
  م1998لسنة ) 38(قانون رقم

  بشأن البنوك
  

  باسم الشعب

  رئيس الجمهورية
  . على دستور الجمهورية اليمنيةاإلطالع بعد           

  .           وبعد موافقة مجلس النواب

  -:            أصدرنا القانون اآلتي نصه

  

  الباب األول

  التسمية والتعاريف
  . ) البنوكقانون  (يسمى هذا القانون : )1(مادة

 يقصد باأللفاظ والتعابير اآلتية المعاني المبنية إزاءها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو : )2(مادة

  -:دلت القرينة على خالف ذلك

  . الجمهورية اليمنية: ةـــــ الجمهوري-  أ 

  .حكومة الجمهورية اليمنية : ةـــــــــ الحكوم– ب

  .زي اليمني البنك المرآ:  البنك المرآزي- ج

  . محافظ البنك المرآزي: ظـــــــــــ المحاف– د

 أي شخص معنوي يمارس بصفة أساسية األعمال المصرفية ويشمل : بنك أو مصرف -ـه

والبنوك المتخصصة أو أي فرع ) بما في ذلك البنوك اإلسالمية(البنوك التجارية 

  .ألي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي

  . النقدية والمسكوآاتاألوراق عملة الجمهورية اليمنية والمتكونة من : ةـــــــــــــالعمل -و

ـاالئتم -ز ة   : انــــــــ سلف النقدي روض وال سهيالت والق كالها الت ا بأش ي  وأحجامه ة الت  المختلف

  .تقدمها المصارف والمؤسسات المالية

  : العمل المصرفي - ح

ات      أود الطلب   قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عن       -1 ة   أخرى  حسب ترتيب  والقابل

شيك   سحب بال ة   أولل ر أوالحوال سهيالت    أم روض والت نح الق صرف وم  ال

  .االئتمانية



  :  اآلتيةاألشياء المصرفية األمور من أيضا وتعد  -2

سندات     - أ  ات وال واالت والكوبون االت والح صم الكمبي ع وخ راضبي  لألغ

  .التجارية

راءات -ب           اإج صول      المع لين والح ع المراس ة م صرفية االعتيادي مالت الم

  .على التسهيالت المصرفية المألوفة

 واألسهم والسبائك والنقود الذهبية والفضية      األجنبيةشراء وبيع العمالت     -  ج         

  .والسندات

  . وخصم الكمبياالت وخطابات الضمانإصدار - د           

  .وتحصيل مستندات الشحن مستندية الاإلعتماداتفتح  -هـ           

  .  تحصيل الشيكات والسندات والحواالت والكمبياالت-و            

ل  -ز            ال الوآي ام بأعم ين أوالقي ل األم صفة مراس سات أو ب ل للمؤس  وآي

  .المصرفية والمالية

  .شراء وبيع سندات الدولة والحواالت الحكومية - ح          

أجير الم  - ط ضمن : اليالت ار ويت ل أو   إيج يارات نق اج أو س دات أو آالت أو أدوات إنت  مع

د                    البيع عن عقارات مخصصة لغايات محددة لمدة معينة مقابل أجر محدد مع وعد ب

ع        ى بي ل اإليجار إل ستأجر لتحوي نهاية المدة وبالشروط التي يتفق عليها الممول والم

  .رأو التنازل عن ملكية الشيء المؤجر إلى المستأج

شرآ -ي ي       : ةــــــــــــال ه ف ول ب ة المعم شرآات التجاري انون ال ب ق سجلة بموج رآة م ل ش  آ

  .الجمهورية وتشمل الشرآة المؤسسة خارج الجمهورية

  . الودائع في أي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب: التزامات تحت الطلب - ك

تي ال تكون قابلة للدفع عند الطلب بما في     جميع الودائع في أي بنك ال      :لــــــــــــالتزامات ألج  -ل

  .ذلك حسابات التوفير

إدارة              :رـــــــــــــــــــــــمدي – م ام ب ه صالحيات القي أن تكون ل أي اسم آ  أي شخص يشار إليه ب

  .أي بنك أو مؤسسة مالية بصورة أساسية

  . أي شخص طبيعي أو اعتباري: خصــــــــــــــــــ الش- ن

  . إذا آانت تربطهم مصلحة مشترآةواألبناء الزوج والزوجة واألب : رةـــــــــــــــــــاألس - س

دقيق                 : نـــــــــنالموظفيآبار   - ع دير الت الي  م دير الم  تعني المدير التنفيذي  مدير العمليات  الم

  .الداخلي  مدير اإلقراض ونوابهم والمستشار القانوني

  



انون ال تحد من                  باستثناء ما يرد النص ب     : )3(مادة ذا الق ام ه ام شأنه صراحة فيما يلي، فإن أحك انون   أحك  ق

ة                        ا في الجمهوري وانين المعمول به ا من الق الشرآات أو قانون المصارف اإلسالمية أو غيره

  .اليمنية بل هو إضافة إليها

ا من المؤسسات            أحكام ال تنطبق    : )4(مادة ة التي      هذا القانون على صناديق التوفير البريدية وغيره  المالي

  .يحددها البنك المرآزي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء

 
  الباب الثاني

  الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
  

ة العمل                  -أ -1 : )5(مادة  باستثناء البنوك التي تؤسس بموجب قوانين خاصة يحظر على آل شخص مزاول

ذلك صادر                   صا ب ان يحمل ترخي ة إال إذا آ من البنك المرآزي      المصرفي في الجمهوري

  .الذي يحق له وحده حق إصدار مثل ذلك الترخيص

  . يصدر الترخيص بمزاولة العمل المصرفي عن البنك المرآزي-  ب              

د أو         -   ج              ي جدي ك وطن يس بن رخيص بتأس ل ت ن آ وم إدارة ع زي رس ك المرآ  يتقاضى البن

ا   الترخيص لفرع بنك أجنبي يعمل في الجمهو      ا لم ة وفق ذا      ري ة له تحدده الالئحة التنفيذي

  .القانون

  

روع وآاتب أي بنك في                      -2 ع ف ر جمي ك تعتب ألغراض هذا القانون وما لم ينص على خالف ذل

  .الجمهورية بأنها بنك واحد

  

  -: ال يحق ألي شخص ان يقوم بدون موافقة البنك المرآزي بما يلي: )6(مادة

  

ة ضمن             ) بنك(واصل استعمال آلمة  أن يستعمل أو ي     - أ           ة لغ شتقاتهما بأي أو مصرف أو أي من م

  .االسم   الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية

ة أو مصرفية ضمن                        -ب           شاطه بنكي ة ن ى أن طبيع دل عل أن يستعمل أو يواصل استعمال آلمة ت

  .هوريةاالسم والصفة أو االصطالح الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجم

عار أو       - ج          ائل أو إش اتورة أو أوراق أو رس ي أي ف تعمال أي وصف ف ل اس ستعمل أو يواص  ي

ن    ل م وم بعم شخص يق ة أن ال ه دالل ر ل يء آخ الن أو أي ش الإع ي أعم صارف ف  الم

  .الجمهورية



  

مارس العمل   يحق للبنك المرآزي اليمني عندما تكون لديه معلومات تجعله يعتقد أن أي شخص ي              : )7(مادة

المصرفي بدون ترخيص القيام بفحص دفاتر وحسابات وسجالت ذلك الشخص وذلك للتأآد فيما             

ديم    ) 5(إذا آان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أحكام المادة      ر رفض تق من هذا القانون، ويعتب

بق  تلك الدفاتر والحسابات والسجالت قرينة على حقيقة العمل بدون ترخيص وفي هذه الحالة تط        

  .من هذا القانون) 65(عليه األحكام الواردة في المادة 

  

ادة رة -1 : )8(م ام الفق ار أحك ذ باالعتب ع األخ ادة) 1( م ن الم ل  ) 5(م ى آ تم عل ه يتح انون فإن ذا الق ن ه م

ابي     ب آت دم بطل ة أن يتق ي الجمهوري صرفي ف ل الم ام بالعم ىشخص يرغب القي ك إل  البن

هذا القانون ويرفقه بثالث مجموعات من آل مما        المرآزي للحصول على ترخيص بموجب      

  -:يلي

  

ا، وإذا          األساسينسخ معتمدة من النظام      - أ                ة أو صور منه  أو وثيقة التأسيس واللوائح الداخلي

  .لم تكن أصولها باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة

ر  -ب                ن آخ سخة م ة      ن ن األصل باللغ م يك ة، وإذا ل وك األجنبي روع البن سبة لف ة بالن  ميزاني

  . ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدةأنالعربية فيجب 

رة                    - ج               ا بموجب الفق ات التي يجريه ق بالتحري ) 2(أية معلومات يطلبها البنك المرآزي تتعل

  .من هذه المادة

  

ك المرآزي -2 نح البن ن يم ي ل تمرار ف ك باالس سمح ألي بن ن ي ك ول ائي ألي بن رخيص النه  الت

   -: لم يكن العمل ما

  

اك    ) 25( قد تجاوز    اإلدارة مجلس   أعضاءآل عضو من      - أ عاما من العمر وأن ال يكون هن

  .أسرية من  عضوين تربطهما عالقة أآثر

م           ال إداريةأي من آبار الموظفين في البنك لديه خبرة          - ب    الحصول  تقل عن خمس سنوات ت

ة أو       شرآات المالي ل، أو ال بة، أو التموي انون، أو المحاس وك،أو الق ال البن ي مج ا ف عليه

  .الخبرة ذات العالقة



اني سنوات وينبغي أن                      - ج ل عن ثم  اآبر ثالثة موظفين في البنك لديهم خبرة مصرفية ال تق

و                ذيين وأن يكون ر تنفي ة     يكون ثالثة على األقل من أعضاء مجلس اإلدارة غي ة لجن ا أغلبي

  .المراجعة

  

ا ضرورية                    -3 ات التي يراه إجراء التحري عند دراسة أي طلب ترخيص يقوم البنك المرآزي ب

رعية   ن ش د م ائللتأآ رتين قالوث ب الفق ة بموج يرة   ) 1،2( المطلوب ن س ادة وم ذه الم ن ه م

  . وآفاية رأسماله والجدوى االقتصاديةإدارتهووضع المتقدم طالب الترخيص ونوعية 

ان سيمنح أو سيرفض                          -4 ا إذا آ د استالمه للطلب م ا بع  يقرر البنك المرآزي خالل ستين يوم

