدعو قد ، أخرى معلومات أیة بنك أي من یطلب أن آلخر وقت من المركزي للبنك یحق -٢

  .الجمھوریة في عنھ المتفرعة المؤسسات عملیات أو بعملیاتھ یتعلق فیما القانون ھذا ألغراض إلیھا
 المقدمة البیانات في الواردة األرقام تجمع موحدة بیانات إعداد مسئولیة المركزي البنك یتولى -٣

 كل بین سرًا تعتبر فأنھا المفصلة البیانات تحویھا التي األرقام أما المادة ھذه من) ١( الفقرة بموجب
  .المركزي والبنك بنك
 اإلعتراض حق المركزي ،وللبنك قانونیًا محاسبًا سنویًا یعین أن بنك كل على  -١) : ٢٩( مادة

 على المركزي البنك إعتراض حالة وفي ، التعیین بقرار إبالغھ تاریخ من شھر أقصاھا مدة خالل
 البنك یقبلھ آخر محاسب بتعیین البنك یقم لم وإذا بواجباتھ للقیام آخر محاسب ترشیح یتعین المحاسب
  .بدفعھا البنك ویلتزم أتعابھ یقدر أن ولھ للبنك قانوني محاسب تعیین سلطة لھ یكون المركزي



 بموجب المؤسس البنك في المساھمین إلى تقریر تقدیم القانوني المحاسب واجبات تتضمن -٢
 والحسابات العمومیة المیزانیة عن الخارج في المؤسس للبنك الرئیسي المقر وإلى الیمني القانون
 األرباح وحساب العمومیة المیزانیة كانت إذا ما المذكور التقریر في یبین أن وعلیھ ، السنویة

 عن وصحیحة حقیقیة صورة وتعطي سلیمة بطریقة إعدادھا وتم وصادقة كاملة رأیھ في والخسائر
 مسئولي من طلبھا التي واإلیضاحات المعلومات على حصل قد المحاسب كان إذا وما البنك أوضاع

  .مرضیة كانت وأنھا وكالئھ أو البنك
 في للمساھمین السنوي اإلجتماع في البنك إدارة مجلس تقریر مع القانوني المحاسب تقریر یقرأ -٣

 الخارج في مؤسس بنك لكل الرئیسي المقر إلى ویرسل الیمني القانون بموجب مؤسس بنك أي
  .المركزي البنك إلى منھ نسخة وترسل

 مجلس عضویة أو البنك تأسیس في واإلشتراك القانوني المحاسب عمل بین الجمع یجوز ال  - ٤
 یكون أن یجوز ال كما فیھ إستشاري أو إداري أو فني عمل بأي دائمة بصفة اإلشتغال أو إدارتھ

 محاسبًا تعیینھ بعد مصلحة لھ تصبح شخص وكل البنك في مصلحة أي بنك ألي القانوني للمحاسب
  .لھ قانونیًا محاسبًا كونھ عن التوقف علیھ یتحتم بنك ألي قانونیًا

 مؤسسة أي أو بنك كل على بالتفتیش آلخر وقت من یقوم أن المركزي البنك على) :  ٣٠( مادة
 سلیمة مالیة حالة في البنك أن من للتأكد فیھ مرغوبًا أمرًا أو ضروریًا ذلك یرى عندما عنھ متفرعھ

  .أعمالھ إدارة في المركزي البنك وقانون القانون ھذا بمتطلبات یلتزم وأنھ
 والمحاضر الدفاتر جمیع بتقدیم یقوم أن)  لھ التابعة والمؤسسات(  بنك كل على) : ٣١( مادة

 في بأعمالھ والمتعلقة حفظھ في أو بحیازتھ التي واإلیصاالت والوثائق والسندات والنقد والحسابات
 مفتش أي قبل من الفحص لغرض وذلك األعمال بتلك المتعلقة المعلومات كل وكذلك الجمھوریة

  .المفتش یحددھا التي المھلة خالل وذلك المركزي البنك یعینھ
 بطریقة أعمالھ یدیر المعني البنك أن عن كشف قد التفتیش بأن المركزي البنك رأى إذا) : ٣٢( مادة
  : المركزي للبنك یمكن فأنھ رأسمالھ في عجز ھناك أن أو سلیمة غیر أو قانونیة غیر

 ضروریًا المركزي البنك یراه لما وفقًا المحددة اإلجراءات بعض إتخاذ البنك من یطلب أن -  أ
 البنك مع علیھا المتفق بالخطة التقید حصر وبدون تتضمن أن یمكن والتي الوضع لتصحیح
 تخفیض - األساسیة غیر لألصول اإلجباري البیع - والمكافأت األرباح دفع تعلیق - المركزي
 الحسابات بمراجعة القیام -  محددین لمقترضین اإلضافي اإلقراض تعلیق - والتشغیل األصول
  .البنك نشاطات تصفیة القصوى الحاالت وفي - المطلوبة

 للبنك النصح لتقدیم المطلوبة والخبرة الكفاءة لدیھ بأن المركزي البنك یرى شخصًا یعین أن - ب
  .البنك لھ یدفعھا أن یجب التي األتعاب ویحدد الوضع إلصالح إتخاذھا یجب التي الخطوات حول

  .البنك بإدارة یقوم  - ج
  السادس الباب

  وغیرھم اإلدارة مجلس أعضاء مسئولیات
 لھا تعین أن الجمھوریة في بالعمل لھا یرخص التي األجنبیة البنوك فروع على یجب) : ٣٣( مادة
 تخولھ رسمیة وثیقة بمقتضى وذلك ، مقیمًا إقلیمیًا مدیرًا الخارج في الرئیسیة مراكزھا قبل من

 في وتودع المختصة الیمنیة السلطات كافة أمام كاملة مسئولیة مسئوًال وتجعلھ البنك أعمال ممارسة
  .الوثیقة لھذه رسمیة صورة المركزي البنك
 أو إدارة مجلس عضو أي فأن بالشركات یتعلق نافذ قانون أي بأحكام المساس بدون -١) : ٣٤( مادة
  .التالیتین الحالتین في المنصب بذلك اإلحتفاظ عن سیتوقف بنك أي بإدارة مختص موظف أو مدیر

  .دائنیھ نحو بإلتزاماتھ الوفاء عن عجزه أو إفالسھ أشھر إذا -  أ
  .األمانة أو بالشرف مخلة جریمھ بأیة ُأدین إذا - ب



 تتوفر ال بنك في إدارة مجلس عضو أي عضویة على اإلعتراض الیمني المركزي للبنك یحق -٢
  .القانون ھذا في علیھا المنصوص الشروط فیھ

