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  م2018( لسنة 14اتحادي رقم )مرسوم بقانون 

 املنشآت واألنشطة املاليةاملصرف املركزي وتنظيم  في شأن

 

 خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، نحن

 ر،بعد االطالع على الدستو 

 وتعديالته،بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء  1972( لسنة 1وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،في شأن السجل التجاري  1975( لسنة 5وعلى القانون االتحادي رقم )

في شأن املصرف املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة املصرفية  1980( لسنة 10وعلى القانون االتحادي رقم )

 عديالته،وت

 وتعديالته، 1985( لسنة 5وعلى قانون املعامالت املدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم )

في شأن املصارف واملؤسسات املالية والشركات االستثمارية  1985( لسنة 6وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،االسالمية

 وتعديالته، 1987( لسنة 3وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم )

 وتعديالته، 1992( لسنة 10وعلى قانون االثبات في املعامالت املدنية والتجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم )

 تعديالته،و  1992( لسنة 11وعلى قانون اإلجراءات  املدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم )

 ،1993( لسنة 18وعلى قانون املعامالت التجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم )

 وتعديالته،في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق املالية والسلع  2000( لسنة 4وعلى القانون االتحادي رقم )

 ته،وتعديال غسل األموال تجريمفي شأن  2002( لسنة 4وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،في شأن املناطق الحرة املالية 2004( لسنة 8وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،في شأن مكافحة التستر التجاري  2004( لسنة 17وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،في شأن املعامالت والتجارة االلكترونية 2006( لسنة 1وعلى القانون االتحادي رقم )

 وتعديالته، بإنشاء جهاز اإلمارات لإلستثمار  2007( لسنة 4)وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم 

 وتعديالته، هيئة التأمين وتنظيم أعماله بشأن إنشاء 2007( لسنة 6وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،بشأن املعلومات االئتمانّية 2010( لسنة 6وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،بشأن اإليرادات العامة للدولة 2011( لسنة 1وعلى القانون اإلتحادي رقم )

في شأن تنظيم مجالس اإلدارات واألمناء واللجان في الحكومة  2011( لسنة 5وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم )

 ،اإلتحادية

 ،بشأن إعادة تنظيم ديوان املحاسبة 2011( لسنة 8وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،بشأن قواعد إعداد امليزانية العامة والحساب الختامي 2011( لسنة 8وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم )
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 ،بشأن تنظيم املنافسة 2012( لسنة 4وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،بشأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات 2012( لسنة 5وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم )

 ،جرائم اإلرهابيةمكافة ال شأنفي  2014( لسنة 7وعلى املرسوم بقانون اتحادي رقم )

  ،مهنة مدققي الحسابات بشأن إعادة تنظيم 2014( لسنة 12وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،بشأن الشركات التجارية 2015( لسنة 2وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،اإلفالس بشأن 2016( لسنة 9حادي رقم )ات قانون املرسوم ب وعلى

  ،في شأن رهن األموال املنقولة ضمانا للدين 2016( لسنة 20وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،اإلجراءات الضريبية شأنفي  2017( لسنة 7وعلى القانون االتحادي رقم )

 ،في شأن الدين العام 2018 ( لسنة9حادي رقم )ات قانون املرسوم ب وعلى

 ،في شأن املقاصة على أساس الصافي 2018 ( لسنة10حادي رقم )ات قانون املرسوم ب وعلى

 ،ير املالية وموافقة مجلس الوزراءوبناًء على ما عرضه وز 

 

 اآلتي:املرسوم بقانون أصدرنا 

 

 (1املادة )

 ريفاتتع

الكلمات التالية املعاني املوضحة قرين كل منها ما لم و  العباراتيقصد ب هذا املرسوم بقانون  في تطبيق أحكام

 يقض سياق النص غير ذلك:

 املتحدةاإلمارات العربية  الدولة :

 االتحاديةالحكومة  الحكومة:

 وزارة املالية الوزارة:

 وزير املالية الوزير:

 مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي  املصرف املركزي:

 املصرف املركزي، هيئة األوراق املالية والسلع، وهيئة التأمين السلطات الرقابية في الدولة:

 املركزي مجلس إدارة املصرف  مجلس اإلدارة:

 محافظ املصرف املركزي  املحافظ:

واملؤساااااااساااااااات والشاااااااركات  الحكومة االتحادية وحكومات اإلمارات األعضااااااااء في االتحاد والهيئات القطاع العام:

التي تقدم خدمات عامة وال تمارس بصفة رئيسية أية أنشطة متعلقة بأسواق  ملكية تامةلها اململوكة  العامة 

 النقد واملال
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 الحكومات األعضااااء في اإلتحادالشاااخص اإلعتباري الذي تملك الحكومة أو أي من  التابعة للحكومة: الهيئات

 ( من رأس مالها%50أو أي من الشركات التابعة لها أكثر من خمسين باملائة )

 املناطق شأن في 2004 لسنة( 8) رقم االتحادي القانون  ألحكام الخاضعة الحرة املناطق :املالية الحرة املناطق

 ، والقوانين املعدلة لهاملالية الحرة

 هذا املرسااااااااوم بقانون  املرخصااااااااة وفقا ألحكام االخرى  املالّية واملؤسااااااااسااااااااات البنوك :املرخصآآآآآآآآة املالية املنشآآآآآآآآآت

  و أكثر أملمارسااااة نشااااا  
ً
من األنشااااطة املالية املرخصااااة، وتشاااامل تلك التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقا

ألحكام الشريعة اإلسالمية وتكون تلك املنشآت إما مؤسسة داخل الدولة أو في مناطق إختصاص أخرى أو لها 

 فروع أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيل داخل الدولة

 ألحكامشخص إعتباري مرخص له وفق أي ك:و البن
ً
شكل ب "الودائع تلقي" نشا  بممارسة هذا املرسوم بقانون  ا

 األخرى  من االنشطة املالية املرخصة أيو  رئيس ي

 ألحكام البنوك، غير  ،إعتباري  شااااااااخص أي املالّية االخرى: املؤسآآآآآآآآسآآآآآآآآات
ً
 هذا املرسااااااااوم بقانون  مرخص له وفقا

 االنشطة املالية املرخصة  منبممارسة نشا  مالي أو أكثر 

 هذا املرسوم بقانون  ( من17في املادة ) املشار إليهاالهيئة  الهيئة العليا الشرعية:

 ألحكامله املرخص  الشخص االعتباري منشأة الصرافة: 
ً
 بدالاست أنشطة مارسةبم هذا املرسوم بقانون  وفقا

  وإلى خارجها وأية أعمال أخرى يحّددها املصرف املركزي  النقد وإجراء التحويالت النقدّية داخل الدولة

 ألحكام كتب التمثيل:م
ً
الّية م منشاااااااااأةتمثيل  نشاااااااااا  بممارساااااااااة هذا املرساااااااااوم بقانون  املكتب املرخص له وفقا

 في مناطق اختصاص أخرى مؤسسة 

 املادة في املحددةو  املركزي  املصااااااارفورقابة  لترخيص الخاضاااااااعة املالية األنشاااااااطة املرخصآآآآآآآة: املالية األنشآآآآآآآطة

 هذا املرسوم بقانون  ( من65)

  لهطبيعي مصااااااااار   شاااااااااخص أي :املصآآآآآآآآآر  ل  الفرد
ً
 املهام من أي ةبممارسااااااااا هذا املرساااااااااوم بقانون  ألحكام وفقا

  املحّددة

ة ذات طبيعة مؤثر  املصر  له التي يمارسها لدى منشأة مالية مرخصة أو لصالحها الفردمهام  املحّددة: املهام

 على نشا  املنشأة.

 هذا املرسوم بقانون  ( من5واحتياطياته املشار إليهما في املادة ) املركزي  املصرف مال رأس :الخاصة األموال

األصاااااااااااااول األجنبياااة التي يحتفظ  هاااا املصااااااااااااارف املركزي واملقوماااة باااأي عملاااة احتياااا   االحتيآآآاطيآآآات األ ن يآآآة:

 واملوظفة لتغطية التزاماته

أي بنك يقوم كأصااااااااايل أو بالنيابة عن شاااااااااخص آخر، بشاااااااااراء أو بيع أو اساااااااااترداد أي أوراق  :ولييناأل  ينتعاملامل

 التي يحددها املصرف املركزي  واألحكام ، وفقا للشرو القطاع العاممالية صادرة داخل الدولة من 
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غرض ب املرخصاااااااة التي تتلقئ الودائعللمنشاااااااآت املالية أدوات الساااااااياساااااااة النقدية املتاحة  :املتاحةالتسآآآآآآآهي ت 

 تمكينها من إدارة سيولتها

، أو 2( نظام املقاصاااة والتساااوية أو )1يقصاااد به إّما ) نظام البنية التحتية املالية:
ً
( نظام الدفع للتجزئة منشاااأ

 
ً
 إلشراف أي من السلطات الرقابية في الدولةمشغال

ً
، أو خاضعا

ً
 ، أو مرخصا

 حكام، وفقا أل أهمية نظامية بأنه ذو  املصرف املركزي  من قبل بنية تحتية مالية محّدد أي نظام النظام املحدد:

 هذا املرسوم بقانون 

 قاصةم( 2) أو  التزامات الدفع أو سداد مقاصة( 1اآلتية: ) لألغراض نش ئي  نظام  أي تسوية:نظام املقاصة وال

 األوراق املالية تلك تحويل أو ، أوراق مالية دفترية معينة تحويلب لتزاماتاتسوية  أو 

أي نظام لتحويل األموال واألدوات واآلليات والترتيبات ذات العالقة التي تتولى معالجة  نظام الدفع للتجزئة:

ة، أو تحويالت ائتمانيأو كميات كبيرة من دفعات ذات قيمة منخفضة نسبيا، تكون في أشكال مثل الشيكات، 

 بالبطاقاتالخصم املباشر، أو عمليات الدفع 

تسهيالت غير نقدية، في هيئة إلكترونية أو مغناطيسية يتم شراؤها من قبل مستخدم  تسهي ت القيم املخزنة:

 كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات

 أنش ئ تيال الترتيبات في طرفا يكون  شخص أي يعني بنية تحتية مالية، بنظام يتعلق فيما :مشارك شخص

 أجلها من النظام

 حسابات (1الذي يقوم إما بتقديم ) الشخص يعني بنية تحتية مالية، بنظام يتعلق فيما التسوية: منشأة

 التسويةللمقاصة و  نظام في املالية األسواق للتسوية في مركزي  وسيط أي وإلى املشاركين لألشخاص التسوية

لك التسوية إذا اقتض ى األمر ذ ألغراض االئتمانية التسهيالت وتقديم النظام، خالل من التحويل أوامر  لتسوية

 ( خدمات التسوية ألي نظام دفع للتجزئة2أو )

 من املخاطر  لحدالقائمة في النظام لالترتيبات  عنيت، بنية تحتية مالية بنظام فيما يتعلق املفترضة: لترتيباتا

ر غي يصبح أن يرجحأو  قادر، غير  مشارك في النظامشخص  حال وجود املخاطر في أنواع من وغيرها ،النظامية

نشأة النظام أو من قبل م من قبل مشغلأي ترتيبات شمل تو  ؛تحويلأمر باملتعلقة  الوفاء بالتزاماته قادر على

شخص مشارك أو عليه، لاللتزامات املستحقة ل قاصة على أساس الصافي( امل1) ما يأتي:لا التسوية الخاصة به

 االلتزاماتدفع تأمين األوراق املالية املضمونة ل تسييل( 3أو ) مشارك، املفتو  لشخص املالي املركز  ( إغالق2)

 شخص مشاركاملستحقة على 

 تعليماااات من قبااال( 1: )التعليماااات اآلتياااةأي من  يعني ،بنياااة تحتياااة ماااالياااة بنظاااام فيماااا يتعلق أمر التحويآآآل:

 منشااااااااأة حساااااااااباتفي ا دفتري هاليتحو يتم  مشااااااااارك آخر شااااااااخص  تصاااااااارف تحت أموالضااااااااع لو  شااااااااخص مشااااااااارك

قواعد  ألغراض االلتزام بالساااااداد من إخالء الطرفبغرض  تعليمات( 2)  أو  ،لنظام مقاصاااااة وتساااااوية تساااااويةال

أوراق  تحويلب التزام تسااااويةب إما شااااخص مشااااارك تعليمات من قبل( 3) مقاصااااة وتسااااوية، أو  نظامل التشااااغيل
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من قبااال شاااااااااااااخص مشاااااااااااااااارك ينت  عنهاااا تحمااال  ( تعليماااات4، أو )تلاااك األوراق املاااالياااة تحويااال أو ، ماااالياااة دفترياااة

 املسؤولية أو إخالء الطرف من االلتزام بدفع املبالغ الخاصة بعمليات التجزئة

 تااللتزاما مختلف تحويل تعني بنظام للمقاصاااااااااااااة والتساااااااااااااوية، يتعلق فيما :املقاصآآآآآآآآآآآآآة عي  أسآآآآآآآآآآآآآا  الصآآآآآآآآآآآآآافي

واحد  إلى صااافي التزام اآلخرين في النظام،عليه تجاه كافة األشااخاص املشاااركين  أو  مشااارك لشااخص املسااتحقة

 لصالح الشخص املشارك أو عليه

التي و  املنشااااااااااااآت املالية املرخصااااااااااااة التي تتلقئ الودائع،لدى  ةمن الودائع املوجود النساااااااااااابة الحتياطي اإللزامي:ا

 شرو  التي يحددها حكام والأل فقا ليقرر مجلس اإلدارة اإلحتفاظ  ها لدى املصرف املركزي و 

رخصة للمنشآت املالية املالتي يجوز  املركزي  املصرفاملالية املعتمدة من قبل  األوراق املالية املؤهلة: األوراق

 أموال املصرف املركزي تقديمها كضمانات للسحب من  التي تتلقئ الودائع

 وحدتها النقدية "الدرهم" وتكون الورقية واملعدنية الرسمية للدولة الوطنية العملة  النقد:

صادر، النقد( 1: )يأتي ما تشامل :النقدية القاعدة
 
للمنشاآت املالية  الجارية الحساابات أرصادة مجموع( 2)و امل

خرى باإلضااااافة إلى أية أموال  اإللزامي االحتياطي ذلك، ويشاااامل املركزي، املصاااارف املرخصااااة لدى
 
 مودعة لدى أ

( الرصااااااااااااايد القائم من األوراق واألدوات املالية 3املصااااااااااااارف املركزي ألغراض عمليات املقاصاااااااااااااة والتساااااااااااااوية، و)

 املصدرة من قبل املصرف املركزي  

 هذا املرسوم بقانون  ( من136في املادة ) لجنة املشار إليهاال لجنة الفصل في التظلمات والطعون:

 االعتباري حسب االحوالو أالشخص الطبيعي  الشخص:

 السنة امليالدية السنة:
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 الباب األول 

 – املركزي  املصرف – 

 

 تنظيم املصرف املركزي وأهداف  :الفصل األول 

 (2املادة )

 إستق لية املصرف املركزي 

إلداري، املالي وا باالسااتقاللتمتع وي اعتبارية،املركزي مؤسااسااة اتحادية عامة ذات شااخصااية  املصاارف بر يعت (1

 .أهدافهالتي تكفل تحقيق  األنشطةاألعمال و وباألهلية القانونية الالزمة ملباشرة جميع 

بة املناقصاااااات واملزايدات واملحاسااااااملالية العامة و املركزي أحكام القوانين املتعلقة ب املصااااارفال تساااااري على  (2

 العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها األنظمة الخاصة به.

بشاااااااااأن إعادة تنظيم ديوان  2011( لسااااااااانة 8لقانون االتحادي رقم )ل وفقا ديوان املحاسااااااااابةتصااااااااار مهمة تق (3

و أ هوليس لااه أن يتاادخاال في تسااااااااااااايير أعمااالاا على أعمااال املصااااااااااااارف املركزي  على الرقااابااة الالحقااة املحاااسااااااااااااابااة

 التعرض لسياساته.

 

 (3املادة )

 مقر املصرف املركزي 

املقر الرئيسااااااااا ي للمصااااااااارف املركزي في عاصااااااااامة الدولة ويكون  ها عنوانه الرسااااااااا ي ويجوز بموافقة مجلس  يكون 

هيئاااات تاااابعاااة وفتح فروع ومكااااتاااب ووكااااالت لاااه داخااال الااادولاااة وخاااارجهاااا، وأن يعين لاااه وكالء  إنشااااااااااااااااءاإلدارة 

 ومراسلين داخل الدولة وخارجها.

 

 (4املادة )

 املركزي مصرف لل األهداف واملهام الرئيسية

 ما يأتي: تحقيق إلىملصرف املركزي ا يهدف

  .النظام النقدي في إطار  الحفاظ على استقرار العملة الوطنية (1

 في الدولة.املالي النظام  تعزيز وحماية استقرار املساهمة في  (2

 .األجنبية ضمان إدارة رشيدة الحتياطيات املصرف املركزي  (3

 :ةاآلتي املهام واالختصاصات ممارسة املركزي صرف ملا يتولىسبيل تحقيق أهدافه،  فيو

 .للدولة العامة االستراتيجية مع األخذ باالعتبار النقدية  السياسةوتنفيذ  وضع .أ

  .إصدار النقد امتياز ممارسة   .ب



7 

 

 ير لتطو  املطلوبة عايير امل تحديدو  ممارستهاب األسس الخاصة ووضعاملرخصة  املالية األنشطةتنظيم  .ج

  االحترازية املمارساتوتعزيز 
ً
  .الدولية واملعايير  هذا املرسوم بقانون  ألحكام وفقا

  .املعايير املناسبة لحماية عمالء املنشآت املالية املرخصةاألنظمة و  وضع .د

  .نمو متوازن لالقتصاد الوطني تحقيق للمساهمة في الدولةمراقبة الوضع االئتماني في  .ه

األجنبية ة بالعملفي جميع األوقات باحتياطيات كافية من األصول إدارة االحتياطيات األجنبية لالحتفاظ  .و

 .هذا املرسوم بقانون  القاعدة النقدية وفقا ألحكاملتغطية 

الرق ي  والنقد بما في ذلك نظم الدفع اإللكترونيفي الدولة  يةالبنية التحتية املالتطوير تنظيم و  .ز

 .والحفاظ على سالمتها واإلشراف عليها وتسهيالت القيم املخزنة

 

 وحسابات  املصرف املركزي  حتياطياتالفصل الثاني: رأ  مال وا

 (5املادة )

 رأ  املال واالحتياطيات

 درهم. (20,000,000,000مليار ) ونعشر  رأس مال املصرف املركزي يكون  (1

اإلحتياطي العام،  حساب( درهم من 17,500,000,000يتم تحويل سبعة عشر مليار وخمسمائة مليون ) (2

 ( من هذه املادة.1إلى الحد املشار إليه في البند ) ة رأس املالوذلك لزياد

يجوز زيادة رأس املال بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقترا  مجلس اإلدارة وعرض الوزير وموافقة مجلس  (3

 
 
 .مباشرة من قبل الحكومة أو  االحتياطي العام تحويل من حسابال هذه الزيادة إما عن طريق دفعالوزراء، وت

 ال يجوز إنقاص رأس مال املصرف املركزي إال بقانون. (4

جاوز أربعة ) لالحتياطي العام  حساب بتكوين املصرف املركزي  يقوم (5  املدفوع املال رأس( أضعاف 4ال ي 

 تلقائيا إلى الحكومة. الصافيةاألربا  باقي  تؤولو ( من هذه املادة، 1) بنداملشار إليه في ال

بعد  وذلكللمصرف املركزي يقرر مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية مقدار األربا  السنوية الصافية  (6

الالزمة الستهالك املوجودات واالحتياطيات ملواجهة  األموالالتشغيلية وتخصيص اإلدارية و تنزيل النفقات 

حاالت الو  ملوظفي املصرف املركزي  الخدمة نهاية تعويضاتو   ،تحصيلهافي الديون الهالكة أو املشكوك 

وبوجه عام مختلف األعباء املالية  ،التي قد تحدد من قبل مجلس اإلدارة األخرى   أو األغراضو/الطارئة 

إيداع صافي األربا  لكل سنة مالية في حساب ويتم  ،التي تقتطعها البنوك عادة من أرباحها الصافية

 .اإلحتياطي العام

 يحدد فيه نسبة األربا  التي يحتفظ  ها املصرف املركزي إلى حين بلوغ الرصيد  (7
ً
يصدر مجلس الوزراء قرارا

 ( من هذه املادة.5حد املشار إليه في البند )الاإلجمالي لحساب االحتياطي العام 
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غير كاف لتغطية خسائر املصرف املركزي، تقوم  ماليةسنة أية إذا كان حساب االحتياطي العام في نهاية  (8

 واقع.الالحكومة بتغطية العجز 

 

 (6املادة )

 السنة املالية

 هر شااااا تبدأ السااااانة املالية للمصااااارف املركزي في اليوم األول من شاااااهر يناير وتنتاي في اليوم الحادي والثالثين من

 .سنةديسمبر من كل 

 

 (7املادة )

 والحسابات العمليات تنظيم

 
ً
صرفية لقواعد واألعراف املاللمعايير الدولية و تجري عمليات املصرف املركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقا

 وتعتبر عملياته مع الغير تجارية.

 

 (8املادة )

 مراقبة الحسابات

 مجلس اإلدارة ويحدد مكافر و ديتولى مراقبة حسابات املصرف املركزي مدقق أو أكثر يختارهم 
ً
 سنوية.التهم آيا

 

 (9املادة )

 البيانات والتقارير الحسابية املطلوب تقديمها

 شهر أ (3) ثالثةيقدم املصرف املركزي إلى رئيس الدولة خالل  (1
ً
من تاريخ انتهاء السنة املالية تقريرا سنويا

 : ّما يأتيع

وتنشر هذه  ،الحسابات يعليها من مدقق االختامية للمصرف املركزي مصدقية املالالحسابات  .أ

 .في الجريدة الرسمية املاليةالحسابات 

  .أعمال املصرف املركزي خالل السنة املاليةو  أنشطة .ب

 .النقدية واملصرفية واملالية في الدولة التطورات عن عامة ملحة .ج

 يقدم املصرف املركزي إلى الوزير ما يأتي: (2

 دة.( من هذه املا1نسخة من التقرير السنوي املشار إليه في البند ) .أ

تقارير  بإلى جانفي الدولة،  واملالية النقدية واملصرفية التطوراتعن الوزير املعلومات التي قد يطلبها  .ب

 .التطوراتالنواحي املتعلقة  هذه  كل تغطي ةنصف سنوي



9 

 

 .بموجودات ومطلوبات املصرف املركزي وينشر هذا البيان في الجريدة الرسميةربع سنوي بيان  .ج

 

 إدارة املصرف املركزي الفصل الثالث : 

 القسم األول : مجلس اإلدارة

 (10املادة )

 اإلدارة مجلس أعضاء

رئيس مجلس اإلدارة ونائبه  فيهممن بأعضاء  (7) من سبعةمؤلف إدارة يتولى إدارة املصرف املركزي مجلس 

 واملحافظ.