  .إصدار الترخيص وذلك على ضوء تحرياته ويبلغ مقدم الطلب آتابيا بقرار البنك المرآزي

دة              باالعتبارمع األخذ    -5  حقوق المودعين يحق للبنك المرآزي أن يصدر قرارا ينشر في الجري

ي  مية وف ضي     الرس يمن يق ي ال صدر ف شار ت عة االنت ل واس ى األق دة عل ة واح دة يومي جري

  :بسحب أي ترخيص ألي من األسباب 

  

  .إذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل خالل فترة ستة اشهر بعد منح الترخيص   -أ             

  .أعمالهلة تصفية إذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي أو في حا -ب            

ودعين      - ج إذا رأى البنك المرآزي أن حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقة تضر بمصالح الم

ام                 او انه ال   ه يخالف أي من أحك ور، أو أن يمتلك أصوال تكفي لمواجهة االلتزامات للجمه

  .هذا القانون

دمها حامل الت                -د ائق أو معلومات ق ة وث  وأتضح رخيص إذا تم منح الترخيص على أساس أي

  . غير صحيحةأنهابعد ذلك 

رة            -ـه صا بموجب الفق ه ترخي نح ل ادة  ) 1(إذا لم يقم البنك الذي م انون    ) 5(من الم ذا الق من ه

  .بااللتزام بأحكام هذا القانون خالل المهلة التي سمح له بها البنك المرآزي

  

رة              -6 ادة أو بموجب أو بموجب الفق ذه الم ادة  ) 1(الترخيص الممنوح بموجب ه من  ) 5(من الم

ي     ك ف ال البن سي ألعم ر الرئي ي المق ارز ف ان ب ي مك ة ف صورة دائم انون يعرض ب ذا الق ه

ه في                 الجمهورية وتعرض نسخ من الترخيص بنفس تلك الطريقة في آل فروع البنك ومكاتب

  .الجمهورية

  



ق ف      ال -1: )9(مادة ه أو يغل ع عمل ة    يحق ألي بنك أن يفتح فرعا جديدا أو يغّير من موق ا إّال بموافق ا قائم رع

  .البنك المرآزي

ائم أن يطلب                      -2 ع العمل الق ر موق د أو بتغيي رع جدي تح ف يحق للبنك المرآزي قبل منح موافقته لف

ره        القيام بالمشاهدة بغرض التأآد من أن الفرع أو المكتب الجديد أو           أن البنك المرآزي في مق

  .من هذا القانون) 8(ن المادة م) 3(البديل سيستمر في الوفاء بمتطلبات الفقرة 

  

ة          -1: )10(مادة ال يحق ألي بنك يعمل في الجمهورية أن يبيع آل أو أي جزء هام من أصوله تتجاوز القيم

ذه     التي يحددها البنك المرآزي إّال بموافقة مسبقة منه وبالشروط واإلجراءات التي تصاحب ه

  .الموافقة

ّين          ويحق للبنك المرآزي إصدار قرار بإلغاء أ       رة إذا تب ي موافقة أصدرها بموجب هذه الفق

ك                             ذ ذل ي تنفي ى البنك المعن ر صحيحة وعل ات غي ى بيان اء عل ه آانت صادرة بن له أن موافقت

  .ويحق له الطعن في القرار أمام القضاء خالل ثالثين يومًا من تاريخ إعالنه أعالنًا صحيحًا

ى أي بن            -2 ك أو مؤسسة أخرى أو تمليك أي جزء من           ال يحق ألي بنك االندماج أو االنضمام إل

ر من  ي أآث ه الحق ف صبح ل ر مباشرة ألي شخص بحيث ي صورة مباشرة أو غي رأسماله ب

  .من مجموعة األسهم أو القوة التصويتية إال بموافقة مسبقة من البنك المرآزي%) 10(

سبة             -3 ر من ن ه أآث من  ) %10(ال يحق ألي شخص أن يحوز أسهم في أي بنك بحيث يكون ل

سبقة من البنك                          ة م ة آتابي ى موافق م يكن حاصًال عل ا ل ذا البنك م ل ه القوة التصويتية في مث

سبة             ذين يحوزون ن %) 5(المرآزي، وعلى إدارة البنك إبالغ البنك المرآزي باألشخاص ال

ازتهم                           اريخ حي ًا من ت ك خالل خمسة عشرة يوم ك، وذل فأآثر من القوة التصويتية في أي بن

  .لتلك النسبة

سبقة من                         -4 ة م سه إّال بموافق د تأسي ه األساسي وعق ى نظام ال يحق ألي بنك إدخال أي تعديل عل

ي     ل ف صًا بالعم ل ترخي ارج ويحم ي الخ ك مؤسس ف ل بن ى آ ا يجب عل زي آم ك المرآ البن

ذلك                          اع ل اريخ أو اجتم ًا من ت ين يوم ل ثالث ى البنك المرآزي قب الجمهورية أن يقدم إشعارًا إل

ر  ك للنظ ي  البن ه األساس ل لنظام ي أي تعي ن   أوف عار صورة م ق باإلش سه وترف ة تأسي  وثيق

 . التعديل المقرح

  الباب الثالث

  رأس المال وحساب االحتياطيات واألصول السائلة
  



      إّال إذا استوفى بترخيصأي بنك  مع األخذ باالعتبار أحكام هذا القانون لن يمنح أو يحتفظ : )11(مادة

  -:الشروط التالية

دفوع ألي                          - أ ال الم ل رأس الم ه ال يجوز أن يق انون فأن ذا الق ام ه ار أحك مع األخذ في االعتب

غ          ) 1.000.000.000(بنك عن مليار ريال    ذا المبل ادة ه ريال، ويجوز للبنك المرآزي زي

ة       وك األجنبي وفقًا لمعايير آفاية رأس المال التي يحددها وعلى البنوك الوطنية وفروع البن

نتين من    إلىسمالها المدفوع أن ترفع رأ    الحد المذآور في هذه المادة خالل مدة أقصاها س

  .تاريخ صدور هذا القانون

رة              أنعلى فروع البنوك األجنبية      -ب ًا لنص الفق ال وفق  توفر الحد األدنى المطلوب لرأس الم

  .من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل) أ(

اط - ج دفوع واالحتي ال الم ل رأس الم ادة ال يق ًا للم ه وفق تفظ ب انون ) 12(ي المح ذا الق ن ه م

ات  ات المحددة والمخصصات عن        واالحتياطي ه االحتياطي ستبعدًا من ة األخرى م  القانوني

ا                  %) 5( سبة بم ذه الن ادة ه من حجم االلتزامات قبل المودعين وللبنك المرآزي سلطة زي

ك ضروريًا،  رى ذل دما ي سائدة أو عن ع الظروف واألوضاع ال ق م ة نقص يتف ي حال  وف

ي                          ى البنك المعن ى ألي سبب من األسباب فيجب عل دفوع عن الحد األدن رأس المال الم

ك                  شاف ذل اريخ اآت ام من ت إشعار البنك المرآزي بذلك النقص خالل مدة أقصاها ثالثة أي

  .النقص

رة                  -د ررة في الفق سبة المق زام البنك بالن دة ال          ) ج(في حالة عدم الت ادة خالل م ذه الم  من ه

ع             تتجاوز ثالثة أشهر فعليه إما زيادة رأسماله واحتياطياته أو إيداع القدر الزائد من الودائ

  .لدى البنك المرآزي

  

ى                     -1: )12(مادة ا إل على آل بنك أن يحتفظ بحساب احتياطي وقبل توزيع أي حصة من أرباحه أو تحويله

د   أرباحه من صافي   %) 15(مقره الرئيسي في الخارج أو أي مكان آخر بما ال يقل عن               بع

ساوي رصيد  ى ي ة حت ات المحتمل ا من االلتزام ضرائب وغيره ة لل الغ الالزم اد المب اعتم

ة حسبما               حساب االحتياطي ضعفي رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الجمهوري

  .يكون عليه الحال

س           -2 اح ال ا من األرب وك  للبنك المرآزي حق تعديل نسبة االحتياطي الواجب احتجازه نوية للبن

  .بما يتفق مع الظروف واألوضاع السائدة

  



ا يحدد البنك                   أنعلى آل بنك     : )13(مادة  يحتفظ بأصول سائلة وفقًا لما تحدده تعليمات البنك المرآزي آم

  .المرآزي فترة زمنية لمعالجة الزيادة أو النقص في مقدار األصول السائلة
 

  الباب الرابع

  األعمال المحظورة والتقييدات
  

ساهمين                     : )14(مادة صالح الم دها ل ال يحق ألي بنك أن يدفع أي حصة من األرباح أو باإلعالن عنها أو بقي

ن أصل رأس    صروفاته م ع م ون جمي د أن تك د إّال بع ساب الفوائ ن ح ل م إجراء أي تحوي أو ب

ع األسهم والسمسرة         تومصروفاويشمل ذلك المصروفات األولية     (المال   ة بي  التأسيس وعمول

قد تم تغطيتها بالكامل وأن يكون   ) ة خسائر أخرى او صرفيات ال تتمثل في أصول ملموسة     وأي

  .قد نفذ نصوص هذا القانون وأن يكون قد حصل على موافقة آتابية مسبقة من البنك المرآزي

سبقة من            (ال يحق ألي بنك في الجمهورية أن يقوم بمنح أي شخص              : )15(مادة ة الم ة الموافق دا في حال ع

تبعد    (لفة أو تسهيل أو ضمان مالي أو يتحمل عنه أي التزام آخر             أية سُ ) ك المرآزي لبن د اس بع

ك   ا البن تفظ به زي ويح ك المرآ ا البن ا يعرفه ا آم سموح به ضمانات الم ة ال د ) قيم ث يزي بحي

المجموع اإلجمالي للسلف والتسهيالت أو الضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته           

ه بموجب                   %) 15(التابعة عن    اطي المحتفظ ب دفوع واالحتي ال البنك الم من مجموع رأس م

ادتين    ام الم ه         ) 11،12(أحك ستبعدًا من رى م ة أخ ات قانوني ة احتياطي انون وأي ذا الق ن ه م

االحتياطيات المحددة والمخصصات، وفي حالة موافقة البنك المرآزي على نسبة الزيادة عن            

سهيل   يمنح أي سُ فإنه ال يحق للبنك المعني أن     %) 15( الي أو أن يتحمل     أولفة أو ت  ضمان م

أي التزام  آخر بحيث يزيد المجموع اإلجمالي للسلف والتسهيالت والضمانات المالية المقدمة             

