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نبذة عن المشروع:  
ســعًيا مــن البنــك المركــزي لمواكبــة تطــورات القطــاع 
البنكــي، ومتابعتــه للتطــورات التشــريعية الُمقارنــة لعــدد مــن 
الــدول عــاوًة علــى مــا صــدر عــن المنظمــات الدوليــة مــن 
توصيــات مباشــرة وغيــر مباشــرة، باإلضافــة إلــى التقييمــات 
الداخليــة المســتمرة التــي يقــوم بهــا البنك المركــزي، باإلضافة 
إلــى دور البنــك المركــزي فــي برنامــج تطويــر القطــاع المالــي؛ 
فقــد تبيــن وجــود حاجــة ملحــة وعاجلــة لتعديــل نظــام مراقبــة 
البنــوك لمواكبــة تلــك التطــورات والســعي لاســتمرار فــي 

تحقيــق النجاحــات.

أهداف المشروع:
نظــام  تحديــث  إلــى  النظــام  مشــروع  يهــدف 
بتاريــخ  )م/5(  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  البنــوك  مراقبــة 
البنكــي فــي  22/2/1386هـــ لدعــم اســتقرار ونمــو القطــاع 
المملكــة وتعزيــز الثقــة فيــه، وكذلــك أن يكــون متماشــيًا مــع 

الجيــدة. الدوليــة  والممارســات  المعاييــر 

الدول محل الدراسة:
النظــام  مشــروع  سياســات  إلــى  التوصــل  ســبيل  فــي 
ومــع مراعــاة عامــل التنــوع والتطــور فــي المجــال االقتصــادي 
والتشــريعي لعــدد مــن الــدول، قــام البنــك المركــزي بالرجــوع 
للقوانيــن المحليــة لعــدد مــن الــدول وهــي كاآلتــي: المملكــة 
المتحــدة، والواليــات المتحــدة األمريكيــة، واالتحــاد األوروبــي، 
ســنغافورة،  وجمهوريــة  المتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات 
وأســتراليا، وكنــدا، وهونــغ كونــغ، واليابــان، وجمهوريــة جنــوب 
أفريقيــا، وكوريــا الجنوبيــة، ومملكــة البحريــن، وأيًضــا النظــر فــي 

القوانيــن البنكيــة لــدى عــدد مــن الــدول األخــرى.

الفئات المستهدفة من االستطالع:
البنوك المرخصة من البنك المركزي السعودي.  .1

بقطــاع  المهتميــن  واالقتصادييــن  األكاديمييــن   .2
لبنــوك. ا

الجهات الحكومية ذات العاقة.  .3
مكاتب االستشارات القانونية والمالية.  .4

المهتمين بصناعة البنوك.  .5

مدة االستطالع:
30 يوم

About the project:
In an effort of the Saudi Central Bank to keep 

pace with the developments of the banking sec-
tor, and its observation to the comparative legis-
lative developments in a number of countries, in 
addition to direct and indirect recommendations 
issued by international organisations, as well to 
the internal evaluation carried out by the Central 
Bank, further to the Central Bank’s role in the Fi-
nancial Sector Development Program; It has be-
come apparent that there is an urgent necessity to 
amend the Banking Control Law to keep pace with 
these developments, and in pursuit to the continu-
ity of achieving success 

Project goals:
This draft law aims to redevelop the Banking 

Control Law Issued with Royal Decree )M/5( dated 
22/02/1386H  to support the stability and growth 
of the Kingdom’s banking sector and promoting 
trust therein, as well as being in-line with the in-
ternational good standards and practices.
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الفصل األول: تعريفات وأحكام عامة

المادة األولى:
فــي  وردت  –أينمــا  اآلتيــة  والعبــارات  باأللفــاظ  يقصــد 
هــذا النظــام- المعانــي المبنيــة أمــام كل منهــا، مــا لــم يقتــض 

الســياق خــاف ذلــك:
النظام: نظام البنوك.

واألساســية  العامــة  التنظيميــة  األحــكام  اللوائــح: 
الصــادرة عــن محافــظ البنــك المركــزي لتنفيــذ أحــكام النظــام.

التعليمــات: المبــادئ والقواعــد والضوابــط واإلرشــادات 
الصــادرة عــن البنــك المركــزي مــن وقــت آلخــر تنفيــًذا ألحــكام 

النظــام.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

المحافظ: محافظ البنك المركزي.
الممــارس: أي شــخص يــزاول عمــًا أو أكثــر مــن األعمــال 

البنكيــة.
الصندوق: صندوق حماية الودائع.

العميل: أي شــخص مســتفيد أو مشــارك أو لديه عاقة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع الممارس، لألعمــال البنكية.

معلومــات العميــل: البيانــات أو الوثائــق أو الســجات أو 
المســتندات المتعلقــة بالعميــل؛ أًيــا كان مصدرهــا أو شــكلها.

الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.
المؤسســات الماليــة األجنبيــة: األشــخاص االعتبارييــن 
المؤسســين والمرخــص لهــم لممارســة األعمــال البنكيــة خــارج 

المملكــة. 
أو منتجــات  تقديــم خدمــات  البنكيــة:  الوكالــة  أعمــال 

بنكيــة نيابــًة عــن الممــارس.
الخدمــات  البنكيــة:  لألعمــال  المســاندة  األعمــال 
والمنتجــات  بالخدمــات  رئيــس  بشــكل  المتصلــة  واألنشــطة 
البنكيــة والمحققــة للتنافســية فــي تقديــم األعمــال البنكيــة، 

إلــى آخــر. والتــي يحددهــا البنــك المركــزي مــن وقــت 
يخصصــه  الــذي  المــال  رأس  المســتثمر:  المــال  رأس 
المملكــة  خــارج  الرئيســي  مركــزه  يكــون  الــذي  الممــارس 

المملكــة. فــي  فروعــه  الســتعمال 
الجهــة  تقــوم  التــي  الصناديــق  المعالجــة:  صناديــق 
وتغطيــة  المعالجــة  إجــراءات  لتمويــل  بإنشــائها  المختصــة 
المهمــة  الماليــة  المنشــآت  تقدمهــا  بمســاهمات  تكاليفهــا 
والمنظمــة بموجــب نظــام معالجــة المنشــآت المالية المهمة.

Chapter I: Definitions and General Provi-
sions

Article 1:
The following terms and phrases, wherever 

mentioned herein, shall have the meanings as-
signed thereto unless the context requires other-
wise:

The Law: Banking Law.
Regulations: the general and primary regula-

tory provisions issued by the Governor of SAMA to 
implement the provisions of the Law.

Instructions: The set of principles, rules, re-
quirements, and guidelines issued by SAMA from 
time to time in order to implement the provisions 
of the Law.

SAMA: The Saudi Central Bank
Governor: the Governor of SAMA.
Practitioner: Any person practicing one line of 

banking business or more.
DPF: Deposits Protection Fund.
Client: Any person benefiting from, engaged 

with, or has a direct or indirect relationship with 
the practitioner.

Client Information: Client information, doc-
uments, records, or files of whatever form or 
source.

Person: Any natural or legal person.
Foreign Financial Institutions: Legal persons 

established and licensed to engage in banking 
business outside the Kingdom. 

Agent Banking Business: The provision of 
banking services and/or products on behalf of a 
practitioner.

Banking-Supporting Business: Services and 
activities mainly connected to the banking servic-
es and products that achieve competitiveness in 
banking services provision, as specified by SAMA 
from time to time.
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المادة الثانية:
يهدف النظام إلى اآلتي: 

االســتثمار  وتحفيــز  البنكــي،  القطــاع  ونمــو  اســتقرار  أ- 
المالــي. االســتقرار  فــي  والمســاهمة  فيــه، 

ب- وضع اإلطار النظامي لممارسة األعمال البنكية.
ومصالــح  وحقــوق  وأمــوال  ودائــع  حمايــة  تعزيــز  ج- 

ومعلوماتهــم. والعمــاء  المودعيــن 

المادة الثالثة:
أنشــطة  يمــارس  شــخص  أي  علــى  النظــام  يســري   -1
األعمــال البنكيــة، وأعضــاء مجلــس إدارتــه ومــن فــي حكمهــم، 
ورئيســه التنفيــذي أو مديــره العام، وكبــار تنفيذيه، وموظفيه، 
ومراجعــي حســاباته. ويحــدد البنــك المركــزي مــا يعــد فــي حكم 
ممارســة األعمــال البنكيــة فــي المملكــة عنــد ممارســته مــن 
أشــخاص خــارج المملكــة ألشــخاص مقيميــن داخــل المملكــة.

2- يعــد فــي حكــم الممــارس بموجــب أحــكام هــذا النظام 
كل من:

أ. الممارس ألعمال المساندة لألعمال البنكية.
ب. الممارس ألعمال الوكالة البنكية. 

3- للبنــك المركــزي اســتثناء تطبيــق بعــض أحــكام النظــام 
علــى الممارســين المذكوريــن بالفقرتيــن الفرعيتيــن )أ( و )ب( 
مــن الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة، فــي حــال قــرر أن تطبيــق 
تلــك األحــكام ال يتناســب مــع طبيعــة األعمــال وبمــا يحقــق 

أهــداف النظــام.

Invested Capital: a capital assigned by the 
practitioner, whose their head office is outside the 
Kingdom, for the use of its branches in the King-
dom.

Resolution Fund: funds established by the 
competent authority, to finance the resolution pro-
cedures and cover its expenses, by contribution of 
the important financial institutions governed by 
the Resolution of Important Financial Institutions 
Law.

Article 2:
The objectives of the Law are as follows: 

a. Ensuring stability and growth of banking 
sector, encouraging investment in the banking 
sector and contributing to financial stability.

b. Setting forth the legal framework for prac-
ticing the banking business.

c. promoting the protection of deposits, funds, 
rights and interests of depositors and clients and 
their information.

Article 3:
1. The Law shall apply to any person engaged 

in banking activities, and the members of its board 
of directors and their like, chief executive officer 
or general manager, senior executives, employ-
ees, and auditors. SAMA shall determine what is 
considered a practice of banking business in the 
Kingdom when it is carried out by persons outside 
the Kingdom for persons residing inside it.

2. As per the provisions of this Law, a Prac-
titioner encompasses any person who practices:

a. Banking-supporting business practitioner.
b. Agent bankers. 
3. SAMA may exempt some of Practitioners 

stated in sub-paragraphs )a( and )b( of paragraph 
)2( of this Article from some of the provisions of 
this Law, in case it decides that the application 
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المادة الرابعة:
مــن  أيــًا  النظــام  البنكيــة ألغــراض  باألعمــال  يقصــد   -1

اآلتيــة: األنشــطة 
أ- تلقي وقبول الودائع واألموال، 

ب- فتح وتشغيل الحسابات البنكية بجميع أشكالها، 
ويســتثنى  االئتمانيــة؛  والتســهيات  االئتمــان  منــح  ج- 
مــن ذلــك منــح االئتمــان وفــق نظــام مراقبــة شــركات التمويــل 

ــة األخــرى، واألنظمــة المرعي
أذون  أو  األوامــر  أو  الشــيكات  وتحصيــل  دفــع  د- 
الصــرف وغيرهــا مــن األوراق ذات القيمــة، وخصــم الســندات 

وااللتزامــات، الضمانــات  وإصــدار  والكمبيــاالت، 
هـ- المتاجرة في أدوات النقد والمال والصرف األجنبي، 

و- أعمال الصرافة وتحويل األموال،
ز- العمــل فــي أو تقديــم المنتجــات الماليــة والتــي تشــمل 
والســندات  األجنبــي  الصــرف  وأعمــال  الماليــة  المشــتقات 
والصكــوك وغيرهــا مــن المنتجــات الماليــة األخــرى باســتثناء 
مــا يعتبــره البنــك المركــزي مــن أن المنتــج المالــي أو النشــاط 
لتنظيــم  خاضــع  والنشــاط؛  المنتــج  ذلــك  مقــدم  أو  المالــي 

منفصــل مــن قبــل جهــة أخــرى مختصــة.
ح- وغيرها من أعمال البنوك.

البنكيــة  األعمــال  أنشــطة  تعريــف  المركــزي  للبنــك   -2
المذكــورة فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، وللبنــك المركــزي 
أهــداف  يحقــق  بمــا  أخــرى  أنشــطة  أي  اســتثناء  أو  إضافــة 

النظــام، وبمــا ال يخــل باألنظمــة المرعيــة األخــرى.

الفصل الثاني: التراخيص والموافقات
أ-التراخيص

المادة الخامسة:
1- علــى كل ممــارس الحصــول علــى ترخيــص مــن البنــك 
بشــكل  البنكيــة  األعمــال  مــن  أي  ممارســة  قبــل  المركــزي 

of which is not commensurate with the business 
nature and to conducive the achievement of this 
Law’s objectives.

Article 4:
1. For the purposes of the Law, the banking 

business means any of the following activities:
a. Receiving and accepting deposits and funds, 
b. Opening and operating banking accounts in 

all their forms, 
c. Granting credit and credit facilities, exclud-

ing granting credit given as per the Finance Com-
panies Control Law and other applicable laws,

d. Paying and collecting cheques, payment or-
ders, promissory notes and other papers of value, 
discounting of bills, and bills of exchange; and is-
suing guarantees and obligations,

e. Trading in monetary, fund and foreign ex-
change instruments, 

f. Currencies exchanging and remittance 
business,

g. Working in or offering financial prod-
ucts that include financial derivatives, foreign 
exchange business, bonds, Sukuk and other fi-
nancial products, excluding those considered by 
SAMA to be a financial product or activity or its 
provider subject to an independent regulation by 
another competent authority.

h. Other banking business.
2. SAMA may define the banking business ac-

tivities mentioned in paragraph )1( of this Article. 
SAMA may also add or exclude any other activities 
in a way conducive to the achievement of the ob-
jectives of the Law.

Chapter II: Licenses and Approvals
A. Licenses
Article 5:

1- All practitioners shall obtain a business 
license from SAMA before conducting any of the 
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مســبق، وذلــك وفــق الشــروط والضوابــط وما تحــدده اللوائح، 
ويشــمل الترخيــص تحديــد أنشــطة األعمــال البنكيــة المرخــص 

بهــا للممــارس وفــق المــادة )الرابعــة( مــن النظــام.
2- يجب أن يتوافر في الممارس المتطلبات اآلتية:
أ- أن يتمتع بالشكل النظامي المحدد في اللوائح.

مركــزه  كان  إذا   - المدفــوع  مالــه  رأس  يقــل  أال  ب- 
الرئيســي داخــل المملكــة - أو رأس المــال المســتثمر - إذا كان 
مركــزه الرئيســي خــارج المملكــة – عمــا هــو محــدد فــي اللوائح.

ج- أن يكــون مؤسســوه وأعضــاء مجلــس إدارتــه ومــن 
فــي حكمهــم حســني الســمعة.

د- استيفاء الحد األدنى للضمانات المالية.
هـ- تقديم خطة عمله وبما يتضمن اآلتي:

1- هيكل الملكية.
2- استراتيجية العمل.

3- الموارد المالية.
4- الموارد غير المالية.

5- هيكل اإلدارة.
6- األدوار والمسئوليات.

7- الرقابة الداخلية والمراجعة والحوكمة.
8- أنظمــة وعمليــات تكنولوجيــا المعلومــات بمــا يشــمل 

أنظمــة التشــغيل.
ممارســة  علــى  الفنيــة  قدرتــه  حــول  إيضاحــات   -9

. نشــطة أل ا
تأسيســه  عقــد  علــى  المركــزي  البنــك  يوافــق  أن   – و 

األساســي. ونظامــه 
ز- اســتيفاء أي شــرط أو ضابــط أو متطلــب آخــر تحــدده 

اللوائــح.
3- تحــدد اللوائــح أنــواع التراخيــص والنشــاطات المرتبطــة 

. بها
التراخيــص  إلصــدار  المالــي  المقابــل  اللوائــح  تحــدد   -4
المركــزي  البنــك  يتقاضــاه  الــذي  وتعديلهــا  وتجديدهــا 
الرقابــة  تكاليــف  المقابــل  ذلــك  ويشــمل  الممارســين،  مــن 

والتفتيــش. واإلشــراف 

banking business activities in advance as per rel-
evant requirements, controls and regulations. The 
licensing includes determining licensed banking 
business activities for practitioner in accordance 
with Article )4( of Law.

2- The practitioner must fulfill the following 
requirements:

A. The legal form specified in the regulations.
B. The paid capital– if the head office is inside 

the Kingdom – or the invested capital – if the head 
office is located outside the Kingdom – must not 
be lesser than what has been set in the regula-
tions.

C. The founders, the board of directors and 
their like must be reputable.

D. Fulfill the financial guarantees minimum 
requirement.

E. Provide the business plan including:
1- Ownership structure.
2- Business strategy.
3- Financial resources.
4- Non-financial recourses.
5- Organisation structure.
6- Roles and responsibilities.
7- Internal control, audit and governance.
8- Information technology systems and oper-

ations including operating systems.
9- Clarifications regarding the technical ca-

pabilities to operate the activities.
F- to obtain an approval from SAMA on its ar-

ticles of incorporationand articles of association.
G- Satisfy any other condition, rule or require-

ment specified in the regulations.
3. The regulations shall specify the types of 

licenses and the activities associated with each.
4. The regulations shall specify the financial 

consideration charged to practitioners by SAMA 
for license issuance, renewal and amendment, 
including regulatory, supervision and inspection 
fees. 
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المادة السادسة:
الترخيــص  إصــدار  قــرار  نشــر  المركــزي  البنــك  يتولــى 
بالوســيلة التــي يراهــا مناســبة، ويجــب علــى الممــارس عــرض 
األعمــال  ممارســة  عنــد  الترخيــص  علــى  الحصــول  يفيــد  مــا 

المركــزي. البنــك  يحــدده  مــا  وفــق 

المادة السابعة:
البنكيــة  األعمــال  فــي  البــدء  الممــارس  علــى  يجــب 
خــال المــدة المحــددة مــن البنــك المركــزي ووفــق الشــروط 

واألحــكام.  