 

 (11املادة )

 تعيين األعضاء

سنوات قابلة ( 4)مجلس الوزراء وملدة أربع  توصيةلى عأعضاء مجلس اإلدارة بمرسوم اتحادي بناء  يعين (1

 .للتجديد ملدد أخرى مماثلة

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو خلو  ،يكون كل من الرئيس ونائبه واملحافظ بدرجة وزير (2

. ،منصبه
ً
 كما يحل املحافظ محلهما في حال غيا هما أو خلو منصبيهما معا

 

 (12املادة )

 شروط العضوية

 :اآلتيةالشرو   اإلدارة مجلس عضو  في تتوفر  أن يجب

 .أن يكون إماراتي الجنسية (1

 .املصرفية االقتصادية أو املالية أو  أن يكون من ذوي الخبرة في الشؤون (2

 .عن الوفاء بديونه توقفأال يكون قد أشهر إفالسه أو  (3

 .مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو في جنحة جنايةفي  أن أدينأال يكون قد سبق  (4

 في  (5
ً
 أو عضوا

ً
 عامال

ً
 .جلس الوطني االتحادياملأال يكون وزيرا

من قبل أي من  مرخصة منشأةأو منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي  وظيفةأال يكون شاغال ألي  (6

 .السلطات الرقابية في الدولة أو أي من السلطات الرقابية في املناطق الحرة املالية

شركات أي من أو مالكا أو وكيال أو شريكا في  مرخصة مالية منشأةأال يكون مراقبا أو مدققا لحسابات  (7

 تدقيق الحسابات.
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 (13املادة )

  نصبامل ر و شغ أو  اإلستقالة

 عينقبل انتهاء مدة عضويته  ،إذا استقال أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو شغر منصبه ألي سبب من األسباب

 خلف له لباقي مدة مجلس اإلدارة 
ً
 .هذا املرسوم بقانون  ( من12) في املادةالعضوية املشار إليها  لشرو وفقا

 

 (14) املادة

 إنتهاء العضوية

وم ، كما يجوز بمرساااااااااباالساااااااااتقالةمدتها دون تجديد أو بالوفاة أو  بانتهاءتنتاي العضاااااااااوية في مجلس اإلدارة  (1

 اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء إنهاء العضوية في مجلس اإلدارة وذلك في أي من الحاالت اآلتية:

 بواجباته عضو أخطاء جسيمة في إدارة املصرفالإذا ارتكب  .أ
ً
 .املركزي أو أخل إخالال جسيما

إال إذا كان  ،اجتماعات متتالية دون موافقة مجلس اإلدارة (3) إذا تغيب العضو عن حضور ثالثة .ب

 .أو لعذر مقبول  ،الغياب في مهمة رسمية أو بسبب إجازة سنوية أو مرضية

 .هذا املرسوم بقانون  من (12) املادة في املحددة العضوية شرو  من شر  أيإذا فقد العضو  .ج

 على أداء مهامه ألي سبب كان.ٍر العضو غير قاد أصبحإذا  .د

يستمر أعضاء مجلس اإلدارة في أداء مهامهم في حال انتهاء مّدة عضويتهم دون تمديد إلى حين تعيين أعضاء  (2

 جدد.

 

 القسم الثاني: اختصاصات مجلس اإلدارة وا تماعات 

 (15املادة )

 اإلدارةص حيات ومهام مجلس 

وم التي يق األهدافبالصاااااااااااالحيات الكاملة لتحقيق  هذا املرساااااااااااوم بقانون  في حدود أحكام يتمتع مجلس اإلدارة

 ؛عليها املصرف املركزي 

 بوجه خاص ما يأتي:مجلس اإلدارة ويمارس 

 ميعج واتخاذ مهامه واختصاصاته لتنفيذوضوابط العمل  والتعليماتواملعايير  القواعدإصدار األنظمة و  (1

 .هذا املرسوم بقانون  أحكام لتنفيذالالزمة  واإلجراءاتالتدابير 

 .املصرف املركزي واإلشراف على تنفيذها وأصول  الخاصة موالاأل  توظيف وإدارةب الخاصة سياساتالوضع   (2

  تقرير األمور املتعلقة بإصدار النقد وسحبه من التداول. (3
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مة وإجراءات فيها أنظ  ها بما تقرير األمور املتعلقةو املرخصة  املالية بتنظيم األنشطة الخاصة األنظمة إصدار  (4

الية املاألنشطة  التراخيص ملمارسةاملتعلقة بمنح القواعد الرقابة واإلشراف عليها وتحديد الشرو  و 

 .املرخصة والتصاريح ملمارسة املهام املحددة

باألنشطة  علقةاملتاملبادئ التوجيهية واملعايير و  االحترازيةألنظمة املتعلقة بالرقابة وإصدار ا السياسات وضع (5

 .املرخصةاملالية 

 .املرخصة املالية املنشآتالخاصة بحماية عمالء واملعايير وضع األنظمة  (6

تمويل اإلرهاب مكافحة غسل االموال و  بمواجهةإصدار األنظمة والضوابط واالجراءات الخاصة  (7

 التنظيمات غير املشروعة.و 

هذا املرسوم  ألحكام مخالف أي شخص تجاه اإلدارية وفرض الجزاءات وإجراءات تدابير  من يلزم ما اتخاذ (8

 .له تنفيذا الصادرة ولألنظمة بقانون 

 التي يتم يةالبنية التحتية املالنظم كفاءة الحفاظ على سالمة و باألنظمة والقواعد الخاصة  اعتماد (9

 املصرف املركزي.ترخيصها أو إنشاءها أو تطويرها أو تشغيلها من قبل 

 املصرف املركزي. واالمتثال لدىإدارة املخاطر  اتسياس اعتماد (10

النظام الداخلي للمصرف املركزي وإصدار الهيكل التنظي ي واللوائح اإلدارية واملالية والفنية وتحديد  اعتماد (11

 .هذا املرسوم بقانون  الصالحيات واالختصاصات في حدود أحكام

 البشرية لدى املصرف املركزي.املوارد  سياساتاعتماد  (12

 التي ةنظموالتي تتضمن مجموعة من القواعد واأل  املؤسسية للمصرف املركزي  الحوكمةقواعد  اعتماد (13

 تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في األداء بما يتماش ى مع الخطط االستراتيجّية للحكومة وأهدافها.

 القروض و تقرير  (14
ً
 .هذا املرسوم بقانون  ألحكامالسلف املمنوحة للحكومة وفقا

 املصرف املركزي. بأعمالإقرار التسويات واملصالحات املتعلقة  (15

 خالل السنة. تطرأ عليها تعديالتأية  واعتماداملصرف املركزي السنوية  موازنةاملوافقة على مشروع  (16

 الحسابات الختامية السنوية للمصرف املركزي ومقدار األربا  السنوية الصافية.اعتماد  (17

وفقا  هامهم وتنفذاملصرف املركزي  أهدافالنظر في جميع الشؤون األخرى التي تدخل في صالحياته وتحقق  (18

 .هذا املرسوم بقانون  ألحكام

 

 (16املادة )

 تفويض الص حياتو  لجانال تشكيل

هذا  اموفقا ألحك واختصاصاتهملساعدته في أداء مهامه  التي يراها مناسبةاللجان  أن يشكلملجلس اإلدارة  (1

، ويجوز أن تكون هذه اللجان منبثقة من مجلس اإلدارة أو من خارج مجلس اإلدارة، كما املرسوم بقانون 
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تتضمن في عضويتها أشخاص من خارج املصرف  استشاريةيجوز ملجلس اإلدارة تشكيل لجان ومجالس 

 .وتحديد مخصصات أعضاء هذه اللجان واملجالس املركزي 

 ببعض صالحياته. أية لجنة منبثقة منه ملجلس اإلدارة أن يفوض رئيس مجلس اإلدارة أو املحافظ أو  (2

( من هذه املادة سنويا 1تم تشكيلها وفقا للبند )ي التيجان لمراجعة اختصاصات وأداء الملجلس اإلدارة  (3

 الحوكمة.و بط العمل باملعايير املهنية والدولية وضوا لاللتزامناسبة املوله أن يتخذ اإلجراءات 

 

  (17املادة )

 الهيئة العليا الشرعية

ن ال يقل عدد أعضائها عهيئة شرعية تس ى "الهيئة العليا الشرعية"  هذا املرسوم بقانون  بمقتض ى تنشأ (1

  .ذوي الخبرة واإلختصاص في فقه املعامالت املالية اإلسالميةمن ( 7)ال يزيد عن سبعة ( و 5خمسة )

 اهمومهام ،الهيئة نظام عملقرار من مجلس اإلدارة ويحدد القرار وتعيين أعضائها بتشكيل الهيئة يصدر  (2

 .، وتلحق هذه الهيئة باملصرف املركزي همتعيينومدة  أعضائها، ومسؤوليات

 ألحكام الشريعة أعمالها وأنشطتها وفقاتتحمل املنشآت املالية املرخصة التي تمارس كافة أو جزء من  (3

( من هذه املادة بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف 1اإلسالمية كافة نفقات الهيئة املشار إليها في البند )

 وذلك حسب ما يحدده مجلس اإلدارة. ،عملها وإستمرارية إنشائها تكاليف تمويل وآليةأعضائها 

لتي تتوافق ا املرخصة املاليةلألعمال واألنشطة  عامةال واملبادئ واملعايير  تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد (4

املالية  لمنشآتل الداخلية وأحكام الشريعة اإلسالمية، وتتولى الرقابة واإلشراف على لجان الرقابة الشرعية

 .هذا املرسوم بقانون  من (79املادة )املشار إليها في  املرخصة

واملالية اإلسالمية التي يصدرها ويطورها املصرف املركزي األدوات النقدية  العليا الشرعية الهيئة تعتمد (5

بشأن األنظمة والتعليمات الرقابية الخاصة بأعمال يها أر النقدية في الدولة، وتبدي  السياسة إلدارة عمليات

 ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
ً
   املنشآت املالية املرخصة التي تمارس كافة أعمالها وانشطتها أو جزء منها وفقا

( 79) الداخلية، املشار إليها في املادة للجان الرقابة الشرعية ةالهيئة العليا الشرعية ملزم فتاوى وآراء تعتبر  (6

ا أنشطتها أو جزء منهأعمالها و كافة تمارس  التي املالية املرخصة املنشآت، وعلى هذا املرسوم بقانون  من

 ألحكام الشريعة اإلسالمية. 
ً
 وفقا

أن تستعين بجهة متخصصة، إن دعت الحاجة إلى ذلك، للقيام بالتدقيق الشرعي  الشرعيةالعليا للهيئة  (7

 ألحكام 
ً
الخارجي على أعمال أي منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا

 الشريعة اإلسالمية والشرو  واإلجراءات التي تضعها الهيئة وعلى نفقة املنشأة املعنية.
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 (18ادة )امل

 تعيين كبار مسؤولي املصرف املركزي 

اعدين مسكبار مسؤولي املصرف املركزي بمس ى نواب أو  ترشيح من املحافظ تعيينبناًء على جلس اإلدارة مل

ويحدد القرار الصادر بالتعيين االختصاصات أو غيرها من املسميات التي يراها مجلس اإلدارة مناسبة، للمحافظ 

 ومخصصاتهم.ورواتبهم املنوطة  هم 

 

 (19املادة )

 املركزي  املصرف في للعمل التفرغ

ومساعديه أن يتفرغوا لعملهم في املصرف املركزي وال يجوز ألي منهم أن يشغل أي ونوابه على املحافظ  (1

 في أية أي منهم منصب آخر أو وظيفة بأجر أو بغير أجر وال أن يكون 
ً
ولة في الد رقابيةال اتسلطمن العضوا

وال أن يسهم بطريق مباشر أو غير  مرخصةمالية  منشاةأو في مجلس إدارة أي  أو في املناطق الحرة املالية

 مباشر في التزامات يعقدها القطاع العام.

في إلى أي منهم  الحكومة بأية مهام  تعهد  هاالقيام  ( من هذه املادة1) في البند املشار إليهال يشمل الحظر  (2

املختلفة، وذلك في اللجان القطاع العام  تمثيل  في املؤتمرات الدولية أو ، بما فيها التمثيل العام القطاع

 بعد موافقة مجلس اإلدارة.

 

 (20املادة )

 املخصصات والحقوق 

 في شأن راتب املحافظ
ً
وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس وحقوقه األخرى  يضع مجلس اإلدارة نظاما

 مرسوم اتحادي. بذلكوأعضاء مجلس اإلدارة، ويصدر 

 

 

 (21املادة )

 إ تماعات مجلس اإلدارة

 مرة على األقل  (1
ً
 عاديا

ً
. (60) ستينكل يعقد مجلس اإلدارة بدعوة من رئيس مجلس االدارة اجتماعا

ً
 يوما

 لالجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.ولرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو مجلس االدارة  (2

من أعضاء مجلس  (3) وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يدعو مجلس االدارة لالجتماع إذا طلب منه ذلك ثالثة (3

 اإلدارة على األقل.
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 (22املادة )

 نصاب اإل تماع

 إال إذا حضره خمسة (1
ً
مجلس  أعضاء على األقل من بينهم رئيس (5) ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا

 أو نائبه أو املحافظ. اإلدارة

تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه  (2

 رئيس اإلجتماع.

 

 القسم الثالث: ص حيات رئيس مجلس االدارة واملحافظ

 (23املادة )

 اإلدارة ص حيات رئيس مجلس

ئق، وله الوثاو رئيس مجلس االدارة هو املمثل القانوني للمصرف املركزي، ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود 

 .واختصاصاته أن يفوض املحافظ بممارسة بعض صالحياته

 

 (24املادة )

 مسؤوليات املحافظ

 عن تطبيق
ً
وأنظمة املصرف املركزي وقرارات مجلس اإلدارة وله أن  هذا املرسوم بقانون  يكون املحافظ مسؤوال

مساعديه أو بعض كبار موظفي املصرف املركزي في ممارسة بعض صالحياته نوابه أو يفوض أي من 

 .واختصاصاته

 

 أخرى  أحكامالقسم الرابع:  

 (25املادة )

 اإلعفاء من املسؤولية

 سواء كانت اإلدارة، مجلس يشكلها التي اللجان وأعضاءوأعضاء مجلس االدارة  املصرف املركزي يعفئ  (1

وموظفي املصرف املركزي وممثليه املرخص لهم  ،أو من خارج مجلس اإلدارة من مجلس اإلدارةمنبثقة 

 
ً
 :باااا  فيما يتعلق تجاه الغير من املسؤولية املدنية  قانونا

 مهامهم أو  املركزي  املصرف وأعمال وسلطات وصالحيات مهامعن ممارسة  االمتناعأو  ممارسة .أ

  .ذات الصلةاملمارسات  وكافة وسلطاتهم وصالحياتهم
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 تتعلق تيوال عنهم تصدر  التي واآلراء واإلفادات والبياناتريحات والتص املبادئ التوجيهيةو  تعليماالت .ب

 وسلطاتهم وصالحياتهم بمهامهم أو  املركزي  املصرف وأعمال وسلطات وصالحيات مهام بممارسة

 .وأعمالهم

 .بالغير االضرار  بقصد النية سوء يثبت لم ما ذلككل و 

 عن الدفاعب الخاصةاملحاماة وأتعاب  والتكاليفوالنفقات  الرسوماملصرف املركزي جميع  يتحمل (2

 .املركزي  املصرف في مهامهم بتأدية املتعلقةالدعاوى  في املادة هذه ( من1البند ) في املذكورين األشخاص

 

 (26املادة )

  نشرها حظور املعلومات امل

أي و  دارةاء اللجان املشكلة من قبل مجلس اإل ضأي من أعو يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة  (1

 الخبراء أو الفنيين أو األكادميين الذين يتعامل املصرف املركزي معهمو  موظفي أو ممثلي املصرف املركزي من 

 ما لم يكن اإلفشاء  هذه املعلومات  نشرها محظور إفشاء أي معلومات 
ً
( من 3) البند أحكام مع متوافقا

 حتى بعد إنتهاء العضوية أو الخدمة
ً
 .أو املهمة هذه املادة ، ويظل هذا الحظر ساريا

قد حصل عليها أي من األشخاص املشار  يكون  التي املعلومات كافة نشرها املحظور  املعلومات من وتعتبر  (2

 للجمهور  متاحة غير  كانت طاملا ممهامه أداءفي سياق  أو  مصبهامن بحكم املادة هذه من( 1) البند في إليهم

 .قانونيةرسمية أو  وسائل عبر 

 قانون متىإفشاء املعلومات املحظور نشرها  يجوز  (3
ً
 به أو مفروضا

ً
 كان اإلفشاء مسموحا

ً
اء أو متى كان اإلفش ا

 الى الجهات 
ً
 من( 28) املادة أحكام ةمراعا معأو في مناطق اختصاص أخرى  الدولة داخل والسلطاتموجها

 .  هذا املرسوم بقانون 

 

 (27املادة )

 املصالحالتعارض في عن  اإلفصا 

 تتعارض مع عضويته بمجلس اإلدارة قدعن مصالحه التي  االفصا اإلدارة عند تعيينه  على عضو مجلس (1

في أي  شخصية أعضاء مجلس االدارة مصلحة ، وإذا كان لعضو منعند تعيينه وعند نشوء أي تعارض

 فيه، فعليه أن يعلن 
ً
قشة قبل البدء في مناهذه املصلحة عن تعامل أو تعاقد يكون املصرف املركزي طرفا

وأن ينسحب من االجتماع عند بحث هذا التعامل أو التعاقد وأال يشترك في التصويت الجاري  املوضوع

 .الحوكمة الصادرة عن مجلس اإلدارة، وفقا لقواعد  السلوك وضوابط حوله

عارض قد تت ةمصلح أيةملديره أو ملسؤوله املباشر عن  اإلفصا لمصرف املركزي لو ممثل أعلى كل موظف  (2

  .في هذا الشأن اإلجراءاتأو  القراراتإتخاذ  و أالرأي  إبداء في اإلشتراك لهيجوز  وال  ملهامه ئهادامع 
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 إلمتثالوإجراءات اإلفصا  وا ركزي،امل املصرفوممثلي  ملوظفي قواعد السلوكاإلدارة  جلسيضع م (3

 .والحوكمة

 

 (28املادة )

 التعاون مع السلطات املحلية والدولية

اااعدة الدولّية باملس املؤسساتلدى الدول األخرى و املعنية  للمصرف املركزي التعاون مع السلطات الرقابية (1

 اال وتبادل املعلومات في نطاق 
ً
 للقانون مع مراعاة ما يأتي:ختصاص وفقا

 .مبدأ املعاملة باملثلأن يكون الطلب قائما على أساس  .أ

 مخالفيكون الطلب  أال  .ب
ً
 .السارية في الدولةواألنظمة لقوانين ل ا

 .أن يكون طلب التعاون جاّدا ومهما .ج

 .والنظام العام العامة صلحةاملالطلب مع مقتضيات يتعارض  أال  .د

 ها  في حدود القوانين املعمول املعنية، و سلطات الرقابيةالبالتنسيق والتعاون مع ، ملصرف املركزي على ا (2

 العاملة خارج الدولة أو في املناطق الحرة املالية. املرخصة على املنشآت املالية هممارسة صالحيات

 

 (29املادة )

 واألكاديميين اإلستعانة بالخبراء والفنيين

جلس اإلدارة ملتهم ومخصصاتهم و آوأن يحدد مكافواألكاديميين أن يستعين بالخبراء والفنيين للمصرف املركزي 

أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى االستماع إلى رأيهم في موضوع معين وذلك دون أن يكون لهم صوت 

 معدود في املداوالت.

 

 (30املادة )

 والقواعد األنظمة مشاريع نشر 

ملالية ا املنشآت أعمالبتنظيم  املتعلقة، تصدر عنه التيوالقواعد  األنظمة مشاريع نشر  املركزي  للمصرف (1

 للجهات ذات الصلة عام إشعار  حولها بموجب الرأي إلبداءواالنشطة املالية املرخصة  املرخصة

لبند في ااألنظمة والقواعد املشار إليها  مشاريع دعوة األطراف املعنية إلبداء الرأي حول  املركزي  للمصرف (2

 .التي يحددهافترة الخالل  ( من هذه املادة1)

 النشر أن بإذا ارتأى  ( من هذه املادة1األنظمة املشار إليها في البند )مشاريع نشر  عدم للمصرف املركزي  (3

 مع املصلحة العامة وتحقيق أهداف املصرف املركزي وتنفيذ مهامه. يتعارض
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 واالستقرار املاليالفصل الرابع: السياسة النقدية 

 ( 31املادة )

 أهداف السياسة النقدية

 ضمان، من أجل استقرار النظام النقدي في الدولةو  سالمة السياسة النقدية إلى املحافظة علىتهدف  (1

 .القتصاد الوطنيفي ا الالزمةالثقة االستقرار و 

بما في  ،أهداف السياسة النقديةالوسائل العملية لتحقيق و  النقدية األدوات تحديد املصرف املركزي على  (2

 .النقد في الدولةوأسواق  العملة الوطنية ذلك السياسات املتعلقة بإدارة سعر صرف

مجلس اإلدارة وموافقة مجلس الوزراء نظام سعر صرف العملة  اقترا  بناء علىيحدد املصرف املركزي  (3

 الوطنية.

عملة لل صرف الرس يال سعر  إلدارة وضبط الالزمةالتدابير  اتخاذ ، ألغراض تشغيلية،املركزي  للمصرف (4

 مجلس اإلدارة. يضعها وفقا للمبادئ التوجيهية التي الوطنية

 

 (32املادة )

 اإلحتياطي اإللزامي

 للمصرف املركزي أن يفرض حد (1
ً
أدنئ لإلحتياطي اإللزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع  ا

تماشيا مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة ، املرخصة التي تتلقئ الودائعاملنشآت املالية لدى 

 اإللزامي حسب ما يراه مناسبا. ويحدد مجلس اإلدارة طريقة إحتساب نسبة اإلحتياطي ؛القائم واملتوقع

ملشار ا على املصرف املركزي تحديد كافة الترتيبات التشغيلية املتعلقة بمتطلبات حفظ االحتياطي اإللزامي (2

 ( من هذه املادة.1إليه في البند )

 

 (33املادة )

  ةع االئتمانياوضاأل  مراقبة

د الحد األقص ى ملجموع العمليات االئتمانية التي تجريها يحدلتيضع نظام أو قواعد للمصرف املركزي أن 

ويجوز أن  ،مقارنة بمجموع مواردها املستقرة أو مجموع ودائع عمالئها ااملالية املرخصة مع عمالئه املنشآت

 .املرخصة املالية املنشآتأو لكافة  ملنشأة مالية مرخصة معينةيكون هذا التحديد 
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 (34املادة )

   التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة املالية

 لغرض املالية والسياسة النقدية السياسة بين للتنسيق آلية بوضع والوزارة املركزي  املصرف من كل يقوم

 يتعلق يماف الضرورة، اقتضت وكلما مالية، سنة كل قبل التنسيق ويتم الوطني، لالقتصاد متوازن  نمو  تحقيق

 ومةالتابعة للحكوالهيئات  االتحاد في األعضاء اإلمارات وحكومات الحكومة ومديونية الحكومي، اإلنفاق بحجم

 .والخارجي الداخلي العام بالدين الخاصة واملؤسسات التي تمتلكها أو تساهم فيها أو تديرها، وخططهموالشركات 

 

 (35املادة )

 ذات األهمية النظاميةاملرخصة تحديد املنشآت املالية 

كون للمصرف املركزي وحده سلطة تحديد أية منشأة مالية مرخصة كمنشأة ذات أهمية نظامية وله في سبيل ي

 أن يطلب من املنشأة املالية املرخصة املحّددة اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات.ذلك 

 

 (36املادة )

 احصاءات السوق املحلية

، أن تزود الجهاتو  على القطاع العام (1
ً
املصاااارف املركزي بجميع  األخرى، وفقا ملا يراه مجلس اإلدارة مناساااابا

. هااذا املرساااااااااااااوم بقااانون  املعلومااات واإلحصاااااااااااااااءات التي يحتاااج إليهااا، لغرض القيااام بمهااامااه بموجااب أحكااام

 ،املسااااااتهلك ويشاااااامل ذلك جميع االحصاااااااءات النقدية واالقتصااااااادية وإحصاااااااءات ميزان املدفوعات وأسااااااعار 

 اإلحصاءات التي ير 
ً
 أو جزئيا

ً
 . مناسبةاها وللمصرف املركزي أن ينشر كليا

و و/أ بتوفير يتعلق األخرى فيما  على املصااااااارف املركزي الحصاااااااول على موافقة السااااااالطات الرقابية في الدولة (2

 املعلومات واإلحصاءات غير املنشورة املتعلقة باملنشآت الخاضعة لرقابة تلك السلطات. نشر 

 

 (37املادة )

 البحوث 

العمليات و  النقدية السياسة وإدارة الكلي اإلقتصاد مجاالت فيوالتحليالت  البحوث إجراء للمصرف املركزي  (1

 .لدولةقتصاد اإل استراتيجية أهمية ذاتالتي تعتبر  واملالية املصرفية

إحصائية دورية، ومراجعات ربعية وسنوية للمصرف املركزي،  نشر وإصدار تقارير على املصرف املركزي  (2

ة للتحقق من سالمة وفاعليذات الصلة، بيانات الت الومذكرات للسياسات وأوراق العمل التي تحتوي تحلي

 .قرارات السياساًت 
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 الفصل الخامس: عمليات املصرف املركزي 

 القسم األول: العمليات مع القطاع العام

 (38املادة )

 مستشار الحكومة

رات التي رأيه في االستشا يفي األمور التي تدخل في اختصاصاته كما يبد للحكومةاملصرف املركزي رأيه  ييبد

 في الشؤون النقدية واملصرفية واملالية. الحكومةطلبها منه ت

 

 ( 39املادة )

 للحكومة املالي الوكيل

شاااااارك (1 ، كومةاملالية الدولية الخاصاااااة بالحالنقدية و  املصااااارف املركزي في املفاوضاااااات املتعلقة باالتفاقيات ي 

 االتفاقيات.ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه 

أو حكومات االمارات  من قبل الحكومةلمصااااااارف املركزي بيع وإدارة األوراق املالية املصااااااادرة أو املضااااااامونة ل (2

 .، مباشرة أو بواسطة املتعاملين األوليين، وذلك بناء على اتفاق مع الحكومة املعنيةاألعضاء في االتحاد

 

 (40املادة )

 بنك الحكومة

 و أ وحكومات اإلمارات األعضااااااااااااء في االتحاد الحكومة األجنبية من العمالت بشاااااااااااراء املركزي  يقوم املصااااااااااارف (1

 يفاءالساتو أهداف ساياساته النقدية  من أجل تحقيق، الساائدة في األساواق ساعار الصارف، وفقا أل ابيعها له

 .األجنبية العمالت العملة الوطنية و/أو  مناملعنية  الحكومةاحتياجات 

ي فذلك داخل الدولة أو يقوم املصرف املركزي بإجراء العمليات والخدمات املصرفية للحكومة سواء كان  (2

كذلك أن يقوم بمقابل بإجراء العمليات والخدمات املذكورة لحكومات  بمقابل، ولهمناطق اختصاص أخرى 

 اإلمارات األعضاء في االتحاد.

