ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك
ﺻﺪر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ
رﻗﻢ م ٥/وﺗﺎرﻳﺦ  ١٣٨٦/٢/٢٢هـ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻣﺮﺳــﻮم ﻣﻠـﻜﻲ
اﻟﺮﻗﻢ م٥/
اﻟﺘﺎرﻳﺦ  ١٣٨٦/٢/٢٢هـ
ﺑﻌﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
ﻧﺤﻦ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁل ﺳﻌﻮد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ) (١٩ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ رﻗﻢ  ٣٨وﺗﺎرﻳﺦ
١٣٧٧/١٠/٢٢هـ
وﺑﻌﺪ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ  ١٧٩وﺗﺎرﻳﺦ ١٣٨٦/٢/٥هـ ،
ﻧﺮﺳﻢ ﻣﺎ هﻮ ﺁت:
ﻻ – اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬا.
أو ً
ﺛﺎﻧﻴًﺎ – ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء و ووزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺳﻮﻣﻨﺎ هﺬا.
ﻓﻴﺼـﻞ
ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﻮك
اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺻﻄﻼﺣﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة:
)(1ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼح )ﺑﻨﻚ( أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻳﺰاول ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ.
)(2ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼح )اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ( أﻋﻤﺎل ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻨﻘﻮد آﻮداﺋﻊ ﺟﺎرﻳﺔ أو ﺛﺎﺑﺘﺔ  (٣)،وﻓﺘﺢ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﻓﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات وإﺻﺪار ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن ودﻓﻊ وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺸﻴﻜﺎت أو أذوﻧﺎت

اﻟﺼﺮف وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷوراق ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ  (٤)،وﺧﺼﻢ اﻟﺴﻨﺪات واﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻت وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷوراق
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  (٥)،وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ  ) ٦)،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك.
)(5ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼح )اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻮﻃﻨﻲ( اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﺮوع
ﻓﻴﻬﺎ.
)(8ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼح )اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺟﻨﺒﻲ( اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮوع ﻓﻴﻬﺎ.
(هـ( ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼح )اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ( ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي.
)(6ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺻﻄﻼح )رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ( رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺨﺼﺼﻪ ﺑﻨﻚ أﺟﻨﺒﻲ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻓﺮوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﻃﺒﻘًﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم أن ﻳﺰاول ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ  .وﻣﻊ ذﻟﻚ:
)(1ﻳﺠﻮز ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺮﺧﺺ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﻵﺧﺮ أو ﻣﺮﺳﻮم ﺧﺎص
ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ أن ﺗﺰاول هﺬة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﺪود أﻏﺮاﺿﻬﺎ.
)(2ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺼﻴﺎرﻓﺔ اﻟﻤﻠﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺰاوﻟﻮا ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﻘﻮدًا ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ أو
أوراﻗٌﺎ ﻧﻘﺪﻳﺔ دون ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪ
ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺒﻨﻚ وﻃﻨﻲ:
1أن ﻳﻜﻮن ﺷﺮآﺔ ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ.2أﻻ ﻳﻘﻞ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﻦ وﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي وأن ﺗﺪﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اآﺘﺘﺎﺑﺎترأس اﻟﻤﺎل ﻧﻘﺪًا.
3أن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺳﺴﺴﻮهﺎ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﻬﺎ ﺣﺴﻨﻲ اﻟﺴﻤﻌﺔ.4أن ﻳﻮاﻓﻖ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ وﻳﺸﺘﺮط ﻟﻠﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺒﻨﻚأﺟﻨﺒﻲ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﻓﺮع أو ﻓﺮوع ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪدهﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻳﺼﺪر اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺼﺎدرة ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰاوﻟﻮن
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺴﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ هﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات أو ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ
وأن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺮاﻋﺎة آﻞ أو ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم
ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أن
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ آﻠﻤﺔ )ﺑﻨﻚ( وﻣﺮادﻓﺘﻬﺎ أو أي ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻟﻐﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ أوراﻗﻪ أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻪ أو
ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﺘﺠﺎري أو اﺳﻤﻪ أو ﻓﻲ دﻋﺎﻳﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺜﻼ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ ورأس
ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺪﻓﻮع أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﺈذا زادت اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮداﺋﻊ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻘﺪر وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ــــ ﻓﻲ ﺧﻼل
ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ــــ أن ﻳﺰﻳﺪ
رأﺳﻤﺎﻟﻪ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻘﺮر أو أن ﻳﻮدع ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) (%٥٠ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺰاﺋﺪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻋﻠﻰ آﻞ ﺑﻨﻚ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ﺑﻮدﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (%١٥ﺧﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وداﺋﻌﻪ .وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (%١٠ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (%١٧٫٥ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ وﻧﺼﻒ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺘﺠﺎوز هﺬﻳﻦ اﻟﺤﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﻋﻠﻰ آﻞ ﺑﻨﻚ آﺬﻟﻚ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ(
ﺳﻴﻮﻟﺔ ،ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ) (%١٥ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت وداﺋﻌﻪ .وﻳﻜﻮن هﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ
اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺬهﺐ أو اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻘﻮد ﻓﻲ أﺟﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣًﺎ.
وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﻰ رأت ﺿﺮورﻳﺎ أن ﺗﺮﻓﻊ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ) (%٢٠ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﺎﺋﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺑﻨﻚ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻗﺮﺿًﺎ أو أن ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو أن ﻳﻘﺪم آﻔﺎﻟﺔ أو ﺿﻤﺎﻧًﺎ أو أن
ﻳﺘﺤﻤﻞ أي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ أي ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ أو اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ )(%٢٥
ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺒﻨﻚ ورأﺳﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﺪﻓﻮع أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ .وﻳﺠﻮز
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ )(%٥٠
ﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ .

وﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻨﻮك أو اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك
وﻓﺮوﻋﻬﺎ أو ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺮوع.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺑﻨﻚ أن ﻳﺰاول اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
)1أن ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻀﻤﺎن أﺳﻬﻤﻪ ﻗﺮﺿًﺎ أو أن ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو أ ) ٢،ﻳﻘﺪم آﻔﺎﻟﺔ أو ﺿﻤﺎﻧًﺎ أو أن
ﻳﺘﺤﻤﻞ أي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ.
)3أن ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻼ ﺿﻤﺎن ﻗﺮﺿﺎ أو أن ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو أن ﻳﻘﺪم آﻔﺎﻟﺔ أو ﺿﻤﺎﻧًﺎ أو أن ﻳﺘﺤﻤﻞ
أي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻷي ﻣﻦ:
(أ ( أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻪ أو ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ.
(ب( اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺷﻜﻞ ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺘﻰ آﺎن أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ أو أﺣﺪ
ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻣﺪﻳﺮًا ﻟﻬﺎ أو ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
)(5اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺷﻜﻞ ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ ﻣﺘﻰ آﺎن أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة
اﻟﺒﻨﻚ أو أﺣﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ آﻔﻴ ً
ﻼ ﻟﻬﺎ:
)4أن ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻼ ﺿﻤﺎن ﻗﺮﺿﺎ أو أن ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أو أ (٥،ﻳﻘﺪم آﻔﺎﻟﺔ أو ﺿﻤﺎﻧًﺎ أو أن
ﻳﺘﺤﻤﻞ أي اﻟﺘﺰام ﻣﺎﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ رواﺗﺒﻪ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬﺮ.
وآﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ أو ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻪ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ) (٣٫٢ﻣﻦ هﺬﻩ
اﻟﻤﺎدة ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴ ً
ﻼ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺑﻨﻚ أن ﻳﺰاول اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ:
)1اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ،ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ أو اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺠﺎرة اﻻﺳﺘﻴﺮاد أو اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
)2أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة آﻤﺴﺎهﻢ أو آﺸﺮﻳﻚ أو آﻤﺎﻟﻚ أو ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ أي ﻣﺸﺮوع
ﺗﺠﺎري أو ﺻﻨﺎﻋﻲ أو زراﻋﻲ أو أي ﻣﺸﺮوع ﺁﺧﺮ ،إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) (٤ﻣﻦ
هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺆول ﻟﻠﺒﻨﻚ وﻓﺎء ﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﺁل
إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﻴﻦ أو ﻓﻲ ﺧﻼل أﻳﺔ ﻣﺪة أﻃﻮل ﺗﺤﺪد ﺑﻌﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
)3ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ أي ﺑﻨﻚ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
)4اﻣﺘﻼك أﺳﻬﻢ أﻳﺔ ﺷﺮآﺎت ﻣﺴﺎهﻤﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ) (10%ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻤﺪﻓﻮع وﻳﺸﺘﺮط أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﺳﻬﻢ ) (%٢٠ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
رأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺪﻓﻮع واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ.

وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء زﻳﺎدة اﻟﻨﺴﺒﺘﻴﻦ اﻟﻤﺬآﻮرﺗﻴﻦ.
)5اﻣﺘﻼك ﻋﻘﺎر أو اﺳﺘﺌﺠﺎرﻩ إﻻ إذ آﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ ﻹدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ أو ﻟﺴﻜﻨﻰ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ أو
ﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ أو وﻓﺎء ﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ.
وإذا اﻣﺘﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻘﺎرًا وﻓﺎء ﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﻴﺮ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ هﺬا اﻟﻌﻘﺎر ﻻزﻣًﺎ ﻹدارة أﻋﻤﺎﻟﻪ أو ﺳﻜﻨﻰ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ أو اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أﻳﻠﻮﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻴﻪ أو إذا
وﺟﺪت ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺮرهﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة أو اﻟﻤﺪد اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ.
ﻓﺈذا ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻘﺎرات ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﻮم
ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات أو إذا وﺟﺪت ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺮرهﺎ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة
أو اﻟﻤﺪد اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ.
واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة ) (٥ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺒﻨﻚ ــــ إذا وﺟﺪت ﻇﺮوف ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ
ﻳﺒﺮرهﺎ وﺑﺸﺮوط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ــــ أن ﻳﺘﻤﻠﻚ ﻋﻘﺎرًا ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ) (%٢٠ﻋﺸﺮﻳﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺪﻓﻮع واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺑﻨﻚ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺗﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ آﺘﺎﺑﻲ
ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ:
)(1ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ راس ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺪﻓﻮع أو اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ.
)(2اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج أو اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﺑﻨﻚ ﺁﺧﺮ أو أﻳﺔ ﻣﻨﺸﺎة أﺧﺮى ﺗﺰاول اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.
)(5اﻣﺘﻼك أﺳﻬﻢ أﻳﺔ ﺷﺮآﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
(د ( اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
هﺬا اﻟﺘﻮﻗﻒ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮدﻋﻴﻦ.
(هـ( ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع أو ﻣﻜﺎﺗﺐ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وآﺬﻟﻚ ﻓﺘﺢ ﻓﺮوع أو ﻣﻜﺎﺗﺐ أﺧﺮى ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ
اﻟﻔﻘﺮة أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻀﻮًا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ واﺣﺪ .وﻻ ﻳﺠﻮز إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ آﺘﺎﺑﻴﺔ
ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﻳﺨﺘﺎر ﻋﻀﻮا ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أي ﺑﻨﻚ أو أن ﻳﺘﻮﻟﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻴﻪ:
)1ﻣﻦ آﺎن ﻳﺸﻐﻞ هﺬا اﻟﻤﺮآﺰ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺎة ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺻﻔﻴﺖ وﻟﻮ ﺗﻤﺖ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ
هﺬا اﻟﻨﻈﺎم .وﻻ ﺗﺼﺪر ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻻ إذا ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ.

)2ﻣﻦ ﻋﺰل ﻣﻦ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻤﺮآﺰ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﻟﻮ آﺎن اﻟﻌﺰل ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻔﺎذ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم .وﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ أو ﻣﺪﻳﺮ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﺑﺈﺷﻬﺎر إﻓﻼﺳﻪ أو ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺑﻨﻚ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ أﻳﺔ أرﺑﺎح أن ﻳﺮﺣﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ  % ٢٥ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺼﺒﺢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺬآﻮر
ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺮأس ﻣﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺪﻓﻮع.
وﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺑﻨﻚ أن ﻳﺪﻓﻊ أرﺑﺎﺣﺎ أو أن ﻳﺤﻮل أي ﺟﺰء ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻬﻼك
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وأﻳﺔ ﺧﺴﺎرة ﻳﺘﻜﺒﺪهﺎ وﺑﻌﺪ اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  % ١٠ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻬﻼك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت.
ﻼ آﻞ إﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح أو دﻓﻊ أرﺑﺎح ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃ ً
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺑﻨﻚ أن ﻳﻌﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ وﺣﺴﺎب اﻹرﺑﺎح و اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ،
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رأي ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺪى ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ،
وﻣﺪى اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﻤﺎ ﺑﺄﻳﺔ إﻳﻀﺎﺣﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻗﺪ ﻃﻠﻴﺎهﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺒﻨﻚ أو ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺷﻜﻞ ﺷﺮآﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻹدارة اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ اﺷﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻻﻧﻘﻀﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺒﻨﻚ إرﺳﺎل ﺻﻮرة ﻣﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﻦ
إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
وﻳﺴﺮى ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺮوﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺑﻨﻚ أن ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﻮﺣﺪا ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻋﻦ ﻣﺮآﺰﻩ اﻟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺎ وﺻﺤﻴﺤﺎ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﺔ
أن ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
وﺣﺴﺎب أرﺑﺎﺣﻪ وﺧﺴﺎﺋﺮﻩ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﺪدﻩ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮة
ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ أن ﺗﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻵﺗﻴﺔ :

 1اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮز ﻟﺒﻨﻚ أو أآﺜﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ. 2ﻣﻨﻊ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض أو اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻷﺧﺮى. 3ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﺿﺎع و اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻲ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦاﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻪ.
 4اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدات أو اﻟﻜﻔﺎﻻت. 5اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻟﻨﺴﺐ اﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﺑﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺮضواﻷﺻﻮل اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻬﺎ.
 6ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺠﻮز أن ﺗﻘﻞﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ.

وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻘﺮارات ﺗﺼﺪرهﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ:
 1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺎﺻﻄﻼح)اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮداﺋﻊ). 2ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻳﺎم ﻋﻄﻼت اﻟﺒﻨﻮك وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ.اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻦ أي ﺑﻨﻚ أن ﻳﻘﺪم إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪدهﻤﺎ
أﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاض هﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ أن ﺗﺠﺮي ﺗﻔﺘﻴﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت وﺣﺴﺎﺑﺎت أي
ﺑﻨﻚ ﺳﻮاء ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ أو ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺺ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ و ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ
ﻓﻲ ﻣﻘﺮﻩ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ أن ﻳﻘﺪﻣﻮا ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺠﻼت وﺣﺴﺎﺑﺎت
وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮزﺗﻬﻢ أو ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺘﻬﻢ وان ﻳﺪﻟﻮا ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة
ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أﺛﻨﺎء أو ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم
هﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﻓﺸﺎؤهﺎ أو اﻹﻓﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺸﺮون
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﻨﺸﺮ دورﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﺠﻮز ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ أﺣﻮال اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﻳﻌﻔﻲ أي
ﺑﻨﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﺮارات أو اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻣﺤﺪودة
وﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻓﻲ آﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ إذا ﺗﺒﻴﻨﺖ أن ﺑﻨﻜﺎ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﺮارات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ أو
اﺗﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺑﺼﻮرة ﺧﻄﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ أو ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻷﻣﻮال
ﻟﺪﻳﻪ أن ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ إﺟﺮاء أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻵﺗﻴﺔ:
(أ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر أو أآﺜﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ إدارة أﻋﻤﺎﻟﻪ.
(ب( إﻳﻘﺎف أو ﻋﺰل أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ أو أي ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ.
(ج( ﺗﺤﺪﻳﺪ أو ﻣﻨﻊ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض أو ﻗﺒﻮل اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻪ.
(د( إﻟﺰام اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ أي ﺧﻄﻮات أﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ ﺿﺮورﻳﺔ.
وإذا ﺗﺒﻴﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺑﻨﻜﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﺮارات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا
ﻟﻪ ﺟﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدهﺎ ﻓﺈذا رأت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن هﺬﻩ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض أو إذا ﻗﺼﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
إﺟﺮاء ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬآﻮرة ﺟﺎز ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺬآﻮر.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﻌﺸﺮون
-1ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ آﻞ ﻳﻮم
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ،آﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺒﻨﻮد )أ ،ب ،ت( ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة
واﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة.
-2ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي أو ﺑﺈﺣﺪى
هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻼ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة.
-3ﻋﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ اﺷﻬﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة ﺁﻻف رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي أو
ﺑﺈﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ آﻼ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺎﺷﺮة.

-4ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﻋﻦ آﻞ ﻳﻮم ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ،آﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ
أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة واﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮة.
5ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي آﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أي ﺣﻜﻢ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﺬااﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﺮارات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ.
6ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮات ) (5.3.2ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ــــ إذا آﺎﻧﺖ ــــاﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ذات اﻟﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺮﺿﺎ واﺣﺪا وآﺎﻧﺖ وﺛﻴﻘﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ واﺣﺪة وﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ واﺣﺪة.
وﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ـــ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺤﺖ أﺣﻜﺎم أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷﺪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﻜﻮن آﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ وﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻨﺘﺪب وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻔﺮع ﻣﺴﺌﻮﻻ آﻼ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻷﺣﻜﺎم هﺬا
اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﺮارات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ﻳﻌﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻳﺤﺪد اﻷوﺿﺎع واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ
وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﻟﻌﺸﺮون
ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء و وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ.

اﻟﻤﺼﺪر  :ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي
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