المادة الثامنة:
الممنــوح  الترخيــص  إلغــاء  أو  تعليــق  المركــزي  للبنــك 

اآلتيــة: الحــاالت  فــي  البنكيــة  األعمــال  لممارســة 
أ- مضــي المــدة المحــددة فــي الترخيــص دون البــدء فــي 

ممارســة األعمــال البنكيــة المرخصــة.
أو  الشــروط  مــن  أيــًا  الممــارس  خالــف  أو  إذا فقــد  ب- 

بالترخيــص. الخاصــة  القيــود  أو  المتطلبــات 
ج- إذا أغفــل الممــارس اإلفصــاح للبنــك المركــزي عــن 
معلومــة جوهريــة كان يتعيــن عليــه اإلفصــاح عنهــا ألغــراض 

الترخيــص وفقــًا لمــا تحــدده اللوائــح.
األم  الشــركة  أو  الرئيســي  المركــز  كان  حــال  فــي  د- 
إلغــاء  أو  تعليــق  وتــم  المملكــة  خــارج  مؤسســًا  للممــارس 
قبــل  مــن  األم  الشــركة  أو  الرئيســي  المركــز  ذلــك  ترخيــص 
الســلطة المشــرفة المســؤولة أو بموجــب القوانيــن فــي البلــد 
أو اإلقليــم الــذي ُأســس فيــه ذلــك المركــز الرئيســي أو الشــركة 

األم.
هـ- إفاس أو تصفية الممارس.

و- إذا تقدم الممارس بطلب تعليق أو إلغاء الترخيص.
ز- إذا رأى البنــك المركــزي أن تعليــق أو إلغــاء الترخيــص 
ضــروري لتحقيــق أهــداف النظــام وســامة القطــاع البنكــي.

Article 6:
SAMA shall publish its decision on the license 

issuance by the means, it deems appropriate. The 
practitioner shall present the proof of obtaining 
the license when practicing business as deter-
mined by SAMA.

Article 7:
The practitioner shall start conducting bank-

ing business within the period specified by SAMA 
and in accordance with the specified terms and 
conditions.  

Article 8:
SAMA may suspend or cancel the license 

granted to practice banking business in the fol-
lowing cases:

a. Lapse of the period specified in the license 
before starting the licensed banking business.

b. If the practitioner fails to meet or violates 
any of the conditions, requirements or restric-
tions of the license.

c. If the practitioner fails to disclose materi-
al information to SAMA as required for licensing 
purposes in accordance with the provisions of the 
regulations.

d. In the event that the head office or parent 
company of the practitioner is established or in-
corporated outside the Kingdom and the license 
of that head office or parent company has been 
suspended or canceled by the responsible super-
visory authority or under the laws in the country 
or territory in which that head office or parent 
company is incorporated.

e. The insolvency or liquidation of the practi-
tioner.

f. In case the practitioner submits a request to 
suspend or cancel the license.

g. In case SAMA sees that suspending or can-
celing the license is necessary to achieve the ob-
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المادة التاسعة:
1- يحظــر علــى أي شــخص غيــر مرخــص لــه طبقــًا ألحــكام 
أنشــطة  مــن  نشــاط  أي  المملكــة  فــي  يمــارس  أن  النظــام 

األعمــال البنكيــة؛ بمــا يشــمل أعمــال الوكالــة البنكيــة.
2- ُتستبعد األعمال التالية من شرط الترخيص:

أ- نشــاط منــح االئتمــان والتســهيات االئتمانيــة العابــر 
ألغــراض  األجنبيــة  الماليــة  المؤسســات  قبــل  مــن  للحــدود 
ــر التمويــل للمشــاريع واألعمــال التجاريــة فــي المملكــة. توفي

ب- تقديــم منتجــات وخدمــات بنكيــة لحكومــة المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن قبــل مؤسســات ماليــة أجنبيــة أو مــن 
قبــل جهــات محليــة أو أجنبيــة أو إقليميــة أو دوليــة مخــول لهــا 

مثــل البنــك المركــزي.  
3- يجــب علــى المؤسســة الماليــة عنــد تقديــم األعمــال 
المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات الفرعيــة )أ( و )ب( مــن الفقــرة 
)2( مــن هــذه المــادة إخطــار البنــك المركــزي كتابــة بكافــة 
المركــزي  البنــك  يراهــا  التــي  بالوســيلة  األعمــال،  تفاصيــل 
مناســبة، وذلــك ألغــراض قيــام البنــك المركــزي بإجــراء البحــوث 

والدراســات واإلحصائيــات.
إلغــاء أو تقييــد أو  للبنــك المركــزي الصاحيــة فــي   -4
إعــادة العمــل بالفقــرة )2( مــن هــذه المــادة؛ فــي حــال قــرر 
البنــك المركــزي أن ذلــك ضــرورٌي لتحقيــق أهــداف النظــام 

البنكــي. القطــاع  وســامة 

ب- الموافقات
المادة العاشرة:

ــك المركــزي وضــع التعليمــات الُمنظمــة للمنتجــات  للبن
والخدمــات البنكيــة، وللبنــك المركــزي إلــزام الممــارس بإيقــاف 
أو تعديــل أي مــن المنتجــات أو الخدمــات البنكيــة الســارية إذا 
رأى أن ذلــك ضروريــًا لتحقيــق أهــداف النظــام وبخاصــة مــا 
يتصــل بحمايــة المودعيــن والعمــاء وســامة القطــاع البنكي. 

jectives of the Law and soundness in the banking 
sector.

Article 9:
1. Any unauthorized person as per the provi-

sions of the Law shall not exercise any banking 
business activity in the Kingdom, including agent 
banking business.

2. The following business are exempted from 
the licensing requirement:

a. The activity of granting cross-border cred-
it and credit facilities by foreign financial institu-
tions for purposes of providing financing projects 
and commercial businesses in the Kingdom.

b. Providing banking products and services to 
the government of the Kingdom of Saudi Arabia 
through foreign financial institutions, or through 
authorized domestic, foreign, regional or interna-
tional entity such as SAMA.

3. Upon offering the services stated in 
sub-paragraphs )a( and )b( of paragraph )2( of this 
Article, the financial institution shall inform SAMA 
in writing of all business details by the means 
that SAMA deems appropriate for SAMA research, 
studies and statistics.

4. SAMA has the right to cancel, restrict, or 
re-enforce paragraph )2( of this Article in case 
SAMA decides that it is necessary for achieving 
the objectives of the Law and soundness in the 
banking sector.

B. Approvals
Article 10:

SAMA shall set the instructions regulating 
banking products and services, and obligate the 
practitioner to stopping or amending any of the 
current banking products or services if it deems 
it necessary to achieve the objectives of the Law 
especially what relates to protection of deposi-
tors and customers, and soundness in the bank-
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المادة الحادية عشرة:
1- ال يجــوز ألي ممــارس أن يقــوم بــأي مــن األعمــال 
البنــك  مــن  مســبقة  كتابيــة  موافقــة  بموجــب  إال  اآلتيــة 

المركــزي:
أ - أن يتملــك أو يســتحوذ أو يندمــج مــع أي ممــارس آخــر 

داخــل المملكــة أو خارجهــا. 
ب - أن ُيحــول كل أنشــطته أو بعضهــا إلــى ممــارس آخــر 

داخــل المملكــة أو خارجهــا.
ممارســة  عــن  جزئــي  أو  كامــل  بشــكل  التوقــف   - ج 
األعمــال البنكيــة، باســتثناء إذا كان ناتــج عــن القــوة القاهــرة أو 
ظــروف خارجــة عــن أرادة الممــارس مــع إخطــار البنــك المركــزي 

بذلــك فــور تمكنــه مــن ذلــك.
د - أن يفتــح أو يغلــق مقــرًا أو مركــزًا أو فرعــًا أو منصــة أو 

قنــاة أو مــا فــي حكــم ذلــك داخــل المملكــة أو خارجها.
تمــارس  ال  أخــرى  لشــركة  ماليــة  أوراق  امتــاك   - هـــ 
األعمــال البنكيــة بمــا يزيــد عــن )%15( مــن حقــوق التصويــت 
لتــك األوراق الماليــة، وبمــا ال يخــل بالتعليمــات الصــادرة مــن 
الهيئــة المشــرفة لتلــك الشــركة، وبشــرط أال تتجــاوز القيمــة 
االسمية لتلك األوراق المالية )%20( من رأس مال الممارس 
المدفــوع واحتياطياتــه. وللبنــك المركــزي وضــع نســب أخــرى 
تجــاه تلــك الشــركات إذا كانــت خــارج المملكــة علــى أال تتجــاوز 

النســب الموضوعــة فــي هــذه الفقــرة الفرعيــة.
و - شراء أسهمه بشكل مباشر أو غير مباشر.

ز - ممارســة أي نشــاط آخــر غيــر األعمــال المحــددة فــي 
الترخيــص.

ح - ممارســة تجــارة الجملــة، أو التجزئــة، باســتثناء مــا يعــد 
مــن النشــاطات العرضيــة أو المرتبطــة أو المكملــة لممارســة 

األعمــال البنكيــة المرخــص لــه بهــا.
ــى عقــد تأسيســه أو نظامــه  ط - إجــراء أي تعديــات عل

األساســي.
ي – تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر.

ك- أي عمل آخر يحدده البنك المركزي. 
2- مــع مراعــاة مــا ورد فــي الفقــرات الفرعيــة )أ( و )ه( 
و )و( مــن الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، يســتثنى مــن شــرط 
الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي مــا يــؤول للممــارس 
ــر، بشــرط عــدم وجــود قصــد ســابق  ــه ِقبــل الغي ــن ل وفــاًء لدي
بهــذا الشــأن مــن الممــارس، وفــي هــذه الحالــة يتوجــب علــى 
وللبنــك  بهــا  علمــه  فــور  المركــزي  البنــك  إخطــار  الممــارس 

ing sector. 

Article 11:
1. Practitioners shall not perform any of the 

following businesses without SAMA’s prior writ-
ten approval:

a. Own, acquire or merge with any other prac-
titioner inside or outside the Kingdom. 

b. Transfer all or some of its activities to an-
other practitioner inside or outside the Kingdom.

c. Cease practicing, fully or partially, banking 
business, unless due to force majeure, or con-
ditions beyond the practitioner’s control and to 
inform SAMA about these conditions as soon as 
they can. 

d. Open or closing a headquarter, branch, 
center, platform, channel, or the like, inside or 
outside the Kingdom.

e. Own securities that belong to an entity that 
exercises a non-banking business that exceeding 
15% of the voting rights for those securities, and 
without prejudice to the instructions issued by the 
supervisory authority of that entity, with the con-
dition that the face value of these securities do not 
exceed 20% of the paid-in practicing capital and 
its reserves. SAMA may set any other percentages 
towards these entities if they are located outside 
the Kingdom, subject to not exceeding the per-
centages set in this sub-paragraph.

f. Buying its shares directly or indirectly.
g. Practicing any activity other than the activ-

ities specified in its license.
h. Engaging in wholesale or retail trade, ex-

cept activities that are incidental, related or com-
plementary to practice the licensed banking busi-
ness.

i. Make any amendments to its Articles of As-
sociation or Charter.

j. Amend the composition of its paid-up or in-
vested capital.
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ــة. ــال تلــك الحال ــزم حي ــر مــا يل المركــزي تقدي

المادة الثانية عشرة:
1- يجــب علــى الممــارس عنــد القيــام بأعمــال التســويق 
أو الوســاطة أو الوكالــة أن تكــون متصلــة بأعمالــه البنكيــة أو 

أن تكــون عرضيــة لــه. 
2- بمــا ال يخالــف الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، للبنــك 
المركــزي صاحيــة فــي إضافــة أي حالــة أخــرى حتــى وأن لــم 
تكــن متصلــة بأعمــال الممــارس البنكيــة أو أن تكــون عرضيــة 
ذلــك  كان  إذا  منــه،  صــادرة  تعليمــات  بموجــب  وذلــك  لــه، 
البنكــي وتطويــر  القطــاع  النظــام وســامة  أهــداف  يحقــق 
باألنظمــة  يخــل  ال  وبمــا  مزدهــر،  بشــكل  البنكيــة  األعمــال 

األخــرى.  المرعيــة 

الفصل الثالث: اإلدارة والحوكمة

المادة الثالثة عشرة:
1- يجــب علــى الممــارس الحصــول علــى عــدم ممانعــة 
ــة  ــل ترشــيح أي شــخص لعضوي ــك المركــزي المســبقة قب البن
عنــه،  المنبثقــة  واللجــان  حكمــه  فــي  ومــن  اإلدارة  مجلــس 
ــة. ــات والضوابــط والشــروط للعضوي ــح المتطلب وتحــدد اللوائ

واألحــكام  الضوابــط  التعليمــات  أو  اللوائــح  تحــدد   -2
الازمــة ألعمــال مجلــس إدارة الممــارس ومــن فــي حكمــه 
واللجــان المنبثقــة عنــه، ويشــمل ذلــك الضوابــط واألحــكام 

الماليــة.  والمزايــا  بالمكافــآت  الخاصــة 
3- علــى الممــارس االلتــزام بالمعاييــر ومتطلبات التعيين 
ذات  الوظائــف  بشــأن  التعليمــات  أو  باللوائــح  المحــددة 
القــرارات  المهــام والمســئوليات المتعلقــة باقتــراح وتنفيــذ 

k. Any other business specified by SAMA. 
2. Subject to the provisions of sub-para-

graphs )a(, )e( and )f( of paragraph )1( of this Arti-
cle, the requirement of obtaining SAMA approval 
excludes the collection of debts due from others 
to practitioner, provided that there was no prior 
intention in this regard from the practitioner. Also, 
in such case, such practitioner shall promptly in-
form SAMA of their knowledge of such, and SAMA 
may assess what is necessary in this case.

Article 12:
1- The practitioner when carry out marketing, 

brokerage, or agent activities for any shall be con-
nected to its banking business or incidental to that 
business. 

 2- SAMA may, subject to not violating par-
agraph )1( of this Article, add any other circum-
stances even if they were not connected to the 
practitioner’s banking business or incidental to 
that business, through the instructions issued 
by SAMA in order to achieve the objectives of the 
Law, soundness and safety of the banking sector, 
and developing banking business prosperously.

Chapter III: Management and Governance

Article 13:
1. The practitioner shall obtain SAMA’s pri-

or non-objection before nominating any person 
for membership in the board and the like and its 
committees. Membership requirements, controls 
and conditions shell be specified by the set regu-
lations.

2. The regulations or instructions shall set the 
controls and provisions necessary for the work of 
the practitioner›s board and the like and its com-
mittees. This shall include the controls and provi-
sions for compensations and benefits. 

3. The practitioner shall comply with stand-



13

Draft Banking Lawمسودة نظام البنوك

اليوميــة. العمليــات  وإدارة  االســتراتيجية 
واألحــكام  الضوابــط  التعليمــات  أو  اللوائــح  تحــدد   -4

المصالــح. تعــارض  حــاالت  عــن  لإلفصــاح  الازمــة 

الفصل الرابع: اإلشراف والرقابة

المادة الرابعة عشرة:
علــى  واإلشــراف  الرقابــة  المركــزي  البنــك  يتولــى   -1
والتعليمــات  ولوائحــه  النظــام  ألحــكام  وفقــًا  الممارســين 

الصلــة. ذات  والقــرارات  لــه،  تنفيــذًا  الصــادرة 
2- ُيصــدر البنــك المركــزي اللوائــح والتعليمــات المنظمــة 

للممارســين واألعمــال البنكيــة كلمــا رؤي لــزوم لذلــك.
الازمــة  التعليمــات  يضــع  أن  المركــزي  للبنــك   -3
وأعمــال  البنكيــة  لألعمــال  المســاندة  األعمــال  لممارســة 

البنكيــة.  الوكالــة 

المادة الخامسة عشرة:
الســجات  بجميــع  االحتفــاظ  ممــارس  كل  علــى   -1
والمســتندات المتعلقــة بأعمالــه، وفقــًا للمــدد والضوابــط 

والتعليمــات. العاقــة  ذات  األنظمــة  تحددهــا  التــي 
مــن  وقــت  أي  فــي  يطلــب  أن  المركــزي  للبنــك   -2
اللذيــن  وبالشــكل  الوقــت  فــي  إليــه  يقــدم  أن  الممــارس 

مســتندات. أو  معلومــات  أو  بيانــات  أي  يحددهمــا 

المادة السادسة عشرة:
المركــزي اإلشــراف والرقابــة علــى القطــاع  للبنــك   -1
التقنيــة  بالبنيــة  يتعلــق  مــا  كل  فــي  والممارســين  البنكــي 
والبيانــات وجميــع األعمــال والمهــام المرتبطــة بهمــا، ووضــع 
التعليمــات الازمــة، وللبنــك المركــزي فــي ســبيل ذلــك أن 
يلــزم أي ممــارس باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابيــر وإجــراءات علــى 

نفقــة الممــارس.
الفضــاء  علــى  والرقابــة  اإلشــراف  المركــزي  للبنــك   -2

ards and requirements specified by regulations or 
instructions for appointment to positions whose 
tasks and responsibilities involve proposing and 
implementing strategic decisions and running 
daily operations.

4. The regulations or instructions shall put in 
place the controls and provisions necessary for 
disclosure of conflict of interest cases.

Chapter IV: Supervision and Oversight

Article 14:
1. SAMA shall exercise oversight and super-

vision over practitioners as per this Law’s provi-
sions, regulations, decisions and instructions in 
implementation thereof.

2. SAMA shall issue regulations and instruc-
tions regulating practitioners and banking busi-
ness whenever it deems it necessary.

3. SAMA may set the necessary instructions 
for practicing banking-supporting business and 
agent banking business. 

Article 15:
1. Practitioners shall keep all its business re-

cords and documents as per the terms and con-
trols stated in related laws and instructions.

2. At any time, SAMA may request the prac-
titioner to submit any data, information or docu-
ments in the time and form it specifies.

Article 16:
1. SAMA may exercise supervision and over-

sight over banking sector and practitioner in all 
aspects of the IT infrastructure, data and all re-
lated business and tasks; and set required in-
structions. To that end, SAMA may obligate any 
practitioner to take the necessary measures and 
procedures at their own expense.