  .من رأس المال المدفوع%) 25(لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن نسبة 

ة         : )16(مادة ة          تستثنى القروض التي تضمنها الحكومة في الجمهوري ة دول ا أو أي ة سلطة متفرعة عنه  وأي

  .من هذا القانون) 15(أجنبية يحددها البنك المرآزي من أحكام المادة 

  .ال يحق ألي بنك في الجمهورية أن يمنح أي سلف أو تسهيالت ائتمانية بضمانة أسهم رأسماله : )17(مادة

ادة وع اإل       ال : )18(م صبح المجم أن ي سمح ب نح أو ي ك أن يم ق ألي بن سهيالت   يح سلف أو الت الي لل جم

ة ة المقدم ن    االئتماني د ع ا يزي س اإلدارة بم ن أعضاء مجل ى أي عضو م صف %) ر5(إل ن

ادة                  ه بموجب الم اطي المحتفظ ب دفوع واالحتي ) 12(الواحد في المائة من مجموع رأسماله الم

ة   انون أو أي ذا الق ن ه ام ات المح  تاحتياطي ا االحتياطي ستبعدًا منه رى م ة أخ ددة  قانوني

سلف     الي لل وع اإلجم د المجم أن يزي سمح ب نح أو ي ك أن يم والمخصصات، وال يحق ألي بن

وة التصويتية    %) 5(والتسهيالت االئتمانية لمن يحوز على       أو أآثر من رأس مال البنك أو الق



ادة               %) 25(عن   ام الم ا بموجب أحك ) 12(من رأس المال المدفوع واالحتياطيات المحتفظ به

ات أخرى        من هذا القانون   ة احتياطي ات المحددة والمخصصات          ( وأي ا االحتياطي ستبعدًا منه م

  ).م1999 ديسمبر 31في %) 15(م، 1998 ديسمبر 31في 

ال يحق ألي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع اإلجمالي للسلف والتسهيالت االئتمانية                 : )19(مادة

ه عضاء مجلس المقدمة إلى أي من مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أ     د عن راتب     إدارت ا يزي  بم

  .سنة واحدة

انون المصارف اإلسالمية ال يحق ألي بنك يعمل في                        : )20(مادة وك وق مع األخذ في االعتبار قانون البن

ة     ارة الجمل ي تج سابه ف رة لح تغال مباش ة االش ارة   أوالجمهوري ك تج ي ذل ا ف ة بم  التجزئ

ك بقص ان ذل صدير إّال إذا آ تيراد أو الت ق االس ان ألي أغراضهد تحقي ديم االئتم صد تق  أو بق

تثنائية       أوعميل من عمالئه وضمان االئتمان الذي يقدمه     ك ضروريًا في حاالت اس  أصبح ذل

  .القتضاء حق له خالل العمليات المصرفية أو خدمات البنك المعني

ى أي بنك ال               : )21(مادة انون المصارف اإلسالمية يحظر عل تالك    مع األخذ في االعتبار ق شارآة في ام م

سوقية عن   ا ال الي قيمته د إجم شاريع يزي هم بم مال %) 20(أس الي لرأس وع اإلجم ن المجم م

ات البنك في أي وقت من          ه بموجب              األوق اطي المحتفظ ب ى االحتي ام  باإلضافة إل ادة   أحك  الم

دد      ) 12( ات المح ا االحتياطي ستبعدًا منه ة أخرى م ات قانوني ة احتياطي انون أو أي ذا الق ة من ه

  .والمخصصات، ويجوز للبنك المرآزي زيادة النسبة المذآورة عند الضرورة

تالك     ) 20(مع األخذ في االعتبار أحكام المادة     : )22(مادة ى أي بنك شراء أو ام من هذا القانون يحظر عل

ات التوسع في                         ك متطلب ا في ذل ه وبم أو استئجار أي عقار إّال إذا آان ضروريًا إلدارة أعمال

  . أو إلسكان موظفيهالمستقبل

إن البنك المرآزي            ) 15( المنصوص عليها في المادة      توالتقييداعند تطبيق    : )23(مادة انون ف ذا الق من ه

إذا أقر بأن مصالح مجموعتين أو أآثر من األشخاص متداخلة بحيث تعتبر واحدة وجب تجميع               

ى البنك المع              ة واحدة ويجب عل ني أن يصحح الوضع       مديونية المجموعتين واعتبارها مديوني

ى البنك المخالف                           ق عل رار وتطب ذا الق اريخ صدور ه خالل فترة ال تزيد عن ستة أشهر من ت

  .من هذا القانون) 65(أحكام المادة 

ه، ويحظر ع           : )24(مادة اء بالتزامات ه الوف ة عدم مقدرت ى ل يحظر على أي بنك أن يستلم أية وديعة في حال

ستلم أو            آل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظ        ه أن ي ف يعلم بعدم مقدرة البنك الوفاء بالتزامات

  .يخول استالم أية وديعة

وافي                            -1: )25(مادة رار من البنك المرآزي أن ي دها ق ة يصدر بتحدي ى آل بنك أو مؤسسة مالي يجب عل

  -:  شهري يبّين فيهبتقريرالبنك المرآزي 



  . المعنيةرصيد االئتمان المقدم من البنك أو المؤسسة المالية - أ

دينين      -ب  ماء الم أآثر وأس ال ف ين ري شرة مالي غ ع ي تبل سهيالت الت القروض والت ة ب قائم

  .ومواعيد استحقاقها والضمانات المقدمة له

ًا                     -ج  سعون يوم ى استحقاقها ت ستحقة التي مضى عل القروض الم دينين وب قائمة بأسماء الم

  .ير المسددولم يتم الوفاء بها جزئيًا ومقدار المبلغ المستحق غ

  

الغ    -2 وك والمب ن البن ل م ل عمي ة لك سهيالت المقدم ًا عن الت ًا مجمع زي بيان ك المرآ د البن ع

ديون لكل                  داد ال المتاحة للسحب على المكشوف والضمانات المقدمة وسجل التخلف عن س

  .مدين بدون ذآر أسماء البنوك المقدمة

ن  -3 دها م رار بتحدي ة صدر ق ك أو مؤسسة مالي ى يحق ألي بن ع عل ك المرآزي أن يطل  البن

ة وال يتحمل البنك المرآزي                   سهيالت ائتماني البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه ت

  .أي مسئولية عن المعلومات المتضمنة في البيانات المجمعة أو عن نشرها

اً                   -4 المرآز المجمع للعمالء وفق ة ب  يحق للبنك المرآزي أن يوزع شهريًا على آل البنوك قائم

رة   نص الفق ن     ) 1(ل ة ع سهيالتهم االئتماني د ت ذين تزي ادة وال ذه الم ن ه م

وك               )10.000.000( عشرة مليون ريال وتأخر سداد تسعين يومًا ويحق له أن يمنع آل البن

رة     سوية وضع قروضهم المتعث تم ت ى ي ك المقترضين حت دة ألولئ روض جدي ديم ق ن تق م

 .مرآزيبالشكل الذي يقبل به البنك المقرض والبنك ال

  الباب الخامس

  البيانات المالية ومراجعة الحسابات واإلشراف
  

يجب على آل بنك مرخص له بالعمل في الجمهورية بموجب أحكام هذا القانون أن يمسك آافة  : )26(مادة

 مكاتباته الرسمية لمخاطبة السلطات الرسمية في الجمهورية باللغة كوآذلحساباته وسجالته 

 عدم االلتزام بتطبيق أحكام هذه المادة يعاقب البنك المخالف بالغرامة وفي حالة ، العربية

  .من هذا القانون) 65(المنصوص عليها في المادة 

على آل بنك مؤسس في الجمهورية أو مؤسس في الخارج ويقوم بالعمل في  -أ -1: )27(مادة

البنك وفق النموذج الذي يقرره (الجمهورية من خالل فروعه أو مكاتبه أن يعد 

خالل ثالثة اشهر من انتهاء ) المرآزي والقواعد والمبادئ المحاسبية التي يضعها

 والخسائر حتى آخر يوم عمل في األرباحسنته المالية ميزانيته العمومية وحساب 

  .السنة المالية بالنسبة لعملياته في الجمهورية



تي تم إعدادها بموجب  والخسائر الاألرباحتتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب  -ب

من هذا ) 29(من هذه المادة حسب الطريقة المبينة في المادة ) 1(من الفقرة ) أ(البند 

  .القانون

  

  : على آل بنك -2

 له في الجمهورية نسخة من مكتبأن يضع طوال السنة في مكان بارز في آل فرع أو  -أ

  .نونيميزانيته السنوية األخيرة المصادق عليها من المحاسب القا

سخة من                          -ب ة ن نته المالي ة س ة أشهر من نهاي أن يقدم إلى البنك المرآزي في خالل أربع

ذه                   شر ه ه أن ين انوني وعلي ميزانيته السنوية األخيرة المصادق عليها من المحاسب الق

الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على األقل واسعة االنتشار في              

  .الجمهورية

  

ة الحسابات ألي بنك                 ل -3 ة لمراجع ا مالئم لبنك المرآزي أن يضع معايير المراجعة التي يراه

ة                    ايير في أداء وظائف المراجع ك المع لضمان أمان وسالمة البنك وعلى البنوك أن تتبع تل

  .الداخلية والخارجية

ا                          -1: )28(مادة وم الخ ى البنك المرآزي في موعد ال يتعدى الي ى آل بنك أن يرسل إل مس عشر من     عل

ّين أصوله وخصومه شامًال             ره البنك المرآزي يب ذي يق الشهر التالي بيانًا وفقًا للنموذج ال

صومة          االت المخ سلف والكمبي ل ال ى تحلي افة إل ة باإلض ي الجمهوري ه ف ه ومكاتب فروع

ات                       ل عملي سابق وتحلي شهر ال وم من ال وغيرها من األصول آما هي عليه في نهاية آخر ي

  . خالل نفس الشهرالنقد األجنبي

دعو                      -2 د ت يحق للبنك المرآزي من وقت آلخر أن يطلب من أي بنك أي معلومات أخرى ق

ات المؤسسات المتفرعة           ه أو عملي ق بعمليات ا يتعل انون فيم ذا الق ا ألغراض ه الحاجة إليه

  .عنه في الجمهورية

و    -3 ام ال ع األرق دة تجم ات موح داد بيان سئولية إع زي م ك المرآ ولى البن ات يت ي البيان اردة ف