 كانت سواًء نوع أي من مصلحة لھ بنك أي في إدارة مجلس عضو كل على  -١) : ٣٥( مادة
 ذلك إدارة مجلس ألعضاء یبین أن إئتماني تسھیل أو قرض أو سلفة أیة في مباشرة غیر أو مباشرة

  .اإلدارة مجلس أعضاء جمیع على بیانھ ویوزع المصلحة تلك طبیعة ممكنة فرصة أقرب في البنك
 قبل من عام أشعار بموجب بنك أي إدارة مجلس إبالغ فأن المادة ھذه من) ١( الفقرة ألغراض -٢

 تاریخ بعد یقدم قد إئتماني تسھیل أو قرض أي أو سلفة أیة في مصلحة لھ بأن المجلس في عضو
 إئتماني تسھیل أو قرض ألي أو سلفة ألي بالنسبة المصلحة عن كاف إعالن بانھ سیعتبر اإلشعار
  : بشرط

  .المصلحة ومدى طبیعة اإلشعار یحدد أن  -  أ
 تقدیم وقت في المحددة تلك عن مداھا أو طبیعتھا حیث من مختلفة تكون لن المصلحة تلك أن-ب

  .اإلئتماني التسھیل أو القرض أو السلفة
 بصورة یتعارض مما ممتلكات لھ تكون أو منصبًا یشغل بنك إدارة مجلس عضو كل على -٣

 جلسة في بذلك یصرح أن البنك نحو واجباتھ مع أو البنك مصالح مع مباشرة غیر أو مباشرة
 في اإلدارة مجلس عضو یشارك ال أن ویجب التعارض ومدى طبیعة ویبین البنك إدارة لمجلس

  .معھا مصلحتھ تتعارض مسألة أي حول قرار أي على التأثیر محاولة أو بحث
  -:یعقد إدارة لمجلس جلسة أول في المادة ھذه من) ٣( الفقرة في إلیھ المشار التصریح یقدم  - ٤
  .البنك إدارة لمجلس عضوًا یصبح أن بعد -أ

  .المجلس في عامًال عضوًا كان إذا للممتلكات إمتالكھ أو المنصب تولیھ بعد -ب
 التصریح یدرج أن المادة ھذه أحكام بموجب مصلحة لھ بأن یقر إدارة مجلس عضو كل على -٥

 مجلس جلسة أعمال ضمن المادة ھذه من) ٣( الفقرة أو) ١( الفقرة أحكام بموجب بھ تقدم الذي
  .الجلسة محضر في التصریح نص ویسجل مصلحتھ فیھا صرح التي للجلسة التالیة اإلدارة

 وتعدیالتھ التجاریة الشركات قانون ألحكام وفقًا بنك أي إدارة مجلس أعضاء إلتزامات): ٣٦( مادة
  .المركزي والبنك البنك مودعي على تسري
  السابع الباب

  التنظیم وإعادة الید ووضع التصفیة
 البنك من مسبق ترخیص على بناًء إال بنك ألي اإلختیاریة التصفیة تتم ال  -١):  ٣٧( مادة

  : التالیتین الحالتین في إال الترخیص ذلك مثل یمنح ولن المركزي
 للمودعین لدفعھا السائلة األصول من كفایة ولدیھ دیونھ بجمیع الوفاء على قادرًا البنك یكون أن -أ

  .تأخیر بدون الدائنین من وغیرھم
 ثلثي قبل من الغرض لذلك خاص إجتماع في التصفیة على المصادقة تمت قد تكون أن - ب

  .المسجل المال رأس نصف عن یقل ماال یمثلون والذین التصویت حق لھم الذین المساھمین
  - :اآلتیة الحاالت في وذلك الجمھوریة في عامل بنك أي ترخیص إلغاء المركزي للبنك -٢
  ).اإلختیاریة التصفیة(  البنك طلب على بناًء -  أ

  .إجباریًا تصفیتھ تقرر أو إفالسھ أشھر إذا - ب
  .المركزي البنك موافقة بعد آخر بنك في اندمج إذا - ج
  .المودعین مصالح یھدد بشكل القانون ھذا ألحكام مخالفاتھ تكررت إذا - د

  : یلي بما بالتصفیة المركزي البنك ترخیص تسلمھ بعد یقوم أن البنك على) : ٣٨( مادة
 التصفیة لوضع الضروریة بالصالحیات فقط محتفظًا المصرفي العمل مزاولة عن فورًا التوقف -أ

  .التنفیذ موضع



  .الدائنین من وغیرھم المودعین مستحقات دفع - ب
  .بالتصفیة الترخیص تسلمھ قبل فیھا الشروع لـھ سبق التي العملیات جمیع إتمام - ج

 المادة في إلیھ المشار الترخیص إستالم من یومًا ثالثین خالل یرسل أن البنك على) : ٣٩( مادة
 المعلومات على محتویًا اإلختیاریة التصفیة عن المركزي البنك إلى إشعارًا القانون ھذا من) ٣٧(

 حقوق لھم الذین واألشخاص الدائنین من وغیرھم المودعین جمیع إلى المركزي البنك یقررھا التي
 لبضائع كحافظ أو اإلیداع لصنادیق كمؤجر أو اإلئتمانیة بصفتھ سواًء ممتلكاتھ أو البنك أرصدة في

 الرسمیة الجریدة في نشره ویتم للبنك فرع أو مكتب كل في بارز مكان في اإلشعار ویعرض الغیر
  .الجمھوریة في تصدر اإلنتشار واسعة األقل على واحدة یومیة وجریدة

 إستالم في دائن أو مودع أي بحق اإلختیاریة التصفیة بمباشرة الترخیص یمس ال) : ٤٠( مادة
 بھا یحتفظ لھ ممتلكات أو أموال أیة إسترجاع في شخص أي حق یمس ال أنھ كما كاملة مستحقاتھ

 والممتلكات األموال كل إعادة یجب كما إبطاء بدون القانونیة المستحقات جمیع تسدید ویجب البنك
  .المركزي البنك یحددھا التي الفترة خالل الشرعیین أصحابھا إلى البنك بھا یحتفظ التي األخرى

 في إلیھا المشار التزاماتھ بجمیع الوفاء أتم قد البنك بأن المركزي البنك یقتنع عندما) : ٤١( مادة
 المساھمین على أصولھ من تبقى ما وتوزیع البنك ترخیص الغاء یتم القانون ھذا من) ٣٨( المادة

  : قبل توزیع أي یجري لن ولكن حقوقھم بنسبة فیھ
 علیھا مختلف مستحقات أیة حالة وفي الدائنین من وغیرھم المودعین مستحقات جمیع تسدید  -  أ