ة لدى األجنبي والعمالت الوطنية بالعملة فتح حسابات االتحاداألعضاء في  اإلماراتحكومات و  لحكومةعلى ا (3

 . هذه الحسابات من خالل التحويالتعمليات  وإجراء، املصرف املركزي 

ركزي املصرف امل يدفعو األجنبية  العمالتأو ب الحكومة بالعملة الوطنيةتودع لدى املصرف املركزي أموال  (4

، ولحكومات اإلمارات األعضاء في األسعار السائدة في السوق حسب  عليها أو يتقاض ى فائدة عنهافائدة 

املركزي  املصرف يدفعو  ى املصرف املركزي لداألجنبية  العمالتأو باالتحاد أن تودع أموالها بالعملة الوطنية 

 . حسب األسعار السائدة في السوق عنها أو يتقاض ى فائدة  عليها فائدة
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بية األجن بالعمالتأو  بالعملة الوطنيةأموالها  لدى املصرف املركزي تودع أن  خرى األ  القطاع العام جهاتل (5

حسب ما يحّدده املصرف عليها أو يتقاض ى فائدة عنها  فائدة املركزي عن هذه األموال ويدفع املصرف

 .املركزي 

  املركزي ان يمنح للحكومة للمصرف (6
ً
حكام وأحسب شرو   تحدد بفائدة أخرى  ائتمانيةتسهيالت  أو  سلفا

الت التسهي أو  السلف هذه تكون  أن على ،االتفاقية املوقعة بين املصرف املركزي والوزارة في هذا الشأن

نفقاتها، وال يجوز للحكومة إعادة الحكومة مقارنة ب إيرادات في ومؤقت غير متوقع لسد عجز  االئتمانية

 السلف املمنوحةأن تتجاوز  أي وقت من األوقات فيوال يجوز  .إقراض أو منح هذه السلف ألي جهة أخرى 

األخيرة،  (3) املالية الثالث املحققة في السنوات الحكومةمتوسط إيرادات موازنة  ( من%10) عشرة باملائة

 سداد عدم حال وفي ؛تاريخ منحها من (1) وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خالل ميعاد ال يجاوز سنة

احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو محّدد في يتم  البند، هذا في املحدد امليعاد في السلفة

 .االتفاقية املوقعة بين املصرف املركزي والوزارة

 تتجاوز  اقاستحق الحكومة بفترات تصدرها التي وأدوات الدين املالية األوراق في االكتتاب املركزي  للمصرف (7

 يهاف بما املستحقات الحكومة سداد ويتعين على فقط، اإلدارة مجلس يحددها التي الحاالت في (1السنة )

 ميعاد لقب املبكر  القيام بالسداد أو  االستحقاق ميعاد في السداد عن التأخر  حال وفي مواعيدها، في الفوائد

 .فائدة حسب ما هو محّدد في اتفاقية الدين فرض يتم االستحقاق،

 

 (41املادة )

 إستثمار وتوظيف أموال الحكومة

 ألحكام املادة 
ً
ال يجوز  ،هذا املرسوم بقانون  من (40)فيما عدا األموال التي تودع لدى املصرف املركزي وفقا

للمصرف املركزي أن يتدخل في استثمار أو توظيف أموال الحكومة أو حكومات اإلمارات األعضاء في االتحاد إال 

 لالتفاق الذي يتم بين الحكومة ذ
ً
 ات العالقة واملصرف املركزي.إذا عهد إليه بذلك وفقا

 

 املصارف املركزية األخرى السلطات النقدية و املالية و  املنشآتالقسم الثاني : العمليات مع 

 (42املادة )

 فتح الحسابات

 للمصرف املركزي أن يفتح الحسابات اآلتية: (1

 يدفعوأن يقبل منها الودائع و  املرخصةاملالية  للمنشآتبالعملة الوطنية أو بالعمالت األجنبية حسابات  .أ

 .عن هذه األموال الفوائد املتفق عليها أو يتقاض ى
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، الدوليةة النقديملؤسسات املالية و او  األجنبية لبنوكاو  املركزية ملصارفاللسلطات النقدية و  حسابات .ب

 ههذ فوائد علىأو يتقاض ى  والدولية، ويجوز للمصرف املركزي أن يدفع النقد العربية أو صناديق

 .الجهاتهذه مراسال ل أو يعمل كوكيل وأن  الحسابات

 و أ األجنبية والبنوك املركزية املصارفلدى السلطات النقدية و  حساباتللمصرف املركزي أن يفتح  (2

 .عربية والدوليةال نقدصناديق الو ، والنقدية الدولية املالية املؤسسات

 

 (43املادة )

 عمليات أسواق النقد واملال

 :اآلتية عمليات أسواق النقد واملالالقيام ب للمصرف املركزي 

 .الثمينة واملعادن الذهبية املسكوكات أو  السبائك شراء، وإعادة شراء وبيع وقبول الودائع من (1

هذا املرسوم  ( من62املادة )، وفقا ألحكام نهاعفوائد أو تقاض ي دفع و  النقدية الودائعوإيداع  قبول  (2

 .بقانون 

قره الرئيس ي م في القابلة للدفع التحويالت املالية وغيرها من أنواع الطلب للدفع عندإصدار كمبياالت قابلة  (3

 .املراسلين الوكالء أو  مكاتب أو  وفروعه

وحكومات اإلمارات األعضاء في إجراء كافة عمليات العمالت األجنبية والتحويالت الخارجية مع الحكومة  (4

 والسلطات النقدية واملصارفالصرافة  آتوالهيئات العامة والبنوك املحلية واألجنبية، ومنش االتحاد

 الدولية األخرى.العربية و املركزية األخرى، واملؤسسات والصناديق املالية 

تلك  ، واستردادخصم، وخصم وإعادة إعادة شراء، و بيعو  املركزي،املصرف  باسم األوراق املالية إصدار  (5

 .النقدية السياسة عملياتإدارة  ألغراض املالية األوراق

واألوراق املالية األخرى املتعلقة  املؤهلة األوراق املالية بيع، وخصم، وإعادة خصمو ، إعادة شراءو  شراء، (6

 .للشرو  واألحكام املعتمدةوفقا ، بإدارة أمواله الخاصة و/أو احتياطياته األجنبية

 ر لتطوي، وذلك املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةاألوراق املالية السلع و  وبيع، إعادة شراءو  شراء، (7

 اإلسالمية. للمنشآت املالية املرخصة إدارة السيولة أدوات

 وتسهيالت التمويل األخرى  التسهيالت االئتمانية أو  القروض والسلفاملرخصة  ملنشآت املاليةا منح (8

ا وفق، النقدية السياسة عملياتإدارة  ألغراض املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، مغطاة بضمان

 .مناسبة، ويحددها من وقت آلخر يراها املصرف املركزي  واألحكام التي للشرو 

املؤسسات ، و األجنبية والبنوك املصارف املركزيةسلطات النقد و  إلى، غطاة بضمانامل سلفالقروض وال منح (9

 مهام واختصاصاتمع  هذه العمليات توافق، بشر  سلف منهاو قروض على  والحصول ، الدوليةاملالية 

 .عموالت لهذا الغرض أو  فوائدويجوز دفع أو الحصول على ، املصرف املركزي 
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أو في مناطق  داخل الدولة عملة ةاعتمادات بأيأو منح  أو ضمانها أو تأمينها، الحصول على قروض وسلف (10

 .لغرض ممارسة أعماله مناسبة يراها املصرف املركزي  واألحكام التي وفقا للشرو ، اختصاص أخرى 

 .املصرف املركزي  أهداف تحققالتي  األخرى  ممارسة كافة العمليات (11

 

 (44) املادة

  املنشآت املالية املرخصة التي تتلقى الودائع حماية

ية املرخصة املنشآت املال للحفاظ على سير عمليات التدابير التي يراها مناسبةاتخاذ كافة  املركزي  ملصرفعلى ا

 .اإلدارة مجلس يحددها التي لألطر والحدود وفقا وذلك ،بشكل سليم وفّعالالتي تتلقئ الودائع 

 

 (45) املادة

  ن األوليينتعامليامل تعيين

تنسيق بال من قبل الحكومةأو  هاملصدرة من قبلألوراق املالية القواعد التي تنظم ااملصرف املركزي يضع  (1

 كافة جوانب إصدار وحفظ وتداول تلك األوراق املالية القواعد ههذتشمل ، و أصحاب املصالحمع مختلف 

 .الدولة في

 اع العامالقطمن قبل أو  هلألوراق املالية املصدرة من قبلاألوليين  نتعاملياملللمصرف املركزي أن يعين  (2

 وفقا للشرو  واألحكام التي يحددها.داخل الدولة، 

لغرض إدراج األوراق املالية املصدرة من قبل القطاع العام في األسواق املالية في الدولة، يقوم املصرف  (3

 املركزي بتعيين املتعاملين األوليين املعتمدين لديه واملستوفين ملتطلبات السلطة الرقابية املعنية.

 

 للمصرف املركزي  األموال الخاصةاالحتياطيات األ ن ية و  : استثمار الثالثالقسم 

 (46) املادة

 األ ن ية االحتياطيات

ملعتمدة ااالستثمار واملبادئ التوجيهية ، وفقا للتعليمات والقواعد املنصوص عليها في سياسة للمصرف املركزي 

 :األدوات التاليةفي كافة أو أي من  احتياطياته األجنبيةاستثمار ، اإلدارة قبل مجلسمن 

 .األخرى  املعادن الثمينةو  ذهبيةالسبائك أو املسكوكات ال (1

 .األجنبية في الدول  والودائع تحت الطلباملعدنية، واألموال العمالت الورقية و  (2

 أو من ها،  ذات الصلة والهيئات األجنبية الدول  حكومات من قبل أو املضمونة، األوراق املالية الصادرة (3

 .املالية الدوليةو  النقدية املؤسسات
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عار أس على املصرف املركزي  انكشافالالزمة إلدارة  وغيرها من األدوات املالية األخرى  املشتقات املالية (4

 .واملعادن الثمينة األخرى  الذهبواالئتمان و  والعمالتالفائدة 

وافقة ، وبمكاحتياطيات أجنبيةلالستثمار فيها أي أصول مالية أخرى يعتبرها املصرف املركزي مناسبة  (5

 مجلس اإلدارة.

 

 (47املادة )

 األموال الخاصة

املركزي، وفقا لسااااااااااياسااااااااااة االسااااااااااتثمار واملبادئ التوجيهية التي يضااااااااااعها مجلس اإلدارة، أن يوظف أو  للمصاااااااااارف

 يستثمر جزء من أمواله الخاصة فيما يأتي:

شراء  و أمنه  مضمونة تكون  أو  العام القطاع يصدرها التي القروض في واالكتتاب املالية األوراق وبيع شراء (1

  ولة.أو تتمتع بامتياز في الد أو حكومات اإلمارات األعضاء في االتحاد سهم في أية شركة تسهم فيها الحكومةأ

 .غير املرخصة من قبلهاملالية  االستثمار واملنشآتوصناديق  االستثماريةستثمار في املشاريع اال  (2

 .، وجميع األمور املتصلة بذلكاألموال املنقولةو ، وحقوق امللكية، العقارات امتالك (3

 

 (48املادة )

 تعيين أطراف خار ية إلدارة االحتياطيات األ ن ية واألموال الخاصة

 خارجية إلدارة احتياطياته األجنبية وأمواله الخاصة، وفقا لسياسة االستثمار 
ً
للمصرف املركزي أن يعين أطرافا

 التوجيهية التي يضعها مجلس اإلدارة.واملبادئ 

 

 مختلفة أحكام الساد  : الفصل

 (49املادة )

 تأسيس شركات ومؤسسات تجارية أو مالية

 ملهامه املنصوص عليها في املادة )للمصرف املركزي 
ً
( من هذا املرسوم 4، في سبيل تحقيق أهدافه وتنفيذا

و أ تجارية أو مالية مؤسسات أو  شركات تأسيس في أخرى، أية جهة معأن يؤسس بمفرده أو يشترك  بقانون،

ي نشا  تجاري أو تملك أصول منقولة أ، وممارسة أو في مناطق اختصاص أخرى  ألغراض محددة داخل الدولة

 ووفقا للضوابط التي يصدرها مجلس اإلدارة. منقولة، غير  أو 
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 (50املادة )

 الخاصة الحقوق  وضمان اإلمتياز  حق

 صرفامل ديون  تحصيل ويتم دينيهام   أموال على إمتياز  من الحكومة لديون  ما املركزي  املصرف لديون  يكون  (1

 .الحكومة وأموال ديون  لتحصيل املقررة والوسائل الطريقة بذات املركزي 

، يكون للمصرف هذا املرسوم بقانون  ( من32) املادة في عليه املنصوص اإللزامي اإلحتياطي عدا فيما (2

ة مطالباته ومستحقاته من األرصد كافةستيفاء إل على أموال املنشآت املالية املرخصة املركزي حق إمتياز 

 .اسدادهملطالبات واملستحقات وذلك عند حلول آجال تلك االنقدية أو املوجودات التى تمثل ضمانات ل

م املنقولة يللمصرف املركزي أن يشتري أو يتملك بالتراض ي أو بطريق البيع اإلجباري األموال العقارية والق (3

عماله أ لسير استيفاء لدين من ديونه على أن يقوم ببيع هذه األموال في أقصر مدة ممكنة إال إذا استعملها 

 ألحكام
ً
 .هذا املرسوم بقانون  وفقا

4)  
ً
 منقولة ضمانا

ً
للمصرف املركزي أن يقبل على سبيل الرهن أو التأمين العقاري أو التنازل، عقارات أو قيما

 حقوقه.الستيفاء 

للمصرف املركزي إذا لم يستوف حقوقه املضمونة في تاريخ استحقاقها أن يعمد إلى بيع املال املرهون بعد  (5

وال يخل ذلك بحق املصرف املركزي  ،من تاريخ إنذاره املدين بصورة قانونية ( أيام عمل10)عشرة انقضاء 

 لوفاء بحقوقه املضمونة.في اتخاذ اإلجراءات القانونية األخرى ضد املدين إلى أن يتم ا

 للبند ) (6
ً
( من هذه املادة  بواسطة املحكمة املختصة بناء على طلب املصرف 5يتم بيع املال املرهون وفقا

 املركزي.

 لحكم البند  (7
ً
فإذا  ( من هذه املادة6)يستوفي املصرف املركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقا

رف املركزي أودع الفائض في املصرف املركزي تحت تصرف املدين زادت هذه الحصيلة على مستحقات املص

 دون دفع أية فوائد.

 

 (51املادة )

 اإلعفاءات املالية

 من اآلتي: يعفئ املصرف املركزي  (1

 .أو بدخلهأو إصدار النقد  باحتياطياتهبرأس ماله أو  املتعلقةالضرائب والرسوم والتكاليف  .أ

لك أية شركة أو مؤسسة يمتالضرائب والرسوم والتكاليف املتعلقة بمساهمته أو حصصه أو أرباحه في  .ب

 .حصة في رأسمالها

وم والرس سندات الكفالةمن  يعفئ املصرف املركزي والشركات واملؤسسات التي يملك أغلبية أسهمها (2

 القضائية التي يفرضها القانون.
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 (52املادة )

 ة نقل األموال والقيمحراسة األبنية وس م

تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة أبنية املصرف املركزي وحمايتها وكذلك الحراسة الالزمة لسالمة نقل األموال 

 والقيم.

 

 (53املادة )

 حل املصرف املركزي 

 ال يجوز حل املصرف املركزي إال بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها.
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 الثانيالباب 

 – النقد –

 

 الفصل األول : وحآآدة النقآآد وإصداره

 (54املادة )

 وحآآدة النقآآد 

 ينقسمباألحرف الالتينية و  AED)العربية وبا ) حرف( باأل إبا )د ها  "الدرهم"للدولة  الرسمية وحدة النقديشار إلى 

.( 100)إلى مائة  الدرهم
ً
 فلسا

 

 (55املادة )

 إصآآآآدار النقآآآد

 النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه املصرف املركزي وحده دون سواه. إصدار  (1

 ورقية أو معدنية أو أي سند أو صك يستحق  (2
ً
يحظر على أي شخص أن يصدر أو يضع  في التداول عملة

الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد أو يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في الدولة أو في 

 ة أخرى.أية دول

 

 (56املادة )

 قوة إبراء النقد

تعتبر العملة الورقية التي تصدر عن املصرف املركزي عملة قانونية لها قوة إبراء مطلقة لوفاء أي مبلغ فيها  (1

 بكامل قيمتها االسمية.

تعتبر العملة املعدنية التي تصدر عن املصرف املركزي عملة قانونية في الدولة لها قوة إبراء مطلقة لوفاء  (2

 ( 50)ال يجاوز خمسين أي مبلغ في داخل الدولة بكامل قيمتها االسمية وبما 
ً
، ومع ذلك إذا قدمت درهما

 .حديد ملقدارهاتهذه العملة املعدنية إلى املصرف املركزي وجب عليه قبولها دون أي 

 

 (57املادة )

 وفئات النقد مواصفات وخصائص

يصاااادر املصاااارف املركزي العملة الورقية بالفئات واألشااااكال واملواصاااافات وسااااائر املميزات التي يقررها الوزير  (1

 ورئيس مجلس اإلدارة على العملة الورقية.ويوقع الوزير بناء على اقترا  مجلس اإلدارة 
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التركيب ونساااااااب املزج ومقدار بناء على اقترا   مجلس اإلدارة أوزان العملة املعدنية وعناصااااااار  الوزير يحدد  (2

 الفرق املسمو  به وسائر أوصافها األخرى والكميات املطلوب سكها لكل فئة.

( من هذه 1العملة الورقية املشاااااااااااااار إليها في البند ) ةعاعلى املصااااااااااااارف املركزي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لطب (3

من هذه املادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وساااااكها ( 2) املعدنية  املشاااااار إليها في البنداملادة ولساااااك العملة 

 واأللوا  والقوالب املتصلة  ها. وتأمين الحفاظ على تلك العمالت والقطع

ي فقرار إصااااااااادار النقد باملواصااااااااافات والخصاااااااااائص وساااااااااائر املميزات األخرى  ينشااااااااار أن  املركزي  على املصااااااااارف (4

 .الجريدة الرسمية

 

 ( 58املادة )

 التذكاريةالذهبية والفضية والعم ت سكوكات امل

 املصرف املركزي. لدىوالفضة املسكوكات من الذهب  بيع وشراءيحدد مجلس اإلدارة شرو   (1

واعد قوفقا لل، رغب في ذلكي طرف يأل  أو معدنية تذكارية ورقيةعمالت  املركزي أن يصدر  يجوز للمصرف (2

 .مجلس اإلدارة  والشرو  التي يحددها

بناء على اقترا  مجلس اإلدارة أوصاف وعيار ووزن ومقاييس ومقدار الفرق املسمو  به وسائر  الوزير يحدد  (3

 .فئة األوصاف األخرى للمسكوكات من الذهب والفضة  والكميات املطلوب سكها لكل

على املصرف املركزي اتخاذ اإلجراءات الالزمة لسك مسكوكات الذهب والفضة املشار إليها في هذه املادة  (4

 .وكذلك كل ما يتعلق بسكها وتأمين الحفاظ على تلك املسكوكات والقطع واأللوا  والقوالب

 

 : تداول النقآآد وسآآحب  الفصل الثاني

 (59املادة )

 العملة الورقية

ر القرار وينش ،فئاتها ومقدارهاالعملة الورقية الجديدة بقرار من مجلس اإلدارة تحدد فيه التداول توضع في  (1

 بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل اإلعالم املالئمة.

ملجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس الوزراء أن يسحب من التداول أية فئة من العملة الورقية مقابل دفع  (2

 وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل اإلعالم املالئمة. ،ميةقيمتها االس

أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة  (3) يحدد قرار السحب مهلة التبديل على أال تقل عن ثالثة (3

.( 15)الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير املهلة إلى خمسة عشر 
ً
 يوما

تفقد قوتها  من هذه املاّدة (3) البندالعملة الورقية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء املهلة املحددة في  (4

ن ماإلبرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل  ها، على أنه يحق لحاملها أن يحصل على قيمتها االسمية 
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فإذا انقضت السنوات العشر دون ، سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب (10) املصرف املركزي خالل عشر 

أن تقدم العملة الورقية خاللها للتبديل وجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى حساب املصرف 

 املركزي.

  لحكم البند  إتالفيتولى املصرف املركزي  (5
ً
 ( من هذه املادة4)العملة الورقية املسحوبة من التداول تطبيقا

 للتعليمات التي يصدرها 
ً
 املصرف املركزي في هذا الشأن.وفقا

ال يلتزم املصرف املركزي بدفع قيمة العملة الورقية املفقودة أو املسروقة وال بقبول العملة الورقية املزورة  (6

 أو تأدية قيمتها.

أو املنقوصة التي تتوافر فيها الشرو   املشوهةيدفع املصرف املركزي قيمة العملة الورقية املمزقة أو  (7

أما العملة الورقية التي ال تتوفر فيها هذه الشرو  فتسحب  ،لتعليمات التي يصدرها  هذا الشأنالواردة في ا

 من التداول دون أي مقابل لحاملها.

 

 (60املادة )

 العملة املعدنية

توضع في التداول فئات العملة املعدنية وذلك بقرار من مجلس اإلدارة يحدد فيه مقدار هذه العملة، وينشر  (1

 القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل اإلعالم املالئمة.هذا 

مقابل دفع  ( من هذه املادة1)يجوز بقرار من مجلس اإلدارة سحب أية فئة من العملة املشار إليها في البند  (2

 .الئمةقيمتها االسمية، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل اإلعالم امل

أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في  (6) ستةيحدد قرار السحب مهلة التبديل التي ال يجوز أن تقل عن  (3

 الجريدة الرسمية.