ا                ) 1(المقدمة بموجب الفقرة     ات المفصلة فإنه ا البيان ام التي تحويه من هذه المادة أما األرق

  .تعتبر سرًا بين آل بنك والبنك المرآزي

  

دة                         -1: )29(مادة راض خالل م ًا، وللبنك المرآزي حق االعت بًا قانوني نويًا محاس ين س على آل بنك أن يع

ى                 أقصاها شهر من تاريخ إ     راض البنك المرآزي عل ة اعت ين، وفي حال رار التعي بالغه بق



ين المحاسب يتعين ترشيح محاسب آخر للقيام بواجباته وإذا لم يقم البنك           محاسب آخر   بتعي

زم              يقبله البنك المرآزي يكون له سلطة تعيين محاسب قانوني للبنك وله أن يقدر أتعابه ويلت

  .البنك بدفعها

ب القانوني تقديم تقرير إلى المساهمين في البنك المؤسس بموجب             تتضمن واجبات المحاس   -2

ة     ة العمومي ن الميزاني ارج ع ي الخ ك المؤسس ف سي للبن ر الرئي ى المق ي وإل انون ليمن الق

ة                  ة العمومي ا إذا آانت الميزاني ذآور م ر الم والحسابات السنوية، وعليه أن يتبّين في التقري

ه آام          اح والخسائر في رأي ليمة وتعطي            وحساب األرب ة س دادها بطريق م إع ة وصادقة وت ل

ى   صل عل د ح ب ق ان المحاس ا إذا آ ك وم اع البن ن أوض حيحة ع ة وص ورة حقيقي ص

  .المعلومات واإليضاحات التي طلبها من مسئولي البنك أو وآالئه وأنها آانت مرضية

سنو      -3 اع ال ي االجتم ك ف س إدارة البن ر مجل ع تقري انوني م ب الق ر المحاس رأ تقري ي يق

للمساهمين في أي بنك مؤسس بموجب القانون اليمني ويرسل إلى المقر الرئيسي لكل بنك               

  .مؤسس في الخارج وترسل نسخة منه إلى البنك المرآزي

ضوية         -4 ك أو ع يس البن ي تأس تراك ف انوني واالش ب الق ل المحاس ين عم ع ب وز الجم ال يج

ي أو إ               أي عمل فن ة ب ا ال    مجلس إدارته أو االشتغال بصفة دائم ه، آم شاري في داري أو است

ه                       يجوز أن يكون للمحاسب القانوني ألي بنك أي مصلحة في البنك وآل شخص تصبح ل

  .مصلحة بعد تعيينه محاسبًا قانونيًا ألي بنك يتحتم عليه التوقف عن آونه محاسبًا قانونيًا له

  

ه       على البنك المرآزي أن يقوم من وقت آلخر بالتفتيش على آل ب            : )30(مادة نك أو أي مؤسسة متفرعة عن

ه                     ليمة وأن ة س ة مالي عندما يرى ذلك ضروريًا أو أمرًا مرغوبًا فيه للتأآد من أن البنك في حال

  .يلتزم يمتطلبات هذا القانون وقانون البنك المرآزي في إدارة أعماله

ادة ك  : )31(م ى آل بن ه(عل ة ل دفاتر والمح) والمؤسسات التابع ع ال ديم جمي وم بتق اضر والحسابات أن يق

ذلك                ة وآ والنقد والسندات والوثائق التي بحيازته أو في حفظه والمتعلقة بأعماله في الجمهوري

ه البنك                          تش يعين ل أي مف ك لغرض الفحص من قب ال وذل ك األعم ة بتل آل المعلومات المتعلق

  .المرآزي وذلك خالل المهلة التي يحددها المفتش

ر                 إذا رأى البنك المرآزي      : )32(مادة ة غي ه بطريق دير أعمال ي ي بأن التفتيش قد آشف عن أن البنك المعن

  -: قانونية أو غير سليمة أو أن هناك عجز في رأسماله فإنه يمكن للبنك المرآزي

  

 بعض اإلجراءات المحددة وفقًا لما يراه البنك المرآزي ضروريًا           إتخاذأن يطلب من البنك      -أ

ضمن وب ن أن تت ي يمك صحيح الوضع والت ع لت ا م ق عليه د بالخطة المتف دون حصر التقي



ع  ق دف زي  تعلي ك المرآ احالبن ية   األرب ر األساس اري لألصول غي ع اإلجب آت البي  والمكاف

ة              تخفيض األصول والتشغيل  تعليق اإلقراض اإلضافي لمقترضين محددين  القيام بمراجع

  .الحسابات المطلوبة  وفي الحاالت القصوى تصفية نشاطات البنك

ديم النصح  أ -ب ة لتق رة المطلوب اءة والخب ه الكف أن لدي ك المرآزي ب رى البن ين شخصًا ي ن يع

ا إلصالح الوضع ويحدد األتعاب التي يجب أن                        للبنك حول الخطوات التي يجب اتخاذه

  .يدفعها البنك

  .يقوم بإدارة البنك -ج
 

  الباب السادس

  مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم
  

ل                    يجب على  : )33(مادة ا من قب ين له ة أن تع  فروع البنوك األجنبية التي يرخص لها بالعمل في الجمهوري

ه ممارسة                  ة رسمية تخول مراآزها الرئيسية في الخارج مديرًا إقليميًا مقيمًا وذلك بمقتضى وثيق

ودع في                 ة المختصة وت سلطات اليمني ة ال ام آاف ة أم سئولية آامل سئوًال م ه م أعمال البنك وتجعل

  .آزي صورة رسمية لهذه الوثيقةالبنك المر

  

بدون المساس بأحكام أي قانون نافذ يتعلق بالشرآات فإن أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو                 -1: )34(مادة

اليتين              التين الت  موظف مختص بإدارة أي بنك سيتوقف عن االحتفاظ بذلك المنصب في الح

:-  

  .دائنيهأو عجزه عن الوفاء بالتزاماته نحو  إذا أشهر إفالسه -أ

  .األمانةإذا أدين بأي جريمة مخلة بالشرف أو  -ب

يحق للبنك المرآزي اليمني االعتراض على عضوية أي عضو مجلس إدارة في بنك ال  -2

  .تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

  

وع سواًء آانت مباش                          -1: )35(مادة ه مصلحة من أي ن رة أو  على آل عضو مجلس إدارة في أي بنك ل

ك                  غير مباشرة في أية سُ     ّين ألعضاء مجلس إدارة ذل اني أن يب سهيل ائتم لفة أو قرض أو ت

البنك في أقرب فرصة ممكنة طبيعة تلك المصلحة ويوزع بيانه على جميع أعضاء مجلس               

  .اإلدارة

ام من               ) 1(ألغراض الفقرة    -2 من هذه المادة فإن إبالغ مجلس إدارة أي بنك بموجب إشعار ع

دم    ضو في المجلس بأن له مصلحة في أية ُسقبل ع  د يق اني ق لفة أو أي قرض أو تسهيل ائتم



 ألي قرض    أولفة  بعد تاريخ اإلشعار سيعتبر بأنه إعالن آاف عن المصلحة بالنسبة ألي سُ           

  -:أو تسهيل ائتماني بشرط

  . أن يحدد اإلشعار طبيعة ومدى المصلحة -أ

تكون مختلفة من حيث طبيعتها أو مداها عن تلك المحددة في وقت              إن تلك المصلحة لن      -ب                 

  . لفة أو القرض أو التسهيل االئتمانيتقديم الُس

ا يتعارض بصورة                  -3 على آل عضو مجلس إدارة بنك يشغل منصبًا أو تكون له ممتلكات مم

ذلك في                           ه نحو البنك أن يصرح ب  مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح البنك أو مع واجبات

جلسة لمجلس إدارة البنك ويبين طبيعة ومدى التعارض ويجب أن ال يشارك عضو مجلس          

  .اإلدارة في بحث أو محاولة التأثير على أي قرار حول أي مسألة تتعارض مصلحته معها

   من هذه المادة في أول جلسة لمجلس إدارة يعقد) 3(يقدم التصريح المشار إليه في الفقرة  -4

  .ضوًا لمجلس إدارة بنكبعد أن يصبح ع -أ 

  . إذا آان عضوًا عامًال في المجلستللممتلكابعد توليه المنصب أو امتالآه  -ب

درج         -5 ادة أن ي ذه الم ام ه ب أحك صلحة بموج ه م ه ل ر بأن س إدارة يق ضو مجل ل ع ى آ عل

من هذه المادة ضمن أعمال     ) 3(أو الفقرة   ) 1(التصريح الذي تقدم به بموجب أحكام الفقرة        

سجل نص التصريح في                   جلسة   ا مصلحته وي مجلس اإلدارة التالية للجلسة التي صرح فيه

  .محضر الجلسة

  

ادة ه        : )36(م ة وتعديالت شرآات التجاري انون ال ام ق ًا ألحك ك وفق س إدارة أي بن ضاء مجل ات أع التزام

  .تسري على مودعي البنك والبنك المرآزي
 

  الباب السابع

  التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم
  

ن                          -1: )37(مادة رخيص مسبق من البنك المرآزي ول ى ت اًء عل ة ألي بنك إّال بن ال تتم التصفية االختياري

  -: يمنح مثل ذلك الترخيص إّال في الحالتين التاليتين

دفعها            -أ سائلة ل ة من األصول ال ه آفاي ه ولدي ع ديون اء بجمي أن يكون البنك قادرًا على الوف

  .ين بدون تأخيرللمودعين وغيرهم من الدائن

ل ثلثي                   -ب أن تكون قد تمت المصادقة على التصفية في اجتماع خاص لذلك الغرض من قب

ال  ل عن نصف رأس الم ا ال يق ون م ذين يمثل م حق التصويت وال ذين له ساهمين ال الم

  .المسجل



  

  -: للبنك المرآزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحاالت التالية -2

  ).التصفية االختيارية(بناًء على طلب البنك  -أ

  .إذا أشهر إفالسه أو تقرر تصفيته إجباريًا -ب

  .المرآزيإذا اندمج في بنك آخر بعد موافقة البنك  -ج

  .إذا تكررت مخالفاته ألحكام هذا القانون بشكل يهدد مصالح المودعين -د

  

  -:مرآزي بالتصفية بما يليعلى البنك أن يقوم بعد تسلمه ترخيص البنك ال: )38(مادة

ًا فقط بالصالحيات الضرورية لوضع                     -أ ة العمل المصرفي محتفظ التوقف فورًا عن مزاول