  .قانونیة بصورة یقرر قد إلتزام أي لمواجھة كافیة أمواًال المركزي البنك لدى یودع أن البنك فعلى
 في كدائن لوضعھا المركزي البنك إلى دائن أو مودع أي بھا یطالب لم أموال أیة تحویل - ب

 لھ من خالل من دوري بشكل الحسابات ھذه عن اإلعالن البنك وعلى المستفیدین أمانات حسابات
  .بالمستفیدین عالقة

 الشرعیین ألصحابھا إعادتھا من یتمكن ولم البنك بھا یحتفظ ممتلكات أو أموال أیـة تحویل - ج
  .بھا المتعلقة بالكشوفات مرفقة المركزي البنك إلى القانون ھذا من) ٤٠( المادة أحكام بموجب

 تكفي ال اإلختیاریة بالتصفیة لھ رخص بنك أي أصول بأن المركزي للبنك أتضح إذا) :  ٤٢( مادة
 مناسبًا ذلك رأى إذا لھ فیحق التصفیة إتمام في لھ مبرر ال تأخیرًا ھناك أن أو التزاماتھ جمیع لسداد

 علیھا المنصوص لإلجراءات طبقًا تنظیمة بإعادة أو إجباریًا بتصفیتھ ویقوم البنك على یده یضع أن
  .القانون ھذا في

 في عامل بنك أي على یده یضع أن إدارتھ مجلس وبموافقة المركزي للبنك یحق) : ٤٣( مادة
  :التالیة الحاالت في وذلك الجمھوریة

  .وسیاساتھ المركزي البنك إدارة مجلس وتعلیمات بأوامر التقید عن عجز إذا -  أ
  .البنك مال رأس في عجزًا عانى أو ظھر إذا - ب
 أن أو وإستمراریتھ العمل إدارة في مأمون غیر بشكل الفروع من أي عمل أو عملھ یمارس ان - ج

  .قانونیة غیر بطریقة تتم العمل في الممارسة
  .المودعین بمصالح اإلضرار إلى وسیؤدي معسرًا أو سلیم غیر البنك وضع یكون أن - د

  .المركزي البنك أنظمة أو القانون ھذا أحكام من أیًا خالف قد البنك یكون أن - ھـ
  .اإلفالس أو للتصفیة الرئیسي مركزه وتعرض أجنبي لبنك فرعًا كان إذا   -و

 البنك ذلك مباني على یضع أن علیھ بنك أي على یده المركزي البنك یضع ما عند) : ٤٤( مادة
 ذلك یكون ال أن على بھ العمل تاریخ مبینًا القانون ھذا بموجب اإلجراء ذلك عن یعلن إشعارًا
 واسعة األقل علي واحدة یومیة وجریدة الرسمیة الجریدة في نشره ویتم اإلشعار وضع قبل التاریخ

  .الجمھوریة في تصدر اإلنتشار



 قبل من علیھ الید وضع لرفع المحكمة أمام قانونیة إجراءات یتخذ ان المعني للبنك یحق) : ٤٥( مادة
  .الید وضع تاریخ من یومًا ستین خالل المركزي البنك
 على واإلشراف لإلدارة كاملة سلطة لھ بنك أي على یده المركزي البنك یضع عندما) : ٤٦( مادة
 من وتوظیف التزاماتھ تسدید من الحد أو وإیقاف عملیاتھ مواصلة صالحیة ذلك في بما البنك ذلك
 سواًء البنك بأسم قانونیة إجراءات أي وإتخاذ البنك بأسم وثیقة أي وإبرام فیھ للعمل ضروریًا یراه

 من جزء أي في أخرى بطریقة یتصرف أو أسھمھ كل أو جزء أي یبیع وأن علیھ مدعى أو كمدعي
 بعد أو السابقة بھیئتھ إدارتھ مجلس الى البنك ویعید الید وضع ینھي أن أو ممتلكاتھ أو حقوقھ كل أو

  .القانون ھذا أحكام بموجب یصفیھ أو تنظیمھ یعید أن أو أعضائھ بعض أو كل تغییر
  : بنك أي على یده المركزي البنك یضع عندما): ٤٧( مادة

 عن تزید ال لمدة لھ مطلب أو بحق المطالبة إلنھاء المعنیة الفترة بتمدید المطالبة المعني للبنك فأن-  أ
  .أشھر ستة
 تاریخ من أشھر ستة قبل قائم عقاري رھن أي عدا البنك على عقاري رھن أو حجز كل ینتھي-ب

 طالما البنك أصول أو ممتلكات على عقاري رھن أو حجز أي یسري ولن البنك على الید وضع
 من الباب ھذا أحكام تنفیذ سبیل في نفسھ المركزي البنك أوجده إذا إال المركزي البنك ید تحت كانت

  .القانون ھذا
 بغرض علیھ الید وضع أو إفالسھ توقع بسبب أو بعد البنك الصول تحویل كل باطًال یكون -ج

  .نحوه أو دین أي إستیفاء في األولویة على الحصول
 علیھ الید المركزي البنك وضع بنك أي ممتلكات ضد القضائي التنفیذ إجراءات تتخذ ال):  ٤٨( مادة
  .الید وضع تاریخ قبل صادر حكم تنفیذ حالة في ذلك المحكمة رأت إذا إال

 بإتخاذ یقوم أن علیھ فإن البنوك من بنك أي علي یده المركزي البنك وضع حالة في): ٤٩( مادة
  : التالیة اإلجراءات

  . اإلجباریة التصفیة -  أ
  أو
 تاریخ من إعتبارًا یومًا ستین أقصاھا فترة خالل في علیھ الید وضع الذي البنك تنظیم إعادة - ب

  . علیھ الید وضع
  أو
  .الید وضع إنھاء - جـ

  : ألي یحق - ١) : ٥٠( مادة
  المعني البنك أسھم من%) ٢٥( عن یقل ماال یملكون مساھمین أو مساھم -

  أو   
  البنك لدى الودائع إجمالي من%) ٢٥( عن یقل ماال یملكون مودعین أو مودع -

  أو   
 حقوق إجمالي من%) ٢٥( عن یقل بماال مطالبات لھ أعاله المودعین خالف دائنین أو آخر دائن -

  .الدائنین
 تعسف قد المركزي البنك أن یرى كان إذا المختصة التجاریة إلىالمحكمة طعن بعریضة یتقدم أن
 المصفي تعیین تاریخ من یومًا ثالثین خالل وذلك القانون ھذا من)  ٤٢( المادة أحكام إستخدام في

  .للبنك
 تعسف قد المركزي البنك كان إذا ما وتقرر عدمھ من الطعن صحة في تنظر أن المحكمة على - ٢

