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م�صرف البحرين املركزي

 قرار رقم )16( ل�صنة 2021

 باإ�صدار الئحة تنظيم ال�صيطرة يف البنوك 

 طبقاً الأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي واملوؤ�ص�صات املالية

ال�صادر بالقانون رقم )64( ل�صنة 2006

محافظ م�شرف البحرين المركزي: 

ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  على  الطالع  بعد 

2001، وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

2006، وتعديالته،

وعلى الالئحة يف �شاأن تنظيم ال�شيطرة يف البنوك طبقًا لأحكام قانون م�شرف البحرين 

رقم  بالقرار  2006 ال�شادرة  ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي 

)31( ل�شنة 2008،

وبناًء على عْر�س رئي�س جلنة ال�شيا�شات الرقابية مب�شرف البحرين املركزي، 

قرر االآتي: 

املادة االأوىل 

البحرين  م�شرف  قانون  لأحكام  طبقًا  البنوك  يف  ال�شيطرة  تنظيم  لئحة  باأحكام  ُيـعمل 

املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006 املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية 

ُيـلغى القرار رقم )31( ل�شنة 2008 باإ�شدار لئحة يف �شاأن تنظيم ال�شيطرة يف البنوك طبقًا 

لأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 

.2006

املادة الثالثة

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

حمافظ م�صرف البحرين املركزي

ر�صيـد حممــد املعـراج

�شدر بتاريخ: 25 �شوال 1442هـ

الـمـــوافـــــــق:  6 يونيـــو 2021م
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 الئحة تنظيم ال�صيطرة يف البنوك 

 طبقاً الأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي واملوؤ�ص�صات املالية

ال�صادر بالقانون رقم )64( ل�صنة 2006

الف�صل االأول

تعاريف واأحكام عامة

مادة )1(

قانون م�شرف  الواردة يف  املعاين  الالئحة ذات  الواردة يف هذه  والعبارات  للكلمات  تكون 

البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، وتكون للكلمات 

والعبارات التالية املعاين املبينة قرين ُكـلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:  

القانـــون: قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شـــات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006.

الخا�صـــع للرقابـــة: ال�شخ�ـــس العتبـــاري الـــذي يمار�ـــس اإحدى الِخـْدمـــات الخا�شعـــة لرقابة 

الم�شرف ولرقابة ال�شلطات الأجنبية الرقابية، بح�شب الأحوال. 

ـ�س له بموجب اأحكام القانـــون بقبول الودائع وتقديم  البنـــك االأجنبـــي: فرع لبنك اأجنبـــي مرخَّ

القرو�س واإدارة وا�شتثمار الأموال، �شواء مع تقديم الِخـْدمات الأخرى ذات العالقة اأو بدونها.

�صركة قاب�صة: �شركة تملك اأكثر من ن�شف راأ�شمال بنك.  

الم�صيطر:  

�شخ�ـــس لديـــه القدرة بمفرده اأو مع م�شارك على َتـَمـلُّك ن�شبة 10% اأو اأكثر من راأ�شمال بنك   -1

اأو �شركة قاب�شة.

�شخ�ـــس لديه القدرة بمفرده اأو مع م�شارك على ممار�شـــة حق الت�شويت المقرر لمن يملك   -2

ن�شبة 10% اأو اأكثر في بنك اأو �شركة قاب�شة.

�شخ�ـــس لديـــه القدرة بمفرده اأو مع م�شارك على ممار�شة تاأثيـــر جوهري على اإدارة بنك اأو   -3

�شركة قاب�شة. 

�صركـــات الم�صيطـــر التابعـــة: ال�شركات التي يملك فيهـــا الم�شيطر ن�شبـــة 20% اأو اأكثر من راأ�س 

المـــال، اأو التي لديـــه القدرة على ممار�شة حق الت�شويت فيها والمقـــرر لمن يملك ن�شبة 20% اأو 

اأكثر.