  .التصفية موضع التنفيذ

  .دفع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين -ب

  .إتمام جميع العمليات التي سبق له الشروع فيها قبل تسلمه الترخيص بالتصفية -ج

  

ادة                     : )39(مادة ه في الم رخيص المشار إلي من  ) 37(على البنك أن يرسل خالل ثالثين يومًا من إستالم الت

ى المعلومات التي       ًا عل هذا القانون إشعارًا إلى البنك المرآزي عن التصفية االختيارية محتوي

م     ذين له دائنين واألشخاص ال ن ال رهم م ودعين وغي ع الم ى جمي زي إل ك المرآ ا البن يقرره

ة             حقوق في    صفته االئتماني ه سواًء ب داع أو        أوأرصدة البنك أو ممتلكات صناديق اإلي  آمؤجر ل

شره               آحافظ لبضائع الغير ويعرض اإلشعار في مكان بارز في آل مكتب أو فرع للبنك ويتم ن

  .في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على األقل واسعة االنتشار تصدر في الجمهورية

  

ستحقاته                  ال يمس    : )40(مادة ن في استالم م ودع أو دائ ة بحق أي م صفية االختياري الترخيص بمباشرة الت

ا البنك                     آاملة آما أنه ال يمس حق أي شخص في استرجاع أية أموال أو ممتلكات له يحتفظ به

وال والممتلكات                 ويجب تسديد جميع المستحقات القانونية بدون إبطاء آما يجب إعادة آل األم

تفظ  ي يح رى الت ك       األخ ددها البن ي يح رة الت الل الفت شرعيين خ حابها ال ى أص ك إل ا البن  به

  .المرآزي

ادة           : )41(مادة ) 38(عندما يقتنع البنك المرآزي بأن البنك قد أم الوفاء بجميع التزاماته المشار إليها في الم

سبة                     ساهمين بن ى الم ا تبقى من أصوله عل ع م من هذا القانون يتم إلغاء ترخيص البنك وتوزي

  -: حقوقهم ولكن لن يجري أي توزيع قبل

  



ستحقات مختلف   -أ ة أي م ي حال دائنين وف ن ال رهم م ودعين وغي ستحقات الم ع م سديد جمي ت

دى البنك المرآزي             واال عليها فعلى البنك أن يودع ل رر         أم د يق زام ق ة أي الت ة لمواجه  آافي

  .بصورة قانونية

دائن في       تحويل أية أموال لم يطالب بها أي مودع أو دائ           -ب ى البنك المرآزي لوضعها آ ن إل

حسابات أمانات المستقبلين وعلى البنك اإلعالن عن هذه الحسابات بشكل دوري من خالل             

  .من له عالقة بالمستفيدين

شرعيين               -ج ا ألصحابها ال تحويل أية أموال أو ممتلكات يحتفظ بها البنك ولم يتمكن من إعادته

ة          من هذا ا  ) 40(بموجب أحكام المادة     ة بالكشوفات المتعلق لقانون إلى البنك المرآزي مرفق

  .بها

  

سداد                          : )42(مادة ة ال تكفي ل صفية االختياري ه بالت أن أصول أي بنك رخص ل إذا أتضح للبنك المرآزي ب

بًا     رأىجميع التزاماته أو أن هناك تأخيرًا ال مبرر له في إتمام التصفية فيحق له إذا                 ك مناس  ذل

ك ويقوم بتصفيته إجباريًا أو بإعادة تنظيمه طبقًا لإلجراءات المنصوص          أن يضع يده على البن    

  .عليها في هذا القانون

ة              : )43(مادة ى أي بنك عامل في الجمهوري ده عل ه أن يضع ي يحق للبنك المرآزي وبموافقة مجلس إدارت

  -: وذلك في الحاالت التالية

  

  .البنك المرآزي وسياساتهإذا عجز عن التقيد بأوامر وتعليمات مجلس إدارة   -أ 

  .في رأس مال البنكً إذا ظهر أو عانى عجزا -ب

أمون في إدارة العمل واستمراريته                  أوأن يمارس عمله     -ج ر م شكل غي  عمل أي من الفروع ب

  .أو أن الممارسة في العمل تتم بطريقة غير قانونية

  .الح المودعينأن يكون وضع البنك غير سليم أو معسرًا وسيؤدي إلى اإلضرار بمص -د

  .أن يكون البنك قد خالف أيًا من أحكام هذا القانون أو أنظمة البنك المرآزي -هـ

  .إذا آان فرعًا لبنك أجنبي وتعرض مرآزه الرئيسي للتصفية أو اإلفالس -و

  

ن                    : )44(مادة عندما يضع البنك المرآزي يده على أي بنك عليه أن يضع على مباني ذلك البنك إشعارًا يعل

ل             عن اريخ قب ك الت  ذلك اإلجراء بموجب هذا القانون مبينًا تاريخ العمل به على أن ال يكون ذل

عة      ل واس ى األق دة عل ة واح دة يومي مية وجري دة الرس ي الجري شره ف تم ن عار وي وضع اإلش

  .االنتشار تصدر في الجمهورية



ل البنك        يحق للبنك المعني أن يتخذ إجراءات قانونية أمام المحكمة لرف          : )45(مادة ه من قب د علي ع وضع الي

  .المرآزي خالل ستين يومًا من تاريخ وضع اليد

عندما يضع البنك المرآزي يده على أي بنك له سلطة آاملة لإلدارة واإلشراف على ذلك البنك          : )46(مادة

راه               ه وتوظيف من ي بما في ذلك صالحية مواصلة عملياته وإيقاف أو الحد من تسديد التزامات

 للعمل فيه وإبرام أي وثيقة باسم البنك واتخاذ أي إجراءات قانونية باسم البنك سواًء                ضروريًا

ة أخرى في أي                         ع أي جزء أو آل أسهمه أو يتصرف بطريق ه وأن يبي آمدعي أو مدعى علي

ه    ى مجلس إدارت ك إل د البن د ويعي ه أو أن ينهي وضع الي ه أو ممتلكات ل حقوق ن أو آ جزء م

ام    أو أن يعيد تنظيمه     أوتغيير آل أو بعض أعضائه       بعد   أوبهيئته السابقة     يصفيه بموجب أحك

  .هذا القانون

  -:عندما يضع البنك المرآزي يده على أي بنك : )47(مادة

  

دة ال           -أ ه لم ة بحق أو مطلب ل اء المطالب ة إلنه رة المعني فإن للبنك المعني المطالبة بتمديد الفت

  .تزيد عن ستة أشهر

هن عقاري على البنك عدى أي رهن عقاري قائم قبل ستة أشهر من                ينتهي آل حجز أو ر     -ب

تاريخ وضع اليد على البنك وأن يسري أي حجز أو رهن عقاري على ممتلكات أو أصول                 

ذ                     سه في سبيل تنفي البنك طالما آانت تحت البنك المرآزي إّال إذا أوجده البنك المرآزي نف

  .أحكام هذا الباب من هذا القانون

ه بغرض     يكون با  -ج طًال آل تحويل ألصول البنك بعد أو بسبب توقع إفالسه أو وضع اليد علي

  .الحصول على األولوية في استيفاء أي دين أو نحوه

  

ه                   : )48(مادة د علي  إال إذا ال تتخذ إجراءات التنفيذ القضائي ضد ممتلكات أي بنك وضع البنك المرآزي الي

  .قبل تاريخ وضع اليدرأت المحكمة ذلك في حالة تنفيذ حكم صادر 

في حالة وضع البنك المرآزي يده على أي بنك من البنوك فإن عليه أن يقوم باتخاذ اإلجراءات                 : )49(مادة

  -: التالية

  

  أو.التصفية اإلجبارية  -أ

ارًا من                          -ب ًا اعتب رة أقصاها ستين يوم ه في خالل فت د علي إعادة تنظيم البنك الذي وضع الي

  أو.تاريخ وضع اليد عليه

  .إنهاء وضع اليد -ج



  

من أسهم البنك المعني أو مودع      %) 25(يحق ألي مساهم أو مساهمين يملكون ماال يقل عن           -1: )50(مادة

ن آخر أو        %) 25(أو مودعين يملكون ماال يقل عن        دى البنك أو دائ ع ل الي الودائ من إجم

ن    ل ع ا ال يق ات بم ه مطالب اله ل ودعين أع ين خالف الم ن إج%) 25(دائن وق م الي حق م

دائنين  رى أنال ان ي صة إذا آ ة المخت ة التجاري ى المحكم ضة طعن إل دم بعري ك أن يتق  البن

ادة              ام الم ين            ) 42(المرآزي قد تعسف في استخدام أحك ك خالل ثالث انون وذل ذا الق من ه

  .يومًا من تاريخ تعيين المصفي للبنك

ا إذ           -2 رر م ه وتق د     على المحكمة أن تنظر في صحة الطعن من عدم ان البنك المرآزي ق ا آ

  .من هذا القانون) 42(تعسف في استخدام السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة 

رة                 -3 من  ) 1(يتوجب على المحكمة أن تحدد مهلة تنظر في عريضة الطعن المذآورة في الفق

ا وفق                      ا أن تصدر حكمه ديمها وعليه اريخ تق ًا هذه المادة خالل مدة أقصاها عشرة أيام من ت

ع عريضة الطعن                 ) 2(للفقرة   اريخ رف ًا من ت ين يوم دة أقصاها ثالث من هذه المادة خالل م

ي          سف ف د تع زي ق ك المرآ ا أن البن ي حكمه ة ف ررت المحكم ا إذا ق ة م ي حال ا، وف إليه

ذي        ) 42(ألحكام المادة    استخدام سلطاته وفقاً   در الضرر ال ا أن تق من هذا القانون فإن عليه

ضررين، وت ق المت ا إذا    لح رخيص أم ادة الت م بإع وز الحك الي وال يج التعويض الم م ب حك

  .قررت صحة قرار البنك المرآزي فتستمر إجراءات التصفية وفقًا ألحكام هذا القانون

  

ل عن              -1: )51(مادة ودع أو       %) 10(يحق ألي مساهم أو مساهمين يملكون ما ال يق من أسهم البنك أو م

ا     ) %10(مودعين يملكون ما ال يقل عن    ين يملكون م ن أو دائن من إجمالي الودائع أو دائ

ل عن  دائنين %) 10(ال يق وق ال ن حق راض أنم أي اعت ك المرآزي ب ى البن دم إل  أو يتق