2. SAMA may exercise supervision and over-
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الســيبراني للقطــاع البنكــي والممارســين فــي كل مــا يتعلــق 
ووضــع  للقطــاع،  الســيبرانية  والمتانــة  المرونــة  تعزيــز  فــي 
التعليمــات الازمــة، وللبنــك المركــزي فــي ســبيل ذلــك أن 
ــر وإجــراءات علــى  ــزم مــن تدابي ــزم أي ممــارس باتخــاذ مــا يل يل

الممــارس. نفقــة 
3- للبنــك المركــزي إلــزام الممــارس بإتاحــة الوصــول إلــى 
بيانــات ومعلومــات عمــاء الممــارس إلــى طــرف ثالــث مرخــص 
لــه بتشــغيل التقنيــات الماليــة مــن قبــل البنــك المركــزي وذلــك 
لغــرض الخدمــات البنكيــة المفتوحــة، ويجــب علــى الممــارس 

فــي هــذه الحالــة اإللتــزام باآلتــي:
 أ- التقّيــد بالضوابــط والشــروط والصاحيــات واإلجــراءات 

ذات العاقــة المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح والتعليمــات.
ب-  الحصــول علــى موافقــة العميــل المســبقة بهــذا 

الشــأن بشــكل مكتــوب وموثــق.

المادة السابعة عشرة:
1 - للبنــك المركــزي أن ُيجــري تفتيشــًا علــى الممــارس 
بمــا يشــمل ســجاته وحســاباته ووثائقــه، بواســطة موظفــي 
البنــك المركــزي أو بواســطة طــرف ثالــث مســتقل يعينــه أو 
كاهمــا، وذلــك للتأكــد مــن ســامة أوضــاع الممــارس، ومــدى 
التقيــد بأحــكام هــذا النظــام واللوائــح والتعليمــات الصــادرة 

ــة. ــه، والقــرارات ذات الصل ــذًا ل تنفي
2 - علــى موظفــي الممــارس أو أي مستشــار مهنــي أو 
مقــدم خدمــات خارجــي للممــارس تزويــد البنــك المركــزي بمــا 
يطلبــه مــن بيانــات أو معلومــات أو إيضاحــات أو مســتندات 
وغيــر ذلــك ممــا هــو فــي حوزتهــم أو تحــت ســلطتهم وذلــك 
فــي الوقــت والشــكل الذيــن يحددهمــا البنــك المركــزي، علــى 
أن يكــون ذلــك الطلــب بحــدود مالــه عاقــة بتنفيــذ أحــكام 

النظــام واللوائــح.
3- يجــب علــى الجهــة العامــة المحليــة التــي يكــون لديهــا 
أنظمــة  بموجــب  الممارســين  تجــاه  إضافيــة  رقابيــة  ســلطة 
أخــرى التعــاون والتنســيق مــع البنــك المركــزي بشــأن التفتيــش 
فــي  مدرجــًا  الممــارس  يكــون  أن  مثــل  الممارســين،  علــى 
الســوق الماليــة والــذي يخضــع فيــه ذلــك الســوق لنظــام آخــر. 
ويكــون للبنــك المركــزي فــي ســبيل ذلــك الصاحيــات اآلتيــة:

هــذا  فــي  الممارســين  علــى  للتفتيــش  إطــار  وضــع  أ- 

sight over cyberspace of banking sector and prac-
titioner in all aspects of promoting cyber resilience 
and robustness in the sector; and set required 
instructions. To that end, SAMA may obligate any 
practitioner to take the necessary measures and 
procedures at their own expense.

3. SAMA may obligate the practitioner to pro-
vide access to its clients’ data and information to 
a third party licensed by SAMA to operate finan-
cial technologies for the purpose of open banking 
services. In this case, such practitioner shall abide 
by:

 a. comply with related controls, conditions, 
authorities and procedures stipulated in the regu-
lations and instructions.

b. Obtaining the client’s prior consent in this 
regard in a written and documented manner.

Article 17:
1. SAMA may conduct an inspection on the 

practitioner, including its records and  accounts 
and documents, either by its employees and/or an 
independent third party that SAMA appoints, in or-
der to ensure the soundness of the status of such 
practitioner and the extent of their compliance 
with the provisions of this Law and regulations 
and decisions and instructions issued in imple-
mentation thereof.

2. The employees of the practitioner, or pro-
fessional consultant or external services provider 
for the practitioner shall furnish SAMA with data, 
information, explanations, documents, etc., that 
are in their possession or under their control upon 
SAMA’s request, in the time and manner specified 
by SAMA; Provided that this request is within the 
limits of what is related to the implementation of 
the provisions of this law and regulations

3. The local public body with additional over-
sight authority over practitioners under other 
laws shall cooperate and coordinate with SAMA 



15

Draft Banking Lawمسودة نظام البنوك

هــذا  بمشــاركة  المركــزي  البنــك  يقــوم  أن  علــى  الخصــوص، 
وفــق مقتضــاه. بــه  للعمــل  الجهــة  تلــك  مــع  اإلطــار 

ب- تقييــد حــاالت التفتيــش علــى الممارســين جميعهــا 
اإلطــار  خــال  مــن  المركــزي  البنــك  طريــق  عــن  بعضهــا  أو 
 )3( الفقــرة  مــن  )أ(  الفرعيــة  الفقــرة  فــي  عليــه  المنصــوص 
مــن هــذه المــادة، علــى أن يقــوم البنــك المركــزي عنــد قيامــه 
بذلــك التفتيــش بتزويــد تلــك الجهــة بتقريــر فــي حــال اتضــح 
ــة التــي تشــرف علــى  ــه اشــتباه مخالفــات للنصــوص النظامي ل

تطبيقهــا تلــك الجهــة.
4- علــى الجهــة العامــة المحليــة بخصــوص الفقــرة )3( 
مــن هــذه المــادة وبشــأن المعلومــات التــي قــد تطلبهــا مــن 
وقــت ألخــر مــن أولئــك الممارســين االلتــزام باألحــكام الــواردة 

فــي الفصــل )الســابع( مــن النظــام. 

المادة الثامنة عشرة:
ورئيســه  الممــارس،  إدارة  مجلــس  أعضــاء  علــى   -1
وموظفــي  التنفيذييــن،  وكبــار  العــام،  مديــره  أو  التنفيــذي 
الممــارس، ومراجعــي حســاباته الداخلييــن والخارجييــن إخطــار 
البنــك المركــزي فــورًا عنــد حــدوث أي مخالفــة ألحــكام هــذا 
النظــام ولوائحــه أو القــرارات أو التعليمــات الصــادرة تنفيــذًا 
لــه، أو عنــد حــدوث أي أمــر قــد يهــدد أو يؤثــر علــى ســمعة 
الممــارس أو مركــزه المالــي. وللبنــك المركــزي أن يضــع قواعــد 

وتعليمــات لتنظيــم هــذا األمــر.
2- يمنــح أي ُمبّلــغ بموجــب أحــكام هــذه المــادة الحمايــة 
الازمــة المقــرة فــي األنظمــة ذات العاقــة بحمايــة الشــهود 
أو حرمــان مــن مزيــة  أو ترهيــب  والمبلغيــن ضــد أي تهديــد 
مســتحقة أو أي فعــل أو امتنــاع غيــر مشــروعين والــذي قــد 

يطالــه نتيجــة هــذا التبليــغ. 
3- للبنــك المركــزي أن يرفــض البــاغ إذا رأى أن الغــرض 
منــه الكيــد أو التضليــل، وفــي هــذه الحالــة يســتثنى  الُمبلــغ 
مــن الحمايــة الــواردة فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة،  ولــكل 

regarding the inspection of practitioners, like a 
practitioner who is listed in the capital market 
which is under another law. For this purpose, 
SAMA shall have the  following powers:

a. Establish a framework for inspection over 
practitioners, provided that SAMA shares this 
framework with that body to work according to its 
requirements.

b. Restrict all or some of inspection cases of 
practitioners through SAMA under the framework 
stipulated in sub-paragraph )a( of this Article, pro-
vided that SAMA, when carrying out such inspec-
tion, provides that body with a report in the event 
that it suspects violations of the provision of law 
that the application of which is overseen by such 
body.

4. The local public body, with respect to par-
agraph )3( of this Article and with regard to infor-
mation that it may request from time to time from 
practitioners, shall comply with the provisions 
contained in Chapter )VII( of this Law.

Article 18:
1. Board members, CEO or general manager, 

senior executives, employees, and internal and 
external auditors of the practitioner shall imme-
diately notify SAMA of any violation of the provi-
sions of this Law and its regulations or decisions 
or instructions issued in implementation thereof, 
or in case of any event that threatens or affects 
such practitioner›s reputation or financial posi-
tion. Moreover, SAMA may set rules and instruc-
tions to regulate such matter.

2. Under the provisions of this Article, all 
whistleblowers are granted the necessary protec-
tion established in the laws related to the protec-
tion of witnesses and whistleblowers against any 
threat, intimidation, deprivation of due benefits or 
any unlawful act or omission that may be affect 
such whistleblowers as a result of this reporting. 
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مــن أصابــه ضــرر نتيجــة ذلــك البــاغ الحــق فــي طلــب اتخــاذ أي 
إجــراء أمــام الجهــة المختصــة بمــا يتوافــق مــع األنظمــة ذات 

العاقــة.

المادة التاسعة عشرة:
للبنــك المركــزي التعــاون والتنســيق مع الجهــات األجنبية 
النظيــرة لغــرض تبــادل البيانــات أو المعلومــات أو المســتندات 
بالقطــاع  العاقــة  ذات  والرقابيــة  اإلشــرافية  الزيــارات  أو 

البنكــي، بمــا يتوافــق مــع أهــداف النظــام.

المادة العشرون:
يتولــى البنــك المركــزي اإلشــراف علــى التصفيــة اإلجباريــة 

واالختياريــة ألعمــال الممارس.

الفصــل الخامــس: األحــكام الخاصــة بممــارس نشــاط 
تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال

المادة الحادية والعشرون:
يحظــر علــى أي شــخص غيــر مرخــص لــه بممارســة نشــاط 
تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال فــي المملكــة أن يســتعمل 
كلمــة )بنــك( ومرادفاتهــا أو أي تعبيــر يماثلهــا فــي أيــة لغــة 
ســواء فــي أوراقــه، أو مطبوعاتــه، أو عنوانــه التجــاري أو اســمه 

أو فــي دعاياتــه أو إعاناتــه، ويســتثنى مــن ذلــك:
أ- البنوك المركزية األجنبية ومثياتها،
ب-أي شخص يستثنيه البنك المركزي.

المادة الثانية والعشرون:

3. SAMA may reject the whistleblower report 
if it was considered as malice or misleading, and 
the whistleblower in this case is excluded from 
this protection brought under subparagraph )2( 
above in case of malicious whistleblowing, and 
any person suffered from damages caused by 
this report may request applying the necessary 
actions before the specialised authority in accord-
ance with the relevant applicable laws.

Article 19:
SAMA may cooperate and coordinate with 

foreign counterparts for the purpose of exchang-
ing data, information, documents, or supervisory 
and control visits related to the banking sector, in 
compatibility with the objectives of the law.

Article 20:
SAMA shall supervise the compulsory and 

voluntary liquidation of the activities of the practi-
tioner business.

Chapter V: Provisions for Practitioner of 
Receiving and Accepting Deposits and 
Funds Activity

Article 21:
Any person who is not authorized to engage 

in the receiving and accepting deposits and funds 
activity in the Kingdom is prohibited from using 
the word “bank”, its synonyms or any term similar 
thereto in any language whether in its documents, 
publications, commercial address, name, adver-
tisements or commercials, excluding:

a. Foreign central banks and the like,
b. Any person excluded by SAMA.

Article 22:
1. The practitioner of receiving and accepting 
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وقبــول  تلقــي  لنشــاط  الممــارس  يكــون  أن  يجــب   -1
المســاهمة. شــركة  لشــكل  متخــذًا  واألمــوال؛  الودائــع 

2- للبنــك المركــزي اســتثناء المتطلــب المنصــوص عليــه 
تلقــي  نشــاط  لممــارس  المــادة  هــذه  مــن   )1( الفقــرة  فــي 
الرئيســي  مركــزه  يكــون  الــذي  واألمــوال  الودائــع  وقبــول 

المملكــة. خــارج  مؤسســًا 

المادة الثالثة والعشرون:
يضــع البنــك المركــزي اللوائــح التــي تنظــم األطــر العامــة 
للحوكمــة واإلدارة الفعالــة لممارســي نشــاط تلقــي وقبــول 

الودائــع واألمــوال، وتشــمل:
أ- مؤهــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــن فــي حكمهــم، 
مجلــس  أعضــاء  حكــم  فــي  بمــن  ويقصــد  ومســؤولياتهم. 
ذات  ومهــام  أعمــال  يتولــى  مــن  هــو  النظــام  فــي  اإلدارة 
طبيعــة مشــابهة لهــذا المجلــس فــي غيــر شــركة المســاهمة 
مثــل المالــك فــي المؤسســة الفرديــة ومجلــس المديريــن فــي 

المحــدودة. المســئولية  الشــركة ذات 
ب- التشــكيل والتعييــن والشــؤون المتعلقــة بمجلــس 

اإلدارة ومــن فــي حكمهــم.
ج- مسؤوليات اإلدارة التنفيذية.

فــي  ومــن  اإلدارة  مجلــس  عــن  المنبثقــة  اللجــان  د- 
. حكمهــم

هـ- حقوق المساهمين.
و- اإلفصــاح والشــفافية؛ بمــا يشــمل اإلعــان عن النتائج 
الماليــة، والقوائــم الماليــة، واألحــداث الجوهريــة ذات األثــر 

علــى ســامة واســتقرار القطــاع البنكــي والمتعامليــن فيــه.

المادة الرابعة والعشرون:
واألمــوال  الودائــع  وقبــول  تلقــي  نشــاط  1-لممــارس 
اســتخدام الودائــع واألمــوال، أو أي دخــل آخــر مكتســب منهــا 

لألغــراض اآلتيــة: 
ألشــخاص  االئتمانيــة  والتســهيات  االئتمــان  منــح  أ. 

آخريــن. 

deposits and funds activity shall take the form of 
a joint stock company.

2. SAMA may exempt practitioner of receiving 
and accepting deposits and funds activity from the 
requirement stipulated in paragraph )1( of this Ar-
ticle if its head office is incorporated outside the 
Kingdom.

Article 23:
SAMA shall set regulations which regulate 

general frameworks for effective governance and 
management for practitioners of receiving and 
accepting deposits and funds activity, including:

a. Qualifications and responsibilities of board 
members and the like. The like concept refers to 
who undertake the tasks and responsibilities with 
similar natures as the board in entities other than 
joint stock companies, such as the owner of an in-
dividual institution, the managers’ board in limited 
liability companies. 

b. Formation, appointment and affairs related 
to the board of directors and the like.

c. Responsibilities of the executive manage-
ment.

d. The board of directors’ sub-committees 
and the like.

e- Shareholder rights.
f- Disclosure and transparency; including 

the announcement of financial results, financial 
statements, and material events with an impact 
on the safety and stability of the banking sector 
and its participants.

Article 24:
1. The practitioner of receiving and accepting 

deposits and funds activity may use deposits and 
funds, or any other income earned therefrom, for 
the following purposes: 

a. Granting credit and credit facilities to other 
persons. 
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ب. االستثمار. 
ج. تمويل أي نشاط آخر يمارسه.

2- يجــب علــى ممــارس نشــاط تلقــي وقبــول الودائــع 
االئتمــان  منــح  نشــاطي  تنظــم  سياســات  وضــع  واألمــوال 
مــن  عليهــا  موافــق  واالســتثمار  االئتمانيــة  والتســهيات 
مجلــس إدارتــه، علــى أن تكــون هــذه السياســات متوافقــة مــع 

والتعليمــات. واللوائــح  النظــام 
لتنظيــم  العامــة  القواعــد  وضــع  المركــزي  للبنــك   -3
األغــراض المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة، 

ومــن ذلــك اآلتــي:
والتســهيات  االئتمــان  لمجمــوع  األعلــى  الحــد  أ- 
االئتمانيــة التــي يجــوز لممــارس نشــاط تلقــي وقبــول الودائــع 

تقديمهــا. أكثــر  أو  واألمــوال 
أو  االئتمــان  مــن  معينــة  أنــواع  تقييــد  أو  منــع  ب- 

األخــرى. المعامــات  أو  االئتمانيــة  التســهيات 
ج-التأمينــات النقديــة التــي يجــب أن يحتفــظ بهــا ممــارس 
نشــاط تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال مقابــل أنــواع معينــة 

مــن االعتمــادات أو الكفــاالت.
د- الحــد األدنــى لنســب الضمــان التــي يجــب مراعاتهــا 
فــي أنــواع معينــة مــن االئتمــان والتســهيات االئتمانيــة بيــن 

مبالــغ االئتمــان واألصــول المقدمــة ضمانــا لهــا.
وقبــول  تلقــي  لنشــاط  الممــارس  علــى  يجــب  هـ-مــا 

باالســتثمار. قيامــه  عنــد  مراعاتــه  واألمــوال  الودائــع 
التــي يجــب علــى كل ممــارس   و-تحديــد الموجــودات 
نشــاط تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال االحتفــاظ بهــا داخــل 
ــة  المملكــة، والتــي ال يجــوز أن تقــل قيمتهــا عــن نســبة مئوي
مــن التزامــات الودائــع التــي يحددهــا البنــك المركــزي، وتحديــد 

ــع(. ــح )التزامــات الودائ المقصــود فــي هــذا النظــام بمصطل
ز- تحديــد المقصــود فــي هــذا النظــام بمصطلــح )الودائع 

واألموال(.

المادة الخامسة والعشرون:

b. Investment. 
c. Financing its other activities.
2. The practitioner of receiving and accepting 

deposits and funds activity must place a policy 
that regulates both granting credit and credit fa-
cilitating and investment approved by its board of 
directors, subject to being in compliance with the 
law, regulations and instructions.