الم�صارك: 

لديه  اأو  القاب�شة  ال�شركة  اأو  البنك  راأ�شمال  ن�شبة يف  والذي ميلك  التالِّني  الأ�شخا�س  اأحد 

القدرة على ممار�شة حق الت�شويت يف اأيٍّ منهما: 

زوج اأو اأولد الم�شيطر.  -1
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2-  والد اأو والدة الم�شيطر.

�شركات الم�شيطر التابعة.   -3

ال�شركة التي تملك ن�شبة 10% اأو اأكثر من راأ�شمال الم�شيطر.  -4

موظف اأو �شريك اأو ع�شو مجل�س اإدارة لدى الم�شيطر اأو �شركات الم�شيطر التابعة.   -5

ك بع�ـــس اأو جميع  6-  �شخ�ـــس يقـــوم الم�شيطـــر بعْقـد اتفاق معـــه يتعلق بال�شتحـــواذ، اأو بَتـَمـلُـّ

الأ�شهم اأو ال�شتغناء عنها، اأو يتم بموجبه توحيد الجانب اأثناء ممار�شة حق الت�شويت. 

الم�صيطـــر الحالـــي: �شخ�ـــس �شدرت لـــه موافقة الم�شـــرف بال�شيطرة قبل تاريـــخ العمل بهذه 

الالئحة. 

مادة )2(

ت�شري جميع اأحكام هذه الالئحة على امل�شيطر احلايل، فيما عدا ما يتعلق بن�شبة �شيطرته 

املواَفـق عليها قبل العمل باأحكام هذه الالئحة.

الف�صل الثاين 

طلب املوافقة على ال�صيطرة 

مادة )3(

يجـــب على طالـــب ال�شيطرة لأول مرة الح�شـــول على الموافقة الم�شبقـــة من الم�شرف في  اأ- 

الحالت الآتية:

1- اإذا كان طالب ال�شيطرة �شخ�شًا طبيعيًا، ويرغب اأن ت�شل ن�شبته اإلى 10% من راأ�شمال 

البنك. 

2- اإذا كان طالب ال�شيطرة �شخ�شًا اعتباريًا غير خا�شع للرقابة، ويرغب اأن ت�شل ن�شبته 

اإلى 10% من راأ�شمال البنك وبحد اأق�شى 15% منه. 

3- اإذا كان طالب ال�شيطرة �شخ�شًا اعتباريا خا�شعًا للرقابة، ويرغب اأن ت�شل ن�شبته اإلى 

اأق�شى  المالية وبحد  الأوراق  اأ�شواق  اأيِّ �شوق من  المدرج في  البنك  راأ�شمال  10% من 

20% منه. ول ينطبق هذا الحد في حالة البنوك غير المدرجة في تلك الأ�شواق اأو في 

ك بالكامل اأو ال�شتحواذ التي يوافق عليها الم�شرف.  ـَمـلُـّ حالت الندماج اأو التَّ

يجب على الم�شيطر الحالي الح�شول على الموافقة الم�شبقة في الحالت الآتية: ب- 

راأ�شمال  من   %15 اإلى  ن�شبته  ت�شل  اأن  اأراد  اإذا  للرقابة  خا�شع  غير  اعتباري  1- �شخ�س 

البنك.
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اإلى 20% من راأ�شمال البنك  اأن ت�شل ن�شبته  اأراد  اإذا  2- �شخ�س اعتباري خا�شع للرقابة 

الحد في  المملكة. ول ينطبق هذا  المالية في  الأوراق  اأ�شواق  اأيِّ �شوق من  المدرج في 

ك بالكامل  ـَمـلُـّ حالة البنوك غير المدرجة في تلك الأ�شواق اأو في حالت الندماج اأو التَّ

اأو ال�شتحواذ التي يوافق عليها الم�شرف.  

ل ُيـ�شتَرط الح�شول على الموافقة الم�شبقة في الحالت التي تكون زيادة الن�شبة لالأ�شخا�س  ج- 

الم�شار اإليهم في البندين )2( و)3( من الفقرة )اأ( والبندين )1( و)2( من الفقرة )ب( 

من هذه المادة دون الحد الأق�شى المقرر لكل فئة.