اً                ين يوم ك خالل ثالث صفية وذل ين       مقترح على أي إجراء من إجراءات الت اريخ تعي من ت

  .المصفي

راض أو     -2 زي أن اإلعت ك المرآ د البن إذا وج راحإلاف ديل     قت يقوم بتع ه س وًال فإن ان مقب آ

  .اإلجراءات وإخطار المصفي بذلك

  

  -:يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم بمقتضى أحكام هذا الباب من هذا القانون وفقًا للشروط التالية : )52(مادة

دائنين       -أ ن ال رهم م ودعين ولغي ات الم ع فئ صفة لجمي يم من ادة التنظ ة إع ون خط أن تك

  .والمساهمين



سئوًال                  أن ين  -ب دير يكون م ص في خطة إعادة التنظيم على تنحية أي عضو مجلس إدارة أو م

ى عن المالبسات التي أدت       ادة                إل ام الم ى البنك بموجب أحك د عل ذا    ) 43( وضع الي من ه

  .القانون

  

صفة                            : )53(مادة ر من د جعلت الخطة غي ًا ق أن ظروف ادة التنظيم ب إجراءات إع ام ب  أو إذا أتضح خالل القي

  -: ها غير مرغوب فللبنك المرآزي أن ينفذ أحد اإلجراءين التاليينتنفيذ

  .تعديل الخطة -1

  .من هذا القانون) 42(األمر بالتصفية اإلجبارية للبنك وفقًا ألحكام المادة  -2

  

ة ألي بنك أن يمارس صالحيات البنك في                          : )54(مادة صفية اإلجباري ذ الت د تنفي يحق للبنك المرآزي عن

  -: يات التاليةإجراء العمل

  .خمسة ألف ريال) 5000(بيع أي ممتلكات البنك أو أصوله تزيد قيمته عن  -أ

  .رهن أي من ممتلكات البنك أو أصوله آضمان لصالح أي دائن يقدم تسهيًال جديدًا للبنك -ب

  .تسوية أو التخلي عن أي مستحق ال تزيد قيمته عن عشرة ألف ريال -ج

  .دفع أي مطالبة -د

  

ه يحق للبنك المرآزي خالل ستة أشهر من األمر                    : )55(مادة ذ فإن شريع ناف ام أي ت دون المساس بأحك ب

  -: بالتصفية اإلجبارية أن يقوم بإنهاء

  .أي عقد عمل -أ

  .أي عقد خدمات يكون البنك المعني طرفًا فيه -ب

شعارًا  أي التزام على البنك آمستأجر ولن يكون للمؤجر الذي يتسلم من البنك المرآزي إ                -ج

د اإليجار بموجب الصالحية                     د أنهى عق مدته تسعين يومًا يبلغه فيه بأن البنك المرآزي ق

أي تعويض                  ة ب اء       أوالتي تخوله ذلك وليس للمؤجر أي حق في المطالب سبب إنه  إيجار ب

  .العقد عدى اإليجار المستحق حتى تاريخ إنهاء عقد االستئجار

  

ادة وم  : )56(م زي أن يق ك المرآ ى البن ي عل رب ف اذ   أق ة باتخ صفية اإلجباري ر بالت د األم ن بع ت ممك  وق

ى      شرفًا عل صفته م ة ب ي االئتماني ك المعن صاصات البن ع اخت اء جمي ة إلنه وات الالزم الخط

ى     صفة إل ك ال ك بتل ك البن ا ذل تفظ به ي يح ات واألصول الت اع الممتلك ر وإرج ات الغي ممتلك

  .مالكيها وتصفية حسابها



ى                يقوم البنك    : )57(مادة د عل ة بإرسال إشعارات بالبري المرآزي في أقرب وقت ممكن بالتصفية اإلجباري

ستأجري           دائنين وم ن ال رهم م ودعين وغي ع الم ى جمي ك إل اتر البن ي دف ة ف اوين المبين العن

ستحقاتهم                الغ م صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة ومب

ًا     إعتراض يبلغون فيها بأن يتقدموا بأي       آما تظهر في دفاتر البنك      لهم إلى البنك المرآزي وفق

ع وأصحاب            ) 50،51(ألحكام المادتين    من هذا القانون ويطلب من مستأجري صناديق الودائ

ضًا  شر أي ع والممتلكات شخصيًا وين ك الودائ سحبوا تل ك أن ي ا البن ي يحتفظ به الممتلكات الت

ى          إعالن عن إرسال البيانات المشار       إليها أعاله في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة عل

  .األقل واسعة االنتشار تصدر في الجمهورية

تفتح صناديق الودائع التي لم تسحب محتوياتها قبل التاريخ المحدد حسب الطريقة التي يحددها       : )58(مادة

ات    ك المحتوي دة بتل نة واح دة س زي لم ك المرآ تفظ البن زي ويح ك المرآ ات البن ة ممتلك وبأي

م أحد                           م يق ا، وإذا ل ة به ا مع الكشوفات المتعلق أخرى آانت في حفظ البنك ولم تتم المطالبة به

حتفاظ بها في البنك المرآزي مقابل      إلبالمطالبة بأي من األموال والممتلكات خالل السنة فيتم ا        

  .سنويًا تخصم من قيمة المال%) 1(رسم خدمة ال يزيد عن 

ة                يقوم   : )59(مادة ة مطالب البنك المرآزي خالل ستة أشهر بعد آخر يوم يحدد في اإلعالن الخاص بتقديم أي

من هذا القانون أو في خالل أي فترة أطول         ) 58(باألموال والممتلكات المشار إليها في المادة       

  -: يمكن تحديدها من قبل البنك المرآزي بما يلي

  

  .رفض أية مطالبة يشك في شرعيتها -أ

ام                  تقرير   -ب ضليته بموجب أحك دائنين وأف ره من ال المبلغ المستحق لكل مودع معروف أو غي

  .هذا القانون

  .يعد وينشر تقرير بالخطوات التي يقترح اتخاذها -ج

رة              -د                 رة واحدة آل أسبوع ولفت ًا م شر إعالن ة، وين يخطر آل شخص لم تعد له مستحقاته آامل

ي جري     ة ف ابيع متتالي ة أس ة       ثالث ه معاين ن في ذي يمك ان ال اريخ والمك ن الت ة ع دة محلي

اريخ  ل شهر واحد من الت اريخ قب ك الت ا شرط أن ال يكون ذل رح اتخاذه الخطوات المقت

  .الذي ينشر فيه اإلعالن في الجريدة للمرة الثالثة

  

ومًا بعد  يحق لكل مودع أو دائن أو مساهم أو أي طرف معني أن يتقدم خالل واحد وعشرين ي                 : )60(مادة

ى            ) 59(من المادة   ) ج(نشر التقرير المشار إليه في الفقرة        راض عل أي اعت انون ب ذا الق من ه

ان          راض وإذا آ ذا االعت ل ه النظر في مث أي من الخطوات المقترحة، ويقوم البنك المرآزي ب



ر                         ى التقري ديل المناسب عل إجراء التع أمر ب أن للبنك المرآزي أن ي وًال ف راض مقب هذا االعت

ا أو                       وب ازع عليه ر متن م مستحقات غي ذين له ى أولئك ال إجراء توزيع جزئي من حين آلخر إل

دفع المستحقات                       اطي آاف ل ى إحتي اء عل البتهم شريطة اإلبق إلى الذين تمت الموافقة على مط

د النظر في                    المتنازع عليها ويجري البنك المرآزي التوزيع النهائي في أقرب وقت ممكن بع

لتي قدمت إليه، وفي حال رفض البنك المرآزي التظلم فيمكن للمتضرر            جميع االعتراضات ا  

  .اللجوء إلى المحكمة المختصة

  

  :يكون للمستحقات التالية األولوية عند توزيع أصول البنك وحسب الترتيب المبين أدناه -1: )61(مادة

ام                  -أ ا البنك المرآزي في تطبيق أحك ة التي تحمله ذا   المصروفات الضرورية والمعقول  ه

  .القانون

  .خمسة آالف ريال) 5000(ودائع االدخار التي ال تزيد عن  -ب

  .الضرائب والعوائد الحكومية والمحلية -ج

ار        -د س اإلدارة وآب ضاء مجل يس وأع دا رئ د ع شهر واح ك ل ي البن املين ف ات الع  مرتب

  .الموظفين

  .بقية الودائع -هـ

  .فين المتبقية لدى البنكمرتبات وأجور أعضاء مجلس اإلدارة وآبار الموظ -و

ك           وظفي البن ار م س اإلدارة وآب ضاء مجل ات أع إن متطلب االت ف ل الح ي آ وف

سبة  ون ن ذين يمتلك ك  %) 5(واألشخاص ال ي ذل ا ف ك بم مال البن ن رأس ل م ى األق عل

م الحصول  ة ت ق بمطالب غ متعل دفع أي مبل ن ي رة ول ة األخي م المرتب تكون له ع س الودائ

  .مخالفة المتعمدة لهذا القانون وتعليمات البنك المرآزيعليها بطريقة الغش أو ال

ا التي                              -2 دة عليه ك الفائ ا في ذل ا أصحابها بم دم به سديد آل المستحقات األخرى التي تق بعد ت

ا أصحابها خالل  دم به م يتق ي ل ستحقات الت ى من الم ا تبق ع م تم دف ك المرآزي ي ا البن يقره

  .الوقت المحدد

الغ المت      -3 ر                       إذا آانت المب ا أعاله غي ات المشار إليه ة من الفئ ة فئ دفع المستحقات في أي وفرة ل

  .آافية لتسديدها آاملة فإن تلك المبالغ ستوزع على أصحاب الفئة المعنية بنسبة مستحقاتهم

  

ادة سبة      : )62(م ك بن ي البن ساهمين ف ع الم ى جمي ستحقات عل ع الم ع جمي د دف ة بع وزع األصول المتبقي ت

  .مساهمتهم



ذا               : )63(مادة ام ه يقدم البنك المرآزي إلى المحكمة بيانًا حسابيًا بعد االنتهاء من توزيع األصول وفقًا ألحك

ان   ى البي ة عل صادق المحكم د أن ت صفيته بع ذي تمت ت ك ال رخيص البن اء ت تم إلغ انون وي الق

صفية                       ة بالت سئولية متعلق ة م ى طرف البنك المرآزي من أي الحسابي المشار إليه أعاله ويخل

ك         و ن البن دم م سابي المق ان الح شر البي ا ون الن عنه صفية واإلع هار الت ة بإش وم المحكم تق