  .القانون ھذا من) ٤٢( المادة أحكام بموجب لھ المخولة السلطات إستخدام في



 ھذه من) ١( الفقرة في المذكورة الطعن عریضة في تنظر مھلة تحدد أن المحكمة على یتوجب  -٣
 من) ٢( للفقرة وفقًا حكمھا تصـدر أن وعلیھا تقدیمھا تاریخ من أیام عشرة أقصاھا مدة خالل المادة

 إذا ما حالة وفي ، إلیھا الطعن عریضة رفع تاریخ من یومًا ثالثین أقصاھا مدة خالل المادة ھذه
 المادة ألحكام وفقًا سلطاتھ إستخدام في تعسف قد المركزي البنك أن حكمھا في المحكمة قررت

 المالي بالتعویض وتحكم المتضررین لحق الذي الضرر تقدر أن علیھا فإن القانون ھذا من) ٤٢(
 إجراءات فتستمر المركزي البنك قرار صحة قررت إذا أما ، الترخیص بإعادة الحكم یجوز وال

  .القانون ھذا ألحكام وفقًا التصفیة
  : ألي یحق -١):٥١( مادة

  البنك أسھم من%) ١٠( عن یقل ماال یملكون مساھمین أو مساھم -
  أو   
  الودائع إجمالي من%) ١٠( عن یقل ماال یملكون مودعین أو مودع -

  أو   
 بأي المركزي البنك إلى یتقدم أن الدائنین حقوق من%) ١٠( عن ماالیقل یملكون دائنین أو دائن -

 تعیین تاریخ من یومًا ثالثین خالل وذلك التصفیة إجراءات من إجراء أي على مقترح أو إعتراض
  .المصفي

 اإلجراءات بتعدیل  سیقوم فأنھ مقبوًال كان اإلقتراح أو اإلعتراض أن المركزي البنك وجد فإذا -٢
  .بذلك المصفي وإخطار

 للشروط وفقًا القانون ھذا من الباب ھذا أحكام بمقتضى التنظیم إعادة خطة تنفیذ یتم) :٥٢( مادة
  :التالیة

  .والمساھمین الدائنین من ولغیرھم المودعین فئات لجمیع منصفة التنظیم إعادة خطة تكون أن-  أ
 عن مسئوًال یكون مدیر أو إدارة مجلس عضو أي تنحیة على التنظیم إعادة خطة في ینص أن - ب

  .القانون ھذا من)  ٤٣( المادة أحكام بموجب البنك على الید وضع إلى أدت التي المالبسات
 منصفة غیر الخطة جعلت قد ظروفًا بأن التنظیم إعادة بإجراءات القیام خالل أتضح إذا) : ٥٣( مادة

  : التالیین اإلجرائین أحد ینفذ أن المركزي فللبنك فیھ مرغوب غیر تنفیذھا أو
  .الخطة تعدیل  -١
  .القانون ھذا من)  ٤٢( المادة ألحكام وفقًا للبنك اإلجباریة بالتصفیة األمر  -٢

 البنك صالحیات یمارس أن بنك ألي اإلجباریة التصفیة تنفیذ عند المركزي للبنك یحق) :٥٤( مادة
  : التالیة العملیات إجراء في

  .ریال الف خمسة) ٥.٠٠٠( عن قیمتھ تزید أصولھ أو البنك ممتلكات من أى بیع  -  أ
  .للبنك جدیدًا تسھیًال یقدم دائن أي لصالح كضمان أصولھ أو البنك ممتلكات من أي رھن - ب
  .ریال االف عشرة عن قیمتھ تزید ال مستحق أي عن التخلي أو تسویة - ج
  .مطالبة أي دفع - د

 من أشھر ستة خالل المركزي للبنك یحق فإنھ ، نافذ تشریع أي بأحكام المساس بدون) : ٥٥( مادة
  : بإنھاء یقوم أن اإلجباریة بالتصفیة األمر

  .عمل عقد أي -  أ
  .فیھ طرفًا المعني البنك یكون خدمات عقد أي - ب
 مدتھ إشعارًا المركزي البنك من یتسلم الذي للمؤجر یكون ولن كمستأجر البنك على إلتزام أي - ج

 ذلك تخولھ التي الصالحیة بموجب اإلیجار عقد أنھى قد المركزي البنك بأن فیھ یبلغھ یومًا تسعین
 اإلیجارالمستحق عدا العقد إنھاء بسبب إیجار أو تعویض بأي المطالبة في حق أي للمؤجر ولیس
  .اإلستئجار عقد إنھاء تاریخ حتى



 اإلجباریة بالتصفیة األمر بعد ممكن وقت أقرب في یقوم أن المركزي البنك على) : ٥٦( مادة
 على مشرفًا بصفتھ اإلئتمانیة المعني البنك إختصاصات جمیع إلنھاء الالزمة الخطوات بإتخاذ

 مالكیھا إلى الصفة بتلك البنك ذلك بھا یحتفظ التي واألصول الممتلكات وإرجاع الغیر ممتلكات
  .حسابھا وتصفیة

 إشعارات بإرسال اإلجباریة بالتصفیة ممكن وقت أقرب في المركزي البنك یقوم) : ٥٧( مادة
 ومستأجري الدائنین من وغیرھم المودعین جمیع إلى البنك دفاتر في المبینة العناوین على بالبرید

 كما مستحقاتھم ومبالغ طبیعة بیان مع البنك بھا یحتفظ التي الممتلكات وأصحاب الودائع صنادیق
 ألحكام وفقًا المركزي البنك إلى لھم إعتراض بأي یتقدموا بأن فیھا یبلغون البنك دفاتر في تظھر

 الممتلكات وأصحاب الودائع صنادیق مستأجري من ویطلب القانون ھذا من) ٥١ ،٥٠( المادتین
 إرسال عن إعالن أیضًا وینشر ، شخصیًا والممتلكات الودائع تلك یسحبوا أن البنك بھا یحتفظ التي

 اإلنتشار واسعة األقل على واحدة یومیة وجریدة الرسمیة الجریدة في أعاله إلیھا المشار البیانات
  .الجمھوریة في تصدر

 التي الطریقة حسب المحدد التاریخ قبل محتویاتھا تسحب لم التي الودائع صنادیق تفتح) : ٥٨( مادة
 ممتلكات وبأیة المحتویات بتلك واحدة سنة لمدة المركزي البنك ویحتفظ المركزي البنك یحددھا
 بالمطالبة أحد یقم لم وإذا بھا، المتعلقة الكشوفات مع بھا المطالبة تتم ولم البنك حفظ في كانت أخرى