3. SAMA may set general rules for regulating 
the purposes stipulated in paragraph )1( of this 
Article, including the following:

a. The maximum, or a higher, limit of the total 
credit and credit facilities that a practitioner of re-
ceiving and accepting deposits and funds activity 
may offer.

b. Preventing or restricting certain types of 
credit, credit facilities or other transactions.

c. Cash margins that shall be held by a prac-
titioner of receiving and accepting deposits and 
funds activity against certain types of letters of 
credit or guarantees.

d. The minimum guarantee ratios that shall 
be observed in certain types of credit and credit 
facilities between the amounts of credit and the 
assets provided to guarantee them.

e. Considerations that shall be taken into ac-
count by the practitioner of receiving and accept-
ing deposits and funds activity when engaging in 
investment.

f. Determining the assets that each practition-
er of receiving and accepting deposits and funds 
activity shall hold inside the Kingdom, and whose 
value shall not be less than a percentage of the 
deposit liabilities determined by SAMA; and defin-
ing the meaning of the term )deposit liabilities(.

g. Defining the meaning of the term )deposits 
and funds( in this Law.

Article 25:
SAMA may regulate the following issues as 
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للبنــك المركــزي بتعليمــات ُيصدرهــا أن ُينظــم المســائل 
اآلتيــة: 

أ-تحديد السنة المالية.
ب- تحديد ساعات العمل واإلجازات للقطاع البنكي. 

المادة السادسة والعشرون:
البنكيــة  األعمــال  نشــاطات  تنظيــم  المركــزي  للبنــك 
تلقــي وقبــول  للحــدود مــن قبــل ممارســي نشــاط  العابــرة 
الودائــع واألمــوال، وذلــك بمــا يراعــي طبيعــة هــذه األنشــطة 

وبمــا يحقــق أهــداف النظــام، وســامة القطــاع البنكــي.

المادة السابعة والعشرون:
يحظــر علــى أي ممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول الودائــع 
والتســهيات  االئتمــان  منــح  لنشــاط  وكذلــك  واألمــوال 

باآلتــي: القيــام  االئتمانيــة 
 1 - أن يمنح -بضمان أسهمه - ائتمانًا.

2- أن يتحمــل -بضمــان أســهمه أو احتياطاتــه النظاميــة- 
أي التــزام مالــي مثــل الكفالــة أو الضمــان.

3 - أن يمنــح ائتمــان ألي طــرف ذي عاقــة بــا ضمــان، 
أو أن يتحمــل أي التــزام مالــي مثــل الكفالــة والضمــان عــن أي 

طــرف ذي عاقــة بــا ضمــان، ألي مــن:
أ - عضــو مجلــس إدارتــه أو اللجــان المنبثقــة عنــه أو عضــو 

لجنــة مراجعتــه أو مراجــع حســاباته أو صاحــب ملكيــة كبيرة،
شــركة مســاهمة  شــكل  المتخــذة  غيــر  المنشــأة   - ب 
مدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية متــى كان أحــد أعضــاء 
مجلــس إدارة ذلــك الممــارس أو كبــار تنفيذيــه أو أحــد مراجعي 
ــه فيهــا مصلحــة  ــرًا لهــا أو ل حســاباته شــريكًا للمنشــأة أو مدي

مباشــرة أو غيــر مباشــرة،
ج - الشــخص أو المنشــأة غيــر المتخــذة شــكل شــركة 
مســاهمة مدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية متــى كان 
أحــد أعضــاء مجلــس إدارة ذلــك الممــارس أو أحــد أعضــاء لجنــة 

مراجعتــه أو أحــد مراجعــي حســاباته كفيــا لهــا،
د. المنشــأة األم والشــقيقة والتابعــة ومــا يتفــرع مــن 

أي منهــا.
هـــ- أحــد موظفيــه بمبالــغ تزيــد علــى رواتبــه مــدة أربعــة 

أشــهر.
و- أي طرف ذو عاقة آخر تحدده التعليمات.

per instructions it issues: 
a. Determining the fiscal year.
b. Setting the business hours and holidays in 

the banking sector. 

Article 26:
SAMA may regulate cross-border banking ac-

tivities by practitioners of receiving and accepting 
deposits and funds activity, in a manner that takes 
into account the nature of these activities and 
achieves the objectives of this Law and sound-
ness in the banking sector.

Article 27:
Practitioners of receiving and accepting de-

posits and funds activity, as well as granting cred-
it and credit facilities activity, are prohibited from 
the following:

1. To grant–through the security of their 
shares–credit.

2. To undertake - with a guarantee on its 
shares or statutory reserves – any financial obli-
gation such as guarantee or collateral.

3. To grant, without guarantees or collateral, a 
credit for any relevant party; or undertake any fi-
nancial obligation such as guarantee or collateral 
for any relevant party without security, including:

a. The members of their board, including its 
committees, or its audit committee; their auditor; 
or a significant owner.

b. An entity that does not take the form of a 
joint stock company listed in the Saudi Stock Ex-
change where a board member, senior executives 
or auditors of that practitioner is a partner of, or a 
manager at, such entity or has a direct or indirect 
interest in it.

c. A person or an entity that does not take the 
form of a joint stock company listed in the Sau-
di Stock Exchange whose guarantor is a board 
member, a member of its audit committee, or one 
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4 - للبنــك المركــزي أن يضــع ضوابــط وأحــكام إضافيــة 
علــى ممارســي نشــاط تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال تخــص 
منــح ائتمــان ألي طــرف ذو عاقــة بــه، أو أن يتحمــل أي التــزام 

مالــي مثــل الكفالــة والضمــان عــن أي طــرف ذو عاقــة بــه.

المادة الثامنة والعشرون:
اســتثناًء مــن الفقــرة الفرعيــة )هـــ( مــن الفقــرة )3( مــن 
المــادة )الســابعة والعشــرون( مــن النظــام، للبنــك المركــزي 
–وفــق الضوابــط واألحــكام- أن ُيقــرر تمكيــن الممــارس مــن 
أن يمنــح أيــًا مــن موظفيــه ائتمــان دون ضمــان؛ وذلــك بغــرض 
توفيــر بيئــة جاذبــة للعمــل فــي القطــاع البنكــي وبمــا ال يخــل 
وحقــوق  وأمــوال  ودائــع  حمايــة  بتعزيــز  المتعلــق  بالهــدف 

المودعيــن. ومصالــح 

المادة التاسعة والعشرون:
ــع  ــول الودائ ــى أي ممــارس لنشــاط تلقــي وقب يحظــر عل
ذلــك  مــن  ويســتثنى  اســتئجاره،  أو  عقــار  تملــك  واألمــوال 

اآلتــي:
لســكنى  أو  األعمــال  إلدارة  ضروريــًا  ذلــك  كان  إذا   - أ 
المســئولية  ألغــراض  أو  عنهــم  الترفيــه  أو  الموظفيــن 

. عيــة الجتما ا
ب – مــا يــؤول لــه وفــاًء لديــن لــه ِقبــل الغيــر، وفــي هــذه 
الحالــة يتوجــب علــى ذلــك الممــارس تصفيــة العقــار خال ثاث 
ســنوات مــن تاريــخ تملكــه وفــق مــا ُيحــدده البنــك المركــزي، 
وللبنــك المركــزي زيــادة هــذه المــدة وفــق تعليمــات يضعهــا.

of its auditors of that practitioner.
d. The parent, sister, subsidiaries and any off-

shoots thereof.
e. Any of their employees with fees exceeding 

their four months’ salary.
f. any other relevant party specified in the in-

structions.
4. SAMA may set additional controls and 

provisions on the practitioners of receiving and 
accepting deposits and funds activity regarding 
granting credit; or undertake any financial obliga-
tion such as guarantee or collateral in respect of 
relevant party to its.

Article 28:
As an exception to sub-paragraph )e( of par-

agraph )3( of Article )27( of this Law, SAMA–in ac-
cordance with the controls and provisions– may 
decide to enable the practitioner to grant any of 
its employees, without security, credit. This is for 
the purpose of ensuring attractive working envi-
ronment in the banking sector, without prejudice 
to the objectives relevant to promoting the protec-
tion of deposits, funds, rights and interests of the 
depositors.

Article 29:
Any practitioner of receiving and accepting 

deposits and funds activity is prohibited from 
owning or renting a real estate, with the exception 
of the following:

a. If it is necessary for the purposes of man-
aging the business; employees› accommodation 
or recreation; or social responsibility.

b. The collection of debts due from others to 
that practitioner, and, in this case, such practi-
tioner shall dispose the real estate within three 
years from the date of its ownership, as specified 
by SAMA, and SAMA may increase this period in 
accordance with instructions it sets.
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المادة الثالثون:
1 - للبنــك المركــزي وضــع التعليمــات الخاصــة لهيــكل 
ملكيــة الممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال.

2- للبنــك المركــزي صاحيــة المراجعــة والرفــض ووضــع 
التعليمــات أو الشــروط بشــأن أي مقتــرح لتحويــل ملكيــة كبيرة 
أو حصة سيطرة أو حصة استراتيجية لدى أي ممارس لنشاط 
تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال إلــى شــخص آخــر. وفــي حــال 
تــم التحويــل دون الحصــول علــى الموافقــة أو اإلشــعار الــازم 
فــإن للبنــك المركــزي صاحيــة تعديــل أو إلغــاء ذلــك التحويــل 
وفــق تقديــره. ويحــدد البنــك المركــزي المقصــود بمصطلــح 
)الملكيــة الكبيــرة(، ومصطلــح )حصــة الســيطرة(، ومصطلــح 

)حصــة اســتراتيجية(.
3- يجــب علــى أي ممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول الودائع 
واألمــوال إشــعار البنــك المركــزي بــأي مقتــرح لتحويــل ملكيــة 
وفــق  لديــه  اســتراتيجية  حصــة  أو  ســيطرة  حصــة  أو  كبيــرة 

الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة.

المادة الحادية والثالثون:
يلتــزم الممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول الودائــع واألموال 

باآلتي:
أ- االحتفــاظ فــي جميــع األوقــات بمتطلبــات رأس المــال، 
والوديعــة النظاميــة، واالحتياطيــات، والســيولة، التــي يحددها 

النظــام أو اللوائح.
ب- عــدم تجــاوز مجمــوع النســب التــي يحددهــا النظــام 
أو اللوائــح بشــأن منــح ائتمــان أو تقديــم كفالــة أو ضمــان مالــيٍّ 

آخــر لصالــح أي شــخص.
اســتخدام  أو  المــال  رأس  تخفيــض  أو  زيــادة  عــدم  ج- 
رصيــد االحتياطيــات المقــررة بموجــب النظــام دون موافقــة 

مســبقة مــن البنــك المركــزي.
د- أي متطلبــات احترازيــة أخــرى يعتمدهــا البنك المركزي 
مــن خــال اللوائــح علــى أن تشــمل نســبة كفايــة رأس المــال 
النظــام  أهــداف  مــع  يتوافــق  بمــا  الماليــة  الرافعــة  ونســبة 

ــة. ويتســق مــع أفضــل الممارســات الدولي

Article 30:
1. SAMA may set instructions for the owner-

ship structure of the practitioner of receiving and 
accepting deposits and funds activity.

2. SAMA may have the power to review, reject 
and set any instructions and conditions regarding 
any proposal to transfer a significant ownership, a 
controlling share or a strategic share of any prac-
titioner of receiving and accepting deposits and 
funds activity to another person. If the transfer is 
made without obtaining the necessary approval or 
notification, SAMA shall have the power to amend 
or cancel that transfer at its discretion. SAMA shall 
define the meaning of the terms “significant own-
ership”, “controlling share” and “strategic share”.

3. Any practitioner of receiving and accepting 
deposits and funds activity shall notify SAMA of 
any proposal to transfer a significant ownership, 
controlling share, or strategic share in accord-
ance with paragraph )2( of this Article.

Article 31:
The practitioner of receiving and accepting 

deposits and funds activity shall comply with the 
following:

a. Maintain at all times the requirements of 
capital, statutory deposit, reserves and liquidity, 
as determined by the Law or regulations.

b. Not to exceed the total percentages speci-
fied by the Law or regulations regarding granting 
credit, or providing a guarantee or other financial 
security for the benefit of any person.

c. Not to increase or decrease the capital or 
use the reserves balance prescribed by the Law 
without SAMA’s prior approval.

d. Any other prudential requirements ap-
proved by SAMA through the regulations, subject 
to include capital adequacy ratio and leverage 
ratio in accordance with the objectives of the law 
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المادة الثانية والثالثون: 
الودائــع  وقبــول  تلقــي  نشــاط  ممــارس  كل  علــى   -1
جميــع  فــي  المركــزي  البنــك  لــدى  يحتفــظ  أن  واألمــوال 
األوقــات بوديعــة نظاميــة ال تقــل عــن )%11( أحــد عشــر فــي 
المائــة مــن التزامــات ودائعــه. ويجــوز للبنــك المركــزي تعديــل 
هــذه النســبة وفقــا لمقتضيــات الصالــح العــام بشــرط أال تقــل 
عــن )%10( عشــرة فــي المائــة وال تزيــد علــى )%17.5( ســبعة 
عشــر ونصــف فــي المائــة، ومــع ذلــك فللبنــك المركــزي أن 
يتجــاوز هذيــن الحديــن بعــد موافقــة المحافــظ وفــق ضوابــط 

يعتمدهــا مجلــس إدارة البنــك المركــزي. 
الودائــع  وقبــول  تلقــي  نشــاط  ممــارس  كل  2-علــى 
واألمــوال أن يحتفــظ باحتياطــي ســيولة ال يقــل عــن )15%( 
خمســة عشــر فــي المائــة مــن التزامــات ودائعــه، ويكــون هــذا 
يمكــن  التــي  أو األصــول  الذهــب  أو  النقــد  مــن  االحتياطــي 
تحويلهــا إلــى نقــود فــي أجــل قصيــر ال يزيــد علــى ثاثيــن يومــًا. 
ويجــوز للبنــك المركــزي متــى رأى ذلــك ضروريــًا أن يرفــع هــذه 

النســبة بحيــث ال تزيــد علــى )%20( عشــرين فــي المائــة.
3- يجــب علــى كل ممــارس لنشــاط تلقــي وقبول الودائع 
واألمــوال قبــل اإلعــان عــن توزيــع أيــة أربــاح أن يرحــل إلــى 
االحتياطــي النظامــي مبلغــا ال يقــل عــن )%25( مــن أرباحــه 
الســنوية الصافيــة إلــى أن يصبــح االحتياطــي المذكــور مســاويا 
علــى األقــل لــرأس المــال المدفــوع لذلــك الممــارس. ويحظــر 
علــى أي ممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال 
أن يدفــع أرباحــًا، أو أن يحــول أي جــزء مــن أرباحــه إلــى الخــارج، 
إال بعــد اســتهاك جميــع مصروفــات التأســيس وأيــة خســارة 
يتكبدهــا، وبعــد اقتطــاع مــا ال يقــل عــن )%10( مــن قيمــة 
المصروفــات الرأســمالية إلــى أن يتــم اســتهاك جميــع هــذه 

المصروفــات.

المادة الثالثة والثالثون:

and international best practices.

Article 32: 
1. Practitioners of receiving and accepting de-

posits and funds activity shall maintain at SAMA, at 
all times, a statutory deposit of no less than elev-
en percent )11%( of their deposit liabilities. SAMA 
may amend this percentage in accordance with 
the requirements of the public interest, provided 
that it is not less than ten percent )10%( and not 
more than seventeen and a half percent )17.5%(; 
however, SAMA may exceed these limits after the 
approval of its Governor, according to controls ap-
proved by the Board of Directors of SAMA. 

2. Practitioners of receiving and accepting de-
posits and funds activity shall maintain a liquid-
ity reserve of no less than fifteen percent )15%( 
of their deposit liabilities. This reserve shall be 
in the form of cash, gold, or assets that can be 
converted into cash in a short term not exceed-
ing thirty days. SAMA may, whenever it deems it 
necessary, raise this percentage to no more than 
twenty percent )20%(.

3. Practitioners of receiving and accepting de-
posits and funds activity shall–before announcing 
the distribution of dividends–transfer to the stat-
utory reserve an amount of no less than twenty 
five percent )25%( of their net annual profits un-
til the said reserve becomes at least equal to the 
paid-up capital of this practitioner. Moreover, such 
practitioner shall not pay dividends or transfer 
abroad any part of their profits, except after all 
its incorporation expenditures and incurred loss-
es are completely have been written off, and after 
deducting no less than ten percent )10%( of the 
value of capitalized expenditures until all such ex-
penditures have been completely written off.

Article 33:
1. A practitioner of receiving and accepting 
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وقبــول  تلقــي  لنشــاط  ممــارس  أي  علــى  1-يحظــر 
الودائــع واألمــوال أن يمنــح ائتمــان أو تســهيات ائتمانيــة أو 
أن يقــدم كفالــة أو ضمانــا مالــي آخــر لصالــح أي شــخص بمبالــغ 
ــة مــن  يتجــاوز مجموعهــا )%25( خمســة وعشــرين فــي المائ
تلقــي  لنشــاط  الممــارس  مــال  ورأس  احتياطيــات  مجمــوع 
الودائــع واألمــوال المدفــوع أو المســتثمر. ويجــوز  وقبــول 
وبالشــروط  العامــة  المصلحــة  لمقتضيــات  المركــزي  للبنــك 
التــي يحددهــا أن يزيــد هــذه النســبة إلــى )%50( خمســين فــي 

المائــة.
2- للبنــك المركــزي أن يضــع ضوابــط وأحــكام وحــدود 
أخــرى علــى ممارســي نشــاط تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال 
بشــأن الحكــم المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه 
المــادة علــى أال يتجــاوز الحــدود الموضوعــة فــي تلــك الفقــرة.