شار تصدر                      ل واسعة االنت ى األق ة واحدة عل دة يومي المرآزي في الجريدة الرسمية وفي جري

  .في الجمهورية
 

  الباب الثامن

  العقوبات
  

ادة د  : )64(م ام البن الف أحك ل شخص يخ رة ) أ(آ ن الفق ا) 1(م ن الم ن ) 5(دة م ع م انون يمن ذا الق ن ه م

رار               ود بق ة ونق ة ومالي ه من أوراق تجاري مزاولة األعمال المصرفية وتصادر إداريًا ما بحوزت

  .من البنك المرآزي

د           : )65(مادة ام البن رة     ) ب(آل شخص يخالف أحك ادة     ) 1(من الفق انون يتعرض        ) 5(من الم ذا الق من ه

ل عن        د عن      خمسة آالف    ) 5ر000(لغرامة ال تق ال وال تزي ال    ) 100ر000(ري ة ألف ري مائ

ك   دى البن شخص المخالف ل ن لل ن أي حساب دائ ك المرآزي وتخصم م رار من البن ًا بق يومي

  .المرآزي أو أي بنك آخر وإذا تعذر ذلك للبنك المرآزي حق التنفيذ المباشر الستيفاء الغرامة

من هذا القانون له الحق في الطعن        ) 64،65(ين  آل من يتعرض ألي إجراء وفقًا ألحكام المادت        : )66(مادة

  .أمام القضاء إلثبات عدم صحة اإلجراء المتخذ ضده وذلك خالل ثالثين يومًا من ذلك اإلجراء

ادة         : )67(مادة ام الم أي من أحك ام       ) 6(أي شخص يخالف أو ال يلتزم ب ه األحك انون تطبق علي ذا الق من ه

  .ونمن هذا القان) 65(الواردة في المادة 

من هذا القانون سيتعرض للعقوبات     ) 10(من المادة   ) 1،2،3،4(آل من يخالف أحكام الفقرات       : )68(مادة

  -:التالية من قبل البنك المرآزي منفردة أو مجتمعة وهي

د عن            ) 20ر000(غرامة مالية ال تقل عن       -أ ال وال تزي ة  ) 100ر000(عشرين ألف ري مائ

الفة حتى يصحح الوضع ويحق للبنك المرآزي خصم     ألف ريال عن آل يوم من أيام المخ       

  .تلك الغرامة من أية أرصدة دائنة للبنك المعني لديه

  .وضع يده على إدارة البنك المعني حتى يصحح الوضع -ب

ات                  -ج انون العقوب اإلحالة إلى النائب العام بموضوع البيانات غير الصحيحة بطلب تطبيق ق

  . مجلس إدارة البنك المعني والمستفيد سيئ النيةأو أي قانون آخر على رئيس وأعضاء

  



) 68(من المادة   ) أ،ب(يحق للبنك أو المستفيد سيئ النية المعرض للعقوبات الواردة في البندين             : )69(مادة

ين               ك خالل ثالث ات عدم صحة اإلجراء المتخذ ضده وذل من هذا القانون اللجوء للقضاء إلثب

  .صحيحًايومًا من تاريخ إعالنه إعالنًا 

ه األحك  ) 27(من المادة ) 2(آل بنك يخالف أحكام الفقرة     : )70(مادة ادة    اتطبق علي واردة في الم ) 65(م ال

  .من هذا القانون

  

ادة رتين    : )71(م ام الفق زم بأحك ك ال يلت ل بن ادة ) 1،2(آ ن الم ن  )28(م ل ع ة ال تق رض لغرام يتع

د عن  ) 20ر000( ال وال تزي ف ري شرين أل وم  أرب) 40ر000(ع ل ي ال عن آ ف ري ين أل ع

  .تستمر فيه المخالفة

في حالة عدم تقديم أي دفاتر أو محاضرات أو حسابات أو نقد أو سندات أو وثائق أو إيصاالت                    : )72(مادة

ه          ) 31(أو معلومات بموجب أحكام المادة       يتعرض البنك المخالف أو المؤسسة المتفرعة عن

خمسين ألف   ) 50ر000(يال وال تزيد عن     عشرة ألف ر  ) 10ر000(إلى غرامة ال تقل عن      

  .ريال عن آل يوم تستمر فيه المخالفة

ة ال تتجاوز     ) 18،19،20،21،22،23(آل بنك يخالف أحكام المواد      : )73(مادة نح مهل انون يم من هذا الق

ادة                ام الم ى البنك المخالف أحك ق عل سابق ويطب ذا   ) 65(شهر واحد ليصحح الوضع ال من ه

ه                القانون، وال يعتب   ة ل ر أي بنك مخالف ألحكام تلك المواد إذا قام بالتنفيذ على ضمانات مرتهن

د        ة ال تزي في سبيل استخالص دين له وفي هذه الحالة فإنه يجب عليه التخلص منها خالل مهل

عن سنة بالنسبة للمنقول أو خمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز مد هذه المدة بقرار من البنك                 

  .المرآزي

ات                    -أ : )74(مادة ذة تطبق العقوب شريعات الناف ا في الت مع عدم اإلخالل بالعقوبات األشد المنصوص عليه

  .المنصوص عليها في هذا القانون

  -: تقسم المخالفات على النحو التالي -ب

  .مخالفات الفئة األولى -

  .مخالفات الفئة الثانية -

  . الفئة الثالثةمخالفات -

ية مخالفة لهذا القانون أو أي قانون آخر نافذ أو نظم وتعليمات              أ:مخالفات الفئة األولى وهي    -ج

  .البنك المرآزي وال تدخل ضمن مخالفات الفئة الثانية والثالثة

  -: مخالفات الفئة الثانية وهي -د



رأس                           -1 وب ل ى المطل ل بالحد األدن ى األق ات عل إذا لم يحتفظ البنك في أي وقت من األوق

  .من ذلك الحد%) 50( هذا القانون ولكن ليس أقل من من) 11(المال وفقًا للمادة 

ل عن                 -2 سبة ال تق ي بن ل من         %) 75(إذا لم يحتفظ البنك المعن يس أق من  %) 25(ولكن ل

  .رأس المال المطلوب المعدل بالمخاطر

د                   -3 انون وتعليمات البنك المرآزي بع إذا لم يحتفظ البنك المعني بسجالت آافية بحسب الق

  . المرآزيإنذاره من البنك

ين البنك المرآزي لتصحيح                     -4 إذا لم يلتزم البنك المعني وينفذ أي إتفاق أو تفاهم تم بينه وب

  .أي مخالفة

ادتين     -5 ي الم واردة ف ام ال الف األحك سلف    ) 18،19(إذا خ شأن ال انون ب ذا الق ن ه م

ه أو                      ه أو مدرائ ى أي عضو من أعضاء مجلس إدارت ة إل ة المقدم  والتسهيالت االئتماني

  .العاملين اآلخرين فيه ولم يتم تكوين المخصصات المواجهة لذلك

ك           -6 ضعها البن ي ي ايير الت ًا للمع ديون وفق ة لل وين مخصصات آافي ك بتك م البن م يق إذا ل

  .المرآزي بالرغم من تحذيره مسبقًا من قبل البنك المرآزي

  

  -:مخالفات الفئة الثالثة وهي -هـ

ل عن    إذا لم يحتفظ البنك المعني ف     -1 سبة ال تق من رأس  %) 50(ي أي وقت من األوقات بن

  .من هذا القانون) 11( وفقًا للمادة المطلوبالمال 

ل عن               -2 سبة ال تق ي بن دل         %) 50(إذا لم يحتفظ البنك المعن وب المع ال المطل من رأس الم

  .بالمخاطر

  .سوء اإلدارة الجسيم الذي يؤدي إلى إحتمال عدم القدرة على الوفاء -3

  .دم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة إلى مفتشي البنك المرآزي رغم توفرها لديهع -4

ن       -5 ة ع ذوي العالق ك ل ن البن دم م ان المق وع االئتم ماله  %) 100(إذا زاد مجم ن رأس م

  .المدفوع

  .من هذا القانون) 10(مخالفة األحكام المنصوص عليها في المادة  -6

  .ونة وغير سليمةتشغيل البنك بطريقة غير مأم -7

ة من                    -8 ين البنك المرآزي لتصحيح مخالف خرق أو عدم تنفيذ أي اتفاق أو تفاهم تم بينه وب

ة خالل ستين                     ة الثاني ات الفئ مخالفات الفئة الثانية أو فشله في تصحيح مخالفة من مخالف

  .يومًا من بدء المخالفة

  



د  -و شافعن ات الف اآت ن مخالف ة م زي ألي مخالف ك المرآ ك   البن ار البن وم بإخط ى يق ة األول ئ

ورًا عن مواصلة الفعل المخالف وتصحيح الوضع               التوقف ف أمره ب ة وي المخالف بالمخالف

خالل فترة ال تتجاوز تسعين يومًا فإذا لم تصحح المخالفة خالل الفترة المحددة يحق للبنك                   

ل عن                ال  خمسة ألف ر    ) 5ر000(المرآزي أن يفرض غرامة على البنك المخالف ال تق ي

د عن  ة أو  ) 25ر000(وال تزي صحيح المخالف تم ت ى ي وم حت ي الي سة وعشرين ألف ف خم

رة                        ة خالل فت ى تصحيح المخالف ين البنك المرآزي والبنك المخالف عل حتى يتم االتفاق ب

ا مع                        دة المتفق عليه ة خالل الم زمنية محددة، وإذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالف

ه                    البنك المرآزي أعتبر     سري علي ة وت ة الثاني ات الفئ ة من مخالف اق مخالف ذه لالتف عدم تنفي

  .أحكامها

  

  -: عند اآتشاف البنك المرآزي ألي مخالفة من مخالفات الفئة الثانية فإنه -ز

ن     -1 ل ع ة ال تق ة غرام شاف المخالف ور اآت دفع ف الف أن ي ك المخ ى البن ب عل يتوج

ال وال ) 26ر000( تة وعشرين ألف ري دس ال ) 50ر000( عن تزي سين ألف ري خم

ه                          اق بين تم االتف ى ي ة أو حت تم تصحيح المخالف ى ي ة حت ه المخالف ستمر في وم ت عن آل ي

وبين البنك المرآزي على تصحيح المخالفة خالل فترة زمنية محددة، وإذا لم يقم البنك              

زي      ك المرآ ع البن ا م ق عليه ة المتف رة الزمني الل الفت ة خ صحيح المخالف الف بت المخ