على البنوك اأن ترفع للم�شرف في نهاية ال�شهر الثالث من كل عام تقريرًا خا�شًا بالم�شيطرين  د- 

د فيه كافة الم�شيطرين ون�شبة ملكيتهم في راأ�س المال واأي تغيير يحدث ب�شاأنهم  لديها، يحدَّ

يتعار�س مع ن�شو�س هذه الالئحة. 

مادة )4(

يف حالة حدوث تغيري للم�شيطر احلايل يف ال�شركة القاب�شة، على البنك الذي متلك ال�شركة 

مبلء  اجلديد  وامل�شيطر  القاب�شة  ال�شركة  قيام  من  التاأكد  راأ�شماله  ن�شف  من  اأكرث  القاب�شة 

وللم�شرف  امل�شرف،  اإىل  وت�شليمها  امل�شيطر اجلديد  بيانات  وتقدمي  ال�شيطرة  ا�شتمارة طلب 

ـه لطلب ال�شيطرة.  اتخاذ ما يراه منا�شبًا ب�شاأن ملكية ال�شركة القاب�شة يف البنك يف حالة رْفـ�شِ

مادة )5(

يجب اأن يت�شمن طلب املوافقة على ال�شيطرة امل�شتندات الآتية:  

ا�شتمارة الطلب.        -1

 الطلب وم�شاركيه. 
ِ
م ال�شيرة الذاتية الكاملة لمقدِّ  -2

ُم الطلـــب وم�شاركـــوه 10% اأو اأكثر من راأ�س  قائمـــة باأ�شمـــاء ال�شركات التـــي يملك فيها مقدِّ  -3

ـقة لتلك ال�شركات.  المال، ون�شخة من البيانات المالية المدقَّ

 الطلب وم�شاركيه من مراكز المعلومات الئتمانية. 
ِ
م تقارير ائتمانية عن مقدِّ  -4

 الطلب وم�شاركيه اإذا كانوا اأ�شخا�شًا طبيعيين.
ِ
م ن�شخة من جواز ال�شفر وبطاقة الهوية لمقدِّ  -5

ك�شـــف يت�شمن بيانـــات ثالثة اأ�شخا�س مـــن موؤ�ش�شات اأو جهات رقابيـــة ي�شتطيع الم�شرف   -6

 الطلب وم�شاركيه.
ِ
م الت�شال بهم لال�شتف�شار عن مقدِّ

ك، مع الإف�شاح عـــن م�شدر الأمـــوال الم�شتخَدمة في العملية  ـَمـلُـّ طريقـــة تمويل عمليـــة التَّ  -7

وا�شم البنك الموَدعة فيه. 
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فـــي حال كـــان الطلب متعلقًا بتغييـــر الم�شيطر الحالي ِوْفـقًا للمـــادة )4( من هذه الالئحة،   -8

فيجب تقديم الم�شتندات المن�شو�س عليها في البنود )2( و)3( و)4( من هذه المادة عن 

كل م�شاهم يملك 10% اأو اأكثر في ال�شركة القاب�شة. 

مادة )6(

يجب على امل�شرف مراعاة املعايري التالية عند درا�شة طلب املوافقة على ال�شيطرة بالن�شبة 

لل�شخ�س الطبيعي:  

م الطلب عن 10% من راأ�س المال  األ تتعـــدى ن�شبة ال�شيطرة المبا�شرة وغير المبا�شرة لمقدِّ  -1

في البنك المراد ال�شيطرة عليه. 

األ ُتـلِحــــق ال�شيطرة �شررًا بالبنـــك المراد ال�شيطرة عليه اأو بالقطـــاع المالي اأو بالم�شالح   -2

الوطنيـة اأو بالم�شالح الم�شروعة للمودعين والدائنين و�شغار الم�شاهمين في البنك.  