تفقد قوتها اإلبرائية  ( من هذه املادة3) العملة املعدنية التي ال تبدل قبل انتهاء املهلة املشار إليها في البند (4

 .حساب املصرف املركزي كعملة قانونية ويمتنع التعامل  ها ويجب إخراجها من التداول وتعود قيمتها إلى 

إذا فقدت العملة املعدنية معاملها أو شوهت أو نقصت أو تغير شكلها ألي سبب ال يرجع إلى االستعمال  (5

 ل دون تعويض حامليها.املألوف وجب على املصرف املركزي سحبها من التداو 

 

 (61املادة )

 النقد تمزيق أو  إت ف أو  تشوي 

أو إتالف أو تمزيق النقد بأي شكل من األشكال ويصدر مجلس اإلدارة نظاما بشأن  تشويةيحظر على أي شخص 

 النقد املشوه أو املتلف أو املمزق. استبدال
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 القاعدة النقديةالفصل الثالث : 

 ( 62املادة )

 القاعدة النقديةغطاء 

 القااااعااادة لتغطياااة األجنبياااة، األصاااااااااااااول  من بااااحتيااااطياااات األوقاااات جميع في أن يحتفظ املركزي  املصااااااااااااارف على

 :اآلتية األدوات من واحدة أو أكثر من مكونة، هذا املرسوم بقانون  ( من63وفقا ألحكام املادة ) النقدية،

 .أخرى  ومعادن ثمينةسبائك ذهبية  (1

 للتحويل وقابلة أجنبية املقومة بعمالت ،الدفع وأدوات النقدية األدوات من وغيرها نقدية وودائع أموال (2

 .العاملية املالية األسواق في بحرية

الشركات ومن قبل أجنبية  حكومات من قبل أو مضمونة بعمالت أجنبية وصادرة مقومةأوراق مالية  (3

ات أو من الشرك ،املالية الدوليةالنقدية و  املؤسسات أو من، التابعة لهاوالهيئات واملؤسسات والكيانات 

 متعددة الجنسيات، تكون قابلة للتداول في األسواق املالية العاملية.

 

 (63املادة )

 القاعدة النقديةغطاء ل األ ن ية ياطياتتاإلح

 من (62)املادة في  املشار إليهارصيد اإلحتياطيات من األصول األجنبية القيمة السوقية لقل تال يجوز أن  (1

 من قيمة القاعدة النقدية.( %70سبعين باملائة )في جميع األوقات عن  هذا املرسوم بقانون 

( من هذه املادة ملدة ال تزيد 1ملجلس اإلدارة تخفيض نسبة غطاء القاعدة النقدية املشار إليها في البند ) (2

.12عن إثني عشر )
ً
 ( شهرا
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 الباب الثالث

 – واألنشطة املالية املرخصةتنظيم املنشآت  –

 

 أحكام عامة:  الفصل األول 

 (64املادة )

  بدون ترخيص أو الترويج لهاممارسة األنشطة املالية  حظر 

  إال  الدولة داخلفي أو من  من األنشطة املالية املرخصةممارسة أي نشا   يتم ال  (1
ً
م هذا املرسو  ألحكام وفقا

 .تنفيذا له الصادرةوالقرارات  واألنظمة بقانون 

 إال  الدولة داخلفي الدولة أو من  واملنتجات املالية من األنشطة املالية املرخصةي أل التروي   يتم ال  (2
ً
 وفقا

 ويقصد بالتروي  املشار إليه في هذا، تنفيذا له الصادرة والقراراتواألنظمة  هذا املرسوم بقانون  ألحكام

الدعوة أو العرض للدخول في أية معاملة أو العرض إلبرام البند أي تواصل بأية وسيلة كانت يهدف إلى 

 .أية اتفاقية لها عالقة بأي من األنشطة املالية املرخصة

 ليةاملا األنشطة ممارسة بحظر  املتعلقة التعليماتدارة إصدار األنظمة والقواعد واملعايير و اإل ملجلس  (3

كافة  تخاذاله و  وحظر التروي  لألنشطة املالية املرخصة واملنتجات املالية مسبق ترخيص بدون  املرخصة

 الشأن. هذافي  الالزمةواإلجراءات  التدابير 

بصورة عامة أو  اعتباريينأو  يينطبيع أشخاص إعفاء أو  ممارسات أو  أنشطةأي  اعفاءملجلس اإلدارة  (4

 التروي  لها.ممارسة األنشطة املالية املرخصة أو  حظر  منبصورة خاصة 

 

 الترخيص:  الثانيالفصل 

 خيصر للت املالية الخاضعة األنشطةاألول :  القسم

 (65املادة )

 املالية األنشطة

  املركزي  املصرف ورقابة لترخيص خاضعة مالية أنشطة التالية األنشطة تعد (1
ً
وم هذا املرس ألحكام وفقا

 :بقانون 

 .املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، بما فيها الودائع بكافة أنواعها الودائع تلقي .أ

 .بكافة أنواعها التسهيالت االئتمانية تقديم .ب

 املتوافقة مع أحكام الشريعة، بما فيها تسهيالت التمويل بكافة أنواعها تقديم تسهيالت التمويل .ج

 .اإلسالمية

 .تقديم خدمات الصرافة وتحويل األموال .د
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 .الوساطة النقدية تقديم خدمات .ه

 .والدفعات اإللكترونية للتجزئة والنقد الرق يالقيم املخّزنة  تقديم خدمات .و

 .تقديم خدمات العمليات املصرفية االفتراضية .ز

 .التسويق لألنشطة املالية املرخصةالترتيب و/أو  . 

العمل كأصيل في املنتجات املالية التي تؤثر على املركز املالي للمنشأة املالية املرخصة والتي تشمل وال  . 

الصرف األجنبي، واملشتقات املالية، والسندات والصكوك، وملكية الحقوق، والسلع، وأية  تقتصر على

 .أخرى يوافق عليها املصرف املركزي  منتجات مالية

 :يأتي ما ملجلس اإلدارة (2

  .املالية املرخصة واملمارسات املتعلقة  ها األنشطةوتعريف  تصنيف .أ

أو  املادة( من هذه 1) البنداملذكورة في  املرخصة املاليةلى قائمة األنشطة إممارسات إضافة أنشطة أو  .ب

تعديلها، بعد التنسيق واالتفاق مع السلطات الرقابية  أو  القائمة هذه من ممارسات أو  أنشطة حذف

 .هذا املرسوم بقانون  ( من66املادة )في الدولة من خالل لجنة األنشطة املالية املشار إليها في 

 ولةفي الد السلطات الرقابية مرخصة من قبلمالية أنشطة في حال رغبة أية منشأة مالية مرخصة ممارسة  (3

، ( من هذه املادة1املشار إليها في البند ) األنشطة، غير أو السلطات الرقابية في مناطق اختصاص أخرى 

 ة.السلطة الرقابية املعنيقبل الحصول على الترخيص من حصول على موافقة املصرف املركزي العليها ف

 

 (66املادة )

 لجنة األنشطة املالية

لجنة فنية تس ى با "لجنة األنشطة املالية" بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة الوزارة في الوزارة تنشأ  (1

 ظيملتن مقتر  أي في الرأي إبداءو  ،وعضوية ممثل عن كل سلطة من السلطات الرقابية في الدولة لدراسة

 ، ويحدد القرار اختصاصاتالرقابية في الدولة السلطات قوانين في املذكورة األنشطة غير  مالي أي نشا 

 اللجنة وآلية ممارسة مهامها.

األنشطة املالية إضافة نشا  مالي  يتم الحصول على موافقة السلطة الرقابية املعنية إذا ما اقترحت لجنة (2

 قائمة األنشطة الخاضعة لترخيصها ورقابتها.معين غير مذكور في قانون السلطة املعنية إلى 
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 القسم الثاني : ترخيص  املنشآت املالية

 (67) املادة

 الترخيص طلب

 ا للحصااااااااااااول علىاملركزي طلب للمصاااااااااااارف أن يقدموفقا لألنظمة التي يضااااااااااااعها مجلس اإلدارة شااااااااااااخص  ألي (1

م سبق وأن ت لترخيص مرخص أو أكثر  مالي نشا ضافة إل أو أكثر أو  مرخص نشا  ماليبممارسة ترخيص 

 .إصداره

 نشااااااااطةاأل بممارسااااااااة ترخيصالب املتعلقة شاااااااارو اليضااااااااع و  ،ومعايير وقواعد أنظمةاإلدارة  مجلسيصاااااااادر   (2

 :بما في ذلك ما يأتي ،املرخصة اليةامل

 .واألهلية الجدارةمعايير  .أ

 .الالزمة ملمارسة النشا  املوارد .ب

 واملراقبة. الضوابط أنظمة .ج

وفقا لتقديره الخاص وملا يراه  شرو  على طالب الترخيص أو  متطلبات أيةيجوز ملجلس اإلدارة إضافة  (3

 .محققا للمصلحة العامة

 

 (68) املادة

 الترخيص بنطاق اإللتزام

  .لها املمنو  حدود الترخيصفي كل منشأة مالية مرخصة أن تمارس أعمالها  على (1

 .كذلك يكن لم إن مرخصة مالية منشأة أنه على نفسه عن يعّرف أن شخص ألي يجوز  ال  (2

 

 (69) املادة

 الترخيص نطاق توسيع أو  الترخيص طلبالبت في 

عمل من تاريخ اساااتيفاء  ( يوم60تجاوز ساااتين )يتم البت في طلب الترخيص أو توسااايع نطاقه خالل مدة ال  (1

 ضمنيا للطلب.وشرو  الترخيص، ويعتبر انقضاء هذه املدة دون البت في الطلب  متطلبات
ً
 رفضا

حسب قدرة استيعاب القطاع املالي في مالي  نشا  أي إضافة طلب أو  الترخيص طلب رفض اإلدارة ملجلس (2

 .الدولة ومتطلبات السوق املحلية

 الترخيص وشااااارو  متطلبات اساااااتيفاء الطلب مقدم من يطلب أن الرفض قرار  إصااااادار  قبل اإلدارة ملجلس (3

حددها التي املّدة خالل وذلك  .االدارة مجلس ي 

ن ( يوم عمل م20) عشرين خالل مدة ال تجاوز رس ي يتم إبالغ مقدم الطلب بقرار الرفض املسبب بإشعار  (4

 صدوره، على أن يتضمن اإلشعار ما يأتي:تاريخ 
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 .الرفض قرار  مضمون  .أ

 .رفضلل املوجبة األسباب .ب

 اتالتظلم في الفصل لجنة أمام طلب بتقديم الرفض قرار  من التظلم في بحقه الطلب مقدم إبالغ .ج

 .هذا املرسوم بقانون  ألحكام وفقا ،والطعون 

 

 (70) املادة

 ترخيصالعي   وقيودشروط  فرض

أو إلغاء  تغيير  أو  مرخصااااااااااااة مالية أنشااااااااااااطة بممارسااااااااااااة الترخيصاإلدارة فرض شاااااااااااارو  أو قيود على  ملجلس (1

 .الترخيصالشرو  أو القيود املفروضة على 

املالياة  املنشاااااااااااااأة( من هذه املادة أن يطلب من 1إليه في البند ) املشاااااااااااااار  القرار ملجلس اإلدارة قبل إصااااااااااااادار  (2

حددهاالقرار وذلك خالل املّدة التي  مسبباتحول  ااملرخصة املعنية تقديم مالحظاته  .ي 

( يوم 20)عشااااارين تجاوز خالل مدة ال رسااااا ي  بإشاااااعار املسااااابب  بالقرار  املرخصاااااة، املالية املنشاااااأةويتم ابالغ  (3

 :اآلتيةاملعلومات  اإلشعار  يتضمنصدوره و تاريخ عمل من 

  .القرار مضمون  .أ

 .للقرار املوجبة األسباب .ب

 .القرار نفاذ تاريخ .ج

صل في لجنة الف امام طلب بتقديم القرار  من التظلم في بحقهااملنشأة املالية املرخصة املعنية  إبالغ 

 .هذا املرسوم بقانون  ألحكام وفقا التظلمات والطعون،

 

 (71املادة )

 الترخيص إلغاءسحب أو أو  تعليق

 في الحاالت اآلتية: مرخصة،ممنو  ملنشأة مالية  ترخيصإلغاء أو  ،سحبأو  ،ملجلس اإلدارة تعليق (1

 أو أكثر من الشرو  أو القيود املفروضة على املالية املرخصة  إذا فقدت أو خالفت املنشأة .أ
ً
واحدا

  .املمنو  لهاالترخيص 

 من القوانيناملالية املرخصة إذا خالفت املنشأة  .ب
ً
السارية في الدولة أو األنظمة أو القواعد  واألنظمة أيا

 .ن املصرف املركزي عالصادرة  املبادئ التوجيهيةأو املعايير أو التعليمات أو 

 .حددها أو وضعها املصرف املركزي عن اتخاذ أية تدابير أو إجراءات املالية املرخصة  املنشأة أخفقتإذا  .ج

صة ملدة تجاوز السنةاملالية املرخصة  إذا لم تمارس املنشأة .د ِّ
ّ
رخ

 
 .نشا  أو أكثر من األنشطة املالية امل

 .إذا تّم إيقاف األعمال أو األنشطة مّدة تجاوز السنة .ه
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و أالترخيص بشكل كلي  تعليقأو  إلغاءإذا رأى املصرف املركزي وفقا لتقديره الخاص بأن سحب أو  .و

  .روريا لتحقيق أهدافه وتنفيذ مهامهضجزئي 

 .الترخيص بشكل كلي أو جزئيأو إلغاء  املعنية بطلب تعليقإذا تقدمت املنشاة املالية املرخصة  .ز

 .أو مالءتها املالّية للخطر املالية املرخصة إذا تعرضت سيولة املنشأة . 

 ألحكاماملالية املرخصة  إذا نقص رأس مال املنشأة . 
ً
 هذا املرسوم بقانون  عن الحد األدنئ املطلوب وفقا

 .أو األنظمة أو القواعد أو املعايير الصادرة عن املصرف املركزي 

 .أخرى منشأة مالية مع املالية املرخصة  إذا تم دم  املنشأة .ي

 .املالية املرخصة ةأاملنشإفالس إذا أشهر  .ك

التعاون مع مسؤولي أو ممثلي أو مفتش ي املالية املرخصة  أو ممثلي املنشأة و فظو مو أ و إذا رفض مسؤول .ل

 .عن تقديم املعلومات أو البيانات أو املستندات أو السجالت املطلوبة امتنعوااملصرف املركزي أو 

 فرعهاال أو تم إنهاء أعم في دولة املقر  تصفيتها أو األجنبّية  املالية املرخصة إذا تم إلغاء ترخيص املنشأة .م

 .في الدولةأو الشركات أو مكاتب التمثيل التابعة لها 

مدة ال  خالل رساااا ي أو التعليق املساااابب بإشااااعار  أو اإللغاء املالية املرخصااااة بقرار السااااحب املنشااااأةيتم إبالغ  (2

   :يأتي صدوره على أن يتضمن اإلشعار ماتاريخ  ( يوم عمل من20)عشرين تجاوز 

  .القرارمضمون  .أ

  .األسباب املوجبة للقرار .ب

 .تاريخ نفاذ القرار .ج

ل في أمام لجنة الفص طلب املعنية بحقها في التظلم من القرار بتقديم املرخصةإبالغ املنشأة املالية  .د

  .هذا املرسوم بقانون  وفقا ألحكاموالطعون التظلمات 

أمام  هوجود حال في ،أو الطعن في التظلم الفصلبعد إتمام  ،الصادر عن املصرف املركزي ويتم نشر القرار  (3

تين ( من هذه املادة 2املهلة املحّددة في البند ) انقضاااااااااءأو  والطعون  لجنة الفصاااااااال في التظلمات
 
في صااااااااحيف

ة وعلى املوقع اإللكتروني  ة واألخرى باااااللغااااة اإلنجليزيااااّ ين إحااااداهمااااا باااااللغااااة العربيااااّ ت  ين محلي  ت   لرسااااااااااااا يايومي 

 .إذا اقتض ى األمر ز اإلعالن عن ذلك بأّية وسيلة أخرى للمصرف املركزي، ويجو 

 

 (72املادة )

 إستخدام تعبير "مصرف" أو "بنك" 

 ألحكاماملرخصاااااااااااااة ال يجوز لغير البنوك  (1
ً
أن تساااااااااااااتعمل في عنوانها التجاري أو في  هذا املرساااااااااااااوم بقانون  وفقا

أو يماثلها بأية لغة كانت وعلى أي نحو يمكن أن  منها أي تعبير آخر مشااااااتق أو  دعايتها تعابير مصاااااارف أو بنك

 .أعمالهايؤدي إلى تضليل الجمهور حول طبيعة 
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 ( من هذه املادة الجهات اآلتية:1يستثنى من البند ) (2

 .املصارف املركزية األجنبيةسلطات النقد و  .أ

 .البنوك مصالح لحماية جمعية أو  اتحاد أي .ب

 يستثنيها مجلس اإلدارة. أخرى مؤسسة أي  .ج

 

 (73املادة )

  القيد في السجل

 ملنشآتا" تقيد فيه املرخصة املالية املنشآتيس ى باااااااااااااا "سجل قيد  إلكتروني ينشأ باملصرف املركزي سجل (1

يصااااااااااااادر ، و املالية املرخصاااااااااااااة من قبل املصااااااااااااارف املركزي وكافة البيانات املتعلقة  ها وأي تعديل يطرأ عليها

أي و  املنشآت هذهوينشر القرار الصادر بترخيص  اإلدارة بقواعد وشرو  القيد في السجل قرارا من مجلس

صااااارف للم الرسااااا ي، ويتم نشااااار هذا الساااااجل على املوقع االلكتروني في الجريدة الرسااااامية تعديل يطرأ عليه

 .املركزي 

 ال يجوز ألي منشأة مالية مرخصة أن تباشر أي نشا  مالي مرخص إال بعد قيدها في السجل. (2

 في حسااااب خاص لدى املصااارف املركزي ويصااادر بتنظيم الترخيص والقيد في الساااجل تودع حصااايلة رساااوم (3

 من مجلس االدارة. قرار الحساب وقواعد الصرف منه،  تشغيل هذا

 

 (74املادة )

 القانوني الشكل

يجب أن تتخذ البنوك شكل شركات املساهمة العامة يأذن لها القانون أو املرسوم الصادر بتأسيسها بذلك،  (1

 فروع البنوك األجنبية العاملة في الدولة. ذلكويستثنى من 

املحدودة، وفقا  املسؤولية ذات أو  املساهمة الشركات شكل تتخذ أن األخرى  املالية للمؤسسات يجوز  (2

 .التي يصدرها مجلس اإلدارةقواعد شرو  واللل

آخر، وفقا  قانوني شكل أيتتخذ  تكون مؤسسة فردية أو أنملنشأة الصرافة والوساطة النقدية  يجوز  (3

 .للشرو  والقواعد التي يصدرها مجلس اإلدارة
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 (75املادة )

 الحد األدنى لرأ  املال

 بالحد األدنئ لرأس مال ي
ً
 خاصا

ً
وشرو  وحاالت زيادة  املرخصةاملالية  املنشآتضع مجلس اإلدارة نظاما

وتخفيض رأس املال وتحديد متطلباته على أساس املخاطر واإلجراءات الالزمة في حالة نقص رأس املال، والتدابير 

 التي يتخذها املصرف املركزي في هذا الشأن.

 

 (76املادة )

 املرخصةاملالية  املنشآت في تملكنسب املساهمة وال

االنشطة املالية والتجارية املقصورة على املواطنين التي ينص عليها أي قانون آخر، يحدد مجلس مراعاة مع  (1

املساهمة في رأس مالها نسب و  املنشأة في الدولة االدارة شرو  وضوابط تملك االشخاص أسهم البنوك

 
ّ
  (.%60) ستون باملائة الوطنية عن املساهمةتقل في كافة االحوال نسبة  على أال

 ملاليةا املؤسسات ألسهم األشخاص املواطنين واألجانب تملك نسب وضوابط شرو  تحديد اإلدارة لسملج (2

 .األخرى املنشأة في الدولة ونسب املساهمة في رأس مالها

 

 (77املادة )

 تعديل عقد التأسيس والنظام األساس ي

أن تطلب موافقة املصرف املركزي على التعديالت التي ترى إدخالها على عقد  املرخصةاملالية  املنشآتعلى  (1

  السجل. فيتأسيسها أو نظامها األساس ي وال يعمل  هذه التعديالت إال بعد قيدها 

قرر رفض إجراء القيد عرض األمر على مجلس اإلدارة الذي يتخذ وإذا طلب الفي  املصرف املركزي يبت  (2

 بصدده.
ً
 نهائيا

ً
 قرارا

 

 اإلس مية املرخصة املاليةنشآت القسم الثالث :  أحكام خاصة بامل

 (78املادة )

 النشاط  نطاق

 ألحكام الشاريعة اإلساالميةأعمالها و كافة تمارس  للمنشاآت املالية املرخصاة التي (1
ً
 أنشاطتها أو جزء منها وفقا

، سااااواء لحسااااا ها أو هذا املرسااااوم بقانون  من (65املادة )ممارسااااة األنشااااطة املالية املرخصااااة املشااااار إليها في 

 دارةمجلس اإل على و لحساب الغير أو باالشتراك مع الغير، شريطة أن تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 

تناسااااااب وطبيعة ي بما هذه املنشااااااآت عملومعايير  وقواعد نشااااااا  وشاااااارو  أوجه ايحدد فيه أنظمةإصاااااادار 

 الترخيص املمنو  لها.
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يتعلق بأعمالها وأنشااااااطتها املتوافقة ، فيما ( من هذه املادة1املشااااااار إليها في البند )الية املاملنشااااااآت تسااااااتثنى  (2

 :مما يأتي التي تباشرها لصالح عمالئها وليس لحسا ها الخاص مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 .هذا املرسوم بقانون  ( من93من املادة )( 1أحكام البند ) .أ

حكام التشريعات أوذلك بما ال يتعارض مع  هذا املرسوم بقانون  من( 93من املادة )( 2أحكام البند ) .ب

  .العضو في االتحاد املحلية املعمول  ها في االمارة املعنية

 

 (79املادة )

 الداخلية الرقابة الشرعية

 ألحكام الشريعة أعمالها و  تمارس كافة مرخصةمالية  منشأةتشكل في كل  (1
ً
أنشطتها أو جزء منها وفقا

ي من ذو الداخلية تس ى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" اإلسالمية، لجنة مستقلة للرقابة الشرعية 

ة أعمال الرقابة الشرعية على كافتتولى  اإلسالمية واملصرفيةاملالية املعامالت  فقه في واالختصاصالخبرة 

قود ومستندات ومواثيق عمل املنشأة املعنية، واعتمادها ووضع الضوابط عو وأنشطة ومنتجات وخدمات 

الشرعية الالزمة لها في إطار القواعد واملبادئ واملعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان 

 و  ،أحكام الشريعة االسالميةتوافقها مع 
ً
 .يكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزما

2)  
 
 نة الرقابة الشرعية عين لجت

ً
الداخلية من قبل الجمعية العمومية للمنشأة املالية املرخصة املعنية وفقا

 لىعالداخلية لجنة الرقابة الشرعية أعضاء  سماءأوتعرض ألحكام قانون الشركات التجارية املشار إليه، 

  .باعتماد تعيينهاصدور قرار عرضها على الجمعية العمومية و قبل  إلجازتهاالهيئة العليا الشرعية 

اليها في  املشار  املنشأةفي تنفيذية أن يشغلوا أي وظيفة الرقابة الشرعية الداخلية  ةيحظر على أعضاء لجن (3

  واأو أن يقدم ( من هذه املادة1البند )
ً
فيها أو  ينمساهم واأو أن يكونخارج نطاق عمل اللجنة لها عمال

 أية مصالح مرتبطة  ها. الثانيةحتى الدرجة  مأو ألقار ه متكون له

في حال وجود خالف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خالف بشأن  (4

شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة املنشأة املعنية،  فإن األمر يحال إلى الهيئة 

 في هذا الشأن.العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة ن
ً
 هائيا

إدارة أو قسم داخلي حسب حجم أعمال وأنشطة  ( من هذه املادة1البند ) ليها فيإمشار كل منشأة تنشأ في  (5

رقابة املعنية بفتاوى وآراء لجنة ال امتثال املنشأةاملنشأة املعنية يتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة 

 القسم مجلس إدارة املنشأة املعنية، وال يكون ملوظفيها أية الشرعية الداخلية، وتتبع هذه اإلدارة أو 

ها يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليالتي والعقود  األعمال واألنشطةتنفيذية تجاه  اتصالحيات أو مسؤولي

من الناحية الشرعية، ويرأس هذه اإلدارة/القسم مراقب شرعي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة املنشأة 

 املعنية.
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 (80املادة )

 الداخلية الرقابة الشرعيةقرير لجنة ت

العمومية للمنشأة املالية الداخلية إعداد تقرير سنوي يقدم إلى الجمعية الرقابة الشرعية  على لجنة (1

 ألحكام الشريعة اإلسالميةأعمالها و  تمارس كافة التياملرخصة 
ً
قرير ويكون الت ،أنشطتها أو جزء منها وفقا

يق أحكام تطبباملعنية  نشأةاملادارة امتثال  مدى، يبين فيه الهيئة العليا الشرعيةبالنموذج الذي تحدده 

في كافة األعمال واألنشطة التي تمارسها واملنتجات التي تقدمها والعقود التي تبرمها  سالميةالشريعة اإل 

 كور ما يأتي: واملستندات التي تستخدمها، ويتضمن التقرير املذ

 .بيان مدى استقاللية لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في القيام بتنفيذ مهامها .أ

شكل ب والعمليات واألنشطة، والخدمات املالية واملنتجاتواملعايير املحاسبية، السياسات، مدى توافق  .ب

ية الشريعة اإلسالم للمنشأة املعنية مع أحكامم األساس ي والقوائم املالية اوعقد التأسيس والنظعام، 

 .خالل السنة املالية املنتهية

ات وأصحاب حساب املساهمينبين والنفقات واملصروفات  ائر توزيع األربا  وتحميل الخسمدى توافق  .ج

 .فتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية االستثمار مع

 ها الهيئة العليا الشرعية.والضوابط التي وضعت ألحكام الشريعة االسالمية ات أخرى مخالفبيان أية  .د

العليا بنسخة من تقريرها في موعد ال يتجاوز الهيئة الشرعية على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية تزويد  (2

( من انتهاء السنة املالية وذلك إلبداء أية مالحظات قبل انعقاد الجمعية العمومية للمنشأة 2)شهرين 

 املعنية.