المادة الرابعة والثالثون:
1 - علــى كل ممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول الودائــع 

باآلتــي: االلتــزام  واألمــوال 
أ- إرســال البيانــات الدوريــة للبنــك المركــزي بشــكل دقيق 

ووفــق اآلليــة والمــدد التــي يضعهــا البنــك المركزي.
ــان موحــد شــهري  ــى البنــك المركــزي بي ب- أن يرســل إل
عــن مركــزه المالــي، وذلــك فــي نهايــة الشــهر التالــي، ويجــب 
أن يكــون هــذا البيــان حقيقــي وصحيــح وبالشــكل الــذي يحــدده 

البنــك المركــزي.
بيــن  مــن  أكثــر  أو  حســابات  مراجــع  ســنويًا  تعييــن  ج- 
مراجعــي الحســابات المرخــص لهــم بالعمــل فــي المملكــة.

بصــورة  وتزويــده  المســبق  المركــزي  البنــك  إشــعار  د- 
تقريــر  علــى  يشــتمل  والــذي  الســنوي  المالــي  التقريــر  مــن 
الــذي  بالشــكل  وذلــك  الســنوي  الخارجــي  حســاباته  مراجــع 
يحــدده البنــك المركــزي، قبــل عرضــه علــى الجمعيــة العامــة أو 

العمــوم أيهمــا يســبق.
هـــ- يجــب أن يتــم مــا اشــير لــه فــي الفقــرة الفرعيــة )د( 
مــن الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة خــال الســتة األشــهر التاليــة 

النقضــاء الســنة الماليــة للممــارس علــى األكثــر.
2- علــى مراجــع الحســابات الخارجــي المعيــن مــن قبــل 
ممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال االلتــزام 

باآلتــي:
أ- تقديــم تقريــر ســنوي للممــارس علــى أن يتضمــن هــذا 

deposits and funds activity shall not grant credit 
or credit facilities or provide a guarantee or other 
financial security for the benefit of any person in 
amounts totaling more than twenty five percent 
)25%( of the total reserves and paid-up or invest-
ed capital of such practitioner. SAMA may, for the 
requirements of the public interest and on the 
conditions it determines, increase this percentage 
to fifty percent )50%(.

2. SAMA may set controls, provisions, and 
other limits over practitioners of receiving and 
accepting deposits and funds activity in regard 
the rule stipulated in paragraph )1( of this Article 
provided that it not exceeded limits established by 
that paragraph.

Article 34:
1. Practitioners of receiving and accepting 

deposits and funds activity shall comply with the 
following:

a. Sending periodic statements to SAMA ac-
curately and in accordance with the mechanism 
and periods set by SAMA. 

b. Sending to SAMA a monthly consolidated 
statement on their financial position, at the end of 
the following month. This statement shall be fac-
tual, correct and in the form determined by SAMA. 

c. Appointing an auditor)s( annually from au-
ditors licensed to work in the Kingdom. 

d. Notifying SAMA in advance and provided 
with a copy of the annual financial report includ-
ing its external auditor)s( annual report in the 
form determined by SAMA, before presenting it 
to the general assembly or the public, whichever 
occurs earlier.

e. Sub-paragraph )d( of paragraph )1( of this 
Article shall be completed within the six months 
following the end of the fiscal year of the practi-
tioner at most.

2. External auditors appointed by the prac-
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التقرير رأي مراجع الحسابات الخارجي الحقيقي والعادل حول 
القوائــم الماليــة الخاصــة بالممــارس للســنة الماليــة المنصرمــة 
مــن كافــة النواحــي الجوهريــة ومــدى تمثيــل القوائــم الماليــة 
لذلــك الممــارس ووفــق عملياتــه للســنة الماليــة المنصرمــة 
ومــدى اقتناعــه بأيــة إيضاحــات أو معلومــات يكــون قــد طلبهــا 
موظفيــه،  مــن  غيرهــم  أو  الممــارس  ذلــك  مســؤولي  مــن 

وتلــك القوائــم الماليــة هــي كاآلتــي:
1- قائمة المركز المالي.

2- قائمة الدخل.
3- قائمة الدخل الشامل.

4- قائمة التغييرات في حقوق الملكية.
5- قائمة التدفقات النقدية.

وتزويــده  المركــزي  البنــك  مــع  مباشــرة  التنســيق  ب- 
وإشــعار  مراجعتــه،  محــل  الممــارس  عــن  معلومــات  بــأي 
البنــك المركــزي عــن أي تجــاوزات أو عــدم التــزام باألنظمــة 
أو اللوائــح أو التعليمــات المرعيــة أو أي ماحظــات تتعلــق 
بالنواحــي الرقابيــة قــد تؤثــر علــى أداء الممــارس لنشــاط تلقــي 
وقبــول الودائــع واألمــوال وســمعته مــن خــال بيــان دوري 

ربــع ســنوي يرســل مباشــرة للبنــك المركــزي. 
البنــك  ج- يتحمــل المراجــع الخارجــي المســئولية تجــاه 
المعلومــات  صحــة  أو  شــفافية  عــدم  حــال  فــي  المركــزي 
الضروريــة التــي يتضمنهــا التقريــر أو البيــان الــدوري أو عــدم 

اكتمالهمــا.
3 – تحــدد اللوائــح عــدد ومهــام وأســس وضوابــط اختيــار 
مراجــع الحســابات الخارجــي لممــارس نشــاط تلقــي وقبــول 
إعــادة تعيينــه.  الودائــع واألمــوال ومــدة تعيينــه وإمكانيــة 

ويكــون للبنــك المركــزي الصاحيــات اآلتيــة:
الودائــع  وقبــول  تلقــي  لنشــاط  الممــارس  إلــزام   - أ 
ــر مراجــع الحســابات الخارجــي،  واألمــوال فــي أي وقــت بتغيي
أو أن ُيعّيــن مراجــع حســابات خارجــي آخــر علــى نفقــة ذلــك 

اللوائــح. تحددهــا  التــي  األحــوال  فــي  وذلــك  الممــارس 
ب - أن يطلــب مباشــرة مــن مراجــع الحســابات الخارجــي 
تزويــده  واألمــوال  الودائــع  وقبــول  تلقــي  نشــاط  لممــارس 
والبيانــات  الوثائــق  مــن  وغيرهــا  والمســتندات  بالتقاريــر 
وللبنــك  الممــارس،  بذلــك  العاقــة  بأعمالــه ذات  المتصلــة 
فيمــا  الخارجــي  الحســابات  مراجــع  مــع  التنســيق  المركــزي 

الممــارس. ذلــك  إلــى  الرجــوع  قدمــه دون 

titioner of receiving and accepting deposits and 
funds shall comply with the following:

a. Submit an annual report to the practition-
er which includes the true and fair opinion of the 
external auditor on the extent to which financial 
statements of such practitioner represents the 
previous fiscal year in all material respects, and 
according to its operations for the previous fis-
cal year, and the extent to which such auditor is 
satisfied with any clarifications or information 
that they may have requested from the practition-
er’s officials or other employees. These financial 
statements are as follows:

1- Statement of finacial position.
2- Income statement.
3- Comprehensive income statement.
4- Change in ownership rights’ statement.
5-Statement of cash flows.
b. Coordinate directly with SAMA and provid-

ing it with any information about the practitioner 
under review, and notify SAMA of any irregulari-
ties or non-compliance with the applicable laws, 
regulations or instructions; or any observations 
related to oversight aspects that may affect 
the practitioner’s performance and reputation 
through a quarterly periodic statement sent di-
rectly to SAMA. 

c. The external auditor shall hold the respon-
sibility towards SAMA in the event that the nec-
essary information contained in the report or the 
periodic statement is not transparent, incorrect, 
or incomplete.

3. The regulations shall set the number, tasks, 
basis, appointment duration, possibility of reap-
pointment, and selection controls of the external 
auditor for the practitioner of receiving and ac-
cepting deposits and funds activity. SAMA shall 
have the power to:

a. Require the practitioner of receiving and 
accepting deposits and funds activity, at any time, 
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المادة الخامسة والثالثون:
ومــن  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  مــن  كل  يكــون 
فــي حكمهــم والرئيــس التنفيــذي ومديــر الفــرع والمســئول 
لنشــاط  الممــارس  لــدى  التنفيــذي  والمســئول  اإلشــرافي 
تلقــي وقبــول الودائــع واألموال؛ مســئواًل مســئولية شــخصية 

-كل فــي حــدود اختصاصــه الوظيفــي- عــن اآلتــي:
تقديــم  أو  االئتمانيــة  والتســهيات  االئتمــان  منــح  أ- 

بــدون ضمــان. آخــر  مالــي  التــزام  أي  أو  أو ضمــاٍن  كفالــة 
ب- مخالفــة أحــكام هــذا النظــام أو اللوائــح أو التعليمات 

أو القــرارات الصــادرة تنفيــذًا له. 

الفصل السادس: صندوق حماية الودائع

المادة السادسة والثالثون:
المودعيــن  لحمايــة  صندوقــًا  المركــزي  البنــك  ينشــئ 
قيــام  خــال  مــن  المالــي  االســتقرار  فــي  وللمســاهمة 
الصنــدوق بالتشــغيل الفعــال لنظــم وبرامــج حمايــة أمــوال 
بالبنــك  تنظيميــًا  الصنــدوق  ويرتبــط  المودعيــن،  وودائــع 
المركــزي، ويخضــع إلشــرافه ورقابتــه، وتكــون لــه شــخصية 
والتشــغيلي  المالــي  باالســتقال  ويتمتــع  عامــة،  اعتباريــة 

واإلداري.

to change its external auditor or appoint another 
external auditor at the expense of such practition-
er in the cases set forth in the regulations.

b. Directly request the external auditor em-
ployed by the practitioner of receiving and accept-
ing deposits and funds activity to supply it with 
reports, documents and other files and data relat-
ed to the auditor’s work that involves such practi-
tioner. SAMA may also further directly coordinate 
with the external auditor without the involvement 
of the practitioner.

Article 35:
Each of the board chairman and members 

and the like, the CEO, branch manager, the su-
pervisory officer, and the executive officer of the 
practitioner of receiving and accepting deposits 
and funds activity shall be responsible individual 
responsibility, each within the scope of their func-
tion competence, for the following:

a. granting credit and credit facilities, or pro-
viding guarantees, security or any other financial 
commitment without a security.

b. Violating the provisions of this Law or the 
regulations or instructions or decisions issued in 
implementation thereof.

Chapter VI: Deposits Protection Fund (DPF)

Article 36:
SAMA shall establish a fund to protect depos-

itors especially their funds and deposits and to 
contribute to achieving financial stability through 
the Fund›s effective operation of systems and 
programs regarding protecting depositors’ funds 
and deposits. The DPF shall be linked organiza-
tionally to SAMA, to be subject to its supervision 
and oversight. The DPF shall have a public legal 
personality with financial, operational and admin-
istrative autonomy.
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المادة السابعة والثالثون:
الودائــع  وقبــول  تلقــي  لنشــاط  الممــارس  علــى  يجــب 
واألمــوال االنضمــام لعضويــة البرامــج التــي يديرهــا الصندوق، 
كمــا يجــب عليــه دفــع المســاهمات الماليــة وأي مقابــل مالــي 

آخــر يترتــب علــى ذلــك يحــدده الصنــدوق.

المادة الثامنة والثالثون:
ُيصــدر البنــك المركــزي اللوائــح والتعليمــات المنظمــة 
الحصــر  المثــال ال  علــى ســبيل  وأعمالــه، ومنهــا  للصنــدوق 

اآلتــي:
أ- اإلطــار التنظيمــي للصنــدوق بمــا فــي ذلــك أعضائــه، 
الماليــة،  ومــوارده  وموظفيــه،  التنفيذيــة،  وإدارتــه  ولجانــه، 

ومراجعــي حســاباته.
للحصــول  الزمنــي،  الشــروط، واإلجــراءات، واإلطــار  ب- 

علــى العضويــة فــي البرنامــج الــذي يديــره الصنــدوق.
ج- تحديد مستوى ونطاق التغطية.

المؤهلــة(،  )الودائــع  بمصطلــح  المقصــود  تحديــد  د- 
المؤهليــن(. )المودعيــن  ومصطلــح 

لســداد  الزمنيــة  والفتــرة  البــدء  موجبــات  تحديــد  هـــ- 
المؤهليــن. المودعيــن 

و- تحديــد تفاصيــل اإلشــعارات الموجهــة للمودعيــن مــن 
قبــل الصنــدوق، وذلــك فــي حالــة إخفــاق أي ممــارس لنشــاط 

تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال. 
ز- العاقة بين الصندوق وصناديق المعالجة.

المادة التاسعة والثالثون:
ــة  ــع المؤهل يختــص  الصنــدوق بمســئولية ســداد الودائ
وفــق حــد التغطيــة المعلــن، ولــه -فــي ســبيل تحقيــق ذلــك- 

المهــام والصاحيــات اآلتيــة:
أ- تقييــم وتحديــد وتحصيــل األقســاط أو الرســوم أو أي 

مقابــل مالــي آخــر.

Article 37:
The practitioner of receiving and accepting 

deposits and funds activity shall join the mem-
bership of the programs administered by the DPF, 
and shall pay financial contributions and any oth-
er financial consideration arising therefrom spec-
ified by the DPF.

Article 38:
SAMA shall issue regulations and instructions 

regulating the DPF and its business, including but 
not limited to the following:

a. The organizational framework of the DPF, 
including its directors, committees, executive 
management, employees, financial resources and 
its auditors. 

b. Conditions, procedures, and timeframe for 
obtaining membership in the program adminis-
tered by the DPF.

c. Determining the level and scope of cover-
age for deposits.

d. Defining the meaning of the term “eligible 
deposits” and the term “eligible depositors”.

e. Determining the triggers and the time peri-
od for payments due from eligible depositors.

f. Determining the details of the notifications 
addressed to depositors by the DPF, in the event 
that any practitioner of receiving and accepting 
deposits and funds activity failure. 

g. The relation between the PDF and resolu-
tion funds.

Article 39:
The DPF mandate is the responsible of re-

imbursement of eligible deposits and, in order to 
achieve this, it has the power to:

a. Evaluate, determine and collect premiums, 
fees or any other financial consideration.

b. managing the fund’s resources and the im-
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ب- إدارة موارد الصندوق وتنفيذ عملياته.
ج- تقييــم كفايــة المــوارد الماليــة والدعــم المالــي مــن 

وقــت آلخــر. 
د- إعان الحد األقصى للتغطية.

تلقــي  لنشــاط  آخــر  ممــارس  إلــى  الودائــع  تحويــل  هـــ- 
وقبــول الودائــع واألمــوال بعــد أخــذ الموافقــة مــن البنــك 

المركــزي.
التغطيــة  حــد  حتــى  المؤهليــن  المودعيــن  تســديد  و- 
المعلــن فــي حالــة إخفــاق أي ممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول 

واألمــوال. الودائــع 
ــن  ــن المؤهلي ــن محــل المودعي ــدوق كدائ ــول الصن ز- حل
فــي المطالبــة باســترداد المبالــغ المســددة، وذلــك فقــط فــي 
المقــدار الــذي ســدده الصنــدوق إلــى المودعيــن المؤهليــن. 

تلقــي  لنشــاط  الممــارس  مــن  مباشــرة  الحصــول  ح- 
وقبــول الودائــع واألمــوال علــى المعلومــات الضروريــة التــي 
المعلومــات  تلــك  تكــون  وأن  اختصاصــه،  أداء  مــن  تمكنــه 

المناســب. بالوقــت  ومــزودة  وشــاملة  دقيقــة 
ط- اســتقبال ومشــاركة المعلومــات مــع شــبكة األمــان 
وبشــكل صحيــح  المناســب  بالوقــت  المملكــة  فــي  المالــي 
فــي  والتنســيق  المعلومــات  تبــادل  يكــون  وأن  وشــامل. 
اإلجــراءات مفصــل مــن خــال االتفاقيــات، وعلــى وجــه خــاص 
إشــرافي  إجــراء  فــرض  يتــم  عندمــا  المعلومــات  تبــادل  يتــم 
الودائــع  وقبــول  تلقــي  نشــاط  بممــارس  يتعلــق  جوهــري 
واألمــوال. وأن يتــم تطبيــق األحــكام واألطــر المتعلقــة بســرية 

المشــاركين. أولئــك  المعلومــات علــى جميــع 
لــدى  المودعيــن  معلومــات  إلــى  دخولــه  إتاحــة  ي- 
ممارســي نشــاط تلقــي وقبــول الودائــع واألمــوال بغــرض أداء 

اختصاصــه.
الودائــع  إلــزام أي ممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول  ك- 
تجــاه  التنفيــذ  واجبــة  اللتزاماتهــم  باالمتثــال  واألمــوال 

ولوائحــه. النظــام  هــذا  بموجــب  الصنــدوق 
والنظــم  والسياســات،  التشــغيل،  ميزانيــات  وضــع  ل- 

والممارســات.
م- إبرام العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم.