 ال خدمة رسم مقابل المركزي البنك في بھا اإلحتفاظ فیتم السنة خالل والممتلكات األموال من بأي
  .المال قیمة من تخصم سنویًا%) ١( عن یزید
 أیة بتقدیم الخاص اإلعالن في یحدد یوم آخر بعد أشھر ستة خالل المركزي البنك یقوم) : ٥٩( مادة

 فترة أي خالل في أو القانون ھذا من) ٥٨( المادة في إلیھا المشار والممتلكات باألموال مطالبة
  :بمایلي المركزي البنك قبل من تحدیدھا یمكن أطول

  .شرعیتھا في یشك مطالبة أیة رفض  -  أ
 ھذا أحكام بموجب وأفضلیتھ الدائنین من غیره أو معروف مودع لكل المستحق المبلغ تقریر - ب

  .القانون
  .إتخاذھا یقترح التي بالخطوات تقریر وینشر یعد  - ج
 ثالثة ولفترة أسبوع كل واحدة مرة إعالنًا وینشر ، كاملة مستحقاتھ لھ تعد لم شخص كل یخطر  - د

 المقترح الخطوات معاینة فیھ یمكن الذي والمكان التاریخ عن محلیة جریدة في متتالیة أسابیع
 في اإلعالن فیھ ینشر الذي التاریخ من واحد شھر قبل التاریخ ذلك یكون ال أن شرط إتخاذھا
  .الثالثة للمرة الجریدة

 وعشرین واحد خالل یتقدم أن معني طرف أي أو مساھم أو دائن أو مودع لكل یحق) : ٦٠( مادة
 على إعتراض بأي القانون ھذا من) ٥٩( المادة من) ج( الفقرة في إلیھ المشار التقریر نشر بعد یومًا
 ھذا كان وإذا اإلعتراض ھذا مثل في بالنظر المركزي البنك ویقوم المقترحة، الخطوات من أي

 وبإجراء التقریر على المناسب التعدیل بإجراء یأمر أن المركزي للبنك فإن مقبوًال اإلعتراض
 تمت الذین إلى أو علیھا متنازع غیر مستحقات لھم الذین أولئك إلى آلخر حین من جزئي توزیع

  .علیھا المتنازع المستحقات لدفع كاٍف إحتیاطي على اإلبقاء شریطة مطالبتھم على الموافقة
 اإلعتراضات جمیع في النظر بعد ممكن وقت أقرب في النھائي التوزیع المركزي البنك ویجري

 المحكمة إلى اللجوء للمتضرر فیمكن التظلم المركزي البنك رفض حال وفي ، إلیھ قدمت التي
  .المختصة

 المبین الترتیب وحسب البنك أصول توزیع عند األولویة التالیة للمستحقات یكون  -١): ١٦( مادة
  :أدناه

  .القانون ھذا أحكام تطبیق في المركزي البنك تحملھا التي والمعقولة الضروریة المصروفات  -  أ



  .ریال االف خمسة) ٥٠٠٠( عن تزید ال التي اإلدخار ودائع-ب
  .والمحلیة الحكومیة والعوائد الضرائب - ج
  .الموظفین وكبار اإلدارة مجلس وأعضاء رئیس عدا واحد لشھر البنك في العاملین مرتبات- د

  .الودائع بقیة -ھـ
  .البنك لدى المتبقیة الموظفین وكبار اإلدارة مجلس أعضاء وأجور مرتبات - و

 الذین واألشخاص البنك موظفي وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مطالبات فإن الحاالت كل وفي
 ، األخیرة المرتبة لھم ستكون الودائع ذلك في بما البنك رأسمال من األقل على%) ٥( نسبة یمتلكون

 القانـون لھذا المتعمدة المخالفة أو الغش بطریقة علیھا الحصول تم بمطالبة متعلق مبلغ أي یدفع ولن
  .المركزي البنك وتعلیمات

 یقرھا التي علیھا الفائدة ذلك في بما أصحابھا بھا تقدم التي األخرى المستحقات كل تسدید بعد -٢
  .المحدد الوقت خالل أصحابھا بھا یتقدم لم التي المستحقات من تبقى ما دفع یتم المركزي البنك

 كافیة غیر أعاله إلیھا المشار الفئات من فئة أیة في المستحقات لدفع المتوفرة المبالغ كانت إذا -٣
  .مستحقاتھم بنسبة المعنیة الفئة أصحاب على ستوزع المبالغ تلك فأن ، كاملة لتسدیدھا

 البنك في المساھمین جمیع على المستحقات جمیع دفع بعد المتبقیة األصول توزع) : ٢٦( مادة
  .مساھمتھم بنسبة
 وفقًا األصول توزیع من اإلنتھاء بعد حسابیًا بیانًا المحكمة إلى المركزي البنك یقدم) : ٣٦( مادة

 البیان على المحكمة تصادق أن بعد تصفیتھ تمت الذي البنك ترخیص إلغاء ویتم القانون ھذا ألحكام
 وتقوم بالتصفیة متعلقة مسؤولیة أیة من المركزي البنك طرف وُیخلى أعاله إلیھ المشار الحسابي
 في المركزي البنك من المقدم الحسابي البیان ونشر عنھا واإلعالن التصفیة بإشھار المحكمة
  .الجمھوریة في تصدر اإلنتشار واسعة األقل على واحدة یومیة جریدة وفي الرسمیة الجریدة

  الثامن الباب
  العقـوبات

 یمنع القانون ھذا من) ٥( المادة من) ١( الفقرة من) أ( البند أحكام یخالف شخص كل): ٦٤( مادة
 من بقرار ونقود ومالیة تجاریھ أوراق من بحوزتھ ما إداریًا وتصادر المصرفیة األعمال مزاولة من

  .المركزي البنك
 القانون ھذا من) ٥( المادة من) ١( الفقرة من) ب( البند أحكام یخالف شخص كل) : ٥٦( مادة

 ریال الف مائة) ١٠٠.٠٠٠( عن تزید وال ریال االف خمسة) ٥.٠٠٠( عن تقل ال لغرامة یتعرض
 المركزي البنك لدى المخالف للشخص دائن حساب أي من وتخصم المركزي البنك من بقرار یومیًا

  .الغرامة إلستیفاء المباشر التنفیذ حق المركزي للبنك ذلك تعذر وإذا آخر بنك أي أو
 الحق لھ القانون ھذا من)٥٦ ، ٦٤( المادتین ألحكام وفقـًا إجراء ألي یتعـرض من كل) : ٦٦( مادة
 ذلك من یومًا ثالثین خالل وذلك ضده المتخذ اإلجراء صحة عدم إلثبات القضاء أمام الطعن في

  . اإلجراء
 علیھ تطبق القانون ھذا من) ٦( المادة أحكام من بأي یلتزم ال أو یخالف شخص أي) : ٦٧( مادة