 

 (81املادة )

 املحاسبةرقابة ديوان 

 ألحكام الشريعة أعمالها و  تمارس كافة التي املرخصةاملالية  املنشأة خضوع حالة في
ً
أنشطتها أو جزء منها وفقا

 الديوان مهمة تقتصر ،إعادة تنظيم ديوان املحاسبة املشار إليهلقانون  طبقا املحاسبة ديوان لرقابة اإلسالمية

 .لسياستها التعرض أو املنشآت تلك أعمال في تسيير يتدخل أن للديوان يجوز  وال  الالحقة، الرقابة على

 

 (82املادة )

 مخالفة أحكام الشريعة اإلس مية

 ألحكام الشريعة اإلسالمية 
ً
في حالة ثبوت قيام املنشأة املالية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا

 لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفتاوى وآراء الهيئة العليا بأعمال 
ً
ال تتفق مع هذه األحكام وفقا
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بذلك بعد أخذ رأي الهيئة العليا الشرعية، ويطلب منها املنشأة املعنية  بإبالغالشرعية، يقوم املصرف املركزي 

غ تحت إشراف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ( يوم عمل من تاريخ التبلي30توفيق أوضاعها خالل ثالثون )

ملصرف املركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات تصحيحية في حالة عدم تمكن املنشأة املعنية على او 

 . ق أوضاعهامن توفي

 

 من  مهامبتولي  املتعلقةحكام األ :  الرابع القسم
ً
 املصرف املركزي محّددة التي تتطلب تصريحا

 (83) املادة

  املحّددة املهام

 املحاااّددة املهاااامتحااادد  التي تعليمااااتالو  شااااااااااااارو الو عاااايير املقواعاااد و الو  نظماااةاأل أن يصااااااااااااااادر اإلدارة  ملجلس (1

بما في ها ملمارساات التصااريح لىعليهم الحصااول ع يتوجباللذين  فرادواأل  لتصااريح املصاارف املركزي  الخاضااعة

 . الشرو  أو  املعايير  تلك بعض من اإلعفاء وأحكامواألهلية،  الجدارةذلك شرو  

 تلك لتصااريح املصاارف املركزي الخاضااعة  املحّددة املهام تشاامل املادة، هذه من( 1) البند أحكام ةمراعا مع (2

 ،املدراء ، وكبار ن و التنفيذي ورؤساااااااااااااائها ،املالية املرخصاااااااااااااة املنشاااااااااااااآت اتلس إدار ايقوم  ها أعضااااااااااااااء مج التي

 .املصر  لهم واألفراد واملسؤولين،

 من مسبق تصريحاملالية املرخصة ما لم يحصل على  املنشآت لدى أية مهام محّددة تولي فرد ألي يجوز  ال  (3

 .املصرف املركزي 

و أي مسااؤول أو موظف أ قياماإلجراءات الكفيلة بعدم و  التدابير كافة  اتخاذاملالية املرخصااة  املنشااآت على (4

 .املركزي  املصرف من مسبق الحصول على تصريح دون  املهام املحّددة منأي  بممارسةآخر يمثلها  فرد أي

 .التصريح في له املمنوحة صالحياتالبحدود  االلتزام املادة هذه ألحكام وفقا فرد مصر  لهكل  على (5

 له من قبل املصااااااااااارف  يكن فرد مصااااااااااار  له ما لمعلى أنه  نفساااااااااااه عنأن يعّرف  فرد ألي يجوز  ال  (6
ً
مصااااااااااارحا

 .املركزي 

 

 (84) املادة

 املحّددة هامامل الحصول عي  تصريح بتولي طلب

لي مهام بتو أو  املحّددة املهام بتولي فرد يأل للمصاااااااااارف املركزي  بطلب تتقدم أناملالية املرخصااااااااااة  للمنشااااااااااأة (1

  .محّددة إضافية

 .الطلب يف البت من لتمكينه الالزمة املعلومات بكافة تزويده الطلب مقدم من يطلب أن املركزي  للمصرف (2

تصااريح لاعلى املنشااأة املالية املرخصااة املعنية إبالغ املصاارف املركزي بأي تغيير جوهري يتعلق بشاارو  منح  (3

 .بتولي املهام املحّددة
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 (85) املادة

 أخرى محّددة  مهامأو إضافة حددة املهام املتصريح بتولي عي   الحصول  طلب البت في

من تاريخ استيفاء  ( يوم عمل20) عشرينالبت في طلب التصريح أو توسيع نطاقه خالل مدة ال تجاوز  ميت (1

 ضمنيا للطلب.
ً
 شرو  ومتطلبات التصريح، ويعتبر انقضاء هذه املدة دون البت في الطلب رفضا

إذا  لهمحّددة أخرى لفرد مصااار  مهام  إضاااافة طلبأو  الحصاااول على التصاااريحرفض طلب  ملجلس اإلدارة (2

 . استيفاؤهالم يتم  التصريحومتطلبات منح  شرو  أنتقتض ي ذلك أو  العامة املصلحةأن رأى 

تاريخ من  ( يوم عمل20) عشاااااارين خالل مدة ال تجاوز  رساااااا يابالغ مقدم الطلب بقرار الرفض بإشااااااعار  يتم (3

 :يأتي ما اإلشعار  يتضمن أن على ،صدوره

  .القرار مضمون  .أ

  .املوجبة للقرار األسباب .ب

 الفصل في التظلمات أمام لجنة طلب بتقديم الرفض قرار  من التظلم في بحقه الطلب مقدم إبالغ .ج

 .هذا املرسوم بقانون  ألحكام وفقا ،والطعون 

 

 (86) املادة

 محّددة مهامالتصريح بتولي شروط وقيود عي   فرض

 .محّددة مهام التصريح بتوليشرو  أو قيود على  أن يقرر إضافة للمصرف املركزي  (1

( من هذه املادة أن يطلب من املنشاااااااأة املالية 1قبل إصااااااادار القرار املشاااااااار إليه في البند ) للمصااااااارف املركزي  (2

حددهاحول مسببات القرار وذلك خالل املّدة التي  ااملرخصة املعنية تقديم مالحظاته  .ي 

من  ( يوم عمل20) عشاااااارين اوز خالل مدة ال تجرساااااا ي يتم ابالغ املنشااااااأة املالية املرخصااااااة، بالقرار بإشااااااعار  (3

 صدوره وعلى اإلشعار أن يتضمن املعلومات التالية:تاريخ 

  .القرار مضمون  .أ

 .للقرار املوجبة األسباب .ب

 .القرار نفاذ تاريخ .ج

صل في لجنة الف امام طلب بتقديم القرار  من التظلم في بحقها املعنية املرخصة املالية املنشأة إبالغ .د

 .هذا املرسوم بقانون  ألحكام وفقا ،والطعون  التظلمات
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 (87) املادة

 إلغاء التصريح بتولي مهام محّددة أو  سحبأو تعليق 

 فيرساااا ي  بإشااااعار  الصااااادر لفرد بتولي مهام محّددة إلغاء أو التصااااريح أو  تعليق أو سااااحب للمصاااارف املركزي  (1

 :اآلتية الحاالت

 أو أكثر  له الفرد املصر أو خالف  فقد إذا .أ
ً
أو  األخرى  الشرو و  شرو  الجدارة واألهلية منواحدا

  .التصريح بتولي مهام محددةالقيود املفروضة على 

  له الفرد املصر  خالف إذا .ب
ً
األنظمة أو القواعد أو املعايير و  السارية في الدولة واألنظمةمن القوانين  أيا

 .املصرف املركزي  عنالصادرة  املبادئ التوجيهيةأو 

 .املركزي  املصرف وضعها إجراءات أو  تدابير اتخاذ أية  فيله  املصر أخفق الفرد  إذا .ج

يق لتحق ضروريا جزئي أو  كلي بشكل التصريحتعليق إلغاء أو سحب أو  بأن املصرف املركزي رأى  إذا .د

  .هوتنفيذ مهام هأهداف

 .له الفرد املصر أشهر إفالس  إذا .ه

تقديم  عن امتنعو مفتش ي املصرف املركزي أو أو ممثلي أالتعاون مع مسؤولي  له الفرد املصر  رفض إذا .و

 .املعلومات أو السجالت املطلوبة

ديها املرخصة التي يعمل ل املالية املنشأة في جميع األحوال، يلغى التصريح في حال تقديم طلب اإللغاء من (2

   . لديها يعمل التي املرخصة املالية باملنشأة أو في حال انتهاء عالقته الفرد املصر  له

عليق تإلغاء أو قرار سحب أو  بإخطار  الفرد املصر  لهالتي يعمل لديها يتم ابالغ املنشأة املالية املرخصة  (3

 :يأتي ما اإلشعار يتضمن  أنعلى  ،صدوره تاريخ من ( يوم عمل20) عشرين تجاوز خالل مدة ال  التصريح

 .القرار مضمون  .أ

 .املوجبة للقرار األسباب .ب

 .القرار نفاذ تاريخ .ج

 أمام طلب مبتقدي القرار  من بالتظلم له الفرد املصر وحق  بحقها املعنية املرخصةاملنشأة املالية  إبالغ .د

 .هذا املرسوم بقانون  ألحكام وفقا لجنة الفصل في التظلمات والطعون،

 

 (88) املادة

  لدى املنشآت املالية املرخصةاملحّددة هام امل تولي حظر 

 تتعلق باألنشاااااطة املالية املرخصاااااة إذامحّددة  مهام أو تولي عملال فرد أييحظر على  للمصااااارف املركزي أن (1

 .املحّددة املهام هذه لتوليللعمل أو  واألهلية بالجدارة يتمتع ال  املعني الفرد أن ارتأى
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 يهادل محّددة مهام تولياملعني من العمل أو  الفرد حظر بقرار  املعنية املرخصاااااااااااااةاملالية  املنشاااااااااااااأةيتم ابالغ  (2

صااااادوره على أن يتضااااامن اإلشاااااعار ما تاريخ من  ( يوم عمل20) عشااااارين تجاوز خالل مدة ال رسااااا ي بإشاااااعار 

 يأتي:

 .القرار مضمون  .أ

  .املوجبة للقرار األسباب .ب

 .القرار نفاذ تاريخ .ج

جنة ل أمام طلب بتقديم القرار  من بالتظلم املعني الفرد وحق بحقها املرخصة املالية املنشأة إبالغ .د

 .هذا املرسوم بقانون  ألحكاموفقا  التظلمات،الفصل في 

 

 الودائع تتلقىالتي  املرخصة املالية املنشآت: مسؤوليات  الثالث الفصل

 (89املادة )

 تعليمات املصرف املركزي ل االمتثال

 اميم،القواعد، واألنظمة، واملعايير، والتع كافةل تمتثلأن  املرخصة التي تتلقئ الودائع املالية املنشآتعلى  (1

املصاارف املركزي بشااأن اإلقراض أو األمور األخرى التي يراها ضاارورية  الصااادرة من تعليماتالتوجيهات و وال

 .هأهداف لتحقيق

أن يتخذ كافة التدابير واالجراءات الالزمة وأن يسااااااتخدم الوسااااااائل التي من شااااااأنها تأمين  املركزي  للمصاااااارف (2

ت على وجه سليم، ويجوز أن تكون هذه التعليمااملرخصة التي تتلقئ الودائع  املالية في املنشآتل سير العم

 .أو االجراءات أو الوسائل عامة أو فرديةأو التوجيهات أو التدابير 

 

 (90املادة )

 لدى املصرف املركزي مركز املخاطر 

ليها من التي يحصل ع االئتمانّية املعلومات ومعالجة وتبادل جمع مهام املركزي  املصرف لدى املخاطر  مركز  يتولى

 حدود يفاملذكور  املركز  ويعمل الدولة، في املنشآت املالية املرخصة أو أي طرف يراه املصرف املركزي ضروريا

 .اإلدارة مجلس يقررها التي  الضوابطو  الشرو 

 

 (91) املادة

 املودعين مصالححماية 

، ي يحدده املصرف املركز  بالشكل الذيو  ربع سنوي  بيان إعداد الودائع تتلقئمرخصة مالية  منشأة كل على (1

 :– لاا املنشأة ههذوتسهيالت التمويل املمنوحة من  التسهيالت االئتمانية كافةيبين فيه 
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 .ةاملعنياملنشأة أي عضو في مجلس إدارة  .أ

 .وكيل، أو ضامن أو كفيل، شريك، أو مدير، أو ةاملعني املنشأةكون فيها تأي مؤسسة أو شركة  .ب

 .، مديرا أو وكيال لهذه الشركةةاملعني املنشأةأي شركة يكون فيها أي من أعضاء مجلس إدارة  .ج

، ةياملعن املنشأة، أو غيرهم من الخبراء أو ممثلي ةاملعني املنشأةأي شركة يكون فيها أي من موظفي  .د

 .للشركةمديرا، أو مسؤوال تنفيذي، أو وكيال، أو ضامنا أو كفيال 

، ةياملعن باملنشأةأو في شركة ذات صلة  ةاملعني املنشاةفي رأس مال  حصة مسيطرةأي شخص يملك  .ه

 .هذا املرسوم بقانون  ( من95وفقا ألحكام املادة )

 .ةاملعني للمنشاةللمجموعة املالكة  منشأة تابعةأي  .و

 .اإلدارةة، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس املعني باملنشاةأي شركة ذات صلة  .ز

، ، بشكل مباشر أو غير مباشرةعنيامل املنشأةأي شخص ذو صلة بأي عضو من أعضاء مجلس إدارة  . 

 .وفقا للضوابط التي يضعها مجلس اإلدارة

 ، وفقا للضوابط التي يضعها.أي شخص آخر يحدده مجلس اإلدارة . 

( أيام 10) عشرة خالل( من هذه املادة 1يتم تزويد املصرف املركزي بنسخة من البيان املشار إليه في البند ) (2

 تاريخ انتهاء كل ربع من السنة املالية أو من تاريخ الطلب املقدم من قبل املصرف املركزي. نعمل م

 أن أيمن هذه املادة ( 1إذا تبين له من خالل مراجعة البيان املشار إليه في البند ) ،للمصرف املركزي  (3

ما  انكشاف لشخص أو أي املنشأة املالية املرخصةمنحت من قبل  أو تسهيالت تمويل ائتمانيةتسهيالت 

 :اآلتية أكثر من اإلجراءات إجراء أو  اتخاذ، ةاملعني املنشاةفي  املودعين مصالحقد ينت  عنه ضررا ب

تسهيالت أو تقليص درجة االنكشاف على ال هذه بوضع مخصصات مقابل املعنية املنشأة من الطلب .أ

 .التي يحددهاوباآللية شخص معين خالل املدة 

قيودا  ضفر أن ي شخص املعني أو ال إلى أخرى  ائتمانيةتسهيالت  أيتقديم  املنشأة املعنيةعلى  حظر أن ي .ب

 .لهذا الشخص، حسب ما يراه مناسبا التسهيالت املمنوحة على معينة

 

 : املحظورات الرابع الفصل

 (92) املادة

 العمليات ببعض القيام حظر 

 تي:أي اّم القيام بكل أو بعض م املالية املرخصة املنشآت أن يحظر على املركزي  للمصرف (1

 .معينة ماليةنقدية و أدوات  أو  استثماراتأو  بأصول  التعامل .أ

 .معينةأو أعمال تجارية  بعمليات القيام أو  صفقات عقد  .ب

 معينة. أشخاص مع التعامل .ج
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( من هذه املادة 1املشار إليها في البند ) الخاصة بالعملياتدارة إصدار األنظمة والقواعد واملعايير اإل ملجلس  (2

  مناسبة.يراها  واإلجراءات التي التدابير  واتخاذ

 عشاارين املركزي خالل مدة ال تجاوز  املصاارفبقرار رساا ي  بإشااعار  املعنية املرخصااةاملالية  املنشااأة إبالغيتم  (3

 :يأتي ما شعار صدوره على أن يتضمن اإل تاريخ من  ( يوم عمل20)

 .القرار مضمون  .أ

  .املوجبة للقرار األسباب .ب

 .القرار نفاذ تاريخ .ج

 لتظلمات،الجنة الفصل في  امام طلب بتقديم القرار  من التظلم بإمكانية املرخصة املالية املنشأة إبالغ .د

 .هذا املرسوم بقانون  ألحكام وفقا

 

 (93املادة )

 األعمال غير املصرفيةحظر ممارسة 

 غير مصرفية وبوجه خاص األعمال اآلتية: تمارسيحظر على البنوك أن 
ً
 أعماال

البضاااااائع واملتاجرة  ها لحساااااا ها الخاص مالم يكن أو تملك التجارة أو الصاااااناعة أو امتالك أعمال ممارساااااة  (1

 .زي املصرف املركوعليها أن تقوم بتصفيتها خالل املدة التي يحددها  لها على الغير امتالكها وفاء لدين 

 شراء العقارات لحسا ها الخاص فيما عدا الحاالت اآلتية: (2

من مجموع رأساااااااااااااماااااالهاااااا  رةاإلدا مجلس قبااااال من املحاااااددة النساااااااااااااباااااةالعقاااااارات التي ال تتعااااادى قيمتهاااااا  .أ

  .تهاواحتياطيا

ن هذا مفي الفقرة )أ( تعدى النساااااااابة املذكورة كتسااااااااوية مباشاااااااارة للديون والتي تالعقارات التي تتملكها  .ب

سااااااااااانوات ويجوز تمديد هذه املهلة ( 3)ثالث ليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضاااااااااااون وع البند

 .بناًء على املبادئ التوجيهية املحّددة من قبل مجلس اإلدارة املصرف املركزي من  موافقةب

ما لم تكن  من قبل مجلس اإلدارة، يتعّدى النساااااب املحّددة، بما البنك أو التعامل  ها وتملك أساااااهمشاااااراء  (3

 لنساااااابةاوعلى البنك في هذه الحالة بيع األسااااااهم التي تتعدى  مسااااااتحق، الزيادة قد آلت إليه اسااااااتيفاء لدين

 خالل سنتين من تاريخ تملكها. ةاملذكور 

الخاصاااة  البنكمن أموال  اإلدارة مجلس يحددها التي ةالنساااب حدودشاااراء أساااهم الشاااركات التجارية إال في  (4

في هذه الحالة بيع الزيادة خالل سااااانتين من  البنكوعلى  ،ما لم تكن قد آلت إليه اساااااتيفاء لدين مساااااتحق

 تاريخ تملكها.
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  يصدر  (5
ً
شراء والتعامل باألوراق املالية الصادرة عن لل القصوى  الحدود للبنوك بشأنمجلس اإلدارة نظاما

تنطبق هذه وال ؛ أو الهيئات التابعة لها أو أي شركة من الشركات التجارية األجنبية أجنبيةأي حكومة 

 على األوراق املالية التي يصدرها القطاع العام أو يضمنها. الحدود القصوى 

 

 (94املادة )

 منح التسهي ت اإلئتمانية القيود عي  

أن  املرخصاااااااةاملالية يجوز للمنشاااااااآت  التجارية املشاااااااار إليه،من قانون الشاااااااركات  (153املادة ) اساااااااتثناء من (1

جلس م مموظفيها أو إلى أقار هم حسب ما يحّددهإلى أعضاء مجالس إداراتها أو إلى  ائتمانيةتمنح تسهيالت 

 .اإلدارة

التي يمكن منحها للفئات املنصااااوص عليها في وضااااوابط التسااااهيالت االئتمانية  شاااارو يحدد مجلس االدارة  (2

 .( من هذه املادة1البند )

 لعمالئها بضمان أسهمهم فيها. ائتمانيةمنح تسهيالت تتلقئ الودائع  مرخصةمالية  منشأةال يجوز ألي  (3

  اإلدارة مجلس يصااااااااادر  (4
ً
نح مل القصاااااااااوى  الحدود الودائع بشاااااااااأنللمنشاااااااااآت املالية املرخصاااااااااة التي تتلقئ  نظاما

 لغايات إنشاء عقارات سكنية أو تجارية. االئتمانيةالتسهيالت 

 

 املرخصة املالية املنشآت عي  واإلشراف الرقابة:  الخامس الفصل

 واإلشراف القسم األول : أحكام خاصة بالرقابة

 (95) املادة

 املسيطرة الحصص بأصحاب الخاصة األحكام

ة زيادة أو حصاة مسايطرة  يمتلكيجوز ألي شاخص أن  ال  (1 أن  أو مالية مرخصاة  منشاأة أيفي  السايطرة حصاّ

 ليحصاااا لم ما وفقا لتقدير املصاااارف املركزي، مساااايطرة حصااااة صاااااحبؤدي إلى اعتباره ت صااااالحيات يمارس

 املسبقة. املركزي  املصرف موافقة على

ما لم تحصل كذلك  فيهامسيطرة  حصة يمتلكأن  شخصأن تسمح ألي  مالية مرخصة منشأةألي  يجوز  ال  (2

 .على موافقة املصرف املركزي املسبقة

 التبحصص وحاوالتعليمات والقيود املتعلقة  والشرو دارة إصدار األنظمة والقواعد واملعايير اإل ملجلس  (3

 .السيطرة
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 (96املادة )

 في مناطق إختصاص أخرى الدولة وفتح الفروع داخل 

تغيير مكان الفرع  في مناطق اختصاص أخرى أو فتح أي فرع داخل الدولة أو  مرخصةمالية  منشأةال يجوز ألي 

 بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من 
ّ

  .املصرف املركزي أو إغالق الفرع إال

 

 (97املادة )

 والتقارير باملعلومات  تزويد املصرف املركزي 

 القيام باآلتي: املرخصةاملالية  املنشآتعلى  (1

البيانات والكشاااااااااااااوفات وغير ذلك من املساااااااااااااتندات التي و  املعلوماتالتقارير و باملصااااااااااااارف املركزي  يدتزو  .أ

 اهدافه وتنفيذ مهامه.  لتحقيقيحددها ويراها املصرف املركزي ضرورية 

  .التي يطلبها املصرف املركزي  التقارير  بإعداد  ون يكلف ينمؤهل موظفين تعيين .ب

  حصاااول وتساااهيل  لضااامان املناسااابةاتخاذ اإلجراءات  .ج
ً
 فقرة )ب( من هذا البندللالشاااخص املكلف وفقا

  .التقارير إلعداد الالزمة املعلومات على

اإلتفاق مع أي مدير أو مسؤول أو موظف  أو املالية املرخصة إصدار تعليمات أو توجيهات  تملنشآا يحظر على (2

 عن تزويد املصرف املركزي باملتطلبات املشار  باإلمتناع هالها أو مدقق حسابات ممثللديها أو وكيل أو  يعمل

  .( من هذه املادة1إليها في البند )

 صةاملرخ املالية املنشآتلتجميع املعلومات من  قواعد ومبادئ توجيهيةملصرف املركزي أن يضع على ا (3

 .دوري بشكل

 املرخصةة املالي املنشآتاملصرف املركزي طبيعة املعلومات ونماذجها واملهل املمنوحة لتقديمها، وعلى  يحدد (4

 للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن.
ً
 أن تقدم هذه املعلومات للمصرف املركزي وفقا

 االجنبية العاملة في الدولة. املرخصة املالية املنشآتتسري أحكام هذه املادة على فروع  (5

شار إليها في باملتطلبات امل بتزويدهاملتعلقة  والتعليماتإصدار األنظمة والقواعد واملعايير  للمصرف املركزي  (6

ضّد املنشأة املعنية أو أي من موظفيها  مناسبة يراها التي جراءاتواإل  التدابير  كافة إتخاذهذه املادة وله 

 .( من هذه املاّدة1املشار إليهم في الفقرة )ب( من البند )

 

 (98املادة )

 اإلب غ عن املخالفات

ؤولية ومدققي حساباتها مس وممثليها القانونيين، ومسؤولي اإلمتثال لديها،، املرخصة املاليةاملنشآت على  (1

 
ً
 :يأتي عماابالغ املصرف املركزي فورا
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 .أو وضعها العام هيكليتها أو كيانهاجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو ة تطورات مادية و أي حدوث .أ

الصاااااااااااااادرة  تعليماتالنظمة أو أو القرارات أو األ  هذا املرساااااااااااااوم بقانون  أي أمر يخالف أحكام حصاااااااااااااول  .ب

 تنفيذا له.