ن- أي صاحيــات أخــرى طارئــة أو ذات صلــة باختصــاص 
الصنــدوق.

plementation of its operations.
c. evaluate the adequacy of the financial re-

sources and financial and the financial support 
from time to time.

d. Announce the maximum limit for the cov-
erage.

e. Transfer deposits to another practitioner of 
receiving and accepting deposits and funds activ-
ity after obtaining SAMA’s approval.

f. Reimbursing eligible depositors to the max-
imum limit coverage in the event of failure to any 
practitioner of receiving and accepting deposits 
and funds activity.

g. Place the DPF as creditor by subrogation on 
behalf of the eligible creditors in claims for repay-
ment of the paid fees, in accordance to the ratio 
paid to the eligible creditors by the DPF.  

h. Obtain directly from the practitioner of re-
ceiving and accepting deposits and funds activi-
ty the necessary information that enables DPF to 
perform its mandate. Such information shall be 
accurate, comprehensive and timely.

i. Receive and share information with the fi-
nancial safety network in the Kingdom timely, ac-
curately and inclusively. Exchanging information 
and procedural coordination shall be in details 
through agreements, specifically when there is an 
enforcement of a material supervisory procedure 
related to the practitioner’s activity of receiving 
deposits and funds. This is subject to the imple-
mentation of the frameworks related to the confi-
dentiality of information on the entire participants. 

j. allow access to the practitioner of receiving 
and accepting deposits and funds activities’ de-
positors’ information in order to exercise its man-
date.

k. Require any practitioner of receiving and 
accepting deposits and funds activity to fulfil their 
enforceable obligations towards the DPF under 
this Law and its regulations.
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المادة األربعون:
يجب على الصندوق القيام باآلتي: 

أ- توعيــة العمــوم بالفوائــد والقيــود المتعلقــة بحمايــة 
ــع بمــا يحقــق أهــداف النظــام. الودائ

أي  إخفــاق  حالــة  فــي  وذلــك  المودعيــن،  إشــعار  ب- 
واألمــوال. الودائــع  وقبــول  تلقــي  لنشــاط  ممــارس 

بشــكل  والمســاهمات  األقســاط  وتحصيــل  تقييــم  ج- 
الودائــع. وقبــول  تلقــي  لنشــاط  الممارســين  مــن  دوري 

د- إيــداع متحصــات األقســاط والمســاهمات والرســوم 
حســاب  لــدى  االســتثمار  وعوائــد  آخــر  مالــي  مقابــل  وأي 

المركــزي. البنــك  فــي  للصنــدوق  مخصــص 
هـــ- اســتثمار المــوارد الماليــة للصنــدوق طبقــًا لسياســة 

اســتثمار معتمــدة.
دوري  بشــكل  التغطيــة  ونطــاق  مســتوى  مراجعــة  و- 
أن  مــن  للتأكــد  وذلــك  ســنوات،  خمــس  عــن  يزيــد  أال  علــى 
مســتوى ونطــاق التغطيــة يحققــان أغــراض الصنــدوق، وثــم 

المركــزي. للبنــك  نتائــج مراجعتــه  الرفــع بتقريــر عــن 
ز- الرفــع للبنــك المركــزي بــأي مخالفــة أو جريمــة مرتكبــة 
أو مشــتبه بارتكابهــا بشــأن هــذا الفصــل، ويمكــن للصنــدوق 
تقديــم أي مقتــرح للبنــك المركــزي بشــأن مــا تــم رفعــه مــن 

قبلهــم.
المالــي  تقريــره  مــن  بصــورة  المركــزي  البنــك  تزويــد  ح- 
الســنوي المراجــع مــن قبــل مراجــع حســابات خارجــي معتمــد 
)الثامنــة  المــادة  مــن  )أ(  الفقــرة  مــع  يتوافــق  بمــا  أكثــر  أو 

النظــام. مــن  والثاثــون( 

l. Establish operational budgets, policies, sys-
tems and practices.

m. Conclude contracts, agreements and 
memoranda of understanding.

n. Any other powers urgent or relevant to the 
mandate of the DPF.

Article 40:
The DPF shall: 
a. Raise public awareness on the benefits and 

restrictions related to protecting deposits in order 
to achieve the objectives of the Law.

b. Notify the depositors in the event that any 
practitioner of receiving and accepting deposits 
and funds activity failure.

c. Evaluating and collecting premiums and 
contributions periodically from practitioners of 
receiving and accepting deposits and funds activ-
ity.

d. Depositing the collected of premiums, con-
tributions, fees, any other financial consideration, 
and investment returns in an account in the Cen-
tral Bank for the DPF.

e. Investing the DPF›s financial resources in 
accordance with an approved investment policy.

f. Review the level and scope of coverage pe-
riodically, provided that it is not exceeding five 
years, in order to ensure that the level and scope 
of coverage achieve the objectives of the DPF, and 
then submit a report on the results of its review 
to SAMA.

g. Submit reports to SAMA on any actual or 
suspected violation or crime in connection to this 
Chapter. The DPF may submit any proposal to 
SAMA regarding such reporting.

h. Provide SAMA with copies of the annual fi-
nancial report of the DPF through accredited ex-
ternal auditor)s(, in accordance with Paragraph 
)A( of Article )38( of the Law.    
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Article 41:
1. The rights and priority order of the DPF 

shall be no less than those of the depositors re-
garding the claims related to the failure of any 
practitioner of receiving and accepting deposits 
and funds activity.

2. The DPF shall have the right to access any 
information from the liquidator in the event that 
any practitioner of receiving and accepting depos-
its and funds activity defaults.

Article 42:
1. The DPF and its directors and staff shall 

not be subject to any liability or claim due to their 
performance of their duties, with the exception of 
cases of bad faith or gross violation.

2. The DPF, through its approved internal pol-
icies, shall request from individuals who enjoy the 
protection mentioned in paragraph )1( of this Ar-
ticle to:

a. Disclose any interest that conflicts with their 
performance of their duties. In such case, they are 
prohibited from participating in decision-making 
or procedures or expressing opinions on topics 
that conflict with their interests.

b. comply with the provisions regulating pro-
fessional conduct in line with sound professional 
and behavioral practices.

3. Such internal policies determine the conse-
quences of violating the provisions of paragraph 
)2( of this Article.

Chapter VII: Banking Confidentiality and 
Controls for Withholding and Freezing of 

المادة الحادية واألربعون:
ــة بمــا ال  1- يتمتــع الصنــدوق بالحقــوق وترتيــب األولوي
يقــل عــن حقــوق وترتيــب أولويــة المودعيــن فــي المطالبــات 
المتعلقــة بإخفــاق أي ممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول الودائــع 

واألمــوال.
2- للصنــدوق الحــق فــي الوصــول إلــى أي معلومــات من 
المصفــي فــي حــال إخفــاق أي ممــارس لنشــاط تلقــي وقبــول 

الودائــع واألمــوال.

المادة الثانية واألربعون:
1- ال يكــون الصنــدوق وأعضائــه وموظفيــه وكل فــرد 
عامــل فيــه عرضــة ألي مســاءلة أو مطالبــة بســبب تأديتهــم 
لمهامهــم باســتثناء حــاالت ســوء النيــة أو اإلخــال الجســيم.

الداخليــة  سياســاته  خــال  مــن  الصنــدوق  علــى   -2
المعتمــدة أن يطلــب مــن األفــراد الذيــن يتمتعــون بالحمايــة 

اآلتــي: المــادة  هــذه  مــن   )1( الفقــرة  فــي  الــواردة 
أدائهــم  مــع  تتعــارض  مصلحــة  أيــة  عــن  اإلفصــاح  أ- 
لمهامهــم، ويحظــر عليهــم فــي هــذه الحالــة المشــاركة فــي 
اتخــاذ القــرارات أو اإلجــراءات أو إبــداء الــرأي حيــال المواضيــع 

مــع مصالحهــم. تتعــارض  التــي 
ــي بمــا  ــزام باألحــكام المنظمــة للســلوك المهن ب- االلت

ــة والســلوكية الســليمة. يتوافــق مــع الممارســات المهني
التبعــات المترتبــة  3- تحــدد تلــك السياســات الداخليــة 

علــى مخالفــة مــا ورد فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة.

حجــز  وضوابــط  البنكيــة  الســرية  الســابع:  الفصــل 



30

Draft Banking Lawمسودة نظام البنوك

Accounts and Funds

Article 43:
1. This Chapter aims to protect client infor-

mation available to practitioners, regulate excep-
tional cases to obtain such information, and set 
controls for blocking and freezing of accounts and 
funds. 

2. without prejudice to the relevant applica-
ble laws. this Chapter applies to practitioners and 
their employees, credit information companies 
and their employees, public officials, and anyone 
obtaining client information including SAMA’s em-
ployees.

a. Banking Confidentiality
Article 44:

1. No person shall disclose or publish client 
information in any way except for the cases stip-
ulated in the Law and other applicable laws in the 
Kingdom.

2. The prohibition stipulated in paragraph )1( 
of this Article shall remain permanently and even 
in the end of the business relationship or the ter-
mination of the relationship with the client.

3. All practitioners and competent authorities 
receiving information of clients shall maintain the 
security and confidentiality these information, 
and take all necessary administrative and tech-
nical measures to protect these information from 
any breaches or hacking. 

Article 45:
1. The practitioner’s designated officers  may 

directly disclose client information, as necessary, 
in the following cases:  

a. Disclosure to SAMA to carry out duties and 
competences entrusted to it in accordance with 
the laws.

b. Disclosure to the competent employees 

واألمــوال الحســابات  وتجميــد 

المادة الثالثة واألربعون:
1-يهــدف هــذا الفصــل إلــى حمايــة معلومــات العميــل 
المتوافــرة لــدى الممارســين، وتنظيــم الحــاالت االســتثنائية 
للحصــول عليهــا، ووضــع ضوابــط لحجــز وتجميــد الحســابات 

واألمــوال.
 2- دون اإلخــال باألنظمــة ذات العاقــة، يســري هــذا 
الفصــل علــى الممارســين وموظفيهــم، وشــركات المعلومــات 
االئتمانيــة وموظفيهــا، والموظفيــن العمومييــن، وأي شــخص 
يحصــل علــى معلومــات العميــل بمــا يشــمل موظفــي البنــك 

المركــزي.

أ. السرية البنكية
المادة الرابعة واألربعون:

معلومــات  عــن  اإلفصــاح  شــخص  أي  علــى  يحظــر   -1
العميــل أو نشــرها بــأي شــكل مــن األشــكال باســتثناء الحــاالت 
المنصــوص عليهــا فــي النظــام واألنظمــة المرعيــة األخــرى 

فــي المملكــة.
2- يســتمر الحظــر المنصــوص عليــه فــي الفقــرة )1( مــن 
هــذه المــادة بصفــة دائمــة حتــى بعــد انتهــاء عاقــة العمــل أو 

انتهــاء العاقــة مــع العميــل.
علــى  تحصــل  مختصــة  جهــة  أو  ممــارس  كل  علــى   -3
معلومــات العميــل المحافظــة علــى أمــن وخصوصيــة تلــك 
المعلومــات، وأنــه يتعيــن اتخــاذ كافــة التدابير الازمــة كالتدابير 
ــة تلــك المعلومــات مــن أي  ــة لحماي ــة والتقني ــة والفني اإلداري
اختــراق أو انتهــاك، وإبــاغ البنــك المركــزي فــور حــدوث أي 

اختــراق أو انتهــاك لتلــك المعلومــات.

المادة الخامسة واألربعون:
1- لألشــخاص المختصيــن لــدى الممــارس اإلفصــاح عــن 
فــي  مباشــر  بشــكل  االقتضــاء،  حســب  العميــل،  معلومــات 

الحــاالت اآلتيــة:  
أ- اإلفصــاح للبنــك المركــزي للقيام بمهامــه واختصاصاته 

المناطــة بــه وفقــًا لألنظمة.
مــا  حــدود  فــي  المختصيــن  للموظفيــن  اإلفصــاح  ب- 
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within the necessary limits to perform their job 
duties or to carry out the works that require such 
disclosure.

c. Disclosure to any client›s agent, guardian 
or custodian after submitting legal documentation 
thereof.

d. Disclosure to the client›s heirs or their 
agent, after submitting legal documentation there-
of. Heirs or their agent shall not be provided with 
the deceased client’s information that precedes 
the date of death, with an exception when it is per-
formed in accordance with the procedure stipu-
lated in sub-paragraph )c( of paragraph )2( of this 
Article.

e. In the cases and limits specified by the cli-
ent in advance in a separate document that does 
not contain any other text.

f. If the terms and conditions–governing the 
general relationship concluded with the client–
include the client’s written permission, provided 
that such terms and conditions, approved in pri-
or from SAMA’s,  explicitly contain permitting the 
disclosure.

g. If the approval of SAMA is obtained in ad-
vance, in accordance with the provisions of Article 
)46( of this Law.

h. Disclosure to professional advisors and 
external service providers to exercise their legit-
imate activities, provided that they are subject to 
obligations related to maintaining the confidenti-
ality of information in accordance with this Law.

i. Disclosure to any credit information com-
pany according to the limits and purposes of the 
Credit Information Law.

2. The practitioner’s designated officers may 
disclose client information, as necessary, pro-
vided that such disclosure is carried out through 
SAMA in the following cases:  

a. Disclosure to the requesting competent au-
thority in the event of an explicit law text allowing 

يكــون ضروريــًا ألداء الواجبــات الوظيفيــة أو لتنفيــذ األعمــال 
التــي تســتلزم ذلــك.

ج- اإلفصــاح ألي مــن وكيــل العميــل أو ولــي العميــل أو 
الوصــي علــى العميــل، وذلــك بعــد تقديــم المســتندات التــي 

تثبــت ذلــك نظامــًا.
د- اإلفصــاح لورثــة العميــل أو وكيــل ورثــة العميل، وذلك 
تثبــت ذلــك نظامــًا. ويحظــر  التــي  المســتندات  بعــد تقديــم 
تزويــد الورثــة أو وكيلهــم بمعلومــات العميــل المتوفــى التــي 
تســبق تاريــخ الوفــاة، ويســتثنى مــن ذلــك إذا تــم وفــق اإلجــراء 
المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الفرعيــة )ج( مــن الفقــرة )2( مــن 

هــذه المــادة.
هـــ- فــي الحــاالت والحــدود التــي يحددهــا العميل بشــكل 

مســبق فــي مســتند منفصــل ال يحتــوي علــى أي نــص آخــر.
و- إذا كان مســموحًا بذلــك كتابــة مــن قبــل العميــل فــي 
شــروط وأحــكام العاقــة العامــة الموقعــة مــع العميــل، علــى 
أن تنــص هــذه الشــروط واألحــكام الموافــق عليهــا مســبقًا مــن 

قبــل البنــك المركــزي صراحــة علــى الســماح باإلفصــاح.
ز- إذا ُأخــذت موافقــة البنــك المركــزي مســبقًا، وذلــك 

وفــق أحــكام المــادة )السادســة واألربعــون( مــن النظــام.
ح- اإلفصــاح للمستشــارين المهنييــن ومقدمي الخدمات 
الخارجييــن لممارســة أنشــطتهم المشــروعة بشــرط إخضاعهــم 
لالتزامــات المتعلقــة بالحفــاظ علــى ســرية المعلومــات وفقــا 

لهــذا النظــام.
وفــق  ائتمانيــة  معلومــات  شــركة  ألي  اإلفصــاح  ط- 

االئتمانيــة. المعلومــات  نظــام  وأغــراض  حــدود 
2- لألشــخاص المختصيــن لــدى الممــارس اإلفصــاح عــن 
معلومــات العميــل، حســب االقتضــاء، علــى أن يكــون ذلــك مــن 

خــال البنــك المركــزي فــي الحــاالت اآلتيــة:  
أ- اإلفصــاح للجهــة المختصــة الطالبــة فــي حــال وجــود 
نــص نظامــي صريــح يســمح لهــا بالحصــول علــى معلومــات 
العميــل أو اإلبــاغ عنهــا، علــى أن يتضمــن طلــب اإلفصــاح مــن 
الجهــة المختصــة الطالبــة علــى األســباب الداعيــة للطلــب، بمــا 

فــي ذلــك اإلفصــاح ألغــراض التقاضــي.
التــي  الدوليــة  المعاهــدات  إذا كان مطلوبــًا وفــق  ب- 
تكــون المملكــة طرفــًا فيهــا، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر: أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال، ومكافحــة تمويــل 

اإلرهــاب، واإلفصــاح المتعلــق بالضرائــب. 
ــي  ج- اإلفصــاح للمحكمــة المختصــة بموجــب أمــر قضائ
منهــا فــي حــال وجــود مســوغ تقبلــه تلــك المحكمــة مــن ورثــة 
المتوفــى  العميــل  بمعلومــات  تتعلــق  وكيلهــم  أو  العميــل 
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it to obtain or report client information, provided 
that the disclosure request from such authority 
includes the reasons justifying the request, in-
cluding disclosure for litigation purposes.

b. If it is required in accordance with interna-
tional treaties where the Kingdom is a party in it, 
including but not limited to: laws of anti-money 
laundering )AML( and combating the financing of 
terrorism )CFT(, and tax disclosure. 

c. Disclosure to the competent court pursuant 
to a judicial order thereof if the client’s heirs or 
their agent provides a justification that is satisfac-
tory to the court relevant to the deceased client’s 
information that precedes the date of death.

3. The practitioner’s designated officers may 
disclose clients information as appropriate, after 
obtaining SAMA’s no-objection, in the following 
cases:

a. Disclose to the supervisory authority in the 
country of incorporation, if the head office is lo-
cated outside the Kingdom, subject to the fulfil-
ment of a commitment in accordance to a treaty/
agreement where the Kingdom is a party, to serve 
the Kingdom’s interests, in accordance to a mem-
oranda of understanding/cooperation with SAMA. 
Subject to satisfying the following conditions:

1- If such disclosure is necessary to comply 
with the statutory regulations.

2- The practitioner shall provide SAMA with 
the external consultant’s legal opinion emphasiz-
es that such disclosure is necessary to comply 
with the statutory regulations.

3- The supervisory authority in the country of 
incorporation is restricted from disclosing the ob-
tained information in accordance to the applicable 
laws governing them.