  .القانون ھذا من) ٥٦( المادة في الواردة األحكام
 القانون ھذا من) ١٠( المادة من) ٤ ،٢،٣، ١( الفقرات أحكام یخالف من كل) : ٦٨( مادة

  : وھي مجتمعة أو منفردة المركزي البنك قبل من التالیة للعقوبات سیتعرض
 الف مائة) ١٠٠.٠٠٠( عن تزید وال ریال الف عشرین) ٢٠.٠٠٠( عن تقل ال مالیة غرامة -  أ

 الغرامة تلك خصم المركزي للبنك ویحق الوضع یصحح حتى المخالفة أیام من یوم كل عن ریال
  .لدیھ المعني للبنك دائنة أرصدة أیة من

  .الوضع یصحح حتى المعني البنك إدارة على یده وضع -ب 



 وأي العقوبات قانون تطبیق بطلب الصحیحة غیر البیانات بموضوع العام النائب إلى اإلحالة - ج
  .النیة  سيء والمستفید المعني البنك إدارة مجلس وأعضاء رئیس على آخر قانون
 من) أ،ب( البندین في الواردة للعقوبات المعرض النیة سيء المستفید أو للبنك یحق) : ٦٩( مادة

 خالل وذلك ضده المتخذ اإلجراء صحة عدم إلثبات للقضاء اللجوء القانون ھذا من) ٦٨( المادة
  .صحیحًا إعالنًا إعالنھ تاریخ من یومًا ثالثین

 المادة في الواردة األحكام علیھ تطبق) ٢٧( المادة من) ٢( الفقرة أحكام یخالف بنك كل) : ٧٠( مادة
  .القانون ھذا من) ٥٦(

 تقل ال لغرامة یتعرض) ٢٨( الـمـادة من) ٢ ، ١( الفقرتین بأحكام یلتزم ال بنك كل) : ١٧( مادة
 تستمر یوم كل عن ریال ألف أربعین) ٤٠.٠٠٠( عن تزید وال ریال ألف عشرین) ٢٠.٠٠٠( عن
  .المخالفة فیھ

 أو وثائق أو سندات أو نقد أو حسابات أو محاضر أو دفاتر أي تقدیم عدم حالة في) : ٢٧( مادة
 المتفرعھ المؤسسة أو المخالف البنك یتعرض) ٣١( المادة أحكام بموجب معلومات أو إیصاالت

 الف خمسین) ٥٠.٠٠٠( عن تزید وال ریال الف عشرة) ١٠.٠٠٠( عن تقل ال غرامھ إلى عنھ
  .المخالفة فیھ تستمر یوم كل عن ریال
 یمنح القانون ھذا من) ٢٣ ، ٢١،٢٢ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٨( المواد أحكام یخالف بنك كل) : ٣٧( مادة
) ٥٦( المادة أحكام المخالف البنك على ویطبق السابق الوضع لیصحح واحد شھر تتجاوز ال مھلة
 مرتھنة ضمانات على بالتنفیذ قام إذا المواد تلك ألحكام مخالف بنك أي یعتبر وال ، القانون ھذا من
 تزید ال  مھلة خالل منھا التخلص علیھ یجب فإنھ الحالة ھذه وفي لھ دین إستخالص سبیل في لھ

 البنك من بقرار المھلة ھذه مد ویجوز للعقار بالنسبة سنوات خمس أو للمنقول بالنسبة سنة عن
  .المركزي

 تطبق النافذة التشریعات في علیھا المنصوص األشد بالعقوبات اإلخالل عدم مع - أ): ٧٤( مادة
  .القانون ھذا في علیھا المنصوص العقوبات

  : التالي النحو على المخالفات تقسم  -ب
  .األولى الفئة مخالفات -
  .الثانیة الفئة مخالفات -
  .الثالثة الفئة مخالفات -
  : وھي األولى الفئة مخالفات -ج

 تدخل وال المركزي البنك وتعلیمات نظم أو نافذ آخر قانون أي أو القانون لھذا مخالفة أیة      
  .الثالثة أو الثانیة الفئة مخالفات ضمن

  : وھي الثانیة الفئة مخالفات - د
 وفقًا المال لرأس المطلوب األدنى بالحد األقل على األوقات من وقت أیة في البنك یحتفظ لم إذا  -١

  .الحد ذلك من%) ٥٠( من أقل لیس ولكن القانون ھذا من) ١١( للمادة
 المال رأس من%) ٢٥( من أقل لیس ولكن%) ٧٥( عن تقل ال بنسبة المعني البنك یحتفظ لم إذا  -٢

  .بالمخاطر المعدل المطلوب
 من إنذاره بعد المركزي البنك وتعلیمات القانون بحسب كافیة بسجالت المعني البنك یحتفظ لم إذا  -٣

  .المركزي البنك
 أي لتصحیح المركزي البنك وبین بینھ تم تفاھم أو إتفاق أي وینفذ المعني البنك یلتزم لم إذا  -٤

  .مخالفة



 والتسھیالت السلف بشأن القانون ھذا من) ١٩ ، ١٨( المادتین في الـواردة األحكام خالـف إذا  -٥
 ولم فیھ اآلخرین العاملین أو مدرائھ أو إدارتھ مجلس أعضاء من عضو أي إلى المقدمة اإلئتمانیة

  .لذلك المواجھة المخصصات تكوین یتم
 المركزي البنك یضعھا التي للمعاییر وفقًا للدیون كافیة مخصصات بتكوین البنك یقم لم إذا  -٦

  .المركزي البنك قبل من مسبقًا تحذیره من بالرغم
  : وھي الثالثة الفئة مخالفات - ھـ
 المال رأس من%) ٥٠( عن تقل ال بنسبة األوقات من وقت أي في المعني البنك یحتفظ لم إذا  -١

  .القانون ھذا من) ١١( للمادة وفقًا المطلوب
  .بالمخاطر المعدل المطلوب المال رأس من%) ٥٠( عن تقل ال بنسبة المعني البنك یحتفظ لم إذا  -٢
  .الوفاء على القدرة عدم إحتمال إلى یؤدي الذي الجسیم اإلدارة سوء  -٣
  .لدیھ توفرھا رغم المركزي البنك مفتشي إلى المطلوبة والبیانات المعلومات تقدیم عدم  -٤
  .المدفوع رأسمالھ من%) ١٠٠( عن العالقة لذوي البنك من المقدم اإلئتمان مجموع زاد إذا  -٥
  .القانون ھذا من) ١٠( المادة في علیھا المنصوص األحكام مخالفة  -٦
  .سلیمة وغیر مأمونة غیر بطریقة البنك تشغیل  -٧
 مخالفات من مخالفة لتصحیح المركزي البنك وبین بینھ تم تفاھم أو إتفاق أي تنفیذ عدم أو خرق  -٨