 متوجيهه ملجرد معليه املفروضاااة االلتزامات من ألي ينمخالف ( من هذه املادة1املذكورين في البند ) يعتبر  ال  (2

 
ً
  إشااااعارا

ً
  أو  معلومات متقديمه أو  املادة هذه ألحكام وفقا

ً
 نبحساااا ون يتصاااارف كانوا إذا املركزي  للمصاااارف رأيا

إال بعد الحصول  ( من هذه املادة1أولئك املذكورين في البند ) للمنشأة املالية املرخصة عزل ، وال يجوز نية

 .على موافقة املصرف املركزي 

 ( من هذه املادة.1يضع املصرف املركزي آلية لتلقي البالغات بشأن املخالفات املشار إليها في البند ) (3

 

 (99املادة )

 املالي املركز  بشأن املركزي  للمصرف تقديمها املطلوب البيانات

 .والتقارير املتعلقة باملركز املاليمالية مرخصة تزويد املصرف املركزي بالبيانات  منشاة على كل (1

أشهر بعد انتهاء السنة  (3)ثالثة على كل منشأة مالية مرخصة تزويد املصرف املركزي في موعد ال يجاوز  (2

 :املالية أو في غضون الفترة التي يحددها املصرف املركزي باآلتي

الناشئة عن عمليات  والخصوماألصول نسخة من امليزانية العمومية املدققة وتظهر فيها استخدام  .أ

 .املعنيةاملنشأة 

 .مع أية مالحظات ذات صلةنسخة من حساب األربا  والخسائر املدقق،  .ب

 .املعنيةنسخة من تقرير مدقق حسابات املنشأة  .ج

 .املعنيةنسخة من تقرير مجلس إدارة املنشأة  .د

 للمصرف املركزي أن يطلب من املنشأة املالية املرخصة تقديم ما يأتي: (3

نسخة من حساب األربا  والخسائر املؤقت بشكل نصف سنوي أو لفترات أخرى يحددها املصرف  .أ

 .املركزي 

 .يراها ضروريةرى إضافية أخ أو تقارير أو بيانات أية معلومات .ب

 

 (100املادة )

 االندماج واإلستحواذ

وال  ،كان نشاطها مهما منشأة أخرى  أي على االستحواذ، أو معمالية مرخصة االندماج  منشأةال يجوز ألي  (1

بعد الحصااااول على موافقة املصاااارف املركزي املساااابقة  إال  آخر  شااااخصل التزاماتهايجوز تحويل أي جزء من 

 على ذلك.
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دارة إصدار جميع األنظمة اإل ملجلس السارية في الدولة بشأن االندماج واالستحواذ، لتشريعات ا مع مراعاة (2

 .واالستحواذ باالندماجوالقواعد واملعايير والشرو  والتعليمات والتوجيهات املتعلقة 

الل خرساااااا ي بإشااااااعار  االسااااااتحواذ أو  االندماجاملالية املرخصااااااة املعنية بقرار رفض عملية  املنشااااااأةيتم ابالغ  (3

 : يأتييتضمن اإلشعار ما  أن على القرار  صدور تاريخ ( يوم عمل من 20) عشرين مدة ال تجاوز 

 .مضمون القرار .أ

  .املوجبة للقرار األسباب .ب

 .القرار نفاذ تاريخ .ج

في  طلب أمام لجنة الفصلتقديم املعنية عن حقها بالتظلم من القرار بة املالية املرخصة أاملنش إبالغ .د

 .هذا املرسوم بقانون  وفقا إلحكام ،التظلمات

 

 (101املادة )

 التوقف عن ممارسة األعمال

 ممارسةالعمليات أو التوقف عن  مباشرةالتوقف بشكل كامل أو جزئي عن  مرخصةمالية  منشأةال يجوز ألي 

 املصرف أغلبية مساهميها وموافقةموافقة املرخصة إال بعد الحصول على  األنشطة املاليةبعض كافة أو 

 .املركزي 

 

 (102) املادة

 ألغراض إحترازية  والتو يهات التعليمات سلطة إصدار 

ملنشاااااااااااأة مالية مرخصاااااااااااة  الالزمة التعليمات والتوجيهات ،ألغراض الرقابة االحترازية ،يصااااااااااادر مجلس اإلدارة (1

 :والتي تتعلق بما يأتي املرخصة ضمن فئة محددة، املالية لعدد من املنشآتمعينة أو 

بالنساااااااااااااب االحترازية املحددة من قبل مجلس  املتعلقة املركزي  املصااااااااااااارفوتوجيهات  لتعليمات االمتثال .أ

 .والسيولة أو أية أغراض أخرى  املال اإلدارة بشأن كفاية رأس

 .معينة أصول  معالجة أو  باملخصصات التقيد .ب

  .االئتمانية التركزاتبحدود  التقيد .ج

 .الصلة ذوي  األطراف على االنكشافبحدود  التقيد .د

  .تتعلق برفع التقارير استيفاء أية متطلبات إضافية .ه

 ( من هذه املادة.1ملجلس اإلدارة اتخاذ أية إجراءات إضافية على تلك الواردة في البند ) (2

 عن االمتناع معينة أو إجراءات  تخاذالمنشااااااااأة تابعة ملنشااااااااأة مالية مرخصااااااااة  ةأي توجيهاملركزي  للمصاااااااارف (3

 :اآلتية الحاالت في وذلك معينة أنشطة ممارسة
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 .املوحدة للمنشآت املشار إليها في هذا البندالرقابية  السلطةكان املصرف املركزي هو  إذا .أ

ملنشآت املشار اعلى  الرقابة االحترازيةملمارسته  اضروري وجيهالترأى املصرف املركزي أن مثل ذلك  إذا .ب

  إليها في هذا البند بشكل فعال وموحد.

 :يأتي ما ( من هذه املادة3) البند في املذكورة والتعليماتلتوجيهات ا من املمكن أن تشمل (4

متناع اال  أو  معينة خدمات تقديم عن املعنية بالتوقفاملرخصااااة للمنشااااأة املالية التابعة  املنشااااأة إلزام .أ

إذا  الدولة،خارج  ا أو فروعهابما في ذلك إغالق أي من مكاتبه معينة، أعمال أو أنشااااااااااطة ممارسااااااااااة عن

املنشاااااااااااااأة املالية املرخصاااااااااااااة املعنية  تعرض أن شاااااااااااااأنها أو األنشاااااااااااااطة من األعمال أو تلك الخدمات  تكان

 .ومناسبة فعالة بطريقةال يمكن إدارتها  ملخاطر أو  إضافيةملخاطر 

 عوائق أي إلزالة الالزمة اإلجراءات كافة للمنشاااااأة املالية املرخصاااااة املعنية باتخاذالتابعة  املنشاااااأة إلزام .ب

 .بشكل فعال املوحدة الرقابة تحقيق دون  تحول  قد

 

 (103املادة )

 الحدود القصوى للعمليات

املنشااااااااااااااآت املااالياااة من قباال  هااا  االلتزامالتي يجااب  للعمليااات أن يحاادد الحاادود القصاااااااااااااوى  للمصااااااااااااارف املركزي 

 شمل ما يأتي: ت، و التي تتلقئ الودائعاملرخصة 

 من تاريخ  االحد األقصااااااااااااا ى ملجموع عمليات الخصااااااااااااام أو القروض والسااااااااااااالف التي يجوز له (1
ً
إجراؤها اعتبارا

 .معين

 .الحد األقص ى الذي يجوز إقراضه لشخص واحد بالنسبة إلى أمواله الخاصة (2

 املركزي.أية حدود قصوى أخرى يحددها املصرف  (3

 

 (104املادة )

  املرخصة املالية املنشآتحوكمة 

 والقواعد االنظمة كذلك ويضع املرخصة املالية املنشآت لحوكمة العام اإلطار  املركزي  املصرف يضع (1

 تهاإدارا مجالس عضوية مرشحي في توفرها الواجب الشرو  ويحدد إداراتها مجالس أعمال بتنظيم الخاصة

على أن تلتزم املنشآت املالية املرخصة املدرجة في األسواق املالية ؛ موظفيها كبار  بتعيين الخاصة والشرو 

 .في الدولة بالحد األدنئ ملتطلبات الحوكمة الصادرة من السلطة الرقابية املعنية

الحصول على موافقة املصرف املركزي املسبقة على تعيين أو ترشيح أي  املرخصةاملالية  املنشآتعلى  (2

إداراتها أو تجديد عضويته، وكذلك على تعيين أو تجديد عقد عمل أي من كبار شخص لعضوية مجالس 

 .هاموظفي
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 ململجلس اإلدارة  (3
ً
رفض تعيين أو ترشيح أي شخص لعضوية مجلس  ا يراه محققا للمصلحة العامةوفقا

رفض تعيين أو تجديد عقد عمل أي من ، وله كذلك أو تجديد عضويته ة منشأة مالية مرخصةإدارة أي

 .املنشأة كبار موظفي تلك

 

 (105املادة )

 القواعد دليل

 إلكترونيا يتضمن كافة
ً
درة عنه والقرارات والتعاميم الصا القواعد واألنظمة واملعايير  يعد املصرف املركزي دليال

 ألحكام
ً
 صورة منتظمة.، ويتم نشره وتحديثه على موقعه االلكتروني بهذا املرسوم بقانون  وفقا

 

 (106املادة )

 األثر الر عي ألنظمة وقرارات املصرف املركزي 

 ألحكام لألنظمةال يكون 
ً
أثر  ن هذا املرساااوم بقانو  أو القرارات أو التعليمات التي يصااادرها املصااارف املركزي وفقا

ى املالية املرخصاة وعمالئها في وقت ساابق عل املنشاآترجعي كما أنها ال تمنع من تنفيذ االتفاقات املعقودة بين 

 من توفيق  هااملصرف املركزي املهل الالزمة لتمكين صدورها، ويحدد
ً
 .انون هذا املرسوم بق حكامأل  أوضاعها وفقا

 

 (107املادة )

 التفتيش

ى إلأو أي طرف ثالث مصر  له بالعمل نيابة عنه من موظفيه  أيللمصرف املركزي أن يوفد في أي وقت  (1

 إذا رأى ذلك  ،الشركات التابعة لها و أالتي تمتلكها  والشركات املرخصة املالية املنشآت
ً
  أو  مناسبا

ً
ضروريا

 رةالصاد والقرارات واالنظمة ون هذا املرسوم بقان ومدى تقيدها بأحكام ،للتأكد من سالمة وضعها املالي

 القوانين واألنظمة األخرى السارية في الدولة.و  ،له تنفيذا

الخاضعة و في حال القيام بالتفتيش على الشركات التي تمتلكها املنشآت املالية املرخصة أو تلك التابعة لها  (2

ق مع بالتنسي املصرف املركزي ألي من السلطات الرقابية  في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، يقوم 

 السلطة الرقابية املعنية في هذا الشأن.

ي فأن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه فيه  الدولة في املعنية الجهات مع بالتنسيقاملركزي  للمصرف (3

بدون ترخيص، وله في هذا  هذا املرسوم بقانون  ( من65) املادة في املذكورةممارسة أي من األنشطة املالية 

 ملاليةاوالسجالت املتعلقة باالنشطة  كافة املعلومات واملستندات تقديمالشأن إلزام الشخص املشتبه به ب

 .التحفظ عليهاو  املرخصة غير 
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املشااااااار  املوظفتقدم إلى  لها أنوالشااااااركات التي تمتلكها والشااااااركات التابعة  املرخصااااااة املالية املنشااااااآتعلى  (4

الدفاتر والحسااااااااااابات والوثائق واملسااااااااااتندات و  السااااااااااجالتو  املعلوماتجميع  ( من هذه املادة1)إليه في البند 

 د املحددة.التي يطلبها منها في املواعي املطلوبة التفتيش وأن تزوده باملعلومات بموضوعوالبيانات املتعلقة 

ن قبلهم م املحددفي الوقت واملكان  التفتيش عمليةإطار  في شااخص أي اسااتدعاء املركزي املصاارف  ملوظفي (5

 السجالت املتعلقة بعملية التفتيش.  و أو املستندات أالبيانات املعلومات أو لتقديم 

املتعلقاااة بعملياااات وإجراءات  والتعليماااات والتوجيهاااات واملعاااايير  والقواعاااد األنظماااة إصااااااااااااااادار  اإلدارة ملجلس (6

 املرخصة.  املالية املنشآتالتفتيش على 

 وفقا مهمها وتنفيذ أهدافه لتحقيق مناسااااااااااابة يراها التي واإلجراءات التدابير  كافة اتخاذ للمصااااااااااارف املركزي  (7

هذا املرساااااااااااااوم  ألحكاممخالفة  وقوعوله على وجه الخصاااااااااااااوص إذا ما تبين  ،هذا املرساااااااااااااوم بقانون  ألحكام

 : يأتي ما له تنفيذا الصادرة والقرارات واالنظمة بقانون 

 .املعنية املرخصةاملالية  املنشأةمارسها توضع قيود على بعض العمليات أو االنشطة التي  .أ

 تصحيح الوضع فلالخطوات الالزمة و  التدابير اتخاذ  املعنية املرخصة املالية املنشأةأن يطلب من  .ب
ً
 .ورا

 و أنية املع املرخصاااة املالية املنشاااأةمؤهل إلرشااااد  ي املصااارف املركزي موظفأحد أو  مختص خبير  تكليف .ج

 تتحمااالعلى أن  املصااااااااااااارف املركزي االشاااااااااااااراف على بعض العملياااات وذلاااك خالل فترة معيناااة يحاااددهاااا 

 من خارج املصرف املركزي املنشأة املالية املرخصة املعنية مخصصاته
ً
 .، إذا كان خبيرا

 مناسب ايراهجزاءات أو فرض أية أي تدبير أو إجراء آخر اتخاذ  .د
ً
 .ة

الث والتحقيق التي يتم تعهيدها إلى طرف ث عملية التفتيش نفقات جميعاملنشآت املالية املرخصة  تتحمل (8

 لصادرةا والقراراتواألنظمة  هذا املرسوم بقانون  ألحكام تهامخالفمن قبل املصرف املركزي في حال ثبوت 

 .له تنفيذا

 

 (108املادة )

  في مناطق االختصاص األخرى  العاملةالوطنية املالية املرخصة  املنشآت كياناتالتفتيش عي  

لوطنية العاملة ااملالية املرخصة  املنشآت كياناتللمصرف املركزي ان يوفد مفتش أو خبير أو أكثر للتفتيش على 

 ؛تلكمناطق االختصاص  فياملعنية الرقابية خارج الدولة بالتعاون والتنسيق مع السلطات 

لك بالتعاون الدولة، وذ في املالية الحرة املناطق في العاملةالوطنية املالية املرخصة  املنشآت كياناتذلك  ويشمل

 .والتنسيق مع السلطة الرقابية في املنطقة الحرة املالية املعنية
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 (109املادة )

 الخبرة تقرير 

 عن لتزويده بتقرير املرخصة  املاليةي األنشطة مؤهل ومختص ف شخص خبير أو يكلف  أن املركزي  للمصرف

رخصة م مالية أةنشمل باألعمال واألنشطة املباشرة وغير املباشرةيتعلق  املركزي  املصرف يحدده موضوع أي

 هذه يف إليها املشار  الجهات نفقة علىوفقا للشرو  واإلجراءات التي يضعها املصرف املركزي و   وذلك ،معينة

 .املادة

 

 (110املادة )

 صفة الضبطية القضائية

فة مأموري ص مع املحافظاملصرف املركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق  ملوظفييكون 

 .هذا املرسوم بقانون  الضبط القضائي في إثبات االفعال التي تقع باملخالفة ألحكام

 

  (111املادة )

 واإلخطار بالتحقيقات القضائية واإل راءات الدعاوى  في التدخل طلب

مراعاة أحكام قانون اإلجراءات املدنية، للمصرف املركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام مع  (1

 الجهات القضائية يكون أحد أطرافها منشأة مالية مرخصة.

املصرف املركزي بأية تحقيقات أو  يتعين على جهات تنفيذ القانون وغيرها من الجهات املعنية إخطار  (2

ت أية إيضاحاالجهات إجراءات تتخذ ضد املنشآت املالية املرخصة، وللمصرف املركزي أن يقدم إلى تلك 

 أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.

 

 القسم الثاني : الحسابات املالية

 (112املادة )

 املالية املرخصة  للمنشآتالسنة املالية 

ل يناير وتنتاي في الحادي والثالثين من ديسمبر من كمن ول األ في  املالية املرخصة أةلمنشلتبدأ السنة املالية 

 .يةأة وتنتاي في نهاية السنة املالية التالاملنشفتبدأ من تاريخ قيد تلك  السنة املالية األولىفيما عدا ، سنة
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 (113املادة )

 املالية املرخصة  املنشآتحسابات 

األجنبية أن تمسك حسابات منفصلة ملجموع عملياتها في الدولة تشتمل  املرخصة املالية املنشآتعلى فروع  (1

 وحساب األربا  والخسائر. العمومية على امليزانية

عد (2
 
 ةاحدو  منشاة ةأو أجنبي تكان ةمحليملنشأة مالية مرخصة الفروع واالقسام القائمة في الدولة والعائدة  ت

 في مسك الحسابات.

 

 (114املادة )

  املالية املرخصة املنشآتمدققي حسابات 

 أو أكثر معتمدين من املصرف املركزي وذلك ملراجعة  مرخصةمالية  منشأةعلى كل  (1
ً
أن تعين كل سنة مدققا

ن يعين املصرف املركزي أبتعيين املدقق كان على  املعنية املرخصة املالية املنشأة تقمفإذا لم  ،احساباته

 لها وأن يحدد مكا
ً
 املعنية.  املنشأة تتحملهاته على أن فآمدققا

ى وعل ،إعداد تقرير للمساهمين عن امليزانية العمومية وحساب األربا  والخسائر ينتشمل مهمة املدقق (2

 حيحةصالسنوية وحساب األربا  والخسائر العمومية امليزانية ما إذا كانت  مأن يبين في تقريره يناملدقق

باملعلومات واإليضاحات التي طلبها منها ألداء  متهقد زود املرخصة املالية املنشأة تومقبولة وما إذا كان

 عشرينباملعنية الى املصرف املركزي قبل انعقاد الجمعية العمومية   املرخصة املالية املنشأة ترسل، و ممهمته

 مرفق به نسخة من امليزانية العمومية وحساب االربا  يناالقل صورة من تقرير املدققيوم عمل على  (20)

 والخسائر.

قبل استالم مالحظات املصرف املركزي على  املرخصة املالية نشأةللمال يجوز عقد الجمعية العمومية  (3

التقرير املشار اليه في م عمل من تاريخ تسلم ايأ( 10) عشرة يصدر خاللالتقرير، وللمصرف املركزي أن 

 بعدم إعتماد االربا  املقتر  توزيعها على املساهمين إذا تبين وجود نقص في 2البند )
ً
( من هذه املادة، قرارا

أو إنخفاض في معيار كفاية رأس املال عن عن الحد األدنئ املقرر من قبل املصرف املركزي  املخصصات

ربا  يؤثر على اال أو من املصرف املركزي و  ينورد في تقرير املدققأو أي تحفظ يكون قد  ،الحد األدنئ املقرر 

 القابلة للتوزيع.

تم ا في االجتماع السنوي للمساهمين إذاملنشأة املالية املرخصة تقرير مجلس إدارة  مع يندققاملتلى تقرير ي   (4

نسخ عن كل  من التقريرين للمصرف املركزي وذلك  (3ثالث ) وتقدم ،في الدولة املعنية املنشأة تأسيس

املالية املرخصة  أما بالنسبة للمنشأةالعمومية. ( يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية 20) عشرين خالل

نسخ  (3) ثالث رئيس ي وتقدمال اإلى مركزه يندققاملترسل نسخة من تقرير  املنشأة في نطاق اختصاص آخر 

 ( يوم عمل من تاريخ صدوره.20) عشرين منه للمصرف املركزي وذلك خالل
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ساباتها ملراجعة ح التي عينتهم املرخصة املالية املنشأةي مجلس إدارة ف أعضاء واأن يكون ينللمدققال يجوز  (5

 استشاريةوال أن يكون من العاملين فيها وال ممن 
ً
 ملصلحتها. يباشرون أعماال

ي أل ال يجوز للمنشأة املالية املرخصة منح تسهيالت إئتمانية من أي نوع كانت ملدققي حساباتها وال يجوز  (6

مدقق معتمد من املصرف املركزي أن يباشر مهامه لدى أي منشأة مالية مرخصة ما لم يكن قد قام بتسوية 

 أية إلتزامات قد تكون لديه تجاه املنشأة املعنية.

 ،املالية للمنشأة املالية املرخصة املعنية البياناتبشأن  متويات تقريرهعن محلون مسؤو  يندققامليكون  (7

 نظمةواأل  هذا املرسوم بقانون  ألحكام مخالفته أو ، مفي القيام باملهام املوكلة اليه موإذا ثبت تقصيره

مع  بالتعاون والتنسيق اجراءاتو  تدابير للمصرف املركزي إتخاذ ما يلزم من  له، تنفيذا الصادرة والقرارات

من السجالت، كما يجوز للمصرف املركزي إتخاذ أية إجراءات أو تدابير  ملشطبهفي الدولة الجهات املعنية 

 لتقديره الخاص يناملخالف أو  يناملقصر  يندققاملضد إدارية أو قانونية أخرى  مناسبة 
ً
 .وفقا

 كاتالتي تمتلكها والشر  والشركات املرخصة املالية املنشأةحسابات  ياملركزي الطلب من مدقق للمصرف (8

بت فيه مدى يثاملنشأة املالية املرخصة املعنية،  على نفقة حسب ما يراه ضروريا، تقديم تقرير  ،التابعة لها

 .له تنفيذا الصادرة واألنظمة هذا املرسوم بقانون  ألحكام هاإمتثال

9)   
ً
 للمدققين املعتمدين يصدر مجلس اإلدارة نظاما

ً
ية تدقيق حسابات املنشآت املال لديه املصر  لهموسجال

 املرخصة.

 

 (115) املادة

 الحسابات عن املعلومات وعرض نشر 

 في روعهاوف مكاتبها من مكتب كل وفي اإللكتروني موقعها فيوتعرض  أن تنشر مالية مرخصة  منشأةعلى كل  (1

 الدولة املعلومات والبيانات اآلتية:

 ت،الحسابا يمدقق تقرير  ونسخة مناألربا  والخسائر املدققة، حساب و  يزانية العموميةامل نسخة من .أ

لك ت، يمكن عرض ونشر في مناطق اختصاص أخرى  املعنيةاملالية املرخصة  املنشأةحال تأسيس وفي 

 .نطاق االختصاص ذي الصلة املعمول به في القانون  مع على النحو الذي يتوافق البيانات

 .مساعديهمنوا هم أو التنفيذيين و  املسؤولينأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وكافة قائمة ب .ب

املالية  أةاملنشببشكل كامل أو جزئي أو التي لها صلة  أو الفرعية اململوكة جميع الشركات التابعة أسماء .ج

 .املعنيةاملرخصة 

 متعلقة كشوفات أو  معلومات أي عرض أو  نشر مالية مرخصة  منشأةاملركزي أن يطلب من أي  للمصرف (2

 .مناسبا يراه ما حسب، من هذه املادة (1) البند في إليها املشار  للمتطلبات إضافة بحساباتها
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 وتصفيتها  املرخصة املالية آتاملنش إعادة هيكلةالثالث : القسم 

 (116املادة )

  اخت ل املركز املالي

بوضع إطار إلعادة الهيكلة للمنشآت املالية املرخصة التي تتلقئ الودائع وذلك للحد من  يقوم مجلس اإلدارة (1

قة الدولة، بما في ذلك اآلثار املتعلالنظام املالي في اآلثار التي قد تترتب  جّراء إختالل مركزها املالي على 

 بإختالل املركز املالي للشركات اململوكة من قبلها أو التابعة لها.