4- Such disclosure does not affect national 
security or the vital interests of the Kingdom.

b. Disclose to the parent company – either 
inside or outside the Kingdom – or the head of-

ــخ الوفــاة. التــي تســبق تاري
3- لألشــخاص المختصيــن لــدى الممــارس اإلفصــاح عــن 
معلومــات العميــل، حســب االقتضــاء، علــى أن يكــون ذلــك 
بعــد أخــذ عــدم ممانعــة البنــك المركــزي فــي الحــاالت اآلتيــة:

أ- اإلفصــاح للجهــة المشــرفة فــي بلــد التأســيس إذا كان 
مقــره الرئيســي مؤسســًا خــارج المملكــة علــى أن يكــون ذلــك 
تنفيــذًا اللتــزام بموجــب اتفاقيــة تكــون المملكــة طرفــًا فيــه أو 
لخدمــة مصالــح المملكــة أو بموجــب مذكــرة تفاهــم أو تعــاون 

مبرمــة مــع البنــك المركــزي، وأن تســتوفى الشــروط االتيــة:
1- إذا كان اإلفصـــــــــــــــــــاح ضروريــًا لالتـــــــــزام بالقوانيــن 

التنظيميــة.
2- أن يقــوم الممــارس بتزويــد البنــك المركــزي بالــرأي 
ذلــك  أن  علــى  يؤكــد  خارجــي  قبــل مستشــار  مــن  القانونــي 

التنظيميــة. بالقوانيــن  لالتــزام  ضــروري  هــو  اإلفصــاح 
3- أن تكــون الجهــة المشــرفة فــي بلــد التأســيس محظور 
ــل التــي حصلــت عليهــا  عليهــا اإلفصــاح عــن معلومــات العمي

بموجــب القوانيــن التــي تخضــع لهــا.
4- أالَّ يترتــب علــى اإلفصــاح مســاس باألمــن الوطنــي أو 

بمصالــح المملكــة الحيويــة.
ب- اإلفصــاح للشــركة األم -ســواء كانــت داخــل المملكــة 
أو خارجهــا- أو للمركــز الرئيســي للممــارس إذا كان ذلــك المركــز 
الرئيســي مؤسســًا خــارج المملكــة، وذلــك ألغــراض اإللتــزام 
والمراجعــة الداخليــة وإدارة المخاطــر. علــى أن يســبق ذلــك 
تقديــم إقــرار مــن تلــك الشــركة األم أو ذلــك المركــز الرئيســي 

بالمحافظــة علــى المعلومــات وعــدم إفشــائها
4-  أي حاالت إفصاح أخرى تحددها اللوائح.
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fice of the practitioner if the head office is locat-
ed outside the Kingdom, for compliance, external 
auditing and risk management purposes, subject 
to prior submission of the parent company or the 
head office’s declaration to preserve and not dis-
close these information. 

4. Any other cases for disclosure specified in 
the regulations.   

Article 46:
1. SAMA may restrict all or some of the cases 

of disclosure with obtaining its prior non-objec-
tion in accordance with the regulations.

2. The regulations shall specify the compul-
sory procedures to be followed when disclosing 
client’s information.

b. Controls for blocking and freezing of accounts 
and funds

Article 47:
The practitioner may not block or freeze any 

accounts or funds belonging to the client except in 
the cases where:

1. It is permitted in accordance with the 
agreement concluded with the client regarding 
that account or fund, and without prejudice the 
regulations and instructions.

2. To avoid and combat fraud or financial 
crimes when suspected.

3. A request is submitted by SAMA to carry 
out its duties and competencies entrusted to it in 
accordance with the laws.

4. A request is submitted by the competent 
authority, through SAMA, in the event of an explic-
it law text allowing it to undertake such action, 
provided that the request from such authority in-
cludes the reasons justifying the request, includ-
ing blocking or freezing for the purpose of litiga-
tion or collection of payable taxes.

المادة السادسة واألربعون:
1- للبنــك المركــزي تقييــد حــاالت اإلفصــاح جميعهــا أو 

ــح. ــه المســبقة وذلــك وفقــًا للوائ بعضهــا بعــدم ممانعت
عنــد  إتباعهــا  الواجــب  اإلجــراءات  اللوائــح  تحــدد   -2

العمــاء. معلومــات  عــن  اإلفصــاح 

ب. ضوابط حجز وتجميد الحسابات واألموال

 المادة السابعة واألربعون:
ال يجــوز للممــارس أن يقــوم بحجــز أو تجميــد أي حســاب 

أو مــال خــاص بالعميــل إال فــي الحــاالت اآلتيــة:
 1- أن يكــون مســموح بــه وفــق االتفاقيــة المبرمــة مــع 
العميــل الخاصــة بذلــك الحســاب أو المــال وبمــا ال يتعــارض مــع 

اللوائــح والتعليمــات.
الجرائــم  أو  االحتيــال  عمليــات  ومكافحــة  لتفــادي   -  2

بهــا. االشــتباه  عنــد  الماليــة وذلــك 
3 - طلــب مقــدم مــن البنــك المركــزي للقيــام بمهامــه 

واختصاصاتــه المناطــة بــه وفقــًا لألنظمــة.
خــال  -مــن  المختصــة  الجهــة  مــن  مقــدم  -  طلــب   4
ــح يســمح  ــك المركزي-فــي حــال وجــود نــص نظامــي صري البن
لهــا بذلــك، علــى أن يتضمــن طلــب الجهــة المختصــة األســباب 
الداعيــة للطلــب، بمــا فــي ذلــك الحجــز أو التجميــد ألغــراض 

التقاضــي أو تحصيــل المســتحقات الضريبيــة.
5 - إذا ُأخــذت موافقــة البنــك المركــزي مســبقًا، وذلــك 

وفــق أحــكام المــادة )التاســعة واألربعــون( مــن النظــام.
6 - أي حاالت أخرى تحددها التعليمات.
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المادة الثامنة واألربعون:
يجــب - فــي الحــاالت المحــددة فــي المــادة )الســابعة 

واألربعــون( مــن النظــام- االلتــزام باآلتــي:
1- أن يكون الحجز أو التجميد موثقًا. 

2- أن يتــم الحجــز أو التجميــد مــن خــال أحــد موظفــي 
الممــارس المفوضيــن بهــذا الغــرض، باســتثناء الفقــرة )1( مــن 
يتــم  أن  النظــام فيمكــن  مــن  )الســابعة واألربعــون(  المــادة 

ذلــك آليــًا حســب األحــوال.
يكــون  وأن  حــدوده،  التجميــد  أو  الحجــز  يتجــاوز  أال   -3

ألجلــه. تــم  الــذي  للغــرض 
4- إلغــاء الحجــز أو التجميــد فــور تبليــغ الجهــة المختصــة 

للممــارس بانتهــاء الغــرض منــه.

المادة التاسعة واألربعون:
فيمــا عــدا الحالــة الــواردة فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 
تقييــد  المركــزي  للبنــك  النظــام،  مــن  واألربعــون(  )الســابعة 
حــاالت حجــز وتجميــد الحســابات واألمــوال جميعهــا أو بعضهــا 

بعــدم ممانعتــه المســبقة وذلــك وفقــًا للتعليمــات.

الفصل الثامن: المخالفات والجرائم والعقوبات

أ- المخالفات والعقوبات
المادة الخمسون: تحديد المخالفات

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )الثانيــة والخمســون( 
مــن النظــام، ُيعــد مرتكبــًا لمخالفــة، كل مــن يخالــف حكمــًا مــن 
أحــكام هــذا النظــام أو اللوائــح أو القــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه، 
أو يرتكــب فعــًا مــن شــأنه أن يعــرض المودعيــن أو العمــاء أو 

الدائنيــن أو اســتقرار القطــاع البنكــي والمالــي للخطــر. 

5. The approval of SAMA is taken in advance, 
in accordance with the provisions of Article )49( of 
this Law.

6. Any other cases specified in the instruc-
tions.

Article 48:
Blocking or freezing of accounts and funds in 

the cases specified in Article )47( of this Law shall:
1. Be documented. 
2. Be carried out through one of the employ-

ees of the practitioner authorized for this purpose, 
with the exception of paragraph )1( of Article )47( 
of this Law which can be carried out automatically 
as the case may be.

3. Not exceed its limits, and shall be made for 
the purpose for which it was carried out.

4. If the purpose for which the blocking or 
freezing was made has ceased to exist, reason-
able efforts shall be made to discontinue such 
blocking or freezing as soon as possible.

Article 49:
With the exception of the case mentioned in 

paragraph )1( of Article )47( of this Law, SAMA 
may restrict all or some of the cases of blocking 
and freezing of accounts and funds with obtaining 
its prior non-objection in accordance with instruc-
tions.

Chapter VIII: Violations, Crimes and Penal-
ties

A. Violations and Penalties
Article 50: Identification of Violations

Subject to Article )52( of this Law, any person 
who violates any of the provisions of this Law or 
regulations or decisions issued in implementa-
tion thereof, or commits an act that would expose 
depositors, clients, creditors, or the stability of 
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المادة الحادية والخمسون: العقوبات
ينــص عليهــا  أشــد  بــأي عقوبــة  1- مــع عــدم اإلخــال 
فــي أي نظــام آخــر، يعاقــب كل مــن ارتكــب أي مخالفــة مــن 
المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الخمســون( مــن 

النظــام، بعقوبــة أو أكثــر مــن العقوبــات اآلتيــة: 
أ- اإلنذار. 

ب- غرامــة ماليــة ال تزيــد عــن )10.000.000( ريــال إذا 
كان الشــخص اعتباريــًا، وال تزيــد عــن )2.000.000( ريــال إذا كان 

الشــخص طبيعيــًا. 
ج- غرامــة ماليــة ال تزيــد عــن قيمــة القســط أو الرســم 
أو المقابــل المالــي أو الغرامــة الماليــة الناتجــة عــن المخالفــة، 
فــي حــال كان محــل المخالفــة هــو تخلــف الممــارس عــن ســداد 
قســط أو رســم أو مقابــل مالــي أو غرامــة ماليــة مســتحقة 
ناتجــة عــن مخالفــة بعــد التاريــخ المحــدد بموجــب هــذا النظــام 
واللوائــح والتعليمــات، وال يخــل ذلــك بإلــزام المخالــف بســداد 
الماليــة  الغرامــة  أو  المالــي  المقابــل  أو  الرســم  أو  القســط 

المســتحقة الناتجــة عــن المخالفــة.
د- إلغــاء الترخيــص، أو تعليقــه أو تقييــده لمــدة ال تتجــاوز 

ثــاث ســنوات. 
هـــ- إيقــاف أو عــزل موظــف الممــارس أو عضــو مجلــس 

ــه المتســبب بالمخالفــة بشــكل مؤقــت أو نهائــي.  إدارت
ــع المتســبب بالمخالفــة مــن العمــل فــي الجهــات  و- من
الخاضعــة إلشــراف البنــك المركــزي بشــكل مؤقــت أو نهائــي.

ز- تعليــق ســلطة مجلــس اإلدارة وتعييــن إدارة بديلــة 
الممــارس إلدارة أعمالــه.  علــى نفقــة 

أو  التعامــات،  أو  األعمــال  بعــض  بوقــف  اإللــزام  ح- 
األربــاح.  توزيــع  مــن  المنــع 

2- يتولــى البنــك المركــزي إيقــاع العقوبــات المنصــوص 
لتصنيــف  وفقــًا  المــادة،  هــذه  مــن   )1( الفقــرة  فــي  عليهــا 
للمخالفــات وتحديــد للعقوبــات يعتمــده مجلــس إدارة البنــك 
اعتمادهــا  بعــد  إال  نافــذة  العقوبــات  تكــون  وال  المركــزي، 
مــن محافــظ البنــك المركــزي أو مــن ينيبــه، وتحــدد اللوائــح 
الضوابــط واإلجــراءات المتعلقــة بذلــك. وأن تراعــى فــي كل 

حالــة علــى حــدة وقبــل إيقــاع أي عقوبــة العوامــل اآلتيــة:
أ- طبيعة وخطورة وتأثير المخالفة المرتكبة.
ب- العوامل المخففة والعوامل المشددة.

ج- مقدار التعاون المقدم من الشخص.

the banking and financial sector to risk, shall be 
deemed to have committed a violation. 

Article 51: Penalties
1. Without prejudice to any severer penalty 

provided for in any other law, any person commit-
ting a violation specified in Article )50( of this Law 
shall be subject to one or more of the following 
penalties: 

a. Warning. 
b. A fine that does not exceed SAR 10,000,000. 

For the legal person, and does not exceed SAR 
2,000,000 for natural person. 

c. A fine that does not exceed the value of the 
premium, fee, financial consideration or fine from 
the violation, if the violation is the failure of the 
practitioner to pay a due premium, a fine from 
the violation, or a financial consideration after the 
specified date pursuant to this Law or regulations 
or instructions. This shall not prejudice requiring 
the violator to pay the due premium, fee, financial 
consideration or fine from a violation.

d. Canceling, suspending or restricting the li-
cense for a period not exceeding three years. 

e. Suspension or dismissal of any employee 
or board member of the practitioner who caused 
the violation, temporarily or permanently. 

f. Preventing the violator from working in the 
entities supervised by SAMA, temporarily or per-
manently.

g. Suspending the authority of the board of 
directors and appointing an alternative manage-
ment at the expense of the practitioner to run 
their activities. 

h. Requiring the cessation of business or 
transactions partially, or the prevention of the dis-
tribution of dividends. 

2. SAMA shall impose the penalties stipulat-
ed in paragraph )1( of this Article, according to a 
classification of violations and penalties approved 
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by SAMA’s Board of Directors. The penalties shall 
be effective upon approval by SAMA’s Governor 
or his designee, and the regulations shall specify 
the controls and procedures related to this, taking 
into consideration separately in each case and be-
fore imposing the penalties the followings factors:

a. The nature, risk and impact of the commit-
ted violation.

b. The mitigating and aggravating factors.
c.  The level of cooperation made by the per-

son.
d. The attitude of the person after the viola-

tion.
e. The records of the person’s previous penal-

ties and the compliance history.
3. SAMA may double the fine when the same 

violation is repeated, and the violation is deemed 
repeated if it occurs within a year from the date of 
the previous violation. 

4. SAMA, in order to remedy the committed 
violations, may: 

a. Require the violator to remove the damage 
resulting from his/her violation, and/or repair it 
at his/her expense.  

b. Appoint a consultant)s( to provide consulta-
tion at the expense of the violator. 

c. Appoint an observer member from SAMA’s 
employees and/or external employees to the 
board of directors of the violating practitioner who 
shall have the power to participate in discussions 
without the right to vote and record his/her opin-
ion on the decisions taken.

d. Obligating the violator to take corrective 
actions and steps and adhere to the time plan set 
by SAMA. 

e. Take any other procedures that SAMA 
deems necessary in response to the violation.

If SAMA finds that a practitioner has contin-
ued to violate the provisions of this Law or reg-
ulations or instructions or the decisions issued 

د- سلوك الشخص بعد المخالفة المرتكبة.
فــي  الشــخص  وتاريــخ  الســابق  العقوبــات  ســجل  هـــ- 

االمتثــال. 
3- للبنــك المركــزي مضاعفــة الغرامــة فــي حــال تكــرار 
إذا  مكــررة  المخالفــة  وتعــد  الســنة،  ذات  خــال  المخالفــة 
وقعــت خــال ســنة مــن تاريــخ ارتــكاب المخالفــة التــي ســبقتها. 
4- للبنــك المركــزي - فــي ســبيل معالجــة مــا ارتكــب مــن 

مخالفــات - اتخــاذ اآلتــي: 
أ- إلــزام المخالــف بإزالــة مــا ينتــج من ضرر بســبب مخالفته 

أو بإصاحــه علــى نفقتــه، أو بكل ما ســبق.  
علــى  المشــورة  لتقديــم  أكثــر  أو  مستشــار  تعييــن  ب- 

المخالــف. نفقــة 
ج- تعييــن عضــو مراقــب مــن موظفــي البنــك المركــزي أو 
مــن خارجــه أو كاهمــا فــي مجلــس إدارة الممــارس المخالــف، 
حــق  -دون  المناقشــات  فــي  المشــاركة  لــه صاحيــة  يكــون 

التصويــت- وتدويــن رأيــه فيمــا ُيتخــذ مــن قــرارات.
والخطــوات  اإلجــراءات  باتخــاذ  المخالــف  إلــزام  د- 
التصحيحيــة والتقيــد بالخطــة الزمنيــة، والموضوعــة مــن قبــل 

المركــزي.  البنــك 
المركــزي ضروريــة  البنــك  يراهــا  أخــرى  إجــراءات  أي  هـــ- 

المخالفــة. حيــال 
وإذا تبين للبنك المركزي أن ممارســًا اســتمر في مخالفة 
القــرارات  أو  التعليمــات  أو  اللوائــح  أو  النظــام  هــذا  أحــكام 
الصــادرة تنفيــذًا لــه، جــاز لــه أن يطلــب منــه تقديــم أســباب 
ذلــك مصحوبــة باقتراحاتــه لتصحيــح األوضــاع فــي خــال المــدة 
التــي يحددهــا البنــك المركــزي، فــإذا رأى البنــك المركــزي أن 
هــذه االقتراحــات ال تفــي بالغــرض أو إذا قصــر الممــارس فــي 
تنفيــذ إجــراء تعهــد بــه فــي خــال المــدة المذكــورة، جــاز للبنــك 

المركــزي إلغــاء الترخيــص الممنــوح للممــارس المذكــور.
تــم  التــي  المبالــغ  مصــادرة  قضائــي  بحكــم  يجــوز   -5

جريمــة. ارتــكاب  نتيجــة  عليهــا  الحصــول 
6- تــورد الغرامــة المحصلــة وفقــًا ألحــكام هــذا النظــام 
إلــى حســاب البنــك المركــزي وتعتبــر جــزءًا مــن مــوارده. وإذا 
كانــت الغرامــة محصلــة وفقــًا ألحكام الفصــل الخاص بصندوق 
الصنــدوق  حســاب  إلــى  فتــورد  المودعيــن؛  أمــوال  حمايــة 

ــر جــزءًا مــن مــوارده. وتعتب
7- يبلــغ القــرار الصــادر بالعقوبــة - اســتنادًا إلــى الفقــرة 
)1( مــن هــذه المــادة - لمــن صــدر بحقــه، وينــص علــى حقــه في 
التظلــم أمــام لجنــة المنازعــات المصرفيــة، وللبنــك المركــزي 
نشــر ملخــص القــرار الصــادر علــى نفقــة المخالــف بالوســيلة 
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in implementation thereof, it may require such 
practitioner to provide the reasons behind such 
along with their proposals to remedy the situa-
tion within the period specified by SAMA. If SAMA 
considers such proposals to be insufficient or if 
the practitioner fails to carry out a procedure they 
have undertaken to carry out within the specified 
period, SAMA may cancel the license granted to 
that practitioner.

5. SAMA may, as necessary, confiscate the 
funds obtained as a result of the violation.

6. The fine collected in accordance with the 
provisions of this Law shall be transferred to SA-
MA›s account, and shall be considered as part of 
its resources. If the fine is collected in accordance 
with the provisions of Chapter VI: Deposits Pro-
tection Fund, it shall be transferred to the DPF›s 
account and considered as part of its resources.