 الطلب وم�شاركيه، واأل يكـــون قد �شبق الحكم على اأيٍّ منهم في 
ِ
م ُحـ�ْشـــن �شيرة و�شلوك مقدِّ  -3

جناية اأو في جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه لأيِّ جزاء اأو تدبير اإداري من ِقـَبـل  األ يكون قد �شبق اإخ�شاع مقدِّ  -4

اأيـــة جهة حكومية اأو رقابية اأو مهنيـــة اأو نقابية، وذلك خالل ال�شنوات الع�شر ال�شابقة لطلب 

الموافقة على ال�شيطرة. 

م الطلب اأو اأيٌّ مـــن م�شاركيه قد �شبـــق واأْن خالف اأيَّ ت�شريـــع اأو نظام يتعلق  األ يكـــون مقـــدِّ  -5

بالِخـْدمات المالية في اأية دولة.  

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيـــه رخ�شة اأو ت�شجياًل لن�شاط  األ يكـــون قـــد �شبق رْفـ�ُس مْنـح مقدِّ  -6

ْفـ�س قبل البتِّ في طلب  مالـــي اأو اقت�شـــادي. وللم�شرف اأن ينظر في مالب�شات اأ�شبـــاب الرَّ

الموافقة.  

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه لع�شوية مجل�س  األ يكـــون قد �شبق �شدور قرار بعـــدم اأهلية مقدِّ  -7

اإدارة اأو لإدارة �شركة.  

م الطلب اأو اأيٌّ مـــن م�شاركيه ع�شوًا في مجل�س اإدارة اأو مديـــرًا اأو �شريكًا في  األ يكـــون مقـــدِّ  -8

ُعها تحت الإدارة. �شركة قد �شبقت ت�شفيتها اأو اإفال�شها لأ�شباب تعود ل�شوء الإدارة اأو تم و�شْ

م الطلب وم�شاركيه مع الم�شرف والجهـــات الرقابية وتقديم جميع الت�شهيالت  9-  تعـــاون مقدِّ

والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ المهام الموكلة لها.

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه بالإفال�س اأو ثبت عْجـُز اأو  10-   األ يكـــون قـــد �شبق الحكم على مقدِّ

تَخـلُّف اأيٍّ منهم عن الوفاء بدين اأو اأجرى اأيٌّ منهم اتفاقًا مع دائنيه ب�شاأن عدم قدرته على 
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ين، وذلك خالل ال�شنوات الع�شر ال�شابقة لطلب الموافقة على ال�شيطرة.   الوفاء بالدَّ

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه �شجل �شيء اأو ممار�شات �شيئة كم�شيطر في  11-   األ يكون لدى مقدِّ

موؤ�ش�شة مالية اأو كم�شتثمر في اأية �شركة.    

م الطلب وم�شاركيه من م�شادر م�شروعة.  12-   اأن تكون اأموال مقدِّ

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيـــه من ال�شيطرة الم�شاربـــة اأو المتاجرة  13-   األ يكـــون هـــدف مقـــدِّ

بق�شد الإ�شرار بالبنك المراد ال�شيطرة عليه.  

14-   األ توؤدي ال�شيطرة اإلى وجود َتـ�شاُرب في الم�شالح.  

 الطلب وم�شاركيه مـــع ال�شركاء الآخرين واأع�شاء مجل�س الإدارة، وذلك متى 
ِ
م 15-   تعـــاون مقدِّ

كان �شريكًا في موؤ�ش�شة مالية اأو �شركة اأخرى.

مادة )7( 

يجب على امل�شرف مراعاة املعايري التالية عند درا�شة طلب املوافقة على ال�شيطرة بالن�شبة 

لل�شخ�س العتباري غري اخلا�شع للرقابة:

م الطلب 15% من راأ�س المال في  األ تتعـــدى ن�شبة ال�شيطـــرة المبا�شرة وغير المبا�شرة لمقدِّ  -1

البنك المراد ال�شيطرة عليه. 

األ ُتـلِحـــق ال�شيطـــرة �شررًا بالبنك المـــراد ال�شيطرة عليه اأو بالقطـــاع المالي اأو بالم�شالح   -2

الوطنيـة اأو بالم�شالح الم�شروعة للمودعين والدائنين و�شغار الم�شاهمين في البنك المراد 

ال�شيطرة عليه.  