  .بر عدم تنفيذه لالتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة وتسري عليه أحكامهاأعت

اح                   -2 ع أي أرب ى البنك المخالف دف عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر عل

  .أو مدفوعات أخرى مستحقة للمساهمين في البنك المخالف خالل فترة المخالفة

ديره           -3 شطة البنك المخالف أو              يجوز للبنك المرآزي وبحسب تق ى أن ودًا عل أن يضع قي

  .يأمره أن يضع قيودًا على قبول البنك للودائع أو منح قروض أو تسهيالت  ائتمانية

  

  -: عند اآتشاف البنك المرآزي ألي مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة فإنه -ح

ة ال ت    -1 ة غرام شاف المخالف ور اآت دفع ف الف أن ي ك المخ ى البن ب عل ن يتوج ل ع ق

مائة ألف ريال عن     ) 100ر000(واحد وخمسين ألف ريال وال تزيد عن        ) 51ر000(

ين                  ه وب اق بين تم االتف ى ي ة أو حت تم تصحيح المخالف ى ي آل يوم تستمر فيه المخالفة حت

دم           ة ع ددة،وفي حال ة مح رة زمني الل فت ة خ صحيح المخالف ى ت زي عل ك المرآ البن

ة من           تصحيح المخالفة أو عدم االتفاق بينه        ى تصحيح المخالف وبين البنك المرآزي عل

ى                 هذه الفئة خالل ثالثين يومًا من إشعاره بالمخالفة من قبل البنك المرآزي يتوجب عل



ادة                  ام الم ًا ألحك البنك المرآزي تعيين مستشار من قبله إلعادة تنظيم أوضاع البنك وفق

  .من هذا القانون أو تصفيته) 32(

ذه           عدى مدفوعات الفوائد ال    -2 مستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف لمخالفة من ه

رة      الل فت ك خ ي البن ساهمين ف رى للم ستحقة أخ دفوعات م اح أو م ة أرب ع أي ة دف الفئ

  .المخالفة

   مع األخذ باالعتبار أحكام العقود وتكرار المخالفات فإنه عند تطبيق أي غرامات عن أية   -ط

ى نفس                 مخالفات بموجب أحكام هذه المادة فإ      ة عل ة عن نفس المخالف ن تتكرر الغرام نه ل

  .الشخص بموجب أحكام أية مادة أخرى من مواد هذا القانون

ذلك الغرامات                    -ي ة وآ ة والثالث ة الثاني يجوز للبنك المرآزي أن يعّدل وصف المخالفة من الفئ

ة واحدة                         دة يومي دة الرسمية وفي جري ذلك في الجري شر إشعار ب د ن ا عن  المفروضة عنه

  .واسعة االنتشار على األقل تصدر في الجمهورية

  

ة          ) 34(من المادة   ) 1،2(أي شخص يخالف أحكام الفقرتين       : )75(مادة ل المحكم ة من قب يعاقب عند اإلدان

  .مائتي ألف ريال) 200ر000(بالسجن لمدة ال تزيد عن سنة أو بغرامة ال تزيد عن 

ادة ام ال : )76(م رة آل عضو مجلس إدارة يخالف أحك رة ) 1(فق ادة ) 3(أو الفق د ) 35(من الم يعاقب عن

د عن                     ة ال تزي ) 100ر000(اإلدانة من قبل المحكمة بالسجن لفترة ال تزيد عن سنة أو بغرام

  .مائة ألف ريال

  -:آل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو وآيل ألي بنك يقوم -1: )77(مادة

  -: بقصد الغش   - أ

  .أي قيد غير صحيح أو مظللبتقديم بيانات أو إجراء  -1

ر                        -2 ر أو حساب أو تقري ه أو إجراؤه في أي دفت بحذف أي بيان أو قيد آان عليه تقديم

  .أو بيان للبنك

واد   -ب ام الم ة أحك م بمخالف ن عل ي   ) 18،19،20(ع م ف ن عل اهم ع انون أو س ذا الق ن ه م

  .تشغيل البنك بأسلوب غير أمين أو غير سليم

ة عرق  -ج ة أو محاول ك       بعرقل ن البن تش م ل مف ن قب ك م ى أي بن شروع عل يش الم ة التفت ل

  .المرآزي

  



ود                   -2 ا في البن ات المنصوص عليه رة     ) ج-ب-أ(آل من يرتكب أي من المخالف ) 1(من الفق

د                         ة ال تزي د عن سنة أو بغرام دة ال تزي سجن لم من هذه المادة يعاقب من قبل المحكمة بال

  .مائتي ألف ريال) 200ر000(عن 

  

يس مجلس اإلدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو                      : )78(مادة يجوز للبنك المرآزي إحالة رئ

  -: مدير أو موظف مسئول عن إدارة أي بنك إلى النيابة العامة في أي من الحالتين التاليتين

  .عدم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون -1

 .من هذا القانون)77(تقع تحت طائلة المادة أن يكون شريكًا في ارتكاب أي جناية  -2
  

  الباب التاسع

  أحكام متنوعة
  

تعتبر الودائع واألمانات العينية التي مضى عليها خمس عشرة سنة لدى البنك بدون أي  -1: )79(مادة

  .حرآة بالسحب أو اإليداع بحكم الودائع غير المطالب بها

يم الودائع غير المطالب بها إلى أصحابها خالل على البنك أن يقوم بالتحريات الالزمة لتسل -2

من هذه المادة وعند عدم ) 1(مدة أقصاها سنتين من تاريخ انتهاء المدة المذآورة في الفقرة 

تنهاء السنتين فعليه تسليمها إلى وزارة المالية لقيدها إالتمكن من االهتداء إلى أصحابها بعد 

  .إيرادًا نهائيًا للدولة

ائع غير المطالب بها العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من أحكام تستثنى الود -3

من هذه المادة وإذا ما وجدت مبالغ تعود إليها ومضى على آخر حرآة ) 1،2(الفقرتين 

سحب أو إيداع عليها خمس سنوات فعلى البنك إبالغ تلك الدوائر بها وفي حالة عدم 

دائع خالل مدة أقصاها ستة أشهر فعليه تحويلها إلى استالمه ما يؤيد االعتراف بتلك الو

  .وزارة المالية

من هذه المادة والتي تم توريدها ) 1،2(إذا ظهر مطالب للودائع المشار إليها في الفقرتين  -4

لخزينة الدولة وثبت أحقيته بموجب حكم قضائي بات واجبًا على الدولة دفع التعويض 

  .العادل للمطالب

  

وز للبنوك العاملة في الجمهورية أن تؤسس لها جمعية تكون العضوية فيها اختيارية يج : )80(مادة

  . شريطة أن يعتمد نظامها األساسي من البنك المرآزي



  

يجوز لجمعية البنوك منفردة أو مع الغير وبعد موافقة المحافظ إنشاء مرآز للتوفيق  -1: )81(مادة

الئها والغير ويكون حق اللجوء لهذا المرآز والتحكيم لحل المشاآل بين البنوك أو مع عم

  .اختياريًا

من هذه المادة باعتباره شرآة مدنية وفقًا ) 1(ينشأ مرآز التوفيق والتحكيم بموجب الفقرة  -2

ألحكام القانون المدني ويسجل لدى الوزارة المختصة باعتباره شرآة مدنية ال تستهدف 

  .يق والتحكيم وزير العدلالربح وليس شرآة تجارية ويعتمد نظم التوف

ا وللنظام             -3 انون آخر يحل محلهم دني أو أي ق انون الم يخضع المرآز ألحكام هذا القانون والق

  .األساسي للمرآز ونظام التوفيق والتحكيم

  

يتولى البنك المرآزي تحصيل جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتودع              : )82(مادة

  .مة العام آإيراد وال يجوز اإلنفاق منها مباشرةفي حساب الحكو

ودع     : )83(مادة في جميع المعامالت المتعلقة بفتح أي حساب واإليداع فيه أو السحب منه وعندما يكون الم

ة                    التوقيعغير قادر على     ه نفس الفعالي دير البنك يكون ل ه بحضور م  فإن وضع بصمة إبهام

  .القانونية للتوقيع

  

ه الستقصاء شئون أي بنك ألي شخص            ال -1: )84(مادة  يكشف البنك المرآزي أو أي مفتش عين من قبل

ه                         يش إال إذا طلب من اء التفت ه أثن م الحصول علي ل ت معلومات عن شئون حسابات أي عمي

  .من هذه المادة) 2(ذلك من قبل المحكمة المختصة أو يكون مغطى بالفقرة 

ًا أو          -2 ة معلومات أو               جزئ يحق للبنك المرآزي أن يجعل آلي ا أي ات التي يقرره ًا وفي األوق ي

ات أو       ة معلوم شر أي ريطة أن ال تن ة ش انون متاح ذا الق ام ه ه بموجب أحك دم ل ات تق بيان

م    ك إال إذا ت ل ألي بن ين أو أي عمي ك مع أي بن ة ب شئون الخاص ن ال شف ع ات تك بيان

ة    الحصول الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف المعني ولن تكون المواف   سبقة مطلوب ة الم ق

رة                   ًا لنص الفق ادة     ) 4(من الطرف المعني إذا آان البنك المرآزي يعمل وفق ) 25(من الم

  .من هذا القانون

  

دفع ضريبة          : )85(مادة ًا ب بغض النظر عن أي نص ورد في قانون ضريبة الدخل فإن أي بنك يكون ملزم

  .البنك المرآزيعلى مخصصات وخسائر لقروض محددة تكون التزامًا بتعليمات 

  



ادة افظ       -أ : )86(م ى عرض المح اًء عل انون بن ذا الق ة له ة التنفيذي وزراء الالئح س ال يس مجل صدر رئ ي

  .وموافقة مجلس الوزراء

  . بقرار من المحافظنالقانوتصدر القرارات المنفذة لهذا  -ب

  

ادة انون أن   : )87(م ذا الق د صدور ه ة عن ي الجمهوري ة ف وك العامل ة البن ى آاف ًا عل ق أوضاعها وفق  توف

  .ألحكام هذا القانون وذلك خالل مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدوره

  

م  1991لسنة  )36(يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم    : )88(مادة م بشأن قانون البنوك آما يلغى أي حك

  .أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

  

  .صدوره وينشر في الجريدة الرسميةيعمل بهذا القانون من تاريخ  : )89(مادة
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