7. In accordance with paragraph )1( of this Ar-
ticle, the penalty decision is communicated to the 
person against whom it was issued, with such de-
cision stating that such person has the right to file 
an appeal before the competent judicial authority. 
In addition, SAMA may publish the summary of the 
decision issued at the expense of the violator by 
the means SAMA deems suitable.

B. Crimes and Penalties
Article 52: Identification of Crimes

An offender is any person who willfully com-
mits or attempts to commit, or is an accomplice of 
another person who commits or attempts to com-
mit, any of the following: 

a. Practicing any banking business without 
obtaining required licensing from SAMA. 

b. Providing incorrect or misleading infor-
mation with the intention of obtaining a license to 
practice any type of banking business. 

c. Every member of the board of directors, 
director, official, internal or external auditor, or 

التــي يراهــا مناســبة.

ب- الجرائم والعقوبات
المادة الثانية والخمسون: تحديد الجرائم

ُيعــد مرتكبــًا لجريمــة أي شــخص يشــرع فــي ارتــكاب أو 
يرتكــب عمــدًا فعــًا مــن األفعــال اآلتيــة، أو يشــارك شــخصًا آخــر 

يشــرع فيهــا أو يرتكبهــا: 
أ- كل مــن يمــارس أي عمــل مــن األعمــال البنكيــة دون 

ــك.  ــى ترخيــص مــن البنــك المركــزي بذل الحصــول عل
ب- كل مــن يقــدم معلومــات غيــر صحيحــة أو مضللــة، 
بقصــد اســتصدار ترخيــص لممارســة أي عمــل مــن األعمــال 

البنكيــة. 
ج- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مســؤول أو مراجع 
بــإدارة  مكلــف  شــخص  أي  أو  خارجــي  أو  داخلــي  حســابات 
الممــارس، أدرج أو ســمح بــإدراج معلومــات أو ذكــر وقائــع غيــر 
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any person tasked with the duty of managing the 
practitioner who includes or permits the inclusion 
of false information or facts in the statement of 
financial position, income statement, comprehen-
sive income statement, change of equity state-
ment, cash flows statement, profits, losses, capi-
tal, statutory deposits, liquidity reserve, solvency, 
or data provided to SAMA.  

d. Every member of the board of directors, 
director, official, internal or external auditor, or 
any person tasked with the duty of managing the 
practitioner who refrains from reporting to SAMA, 
when it comes to their knowledge, that such prac-
titioner’s financial position does not allow it to ful-
fill its obligations. 

e. Every member of the board of directors, di-
rector, official, or any person tasked with the duty 
of managing the practitioner who breaches the 
practitioner›s obligations related to the capital, 
statutory deposits, liquidity reserve and its reten-
tion, or solvency requirements. 

f. Every member of the board of directors, 
director, official, internal or external auditor, or 
any person tasked with the duty of managing the 
practitioner who withholds requested data, in-
formation, records, or documents related to the 
business and activities of such practitioner from 
SAMA or the entity designated by it, or provides 
any of them with any false, misleading or fictitious 
information or data. 

g. Every member of the board of directors, 
director, official, internal or external auditor, or 
any person tasked with the duty of managing the 
practitioner who refuses or delays with bad faith 
submitting required periodic reports and solven-
cy reports, data, books and documents. 

h. Any person who discloses any classified 
data or information pursuant to this Law or the 
regulations or decisions issued in implementation 
thereof without legal justification. 

صحيحــة فــي قائمــة المركــز المالــي أو قائمــة الدخــل أو قائمــة 
الدخــل الشــامل أو قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة أو 
قائمــة التدفقــات النقديــة أو األربــاح أو الخســائر أو رأس المــال 
أو الودائــع النظاميــة أو احتياطــي الســيولة أو المــاءة الماليــة 

أو البيانــات المقدمــة للبنــك المركــزي.  
أو  مســؤول  أو  مديــر  أو  إدارة  مجلــس  عضــو  كل  د- 
مكلــف  شــخص  أي  أو  خارجــي  أو  داخلــي  حســابات  مراجــع 
ــإدارة الممــارس امتنــع عــن إبــاغ البنــك المركــزي بــأن وضــع  ب
الممــارس المالــي ال يســمح لــه بالوفــاء بالتزاماتــه، مــع علمــه 

بذلــك. 
هـــ- كل عضــو مجلــس إدارة أو مديــر أو مســؤول أو أي 
الممــارس  بالتزامــات  أخــل  الممــارس  بــإدارة  شــخص مكلــف 
احتياطــي  أو  النظاميــة  الودائــع  أو  المــال  بــرأس  المتعلقــة 

الماليــة.  المــاءة  بــه أو متطلبــات  الســيولة واالحتفــاظ 
أو  مســؤول  أو  مديــر  أو  إدارة  مجلــس  عضــو  كل  و- 
مكلــف  شــخص  أي  أو  خارجــي  أو  داخلــي  حســابات  مراجــع 
بــإدارة الممــارس حجــب عــن البنــك المركــزي أو الجهــة المعينــة 
مــن قبلهــا، مــا طلبتــه مــن بيانــات أو معلومــات أو ســجات 
ــا  ــق بأعمــال وأنشــطة الممــارس، أو زود أي أو مســتندات تتعل
منهمــا بأيــة معلومــات أو بيانــات كاذبــة أو مضللــة أو مخالفــة 

للحقيقيــة. 
ز- كل عضــو مجلــس إدارة أو مديــر أو مســؤول أو مراجــع 
بــإدارة  مكلــف  شــخص  أي  أو  خارجــي  أو  داخلــي  حســابات 
الممــارس امتنــع أو تأخــر بســوء نيــة عــن تقديــم التقاريــر الدورية 
والمســتندات  والدفاتــر  والبيانــات  الماليــة  المــاءة  وتقاريــر 

المطلوبــة. 
ــات  ح- كل مــن أفصــح دون مســوغ نظامــي عــن أي بيان
أو معلومــات محظــورة بموجــب هــذا النظــام أو اللوائــح أو 

القــرارات الصــادرة تنفيــذًا لــه. 
ط- كل مــن اســتخدم القــوة أو التهديــد أو الترهيــب أو 
الحرمــان مــن مزيــة مســتحقة أو الوعــد بمزيــة غيــر مســتحقة؛ 
النظــام؛  بإنفــاذ  معنــي  شــخص  أي  ممارســة  فــي  للتدخــل 
لمهماتــه الرســمية فيمــا يتعلــق بأي مــن الجرائم أو المخالفات 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام. 
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i. Any person who uses force, threatening acts, 
intimidation, preventing a due benefit or promises 
an undue benefit to interfere in the performance 
of official duties of enforcement person by a law 
in relation to any of the crimes or violations stipu-
lated in this Law. 

Article 53: Penalties
1. Without prejudice to any severer penalty 

stipulated in any other law, any natural person 
who commits any of the crimes stipulated in Arti-
cle )52( of this Law shall be punished with impris-
onment for a period not exceeding five years and/
or a fine not exceeding SAR 5,000,000.

2. Without prejudice to any severer penalty 
stipulated in any other law, any legal  person who 
commits any of the crimes stipulated in Article 
)52( of this Law shall be punished with a fine not 
exceeding SAR 25,000,000.

C. Other Provisions
Article 54:

Officials–designated pursuant to a decision 
issued by the Governor– shall be responsible for 
supervision and inspection, detecting violations 
and crimes, and investigation and prosecution, 
and shall have the powers of judicial investigation 
officers. The regulations shall specify the proce-
dures and rules with which such employees shall 
comply. 

Article 55:
The Committee for Banking Disputes decides 

on stakeholders’ appeals from SAMA’s decisions, 
provided that the appeal takes place within )30( 
days from the date on which such decisions were 
communicated.

Article 56:
SAMA is entrusted with the task of investi-

المادة الثالثة والخمسون: العقوبات
ينــص عليهــا  أشــد  بــأي عقوبــة  1- مــع عــدم اإلخــال 
نظــام آخــر، يعاقــب أي شــخص طبيعــي بالســجن مــدة ال تزيــد 
عــن خمــس ســنوات وبغرامــة ماليــة ال تزيــد عــن )5,000,000( 
أيــًا مــن  ارتكــب  العقوبتيــن، كل مــن  بإحــدى هاتيــن  أو  ريــال 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثانيــة والخمســون( 

مــن النظــام.
ينــص عليهــا  أشــد  بــأي عقوبــة  2- مــع عــدم اإلخــال 
بغرامــة  اعتباريــة  أي شــخص ذي صفــة  يعاَقــب  آخــر،  نظــام 
ماليــة ال تزيــد عــن )25,000,000( ريــال يرتكــب أيــًا مــن الجرائــم 
مــن  والخمســون(  )الثانيــة  المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص 

النظــام.

ج- أحكام أخرى
المادة الرابعة والخمسون:

يتولــى موظفــون ـــــ يصــدر بتســميتهم قــرار مــن المحافــظ 
والجرائــم  المخالفــات  وضبــط  والتفتيــش  الرقابــة  أعمــال  ـــــ 
وســلطات  صاحيــات  لهــم  وتكــون  واالدعــاء،  والتحقيــق 
اإلجــراءات  اللوائــح  وتحــدد  القضائــي.  الضبــط  مأمــوري 

الموظفــون.  هــؤالء  بهــا  يلتــزم  التــي  والقواعــد 

المادة الخامسة والخمسون:
تتولــى لجنــة المنازعــات المصرفيــة الفصــل فــي تظلمــات 
كل ذي مصلحــة؛ مــن قــرارات البنــك المركــزي التــي يصدرهــا، 
علــى أن يكــون التظلــم مــن القــرارات خــال )ثاثيــن( يومــًا مــن 

تاريــخ التبليــغ بالقــرار.

المادة السادسة والخمسون:
يتولــى البنــك المركــزي التحقيــق فــي الجرائــم المنصــوص 
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gating the crimes stipulated in Article )52( of this 
Law and considering filing a criminal prosecution 
before the competent court, and the competent 
court shall enforce the penalties stipulated in this 
Law against convicted persons.

Article 57:
The penalties prescribed for the crimes stip-

ulated in Article )52( of this Law shall be doubled 
if the same crime is committed again. Any person 
who commits the same crime for which they were 
sentenced by a final judgment within three years 
from the date of the sentence shall be considered 
a repeat offender, according to the provisions of 
this Law.

Article 58:
SAMA may, at its discretion, revoke the license 

of the practitioner, suspend it for a specific period, 
or restrict it as the case may be, based on the final 
judgment issued convicting the practitioner of any 
of the crimes stipulated in Article )52( of this Law. 

Article 59:
SAMA may apply the provisions stipulated in 

paragraphs 4 and 5 of Article )51( of the Law re-
garding the crimes stipulated in this Law.  

Article 60:
The application of the penalties stipulated in 

this Law shall not prejudice any person’s right of 
recourse before the competent judicial authority 
to be indemnified against any perpetrator who 
caused damage to such person as a result of com-
mitting any of the crimes or violations stipulated 
in the Law. 

Article 61:
1. In agreement between SAMA and the per-

عليهــا فــي المــادة )الثانيــة والخمســون( مــن النظــام؛ والنظــر 
المختصــة،  المحكمــة  أمــام  الجنائيــة  الدعــوى  إقامــة  فــي 
وتطبــق المحكمــة المختصــة علــى مــن تثبــت إدانتــه؛ العقوبات 

المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام.

المادة السابعة والخمسون:
عــن  المقــررة  العقوبــات  العــود-  حالــة  -فــي  تضاعــف 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي المــادة )الثانيــة والخمســون( 
مــن النظــام. ويعــد عائــدًا -فــي أحــكام هــذا النظــام- كل مــن 
ارتكــب الجريمــة نفســها المحكــوم عليــه فيهــا بحكــم نهائــي؛ 

خــال ثــاث ســنوات مــن تاريــخ الحكــم عليــه.

المادة الثامنة والخمسون:
ترخيــص  إلغــاء  ــــــــ  لتقديــره  وفقــًا  ـــــــ  المركــزي  للبنــك 
الممــارس أو وقفــه لمــدة محــددة أو تقييــده بحســب األحوال، 
الممــارس  بإدانــة  الصــادر  النهائــي  الحكــم  علــى  بنــاء  وذلــك 
)الثانيــة  المــادة  فــي  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  مــن  ألي 

النظــام.  مــن  والخمســون( 

المادة التاسعة والخمسون:
للبنــك المركــزي تطبيــق األحــكام المنصــوص عليهــا فــي 
الفقرتيــن )4( و )5( مــن المــادة )الحاديــة والخمســون( مــن 
ــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام.   النظــام، بشــأن الجرائ

المادة الستون:
ال يخــل تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا 
النظــام بحــق أي شــخص فــي الرجــوع أمــام الجهــة القضائيــة 
المختصــة بالتعويــض علــى كل مــن تســبب لــه بضــرر نتيجــة 
ارتــكاب أي مــن الجرائــم أو المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي 

النظــام. 

المادة الحادية والستون:
1- يجــوز باالتفــاق بيــن البنــك المركــزي والمتهــم بارتكابــه 
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son suspected of committing any violation stipu-
lated in this Law, a settlement of such violations 
may be settled in accordance with the regulations, 
provided that the amount paid to SAMA does not 
exceed threefold of the maximum amount of the 
fine mentioned in sub-paragraph )B( of paragraph 
)1( of Article )51( of this Law, in addition to pay an 
amount not exceeding threefold the amount of the 
profits gained or threefold of the losses avoided 
as a result of committing that violation.

2. The settlement agreement referred to in 
paragraph )1( of this Article shall not prejudice 
any compensation that may result from the viola-
tion committed by the suspected person.

Chapter IX: Concluding Provisions

Article 62:
1. SAMA may coordinate with government 

agencies in all matters related to the implementa-
tion of the provisions of this Law and regulations.

2. All government agencies and persons shall 
provide SAMA with the documents and informa-
tion it requests for the purposes of carrying out 
its mandates in accordance with the provisions of 
this Law.

Article 63:
SAMA has the power to define and interpret 

terms and texts provided herein.

Article 64:
The Governor shall issue the regulations for 

this Law, to be applicable once they come into 
force.

Article 65:
SAMA shall determine the necessary grace 

أي مخالفــة منصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام؛ تســوية هــذه 
المخالفــة وفقــًا للوائــح، علــى أن يكــون المبلــغ الــذي يدفعــه 
للبنــك المركــزي ال يتجــاوز ثاثــة أضعــاف الحــد األعلــى للغرامــة 
الــواردة فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن الفقــرة )1( مــن المــادة 
)الحاديــة والخمســون( مــن النظــام، إضافــة إلــى دفــع مبلــغ ال 
ــاح التــي حققهــا أو ثــاث أضعــاف  يتجــاوز ثــاث أضعــاف األرب

الخســائر التــي تجنبهــا نتيجــة الرتكابــه تلــك المخالفــة.
ــة التســوية المشــار إليهــا فــي الفقــرة  2- ال تخــل اتفاقي
)1( مــن هــذه المــادة بــأي تعويــض قــد يترتــب علــى ارتــكاب 

المتهــم للمخالفــة.

الفصل التاسع: أحكام ختامية وانتقالية

المادة الثانية والستون:
1 – للبنــك المركــزي التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة 

فــي كل مــا لــه عاقــة بتنفيــذ أحــكام النظــام واللوائــح.
 2 - علــى جميــع الجهــات الحكوميــة واألشــخاص تزويــد 
البنــك المركــزي بالوثائــق والمعلومــات التــي يطلبهــا ألغــراض 

القيــام بواجباتــه وفقــًا ألحــكام هــذا النظــام.

المادة الثالثة والستون:
المصطلحــات  تعريــف  فــي  صاحيــة  المركــزي  للبنــك 

وتفســيرها. النظــام  فــي  الــواردة  والنصــوص 

المادة الرابعة والستون:
يصــدر المحافــظ اللوائــح لهــذا النظــام، ويعمــل بهــا بعــد 

نفاذهــا.

المادة الخامسة والستون:
للممارســين  الازمــة  المهلــة  المركــزي  البنــك  ُيحــدد 
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period for practitioners to settle their affairs in 
accordance with the provisions of this Law.

Article 66:
1- The Banking Law, after coming into force, 

shall supersede the Banking Control Law issued 
by Royal Decree No. )M/5( dated 22/02/1386H. 

2- The rules, regulations, instructions and 
circulars issued by SAMA pursuant to the Bank-
ing Control Law issued by Royal Decree No. )M/5( 
dated 22/02/1386H shall remain inforce and ef-
fective unless they conflict with the provisions of 
this Law or its regulations, and shall remain in 
force until superseded by relevant regulations or 
instructions to be issued. 

Article 67:
The Law shall become effective after one 

hundred and eighty days from the date of its pub-
lication in the Official Gazette.

النظــام. هــذا  أحــكام  وفــق  أوضاعهــم  لتســوية 

المادة السادسة والستون:
مراقبــة  نظــام  محــل  نفــاذه  بعــد  النظــام  يحــل   -1
وتاريــخ  )م/5(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  البنــوك 

.. 22/02/1386هـــ
القواعــد  بأحــكام  وااللتــزام  العمــل  فــي  ُيســتمر   -2
واللوائح والتعليمات النافذة وبما يشــمل التعاميم والصادرة 
مــن البنــك المركــزي بموجــب نظــام مراقبــة البنــوك الصــادر 
22/02/1386ه،  وتاريــخ  )م/5(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 
وتعــد ســارية المفعــول والتأثيــر مــا لــم تتعــارض مــع أحــكام 
هــذا النظــام أو لوائحــه أو تعليمــات صــادرة بموجبــه، كمــا أنهــا 
تبقــى نافــذة حتــى صــدور اللوائــح أو التعليمــات ذات العاقــة 

والتــي ســتحل محلهــا.

المادة السابعة والستون:
يعمــل بالنظــام بعــد مائــة وثمانيــن يومــًا مــن تاريــخ نشــره 

فــي الجريــدة الرســمية.



43

Draft Banking Lawمسودة نظام البنوك