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه من ال�شيطرة الم�شاربة اأو المتاجرة بق�شد  األ يكون هدف مقدِّ  -3

الإ�شرار بالبنك المراد ال�شيطرة عليه.  

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيـــه بالإفال�س اأو ثبت عْجـُز اأو  األ يكـــون قد �شبق الحكم علـــى مقدِّ  -4

ف اأيٍّ منهم عن الوفاء بَدين اأو اأجرى اأيٌّ منهم اتفاقًا مع دائنيه ب�شاأن عدم قدرته على  تَخـلُـّ

ين، وذلك خالل ال�شنوات الع�شر ال�شابقة لطلب الموافقة على ال�شيطرة. الوفاء بالدَّ

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيـــه وهيكلية المجموعة والأطراف ذات  اأن يكـــون بلد المن�شاأ لمقدِّ  -5

العالقـــة معهـــم مقبولة للم�شـــرف، واأل توؤثـــر الموافقة علـــى ال�شيطرة �شلبًا علـــى اإ�شراف 

ـ�س له. الم�شرف على المرخَّ

األ توؤدي ال�شيطرة اإلى وجود َتـ�شاُرب في الم�شالح.   -6

م الطلب اأو م�شاركيه �شجل �شيء اأو ممار�شات �شيئة كم�شيطر في موؤ�ش�شة  األ يكون لدى مقدِّ  -7

مالية اأو كم�شتثمر في اأية �شركة.    
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م الطلب اأو اأيٌّ مـــن م�شاركيه قد �شبـــق واأْن خالف اأيَّ ت�شريـــع اأو نظام يتعلق  األ يكـــون مقـــدِّ  -8

بالِخـْدمـــات الماليـــة في اأية دولـــة اأو خ�شع اأيٌّ منهم لأيِّ جزاء اأو تدبيـــر اإداري من ِقـَبـل اأية 

جهة حكومية اأو رقابية اأو مهنية، وذلك خالل ال�شنوات الع�شر ال�شابقة لطلب الموافقة على 

ال�شيطرة.   

م الطلـــب اأو اأيٍّ مـــن م�شاركيه في جريمـــة لها �شلة  األ يكـــون قـــد �شبـــق الحكم باإدانـــة مقدِّ  -9

بالحتيال.  

م الطلب وم�شاركيه مع الم�شرف والجهات الرقابية وتقديم جميع الت�شهيالت  10-   تعـــاون مقدِّ

والمعلومات التي تطلبها لتنفيذ المهام الموكلة اإليها.

م الطلب اأو اأيٍّ من م�شاركيه رخ�شة اأو ت�شجياًل لن�شاط  11-   األ يكـــون قـــد �شبق رْفـ�ُس مْنـح مقدِّ

ْفـ�س قبل البتِّ  مالي اأو اقت�شادي في اأية دولة. وللم�شرف اأن ينظر في مالب�شات اأ�شباب الرَّ

في طلب الموافقة.

ـاءة مع الم�شاهمين   الطلب وم�شاركيه القدرة على التعامل بطريقة بنَّ
ِ
م 12-   اأن تكـــون لـــدى مقدِّ

واأع�شاء مجل�س اإدارة البنك المراد ال�شيطرة عليه.

م الطلب خا�شعًا لجهة رقابية، فيجب عليه تقديم موافقة كتابية  13-   في حالة ما اإذا كان مقدِّ

كها.  من تلك الجهة على الن�شبة المراد تَمـلُـّ

مادة )8( 

بالإ�شافة اإىل البنود من )2( اإىل )13( من املادة )7( من هذه الالئحة، يجب على امل�شرف 

عند درا�شة طلب املوافقة على ال�شيطرة بالن�شبة لل�شخ�س العتباري اخلا�شع للرقابة مراعاة 

املعايري الآتية:

م الطلب 20% من راأ�س المال في  األ تتعـــدى ن�شبة ال�شيطـــرة المبا�شرة وغير المبا�شرة لمقدِّ  -1

البنـــك المدرج في اأيِّ �شوق من اأ�شواق الأوراق المالية في المملكة، ول ينطبق هذا الحد في 

ك بالكامل اأو  ـَمـلُـّ حالـــة البنـــوك غير المدرجة في تلك الأ�شواق اأو في حالت الندمـــاج اأو التَّ

ال�شتحواذ التي يوافق عليها الم�شرف، وذلك كله بمراعاة البند )1( من الفقرة الأولى من 

المادة )12( من هذه الالئحة.  