  .المخالفة بدء من یومًا ستین خالل الثانیة الفئة مخالفات من مخالفة تصحیح في فشلھ أو الثانیة الفئة
 المخالف البنك بإخطار یقوم األولى الفئة مخالفات من مخالفة ألي المركزي البنك إكتشاف عند - و

 تتجاوز ال فترة خالل الوضع وتصحیح المخالف الفعل مواصلة عن فورًا بالتوقف ویأمره بالمخالفة
 غرامة یفرض أن المركزي للبنك یحق المحددة الفترة خالل المخالفة تصحح لم فإذا یومًا تسعین

 خمسة) ٢٥.٠٠٠( عن تزید وال ریال االف خمسة) ٥٠٠٠( عن تقل ال المخالف البنك على
 المركزي البنك بین اإلتفاق یتم حتى أو.. المخالفة تصحیح یتم حتى الیوم في ریال الف وعشرین

 بتصحیح المخالف البنك یقم لم وإذا محددة زمنیة فترة خالل المخالفة تصحیح على المخالف والبنك
 مخالفات من مخالفة لإلتفاق تنفیذه عدم أعتبر المركزي البنك مع علیھا المتفق المدة خالل المخالفة

  .أحكامھا علیھ وتسري الثانیة الفئة
  - :فإنھ الثانیة الفئة مخالفات من مخالفة ألي المركزي البنك إكتشاف عند - ز
 ستة) ٢٦.٠٠٠( عن تقل ال غرامـة المخالفة إكتشاف فور یدفع أن المخالف البنك على یتوجب  -١

 المخالفة فیھ تستمر یوم كل عن ریال الف خمسین) ٥٠.٠٠٠( عن تزید وال ریال الف وعشرین
 خالل المخالفة تصحیح على المركزي البنك وبین بینھ اإلتفاق یتم حتى أو المخالفة تصحیح یتم حتى
 مع علیھا المتفق الزمنیة الفترة خالل المخالفة بتصحیح المخالف البنك یقم لم وإذا محددة زمنیة فترة
  .أحكامھا علیھ لتسري الثالثة الفئة مخالفات من مخالفة لإلتفاق تنفیذه عدم أعتبر المركزي البنك

 مدفوعات أو أرباح أي دفع المخالف البنك على یحظر للمودعین المستحقة الفوائد مدفوعات عدا  -٢
  .المخالفة فترة خالل المخالف البنك في للمساھمین مستحقة أخرى

 أن یأمره أو المخالف البنك أنشطة على قیودًا یضع أن تقدیره وبحسب المركزي للبنك یجوز  -٣
  .إئتمانیة تسھیالت أو قروض منح أو للودائع البنك قبول على قیودًا یضع

  :فإنھ الثالثة الفئة مخالفات من مخالفة ألي المركزي البنك إكتشاف عند - ح
 واحـد) ٥١.٠٠٠( عن تقل ال غرامة المخالفة إكتشاف فور یدفع أن المخالف البنك على یتوجب  -١

 المخالفة فیھ تستمر یوم كل عن ریال ألف مائة) ١٠٠.٠٠٠( عن تزیـد وال ریال الف وخمسین
 خالل المخالفة تصحیح على المركزي البنك وبین بینھ اإلتفاق یتم حتى أو المخالفة تصحیح یتم حتى
 على المركزي البنك وبین بینھ اإلتفاق عدم أو المخالفة تصحیح عدم حالة وفي محددة زمنیة فترة

 المركزي البنك قبل من بالمخالفة إشعاره من یومًا ثالثین خالل الفئة ھذه من المخالفة تصحیح



 المادة ألحكام وفقًا البنك أوضاع تنظیم إلعادة قبلھ من مستشار تعیین المركزي البنك على یتوجب
  .تصفیتھ أو القانون ھذا من) ٣٢(
 أي دفع الفئة ھذه من مخالفة المخالف البنك على یحظر للمودعین المستحقة الفوائد مدفوعات عدا  -٢

  .المخالفة فترة خالل البنك في للمساھمین أخرى مستحقة مدفوعات أو أرباح
 أیة عن غرامات أي تطبیق عند فإنھ المخالفات وتكرار العود أحكام باإلعتبار األخذ مع - ط

 الشخص نفس على المخالفة نفس عن الغرامة تتكرر لن فإنھ المادة ھذه أحكام بموجب مخالفات
  .القانون ھذا مواد من أخرى مادة أیة أحكام بموجب

 الغرامات وكذلك والثالثة الثانیة الفئة من المخالفة وصف یعدل أن المركزي للبنك یجوز - ي
 اإلنتشار واسعة واحدة یومیة جریدة وفي الرسمیة الجریدة في بذلك إشعار نشر عند عنھا المفروضة

  .الجمھوریة في تصدر األقل على
 قبـل من اإلدانة عند یعاقب) ٣٤( المـادة من) ١،٢( الفقرتین أحكام یخالف شخص أي) : ٥٧( مادة

  .ریال الف مائتي) ٢٠٠.٠٠٠( عن تزید ال بغرامة أو سنھ عن تزید ال لمدة بالسجـن المحكمة
 یعاقب) ٣٥(المادة من) ٣( الفقرة أو) ١( الفقرة أحكام یخالف إدارة مجلس عضو كل) : ٧٦( مادة
) ١٠٠.٠٠٠( عن تزید ال بغرامة أو سنة عن تزید ال لفترة بالسجن المحكمة قبل من اإلدانة عند
  .ریال ألف مائة
  : یقوم بنك ألي وكیل أو موظف أو مدیر أو إدارة مجلس عضو كل -١): ٧٧( مادة

  : الغش بقصد -  أ
  .مضلل أو صحیح غیر قید أي إجراء أو بیانات بتقدیم  -١
  .للبنك بیان أو تقریر أو حساب أو دفتر أي في إجراؤه أو تقدیمھ علیھ كان قید أو بیان أي بحذف  -٢
 البنك تشغیل في علم عن ساھم أو القانون ھذا من) ١٨،١٩،٢١( المواد أحكام بمخالفة علم عن- ب

  .سلیم غیر أو أمین غیر بأسلوب
  .المركزي البنك من مفتش قبل من بنك أي على المشروع التفتیش عرقلة محاولة أو بعرقلة  - ج
 ھذه من) ١( الفقرة من) أ،ب،ج( البنود في علیھا المنصوص المخالفات من أي یرتكب من كل -٢