مجموعة من املسببات اإلحترازية والنوعية، والتي تشير إلى مخاطر جوهرية قد   إطار إعادة الهيكلة يتضمن  (2

( من هذه املادة؛ وفي سبيل تحقيق ذلك، يقوم 1تؤدي إلى إختالل املركز املالي للمنشآت املذكورة في البند )

 ملعنيةا املنشأةلحماية التالية  والتدابير جراءات اإل  أي من املصرف املركزي، حسب ما يراه مناسبا، بإتخاذ 

 ومودعيها:

 .تهاعن أنشط الناجمة املخاطر  مع يتناسب بما املعنية املنشأة لسيولة أدنئ حّد  فرض .أ

 للشرو  والقواعد التي ب املعنية املنشأةإلزام  .ب
ً
توفير موارد مالّية إضافّية لدعم رأس املال املدفوع طبقا

 .يضعها مجلس اإلدارة

 .أخرى  مرخصة مالّية منشأةفي  املعنية املنشأةإصدار قرار بدم   .ج

 .املعنية نشأةامل علىللقيام باالستحواذ  مالّية منشأةاملوافقة ألّي  .د

 من إجراءات  ،املعنية نشااااأةاملتشااااكيل لجنة مؤقتة إلدارة  .ه
ً
رو  شاااالل وفقاوللجنة اتخاذ ما تراه مناساااابا

بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشاااااااطة ، مجلس اإلدارة التي يحددهاضاااااااوابط الو 

 .املنشأة املعنية أو بعضها بشكل فوري أو حسب إطار زمني آخر وما يتعلق  ها من تدابير وإجراءات

، ويحل املصااااااااااارف املركزي في املعنية نشاااااااااااأةاملالقيام مباشااااااااااارة خالل مدة يحددها مجلس اإلدارة بإدارة  .و

في جميع الصاااااااااااااالحيات بما فيها الصاااااااااااااالحيات املالية واإلدارية  املعنية نشاااااااااااااأةاملهذه الحالة محل إدارة 

 صاااااااااااااالحيات مجلس إدارة 
ً
مدة اإلدارة  انتهاءإلى حين  العموميةوالجمعية  املعنية نشاااااااااااااأةاملوتجمد فورا

  .املؤقتة

على د يالووضااااااع  املعنية نشااااااأةاملمؤقت على  الطلب من الجهات املختصااااااة في الدولة بالتحفظ بشااااااكل .ز

 .أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها

نقل  أو ووضااع خطة لتصاافية  من املحكمة املختصااة، املعنية نشااأةاملتصاافية أو حل طلب إصاادار قرار ب . 

صفية وتنفيذ خطة الت ، حسب ما يراه مناسبا،والتسويات واملخالصات املتعلقة  هاوالتزاماتها أصولها 

أو تقديم طلب بإشاااااااااااااهار اإلفالس الى املحكمة  الهيكلةقرار بإعادة  اتخاذأو اإلشاااااااااااااراف على تنفيذها أو 

 للقوانين السارية
ً
 .املختصة وفقا



56 

 

ولها فرع  في مناطق اختصاااص أخرى مؤسااسااة  مرخصااة مالّية منشااأةقرار بدم  أو تصاافية  صاادور عند  . 

ية حما إذا كانت تحقق نطاق االختصااااااااااااااصعامل في الدولة يتم اعتماد نفس اإلجراءات التي تطبق في 

  .املعنية سلطةمع الخالف ذلك على أفضل للعمالء بالدولة، ما لم يتم االتفاق 

 أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر  ها قرار من مجلس اإلدارة. .ي

لمصرف املركزي أن ينسق مع الجهات املعنية االتحادية واملحلية قبل إصدار أي قرار من مجلس اإلدارة ل (3

دابير الت اتخاذ املختصة القضائيةوله أن يطلب من الجهات وفقا ألحكام هذه املادة متى رأى ذلك ضروريا، 

ل املستثمرين واملودعين وأي تدابير أخرى من شأنها حماية أموا واملستعجلةواإلجراءات التحفظية 

 املصلحة العامة. تقتضيهاالتي ومصالحهم أو 

 

 (117املادة )

 التصفيةالهيكلة أو إع ن إعادة نشر 

في الجريدة  ذلك، يجب نشر اإلعالن عن املرخصةاملالية  املنشآتتصفية أحد إعادة هيكلة أو في حالة  (1

 
ً
ال تقل عن  ، ملدةالرسمية وفي جريدتين يوميتين باللغتين العربية واالنجليزية على األقل، تصدران محليا

 .( أيام عمل3ثالث )

 : ما يأتي عالناإل ويجب أن يتضمن  (2

ير التداباتخاذ  املرخصاااااة املعنية املالية املنشاااااأة لعمالءليتسااااانى  أشاااااهر  (3) ثالثة إعطاء مهلة ال تقل عن .أ

 .الالزمة لحفظ حقوقهم

 .ة بإعادة الهيكلة ومهامها أو املصفئ املكلف ومهامهاملكلف جهةللوتفاصيل االتصال اسم  .ب

الية امل املنشآتمن سجل قيد املرخصة املالية  املنشأةالتصفية نتيجة شطب إعادة الهيكلة أو إذا جرت  (3

نية املع املنشأةكان لرئيس مجلس اإلدارة أو من يفوضه أن يحدد في قرار الشطب تاريخ إغالق  املرخصة،

 العمليات املعلقة في هذا التاريخ.أي من تصفية إعادة الهيكلة أو واملؤسسة املكلفة ب

 

 (118املادة )

 التصفية الهيكلة أو الخاضعة إلعادة  املرخصة املالية املنشآتمراقبة فعالية  

وذلك  التصفية مرخصة خاضعة إلعادة الهيكلة أو  مالية منشأة أيةيستمر املصرف املركزي في مراقبة فعالية 

. اإلى أن يتم إغالق مكاتبه
ً
 نهائيا
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 (119املادة )

 التصفيةالهيكلة و إعادة  بشأنعدم اإلخ ل بالقوانين األخرى 

 أخرى  دون تطبيق أية أحكام قانونية هذا املرسوم بقانون  من( 118)و(، 117)و، (116)ال تحول أحكام املواد 

 التصفية.إعادة الهيكلة و تتعلق ب في الدولة نافذة

 

 العم ء حماية:  الساد  الفصل

 (120املادة )

 واالئتمانية سرية املعلومات املصرفية

 نشآتاملتعتبر جميع البيانات واملعلومات الخاصة بحسابات العمالء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى  (1

ر أو يجوز االطالع عليها أو كشفها بشكل مباش ، وال بطبيعتها  ها سرية واملعامالت املتعلقةاملرخصة  املالية

 أو الوكيل القانونيمن صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب  كتابيغير مباشر ألي طرف كان إال بإذن 

 ذلك وفي االحوال  فياملفوض 
ً
 .املصر   ها قانونا

 حتى بعد  (2
ً
 سباب. سبب من األ  ألي املرخصة املالية نشأةواملالعالقة بين العميل  انتهاءيظل هذا الحظر قائما

ومديريها أو العاملين لديها أو املتعاملين  املرخصة املالية نشآتامليحظر على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات  (3

معها من خبراء ومستشارين وفنيين إعطاء أو الكشف عن أية معلومات أو بيانات عن عمالئها أو حساباتهم 

 غير الحاالت املصر   ها قانون فيأو ودائعهم أو معامالتهم املتعلقة  ها أو تمكين الغير من االطالع عليها 
ً
  .ا

ا الحظر على كافة الجهات واالشخاص وكل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بشكل يسرى هذ (4

 مباشر أو غير مباشر على البيانات واملعلومات املشار إليها.

 اعتبارهبالقواعد والشرو  املنظمة لتبادل املعلومات املصرفية واالئتمانية  أن يضع املصرف املركزي  على (5

 . في الدولة السلطة الرقابية املختصة  هذا الشأن

 ( من هذه املادة بما يأتي:2( و )1) البندينتخل أحكام  ال  (6

 للجهات  .أ
ً
 .وموظفيه املركزي القضائية واملصرف األمنية و االختصاصات املخولة قانونا

  .املعنية نشآتالواجبات املنو  أداؤها بمدققي حسابات امل .ب

 .بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب املستفيد ةاملنشآت املعنيالتزام  .ج

 ألحكام قانون املنشآت املعنية التزام  .د
ً
ملعامالت ا بإصدار شهادة بالوفاء الجزئي بقيمة الشيك وذلك وفقا

 .التجارية املشار اليه

الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعامالت العميل الالزمة إلثبات  في املعنية نشآتاملحق  .ه

  .بشأن هذه املعامالت اوبين عميله انشأ بينه قانونينزاع  في احقه
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ظيم الى األحكام الخاصة بتن باإلضافة واالتفاقيات الدولية السارية في الدولة ما تنص عليه القوانين .و

 .والتنظيمات غير املشروعة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب

 

 (121املادة )

 املرخصة املالية نشآتاملحماية عم ء 

 مع يتناسب بما املرخصة املالية نشآتاملالخاصة بحماية عمالء  األنظمة أن يضع املصرف املركزي  على  (1

 .تقدمها التيواملنتجات املالية  والخدمات تمارسها التي األنشطة طبيعة

 على رفع مستوى الوعي لدى املجتمع عن أنواع  املرخصة املالية نشآتاملو على املصرف املركزي  (2
ً
العمل سويا

املالية واملخاطر الكامنة  ها وذلك من خالل كافة وسائل التواصل ووسائل  املنتجاتالخدمات املصرفية و 

 .ضوابط التي يحددها املصرف املركزي ، وفقا للاإلعالم املتاحة

سمح  (3 أو  ائتمانيةتسهيالت  أية علىعلى الفائدة املحّددة بفرض فائدة للمنشآت املالية املرخصة ال ي 

 املمنوحة للعمالء.تسهيالت التمويل 

 

 (122) املادة

 الودائع ضمان نظام

 نظامأن يصدر  ، بالتنسيق مع الوزارة،ملجلس اإلدارة
ً
 ،املرخصة املالية نشآتامل مودعي وحقوق ودائع  ضمانل ا

 وتحديد هيكله. للتعويضات صندوق  إنشاء هذا النظام يتضمنأن  ويجوز 

 

 (123املادة )

 املالي الشمول 

ة املالية املرخصمن املنشآت الحق في الحصول  شخص طبيعيكل ليضع مجلس اإلدارة األنظمة التي تكفل 

 املالية املالئمة له.لى كل أو بعض الخدمات أو املنتجات ع
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 الباب الرابع

 – البنية التحتية املالية –

 

 األوراق املالية األموال وتسوية تحويل :فصل األول ال

 (124) املادة

 املقاصة والتسوية عمليات

 ما يأتي: املركزي  للمصرف (1

وراق أل اوتسوية  ،ألموالالتحويل املقاصة والتسوية  نظمأكثر من نظام أو  تشغيل/أو ووتطوير إنشاء  .أ

األشخاص بين ما  أخرى  أية التزاماتو املصدرة من قبل املصرف املركزي أو القطاع العام املالية 

  .أو تعهيدها للغير بالشراكة مع أي طرف آخر ، وله القيام بذلك بمفرده أو املشاركين في هذه النظم

 .داخل وخارج الدولة مماثلةبنظم  البندهذا ( من أ) الفقرةنظمة املشار إليها في األ ربط  .ب

املصدرة من قبل املصرف املركزي أو القطاع  اإليداع املركزي لألوراق املالية تشغيل نظم/أو إنشاء و .ج

ارج خداخل و املماثلة  وربطها بالنظم ،بيانات املعامالت النقدية واملالية املتداولة في الدولةو  العام

 الدولة.

في الدولة والجهات األخرى املعنية وذلك فيما يتعلق  السلطات الرقابيةيقوم املصرف املركزي بالتنسيق مع  (2

 ( من هذه املادة.1بإنشاء نظم بيانات املعامالت النقدية واملالية املشار إليها في الفقرة )ج( من البند )

وقواعد  ( من هذه املادة1املشار إليها في البند ) أن يصدر األنظمة الخاصة بالنظمجلس اإلدارة على م (3

 تنفيذ العمليات املتعلقة  ها.وقواعد  فيها املشاركة

 

 (125) املادة

 املتعلقة بها اإللكترونيةالدفع للتجزئة والخدمات  عمليات

 :لوحده ما يأتي يكون للمصرف املركزي 

 ،والنقد الرق ي ،سلطة وضع األنظمة والقواعد واإلجراءات الخاصة بالعمليات املصرفية اإللكترونية (1

 لكترونيةاملصرفية واملالية اإل الخدماتو  ،للتجزئة اإللكتروني الدفع نظم ظيمنوتالقيم املخّزنة، تسهيالت و 

 الخاضعة لترخيصه وإشرافه.

 ياملال النظام على تقع قد التي خاطر امل  لحّد منليراها مناسبة  التي واإلجراءات التدابير  كافة إتخاذ (2

 ( من هذه املادة.1النظم املشار إليها في البند )و  بالعملياتعلقة املت لدولةل واإلقتصادي
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 البنية التحتية املاليةنظم الفصل الثاني: ص حيات ومهام املصرف املركزي املتعلقة ب

 (126املادة )

 النظم تحديد

أي  أّن ب تقديرهل وفقارأى أهمية نظامية، إذا  و ذبأنه أن يحدد أي نظام بنية تحتية مالية  للمصرف املركزي  (1

 على معالجة العمليات اليومية 
ً
طل تشغيلي لذلك النظام، أو عدم الكفاءة في أدائه أن يؤثر سلبا  منشآتللع 

 .في الدولة املالي أو على استقرار النظام الدولةالعاملة في  املالية

 لغرض تحديد نظام بنية تحتية مالية معين، يجب استيفاء أحد الشرو  اآلتية: (2

 داخل الدولة.أن يكون النظا .أ
ً
 م املعني مشغال

 على قبول مقاصة وتسوية أوامر التحويالت املالية املقومة بالعملة الوطنية  .ب
ً
أن يكون النظام املعني قادرا

 .هذا املرسوم بقانون  ( من28مع عدم اإلخالل بأحكام املادة )

 على تقديم تحويالت، ومقاصة أو تسوية أوامر  .ج
ً
ة التحويالت املالية ألنشطأن يكون النظام املعني قادرا

 الدفع للتجزئة، مقومة بأية عملة.

و أهمية بأنه ذاملرخصة من قبله إذا اعتزم تحديد أي من نظم البنية التحتية املالية ملصرف املركزي على ا (3

 ، أن يقوم بما يأتي:نظامية

 ذلك هاعلي سيتم التي األسس موضحا إبالغ مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام بإشعار رس ي .أ

 .مرفقة لقرار التحديد وأحكام شرو  ألية إضافة التحديد،

من تاريخ  ( أيام عمل10عشر )املشار إليه في الفقرة )أ( من هذا البند ال تقل عن  اإلشعار  منح مهلة في .ب

، أو بيان موجهة نظره توضيحلنظام لهذا ا ملشغل النظام أو منشأة التسوية ، يجوز خاللهااإلشعار

 .عدم وجوب تحديد هذا النظامأسباب 

( 20إصدار قراره في شأن منح صفة نظام محدد وفقا ألحكام هذه املادة خالل مدة ال تجاوز عشرين ) .ج

  .املعنية، أو انتهاء املهلة املحددة باإلشعار دون ردالجهات  من ن تاريخ استالم رديوم عمل م

لتسوية للنظام املعني بالتظلم من قرار التحديد املشار إليه في البند يجوز ملشغل النظام املحدد أو منشأة ا (4

( من هذه املادة، بتقديم طلب أمام لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا ألحكام الباب الخامس 3)

 . هذا املرسوم بقانون  من

هذا  ( من124أحكام املادة )تعتبر نظم املقاصة والتسوية التي تم إنشاءها وتطويرها و/أو تشغيلها بموجب  (5

 نظم محّددة. املرسوم بقانون 

طات من قبل أي من السلاملرخصة إذا اعتزم تحديد أي من نظم البنية التحتية املالية ملصرف املركزي على ا (6

في  وجهة نظره ، أن يقدمفي الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بأنه ذو أهمية نظاميةاألخرى الرقابية 
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لى السلطة الرقابية املعنية، في حال عدم اعتراضها لهذا ؛ وعالرقابية املعنية السلطة الشأن إلىهذا 

 التحديد، أن تقوم بما يأتي:  

 ذلك هاعلي سيتم التي األسس إبالغ مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظام بإشعار رس ي موضحة .أ

 مرفقة لقرار التحديد. وأحكام شرو  ألية إضافة التحديد،

من تاريخ  ( أيام عمل10املشار إليه في الفقرة )أ( من هذا البند ال تقل عن عشر ) اإلشعار  منح مهلة في .ب

، أو بيان موجهة نظره توضيحلنظام لهذا ا ملشغل النظام أو منشأة التسوية ، يجوز خاللهااإلشعار

 .عدم وجوب تحديد هذا النظامأسباب 

و عدم املوافقة على طلب املصرف املركزي منح صفة نظام في شأن املوافقة أالنهائي إصدار قرارها  .ج

( يوم عمل من تاريخ 20محدد للنظام املعني وفقا ألحكام هذه املادة خالل مدة ال تجاوز عشرين )

  .استالم رد من الجهات املعنية، أو انتهاء املهلة املحددة باإلشعار دون رد

مرخص من قبله أو طلب ذلك من  بنية تحتية ماليةللمصرف املركزي إلغاء صفة "نظام محدد" ألي نظام  (7

الغ نظامية، ويتم إبذات أهمية ذلك النظام لم يعد  تقديره، بأنوفقا ل ارتأىإذا ، السلطة الرقابية املعنية

  هذا القرار حسب األحوال.السلطة الرقابية املعنية أو مشغل النظام أو منشأة التسوية لهذا النظا
ً
 م رسميا

 

 (127املادة )

 النظم عي  اإلشراف

 وفقا متانتها وضمان ى عمليات النظم املرخصة من قبلهعل اإلشراف وحده سلطة يكون للمصرف املركزي  (1

ذات الصلة، وله في سبيل ذلك أن يطلب من مشغلي النظم أو منشآت التسوية لهذه النظم  الدولية للمعايير 

 .اتخاذ ما يلزم من تدابير واجراءات

 عن  يكون املصرف (2
ً
تطبيق اإلجراءات والتدابير اإلشرافية اإلضافية على النظم  مراقبةاملركزي مسؤوال

في الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى، وذلك خرى األ املرخصة من قبل أي من السلطات الرقابية  املحّددة

بالتعاون والتنسيق مع السلطة الرقابية املعنية، وله في سبيل ذلك الطلب من السلطة الرقابية املعنية ما 

 :يأتي

ملصرف االتي يصدرها  للتعليماتباالمتثال النظم املحددة أو منشآت التسوية لهذه النظم مشغلي  إلزام .أ

 .وأية معايير دولية ذات صلة الشأنفي هذا املركزي 

  .ومنتظم سليمالتحقق من عمل النظم املحددة على نحو  .ب

 .ومنشآت التسوية لهذه النظم، عند الضرورة املحددةملشغلي النظم املالي  املركز  متانةالتحقق من  .ج

 مناسبة هااير  التي باملعلومات النظم املحددة أو منشآت التسوية لتلك النظم تزويده يالطلب من مشغل .د

 مهامه. وتنفيذ أهدافه تحقيق سبيل في



62 

 

 ية املاليةفي البنية التحت املتخصصين ستشارينالخبراء واملمن يراه مناسبا من  عيينت املركزي للمصرف  (3

 املعايير  أفضل واكبةمل هذا املرسوم بقانون  الرابع من البابووظائفه وفقا ألحكام مهامه  أداء ملساعدته في

 .املجال في هذا  ها املعمول  الدولية واملمارسات

 

 (128املادة )

 الترخيص أو إلغاء تعليق

كام املادة وفقا ألح ،بنية تحتية ماليةلنظام  من قبله أو يلغي الترخيص املمنو  يعلقللمصرف املركزي أن  (1

بإشعار رس ي ملشغل النظام املعني أو منشأة التسوية لهذا  ،هذا املرسوم بقانون  ( من125( واملادة )124)

 
ً
النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب األحوال إذا ارتأى بأن ذلك النظام لم يعد قادرا

من  عمل يوم (20) عشرين البند ال تقل عنهذا املشار إليه في اإلشعار منح مهلة في ه؛ ويتم للقيام بعمليات

ملصرف النظام، االعتراض على قرار هذا اأو منشاة التسوية ل املعني نظامالشغل مل، يتيح خاللها خ اإلشعارتاري

رسوم هذا امل ألحكام الباب الرابع منوفقا  العتراضل مبرراتهموتقديم  الترخيص إلغاءأو  بتعليقاملركزي 

  .بقانون 

رقابية في الدولة أو في المحدد مرخص من قبل أي من السلطات  نظامللمصرف املركزي إذا ارتأى بأن أي  (2

 
ً
بإشعار رس ي من السلطة الرقابية املعنية  ه، أن يطلبللقيام بعملياتمناطق اختصاص أخرى لم يعد قادرا

أو إلغاء ترخيص هذا النظام واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن بحسب األحوال؛ ويكون  تعليق

يتم إتباع  وفي حال املوافقة ؛الرقابية املعنية الحق في املوافقة على طلب املصرف املركزي أو رفضهللسلطة 

 االجراءات والضوابط املعمول  ها لديها.

ادة، ، وفقا ألحكام هذه امللنظام محدد أو إلغاء الترخيص املمنو  تعليقفي جميع األحوال ال يترتب على قرار  (3

 عول ، وذلك قبل سريان مفاملعني النظام من خاللون قد تم مقاصتها أو تسويتها التأثير على أي معاملة تك

 اإللغاء. أو  التعليق

 

 (129املادة )

  والتعليمات األنظمة إصدار  ةسلط

 اسبةمن يراها التي العمل وضوابط والتوجيهات والقواعد والتعليمات األنظمة يصدر  أن على مجلس اإلدارة (1

 نفيذوت أهداف املصرف املركزي  تحقيق سبيل وفي هذا املرسوم بقانون  الرابع منالباب  أحكام لتنفيذ

 : ومنها مهامه
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املادة  وفقا ألحكاموالقواعد املتعلقة بالتراخيص املمنوحة من قبل املصرف املركزي  والشرو  األنظمة .أ

لهذه  وملنشآت التسوية البنية التحتية املاليةملشغلي نظم  هذا املرسوم بقانون  ( من125( واملادة )124)

   .املشاركين فيهااألشخاص  و النظم أ

 ألحكامو املالية واإلشراف عليها،  التحتية البنيةنظم  بتحديد والقواعد واملعايير املتعلقة األنظمة .ب
ً
 فقا

 عووض النظملهذه التشغيلية  العمليات وبمراقبة ،هذا املرسوم بقانون  من( 127واملادة )( 126املادة )

 فيها. املشاركين األشخاص على االمتثال قواعد

هذه شآت التسوية لأو من البنية التحتية املالية املرخصة من قبلهمشغلي نظم  إعفاءللمصرف املركزي  (2

 اعدوالقو أحكام األنظمة والتعليمات  من خاصة بصورة أو  عامة بصورة املشاركين فيهااألشخاص  و النظم أ

 .عنهوالتوجيهات وضوابط العمل الصادرة 

 

 (130املادة )

 املخالفات تحديد

صة بنظم البنية التحتية املالية املرخ املتعلقة املخالفات أنواع فيه يحدد نظاما يصدر  أن اإلدارة مجلسعلى  (1

 :املتعلقة  ها واألحكام للشرو  مخالفة التالية الحاالت من أي وتعتبر  من قبل املصرف املركزي،

 .والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلةلنظم التشغيلية لتطلبات املمخالفة  .أ

في االمتثال لطلب املصرف املركزي بتزويده لهذا النظام إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية  .ب

    .باملعلومات أو الوثائق املطلوبة

 ي املركز  املصرف يعتبره معين إجراء اتخاذ وعدم املركزي  املصرف وتعليمات لقرارات االمتثال عدم .ج

 .قبله من املحددة املعايير  مع متوافقا النظام لجعل اضروري

في اإلبالغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب لهذا النظام تسوية منشأة الإخفاق مشغل نظام أو  .د

   .لنظام، فيما يتعلق بشخص مشاركهذا االترتيبات املفترضة ل

واملصارف املركزي بصدور ومنشأة التسوية لهذا النظام إخفااااق شخص مشارك في إخطاار مشغل النظام  .ه

 .ةتصفيوضعه تحت الحكم بإفالسه أو 

هذا املرسوم  ( من125( واملادة )124وفقا ألحكام املادة ) ترخيصالحصول على نظام بدون  تشغيل .و

   .بقانون 

ة كزي أو أية جهفي االمتثال لطلب من املصرف املر لهذا النظام إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية  .ز

 .، متعلق بالتخلف عن السداد خالل فترة زمنية محددةأخرى  حكومية

   .نظاام في إخطار املصرف املركزي بصدور حكم بإفالس أو بتصفية شخص مشاركمشغل إخفاق  . 