ـدة من جهة رقابية تطبق ب�شكل فعلي المبادىء  م الطلب خا�شعًا للرقابة الموحَّ اأن يكون مقدِّ  -2

ـالة ال�شادرة من لجنة بـــازل اأو مبادىء )IOSCO( اأو  الأ�شا�شيـــة للرقابة الم�شرفيـــة الفعَّ

مبـــادىء الجمعية الدولية لمراقبي التاأمين، بالإ�شافـــة اإلى تو�شيات مجموعة العمل المالي 

 .)FATF( المتعلقة بمكافحة غ�ْشـل الأموال وتمويل الإرهاب

ـد ب�شاأن التزامه بدعم البنـــك المراد ال�شيطرة عليه بما  م الطلب ر�شالة تَعـهُّ اأن يقـــدم مقـــدِّ  -3
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يعادل ن�شبته وم�شاركيه في راأ�س المال. 

مادة )9(

ك �شخ�س لن�شبة تزيد على 50% من  يجب على البنك الأجنبي اإخطار امل�شرف يف حالة مَتـلُـّ

َملُّك، على اأن يرفق بالإخطار ن�شخة من موافقة  راأ�شماله، وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ واقعة التَّ

ال�شلطة الرقابية الأجنبية يف الأحوال التي يتطلَّب فيها ذلك، وللم�شرف اتخاذ ما يراه منا�شبًا. 

مادة )10( 

ـقي ح�شابات امل�شيطر اأو م�شاركيه واجلهات الرقابية  للم�شرف احلق يف التوا�شل مع مدقِّ

امل�شيطر  موافقة  ب�شرط  وذلك  بها،  امل�شرف  تزويد  مت  معلومات  اأية  ب�شاأن  ملراجعتهم  عليهم 

وامل�شارك.

الف�صل الثالث 

البتُّ يف طلب ال�صيطرة  

مادة )11(  

مع مراعاة اأحكام املادة )55( من القانون، للم�شرف رْفـ�س طلب املوافقة على ال�شيطرة، 

بالقرار  الطلب  م  مقدِّ يخَطـر  اأن  يجب  كما  ـبًا،  م�شبَّ ْفـ�س  بالرَّ ال�شادر  القرار  يكون  اأن  ويجب 

مبوجب كتاب معتَمـد من املدير التنفيذي للرقابة امل�شرفية بامل�شرف اأو من ينوب عنه. 

مادة )12( 

يجوز للم�شرف يف حالة املوافقة على ال�شيطرة فْر�ُس واحد اأو اأكرث من القيود الآتية:

تقييد ن�شبة �شيطرة ال�شخ�س العتباري الخا�شع للرقابة في راأ�شمال البنوك غير المدرجة   -1

ك بالكامل  ـَمـلُـّ في اأي �شوق من اأ�شواق الأوراق المالية في المملكة اأو في حالت الندماج اأو التَّ

رها الم�شرف اإذا كان مـــن �شاأن ذلك الِحـفاظ  اأو ال�شتحـــواذ عليها، وذلك باأيـــة ن�شبة يقدِّ

على ا�شتقرار القطاع المالي.

توجيه البنك باإعادة ت�شكيل مجل�س اإدارته.    -2

3-  توجيه البنك بو�شع حد اأدنى لعدد الأع�شاء الم�شتقلِّـين في مجل�س الإدارة.