) ٢٠٠.٠٠٠( عن تزید ال بغرامة أو سنة عن تزید ال لمدة بالسجن المحكمة قبل من یعاقب المادة
  .ریال ألف مائتي
 مجلس أعضاء من عضو أي أو اإلدارة مجلس رئیس إحالة المركزي للبنك یجوز) : ٧٨( مادة

 التالیتین الحالتین من أي في العامة النیابة إلى بنك أي إدارة عن مسئول موظف أو مدیر أو اإلدارة
:-  
  .القانون ھذا أحكام لتنفیذ الالزمة اإلجراءات إتخاذ عدم  -١
  .القانون ھذا من) ٧٧( المادة طائلة تحت تقع جنایة أي إرتكاب في شریكًا یكون أن  -٢

  التاسع الباب
  متنوعة أحكام
 البنك لدى سنة عشرة خمس علیھا مضى التي العینیة واألمانات الودائع تعتبر - ١) : ٧٩( مادة

  .بھا المطالب غیر الودائع بحكم اإلیداع أو بالسحب حركة أي بدون
 مدة خالل أصحابھا إلى بھا غیرالمطالب الودائع لتسلیم الالزمة بالتحریات یقوم أن البنك على  -٢

 من التمكن عدم وعند المادة ھذه من) ١( الفقرة في المذكورة المدة إنتھاء تاریخ من سنتین أقصاھا
  .للدولة نھائیًا إیرادًا لقیدھا المالیة وزارة إلى تسلیمھا فعلیھ السنتین إنتھاء بعد أصحابھا إلى اإلھتداء

 أحكام من العامة والمؤسسات الحكومیة للدوائر العائدة بھا المطالب غیر الودائع ُتستثنى  -٣
 أو سحب حركة آخر على ومضى إلیھا تعود مبالغ وجدت ما وإذا المادة ھذه من) ١،٢( الفقرتین



 یؤید ما إستالمھ عدم حالة وفي بھا الدوائر تلك أبالغ البنك فعلى سنوات خمس علیھا إیداع
  .المالیة وزارة إلى تحویلھا فعلیھ أشھر ستة أقصاھا مدة خالل الودائع بتلك اإلعتراف

 توریدھا تم والتي المادة ھذه من) ١،٢( الفقرتین في إلیھا المشار للودائع مطالب ظھـر إذا  -٤ 
 العادل التعویض دفع الدولة على واجبًا بات قضائي حكم بموجب أحقیتھ وثبت الدولة لخزینة

  .للمطالب
 إختیاریة فیھا العضویة تكون جمعیة لھا تؤسس أن الجمھوریة في العاملة للبنوك یجوز) : ٨٠( مادة

  .المركزي البنك من األساسي نظامھا یعتمد أن شریطة
 للتوفیق مركز إنشاء المحافظ موافقة وبعد الغیر مع أو منفردة البنوك لجمعیة یجوز -١) :١٨( مادة

 لھذا اللجوء حق ویكون والغیر عمالئھا مع أو عمالئھا مع أو البنوك بین المشاكل لحل والتحكیم
  .إختیاریًا المركز

 وفقًا مدنیة شركة بإعتباره المادة ھذه من) ١( الفقرة بموجـب والتحكیم التوفیق مركز ینشأ -٢
 الربح تستھدف ال مدنیة  شركـة بإعتباره المختصة الوزارة لدى ویسجل المدني القانون ألحكام
  .العدل وزیر والتحكیم التوفیق نظام ویعتمد تجاریة شركة ولیس

 وللنظام محلھما یحل آخر قانون أى أو المدني والقانون القانون ھذا ألحكام المركز یخضع -٣
  .والتحكیم التوفیق ونظام للمركز األساسي

 القانون ھذا في علیھا المنصوص المالیة الغرامات جمیع تحصیل المركزي البنك یتولى) :٢٨( مادة
  .مباشرة منھا اإلنفاق یجوز وال كإیراد العام الحكومة حساب في وتودع

 یكون وعندما منھ السحب أو فیھ واإلیداع حساب أي بفتح المتعلقة المعامالت جمیع في) : ٣٨( مادة
 الفعالیة نفس لھ یكون البنك مدیر بحضور إبھامھ بصمة وضع فإن التوقیع على قادر غیر المودع

  .للتوقیع القانونیة
 ألي بنك أي شئون إلستقصاء قبلھ من عین مفتش أي أو المركزي البنك یكشف ال - ١): ٨٤( مادة

 ذلك منھ طلب إذا إال التفتیش أثناء علیھا الحصول تم عمیل أي حسابات شئون عن معلومات شخص
  .المادة ھذه من) ٢( بالفقرة مغطى یكون أو المختصة المحكمة قبل من
 بیانات أو معلومات أیة یقررھا التي األوقات وفي جزئیًا أو كلیًا یجعل أن المركزي للبنك یحق -٢

 عن تكشف بیانات أو معلومات أیة تنشر ال أن شریطة متاحة القانون ھذا أحكام بموجب لھ تقدم
 الكتابیة الموافقة على الحصول تم إذا إال بنك ألي عمیل أى أو معین بنك بأي الخاصة الشئون
 البنك كان إذا المعني الطرف من مطلوبة المسبقة الموافقة تكون ولن المعني الطرف من المسبقة

  . القانون ھذا من)٢٥( المادة من)٤( الفقرة لنص وفقًا یعمل المركزي
 ملزمًا یكون لن بنك أى فأن الدخل ضریبة قانون في ورد نص أى عن النظر بغض) : ٥٨( مادة
  .المركزي البنك بتعلیمات التزامًا تكون محددة لقروض وخسائر مخصصات على ضریبة بدفع
 عرض على بناًء القانون لھذا التنفیذیة الالئحة الوزراء مجلس رئیس یصدر -  أ) :   ٨٦( مادة

  .الوزراء مجلس وموافقة المحافظ
  .المحافظ من بقرار القانون لھذا المنفذة القرارات تصدر - ب

 أوضاعھا توفق أن القانون ھذا صدور عند الجمھوریة في العاملة البنوك كافة على) : ٨٧( مادة
  .صدوره تاریخ من واحدة سنة أقصاھا مدة خالل وذلك القانون ھذا ألحكام وفقًا
 یلغى كما البنوك قانون بشأن م١٩٩١ لسنة) ٣٦( رقم بالقانون الجمھوري القرار یلغى) : ٨٨( مادة
  .القانون ھذا أحكام مع یتعارض نص أو حكم أي

  .الرسمیة الجریدة في وینشر صدوره تاریخ من القانون بھذا یعمل) : ٨٩( مادة
  بصنعاء -  الجمھوریة برئاسة صدر

  ھـ١٤١٩/ رمضان/ ٩   بتاریخ
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