و�شع حدود لمعامالت البنك المالية مع الأ�شخا�س ذوي ال�شلة بالبنك.   -4

توجيـــه البنـــك باإجراء تعديل على نظام الحوكمة بما يتالءم مـــع طبيعة ال�شيطرة التي تمت   -5

الموافقة عليها.
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كما يجوز للم�شرف فْر�س اأيٍّ من القيود الواردة يف البنود من )2( اإىل )5( امل�شار اإليها يف 

الفقرة ال�شابقة يف اأيِّ وقت لحق على املوافقة على ال�شيطرة، اإذا طراأت اأية تغيريات من �شاأنها 

التاأثري على اإدارة البنك ب�شبب ال�شيطرة.     

مادة )13( 

اأية قيود  اأو فْر�س  ال�شيطرة  املوافقة على  القرار ال�شادر برْفـ�س طلب  م من  ـَظـلُـّ التَّ يكون 

م الطلب بالقرار، ويُبـت حمافظ امل�شرف يف  ب�شاأنها خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطار مقدِّ

مه خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه.   م، ويخَطـر الـُمَتـَظـلِّم بالقرار ال�شادر ب�شاأن تَظلُـّ ـَظـلُـّ التَّ

الف�صل الرابع

اأحكام ختامية 

مادة )14(

م بطلب ترخي�س بنك اأو بنك اأجنبي تدوين بيانات تف�شيلية عن ح�ش�س  يجب عند التقدُّ

امِلـْلـكية وامل�شيطرين، وذلك على الأمنوذج املعد لهذا الغر�س.

مادة )15( 

للم�شرف اتخاذ ما يراه منا�شبًا جتاه الأ�شخا�س الذين يت�شرفون ب�شكل مت�شافر، �شواء 

باتفاق اأو ترتيب مكتوب من عدمه، ملمار�شة ال�شيطرة على بنك.

مادة )16( 

للم�شرف اإلغاء املوافقة على ال�شيطرة يف احلالت الآتية:

ـ�شح بعد �شدور الموافقة اأن الم�شيطر اأو م�شاركيه اأو كليهما قدموا معلومات كاذبة اأو  اإذا اتَّ  -1

م�شلِّـلة اأو بيانات مالية تخالف حقيقة المركز المالي لهم.

2-  فقدان واحد اأو اأكثر من المعايير المن�شو�س عليها في هذه الالئحة والتي يتبعها الم�شرف 

عند درا�شة طلب الموافقة على ال�شيطرة.

مخالفة ال�شوابط والمتطلبات المن�شو�س عليها في هذه الالئحة.  -3

مادة )17( 

ُيـحَظـر على اأيِّ م�شيطر اأو م�شاركيه اأن يكونوا َمدينني للبنك املراد ال�شيطرة عليه باأيِّ �شكل 
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اأو و�شيلة، �شواًء من خالل ا�شتثمار اأو ت�شهيالت ائتمانية اأو اأية معاملة تنتج عنها ح�شابات مدينة.  

مادة )18( 

اأية  عن  امل�شرف  اإخطار  الالئحة  هذه  لأحكام  اأجنبي خا�شع  بنك  اأو  بنك  كل  على  يجب 

معلومات من �شاأنها التاأثري يف املركز القانوين اأو املايل لأيِّ م�شيطر اأو اأيٍّ من م�شاركيه متى ما 

عِلـم البنك بتلك املعلومات. 

مادة )19( 

هذه  يف  عليها  املن�شو�س  واملتطلبات  بال�شوابط  باللتزام  كتابيًا  ـد  يتَعـهَّ اأن  امل�شيطر  على 

الالئحة، واأن يخِطـر امل�شرف كتابيًا يف حالة خمالفته لها.

مادة )20( 

يجوز للم�شرف تقرير اأية ا�شتثناءات فيما يتعلق بتطبيق هذه الالئحة، وذلك يف احلالت 

الآتية:

1-  اأن يكون طالب ال�شيطرة اإحدى الهيئات اأو الموؤ�ش�شات العامة اأو ال�شركات المملوكة للدولة.

اإذا كان من �شاأن ال�شيطرة اأن تعود بالنفع على القطاع المالي بالمملكة.  -2