 .مضللةتزويد املصرف املركزي بمعلومات غير صحيحة أو  . 
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في  سببأو الت معينإضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تساجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق بنظام  .ي

   .تغيير أو إزالة أو إتالف ذلك القيد

 ، يعتبره املصرف املركزي الدفع للتجزئةأو عمليات  أي فعل آخر يتعلق بعمليات املقاصة والتسوية .ك

 مخالفا.  

البند  املشار إليها في أي من املخالفات لتصحيح وإجراءات تدابير  من ناسبام يراه ما اتخاذ املركزي  للمصرف (2

 .تسويتها وطريقة ( من هذه املادة1)

 باإلجراءات ( من هذه املادة، بشكل رس ي،1املخالف وفقا للبند ) الشخص بإخطار  املركزي  املصرف يقوم (3

من تاريخ اإلخطار  عمل أيام( 10) عشرةتجاوز  ال  مهلة ومنحه ضّده، يتم اتخاذها سوف التي والتدابير 

ل في لجنة الفص إلى األمر  رفع للمتظلم يجوز  التظلم رفض حالة وفي املركزي، املصرف قرار  من للتظلم

ة عدم أّما في حال .نهائيا الشأن هذا في قرارها ويعتبر  ،هذا املرسوم بقانون  ألحكام التظلمات والطعون وفقا

رد الشخص املخالف على قرار املصرف املركزي خالل املهلة املحددة في هذا البند يعتبر قرار املصرف املركزي 

 في هذا الشأن نهائيا وواجب التنفيذ.

 

 : نهائية املعام ت واإل راءات لثالثا الفصل

 (131املادة )

 والتسوية الدفع نهائية

املشار إليها  بنية تحتية مالية يستوفي أحد شرو  التحديدكافة املعامالت التي تتم من خالل نظام  تعتبر   (1

من  أيفي  وغير قابلة للقيد العكس ي أو اإللغاء، نهائية هذا املرسوم بقانون  ( من126( من املادة )2البند ) في

 الحاالت اآلتية:

 .ركاص مشتحويل أموال من أو إلى حساب شخ .أ

 .بالدفع التزامتسوية  .ب

 .بتحويل أو التحويل الفعلي ألوراق مالية دفترية التزامتسوية  .ج

 باملعامالت تتعلققيد أي تحويل أو تسوية  تصحيحإعادة سداد أو عكس أو  أو تجنيب أو إلغاء  يجوز  ال  (2

 أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.    ( من هذه املادة1شار إليها في البند )امل
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 (132املادة )

 وإ راءات اإلعسار واإلف   قواعد النظم البنية التحتية املالية عي وإ راءات قواعد  تطبيق في األولوية

 العامة

 ال  واإلفالس، املالية الهيكلة إعادة أو  اإلعسار  أو  شخص تحت التصفية أصول  تسييلإجراءات  عند بدء  (1

التحتية املالية التي تستوفي أحد البنية نظم  خالل من تمت التي اإلجراءات أو  بالعمليات املساس يجوز 

 :وذلك فيما يتعلق باآلتي هذا املرسوم بقانون  ( من126( من املادة )2البند ) املشار إليها في شرو  التحديد

 .تحويلأمر  .أ

 .أي تصرف في األمالك عمال بأمر التحويل .ب

 .النظمهذه الترتيبات املفترضة الخاصة   .ج

نظم الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات هذه القواعد وإجراءات  .د

 .لهذه النظماملفترضة 

نظم، هذه التسييل أوراق مالية مودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في لأي إجراء يتم اتخاذه  .ه

 خالفا للترتيبات املفترضة الخاصة به.

 في حاالت اإلفالس أو التصفيةآخر يعين إلدارة التفليسة  شخصأو ألي  التفليسةأمين  أو  أمور ملال يجوز  (2

 ةأو تؤثر على الترتيبات املفترض تمنع قدأو  هذا املرسوم بقانون  تدابير مخالفة ألحكام أو أن يتخذ إجراءات 

 .( من هذه املادة1للنظم املشار إليها في البند )

 ناش ئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات املفترضة ال يجوز في حاالت اإلفالس أو التصفية إثبات أي التزام (3

 ، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع.( من هذه املادة1للنظم املشار إليها في البند )

ألغراض ( من هذه املادة متى كان غير مثبت، 3لبند )حكام اوفقا أل  آخر  التزام دين أو  ال يجوز استخدام أي (4

 خذةاإلجراءات املت، حتى تكتمل أو االستبدال أو على أساس الصافي باإلعفاء الديون أو االلتزامات تسوية

 .  لتلك النظم ضمن الترتيبات املفترضة

 

 (133املادة )

 املفلسة املعسرة أو  املشاركة األطراف لتزاماتال عي  أسا  الصافي قاصةامل

 ( من126( من املادة )2لبند )إليها في ااملشار  شرو  التحديدي من يستوفي أ بنية تحتية ماليةنظام  ملشغل (1

لكافة االلتزامات الدائنة أو املدينة لشخص  على أساس الصافي أن يقوم بإجراء مقاصة هذا املرسوم بقانون 

قرر فيها املحكمة املختصة هذا مشارك في 
 
 ار إفالسبإشهالنظام، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي ت

 .  عنيامل شاركاملشخص الأو تصفية 

 ( من هذه املادة:1على النحو املحدد في البند )على أساس الصافي في حاالة القيام بأي عملية مقاصة  (2
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 فالساإل  وإجراءات قواعد من مقاصتها على أساس الصافي من االنتهاء تم التي االلتزامات استبعاد يتم .أ

 .التصفية أو 

تصبح االلتزامات الصافية، غير املسددة، واملستحقة لشخص مشارك في النظام أو مترتبة عليه والتي  .ب

ائنيه، لصالح د، ويجوز استعادتها للشخص املشارك من مقاصتها بعد، مستحقة السداد االنتهاءلم يتم 

 وتكون قابلة لإلثبات في اإلفالس أو التصفية، حسب األحوال.    

 الجتهامعالتي قد تم  على أساس الصافي عملية اإلفالس أو التصفية، إلغاء عمليات املقاصة، خالل يتمال  (3

 تحويالت ماليةمن هذه املادة، وال إلغاء أية  (1على النحو املحدد في البند ) املعني نظامالبواسطة مشغل 

 ( من هذه املادة. 2وفقا للفقرة )أ( من البند ) قيمتها قد تم سداد

 

 (134املادة )

 ذات الصلة باملعام ت الحقوق  حفظ

 ، أو يقيد، أو يؤثر على:  هذا املرسوم بقانون  ، ال يحدهذا املرسوم بقانون  فيما لم يرد به نص صريح في (1

ولية لشخص، تكون ناتجة عن أية معاملة ؤ أي حق، أو ملكية، أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام، أو مس .أ

املشار إليها في  يستوفي أحد شرو  التحديد نظام بنية تحتية ماليةتم إدخاله في  تتعلق بأمر تحويل

 .(126( من املادة )2لبند )ا

أي تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام  .ب

 ولية.ؤ أو مس

 على أنه يتطلب:( من هذه املادة 1ال يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند ) (2

 ، سواء بموجباملعني نظامالبواسطة مشغل تم تنفيذها على أساس الصافي إلغااء أي عملية مقاصة  .أ

 .الترتيبات املفترضة أو خالف ذلك

   .املعني نظامالإلغااء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في  .ب

 .املعني لنظاملاألنظمة التشغيلية عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت  .ج

 

 (135املادة )

 باإلف   باإلخطار  مشارك شخص التزام

( من 2لبند )املشار إليها في ا يستوفي أحد شرو  التحديد تحتية ماليةبنية نظام يلتزم الشخص املشارك في  (1

أو منشأة التسوية للنظام املعني والسلطة الرقابية املعنية بالقيام بإخطار مشغل النظام  (126املادة )

واملصرف املركزي، في أقرب وقت ممكن عمليا، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحاالت التالية، سواء داخل 

 :في مناطق اختصاص أخرى الدولة أو 
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 .تقديم طلب بإعالن إفالسه أو تصفيته .أ

 .إصدار حكم بإعالن إفالسه أو تصفيته .ب

  .أو مساه ي أو إدارة الشخص املشارك الكيفي طلب إعالن إفالسه أو تصفيته بناء على طلب م البدء .ج

( من 1ال يعتبر الشخص املشارك في النظام، قد أخفق في اإلخطار بوقوع أي من الحاالت الواردة في البند ) (2

 هذه املادة ضمن اإلطار الزمني املحدد، إذا:

 ( من هذه املادة، أو1بأحكام البند )كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد  .أ

على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت  ( من هذه املادة1الجهات املشار إليها في البند ) تكان .ب

 بإخطار مشغل النظام وفقا ألحكام هذه املادة.الشخص الذي بات فيه 
ً
 املشارك ملزما
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 الخامس الباب

 – التظلمات والطعون  في الفصل –

 

 (136) املادة

 لجنة الفصل في التظلمات والطعون 

" ون والطع "لجنة الفصل في التظلماتبا تس ى مستقلة لجنة هذا املرسوم بقانون  بموجب أحكام تنشأ (1

 ذوي  من (2اثنين ) وعضوين ذات املحكمة، قضاة من (2) اثنين وعضوية االستئناف بمحكمة قاض برئاسة

 اإلدارة. مجلس يرشحهم الخبرة

اللجنة، وذلك بناء على ترشيح املجلس األعلى للقضاء  وأعضاء رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية يصدر  (2

   بالنسبة لرئيس اللجنة وعضويتها من القضاة.

 يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقترا  مجلس اإلدارة، قرار بنظام عمل اللجنة يتضمن: (3

املتعلقة بالفصل في التظلمات والطعون بما في ذلك الرسوم املستحقة للنظر كافة اإلجراءات والقواعد  .أ

 .فيها

 مكافآت ومخصصات أعضاء اللجنة. .ب

 منصب شغر  حالة وفي مماثلة، ملدد أو  ملدة للتجديد قابلة سنوات( 4) أربع اللجنة في العضوية مدة تكون  (4

العضوية بذات الطريقة التي تم  مدة لباقي له خلف يعين العضوية مدة انتهاء قبل كان سبب ألي عضو  أي

 . ها اختيار العضو السابق

  يجب (5
ّ
 أية يشغلون  وال  اإلدارة أعضاء بمجلس اإلدارة من قبل مجلس املرشحين اللجنة أعضاء يكون  أال

  .املرخصة املالية املنشآت من أي أو  املركزي  املصرف لدى وظيفة

أعضائها مصلحة مع أي طرف من أطراف النزاع وإال تعين يتعين أال يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من  (6

عليه اإلفصا  عن ذلك، وفي هذه الحالة يتعين ترشيح عضو آخر لعضوية اللجنة بشكل مؤقت للنظر في 

 النزاع املعروض.

 رفاملص من الصادرة على أي من القراراتوالطعون  التظلمات في بالفصلوحصريا تختص اللجنة وحدها  (7

املتعلقة بالترخيص والتصريح لألفراد وترخيص نظم البنية التحتية املالية وتحديدها، ولها في سبيل املركزي 

 :اآلتية أو بعض اإلجراءات ذلك اتخاذ كافة

  ،أي شخص للمثول أمامها لتقديم أية أدلة أو شهادات أو معلومات أو بيانات والنظر فيها تكليف .أ

 .القانوني يمينال أدائهم بعد الشهود من تراه من سماع .ب

 من تراه مناسب انتداب .ج
ً
  .من الخبراء إلبداء الرأي في أي موضوع يتعلق بالنزاع ا

 مهامها. ألداء مناسبة تراها تعليمات أية وإصدار  إجراءات أية اتخاذ .د
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جاز لها أن تحكم على  إذا قررت اللجنة عدم قبول التظلم أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو مصلحة (8

 درهم. ألف (200،000مائتي ) تجاوز  بغرامة ال مقدم الطلب 

 النزاع. يف البت حين إلى وذلك لذلك، ضرورة رأت إذا منه أو املطعون فيه املتظلم تنفيذ القرار  وقف للجنة (9

وال يجوز الطعن على القرار الصادر من  الصادر من اللجنة في التظلم أو الطعن نهائيا، القرار  يكون  (10

( يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويجوز 20االتحادية العليا خالل عشرين ) اللجنة إال أمام املحكمة

للمحكمة االتحادية العليا بناء على طلب الطاعن أن توقف نفاذ القرار الصادر من اللجنة إلى حين الفصل 

تائ  نفي املوضوع إذا رأت أن الطعن يقوم على أسباب جدية وأن االستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه 

 يصعب تداركها.
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 الساد البآآآاب 

  –العقآآوبآآآآآآآآآآاتو  واملالية الجزاءات االدارية –

 

 الفصل األول: الجزاءات االدارية واملالية

 (137املادة )

 أةمنشأي ، وعند ثبوت مخالفة في الدولةوانين أخرى أخرى واردة في أي ق جزاءاتبأية مع عدم اإلخالل  (1

 و أ املعايير  أو  القواعد و أأو القرارات  األنظمةأو  هذا املرسوم بقانون  حكامأو فرد مصر  له أل  مرخصةمالية 

بما ، كزي ر املصرف املالتي يتخذها تدابير المن  أيأو  ،تنفيذا لهي يصدرها املصرف املركزي تال عليماتالت

 ،والتنظيمات غير املشروعة غسل االموال وتمويل االرهاب مكافحةإجراءات  فيها

 لتقديره الخاص، أن يوقع  ،للمصرف املركزي 
ً
 تية:اآلأو اتخاذ أي من التدابير  الجزاءاتواحدا أو أكثر من وفقا

 .بأي وسيلة كانت املخالف تنبيه .أ

 ةناسبماملصرف املركزي  يراها التي واإلجراءاتالتدابير  باتخاذاملخالفة  أة املالية املرخصةاملنش إلزام .ب

  لتصحيح املخالفة.

 املخالفة القيام ببعض العمليات أو ممارسة بعض األنشطة املالية أة املالية املرخصةاملنش الحظر على .ج

 .أخرى في ممارسة كل أو بعض العمليات واالنشطة حدودأو فرض أية قيود أو شرو  أو  املرخصة

  .املخالفة أة املالية املرخصةاملنش ترخيصشرو  أو قيود على  فرض .د

ن م السحب من أموال املصرف املركزي املخالفة  أة املالية املرخصةإمكانية املنشأو تعليق  تخفيض .ه

 .خالل التسهيالت املتاحة

لدى املصرف املركزي دون عائد وللمدة التي يراها  أموالاملخالفة بإيداع  أة املالية املرخصةإلزام املنش .و

هذا  ( من32افة إلى الرصيد الدائن املنصوص عليه في املادة )وذلك باإلض ،املصرف املركزي مناسبة

 .املرسوم بقانون 

أساس فوق سعر الفائدة األساس ي لدى املصرف  ( نقطة400مائة )أربعبواقع  مالية غرامة فرض .ز

هذا املرسوم  من( 32) املادة في إليه املشار  اإللزامي االحتياطي عن الناقص املبلغ من السائد املركزي 

 .بقانون 

 تيجةن لهمعليها من العمالء  تبإعادة األموال التي حصل املخالفة املالية املرخصة أةاملنشالطلب من  . 

لك بما في ذ ذلك عن الزائدة األموال املركزي  للمصرفتؤول و  ،هذا املرسوم بقانون  ألحكام املخالفته

 .الّدخل واألربا 

، الذي يحّدده املصرف غير املشروع اإلثراء ( أضعاف قيمة10) إلى عشرة (1) فرض غرامة تعادل ضعف . 

  .ةخالفلمل نتيجةبشكل غير مشروع  املخالفة املالية املرخصة أةاملنش عليه تحصل يتالو  املركزي،
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وال  درهم( 2،000،000) ياملخالفة ال تقل عن مليون املالية املرخصة أةاملنشعلى فرض غرامة مالية  .ي

 .( درهم200،000،000تجاوز مائتين مليون )

  .البنية التحتية املاليةنظم  افةاملخالفة بأحد أو ك املالية املرخصة أةاملنش فك ربط .ك

  .وشطبها من سجل القيد املالية املرخصة املخالفة أةاملنشترخيص  سحب .ل

 .فرض شرو  أو قيود على تصريح الفرد املصر  له املخالف .م

( درهم وال تجاوز مليوني 100،000الفرد املصر  له املخالف ال تقل عن مائة ألف ) فرض غرامة على .ن

 .( درهم2،000،000)

 املالية املرخصة التي يعمل املنشأة لدىمن املهام املحّددة تولي أي  من املخالف الفرد املصر  له منع .س

   .أو أية منشأة مالية مرخصة أخرى  لديها

وتكون  املحافظمن  ( بقرار   ز،، ب، ج، ه، و )أ،يكون توقيع الجزاءات املنصوص عليها في الفقرات  (2

  .الجزاءات األخرى بقرار من مجلس اإلدارة

( يوم 15) خمسة عشر  تجاوز خالل مدة ال رس ي ، بالقرار املسبب بإشعار املخالف ابالغاألحوال يتم  كافة في (3

 :اآلتيةاملعلومات  اإلشعار  وعلى أن يتضمن ،صدورهتاريخ من  عمل

  .القرار مضمون  .أ

 .للقرار املوجبة األسباب .ب

 .القرار نفاذ تاريخ .ج

 وفقا ،ون والطع لجنة الفصل في التظلمات امام طلب بتقديم القرار  من التظلم في بحقه املخالف إبالغ .د

 .هذا املرسوم بقانون  ألحكام

 

 الفصل الثاني: العقوبات

 (138املادة )

 ةفي املواد التاليقانون، يعاقب على الجرائم املبّينة  في أي عليهامنصوص مع عدم اإلخالل بأّية عقوبة أشّد 

 بالعقوبات املنصوص عليها فيها.

 

 (139املادة )

جان املشكلة في املصرف يعاقب 
ّ
بالحبس أي من موظفي أو ممثلي املصرف املركزي أو أي عضو من أعضاء الل

الذي يقوم بإفشاء أية معلومات سّرية باملخالفة ألحكام املادة املركزي أو أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 

 ،درهم( 100،000)ألف  مائةتجاوز  أشهر وبغرامة ال  (3) ملدة ال تزيد على ثالثة هذا املرسوم بقانون  ( من26)

 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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 (140املادة )

 (20) عشرينمدة ال تزيد عن  هذا املرسوم بقانون  يعاقب بالسجن كل من يقوم بإصدار النقد باملخالفة ألحكام

 أو بإحدى هاتين العقوبتين.  ،درهم (100،000،000مائة مليون )سنة وبغرامة ال تجاوز 

 

 (141املادة )

 ( درهم أو 1،000ألف )قدرها  بغرامةمتى كان ذلك علنا  عمدا النقد أو يتلف أو يمزق  يعاقب كل من يشوه

   .، أيهما أعلىاملمزق أضعاف قيمة النقد املشوه أو املتلف أو ( 10) عشرة

  

 (142املادة )

وبغرامة ال تقل  هذا املرسوم بقانون  ( من68( من املادة )1يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند ) (1

 أو بإحدى هاتين العقوبتين. ،( درهم10،000،000( درهم وال تجاوز عشرة ماليين )200،000عن مائتي ألف )

ملدة ال تجاوز ستة  هذا املرسوم بقانون  ( من68( من املادة )2يعاقب بالحبس كل من يخالف أحكام البند ) (2

 ،درهم (5،000،000)( درهم وال تجاوز خمسة ماليين 100،000ة ألف )( أشهر وبغرامة ال تقل عن مائ6)

 أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 (143املادة )

بغرامة ال  مرخصة مالية أنشطة بممارسة الترخيصعلى  املفروضة والقيود الشرو يعاقب كل من يخالف 

 .درهم( 10،000،000)ماليين  عشرةدرهم وال تجاوز ( 200،000) ألف مائتيتقل عن 

 

 (144املادة )

 (116) املادةإليه في  املشار  املركز املالي اختالل بشأن املصرف املركزي  تعليماتيعاقب بالحبس كل من يخالف 

وال تجاوز  درهم( 1،000،000) مليون وبغرامة ال تقل عن  (1) ةعن سن تقلمدة ال  هذا املرسوم بقانون  من

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين، درهم (10،000،000) عشرة ماليين

 

 (145املادة )

 من أحكام املواد )
ً
وبغرامة ال تقّل عن  هذا املرسوم بقانون  من (96) أو (72يعاقب بالحباااس كل من خالف أّيا

ين. ،درهم (10،000،000عشرة ماليين )درهم وال تجاوز ( 500،000)خمسمائة ألف  ت  ين العقوب 
 
 أو بإحدى هات
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 (146املادة )

 ال تقل عن سنة مّدة هذا املرسوم بقانون  ( من83أحكام املادة )أي حكم من كل من يخالف  يعاقب بالحبس

مع غرامة اضافية يومية تقدر بخمسون ألف درهم  (500،000) وبالغرامة التي ال تقل عن خمسمائة ألف (1)

 ( درهم في حال استمرار املخالفة، 50،000)
ّ
( درهم، 5،000،000الغرامة خمسة ماليين ) يجاوز إجمالي على أال

 .أو بإحدى هاتين العقوبتين

 

 (147املادة )

وبغرامة ال تقّل عن خمسمائة  (2) سنتينمدة ال تجاوز  يرتكب أي من املخالفات التالية يعاقب بالحبس كل من

  العقوبتين:( درهم، أو بإحدى هاتين 5،000،000خمسة ماليين )درهم وال تجاوز  (500،000) ألف

تقديم وقائع أو معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة في أي إفادات أو وثائق يتم تقديمها إلى املصرف  (1

 املركزي.

إخفاء أي وقائع من اإلفادات أو املعلومات أو املحاضر أو األوراق أو املستندات األخرى املقدمة إلى املصرف  (2

 التابعين للمصرف املركزي.موظفي أو املدققين املركزي أو إلى أي من ممثلي أو 

إتالف أو تسوية أو تعديل أي مستند يتعلق بموضوع هو قيد التحقيقات من قبل املصرف املركزي، أو  (3

 إخراج أو التسبب في إخراج مثل هكذا مستند إلى خارج الدولة.

 املركزي أو توفير املعلوماتعرقلة أو مقاومة أو التسبب في تأخير سير التحقيق الذي يقوم به املصرف  (4

 للمصرف املركزي.

 .( من هذه املادة4( إلى )1التواطؤ مع شخص آخر بارتكاب أي من األفعال املشار إليها في البنود من ) (5

 

 (148املادة )

 يعاقب بالحبس كل من أفش ى 
ً
هذا  ( من120في املادة ) املشار إليها واالئتمانيةسرية املعلومات املصرفية متعمدا

 درهم. (500،000) ألف خمسمائةدرهم وال تجاوز  (100،000) وبغرامة ال تقّل عن مائة ألف املرسوم بقانون 

 

 (149املادة )

يعاقب املسااااؤول عن اإلدارة الفعلّية  ،في األحوال التي ترتكب فيها املخالفة بواسطة شاااخص اعتباري  (1

ذا املرسوم ه للشخص االعتباري املخالف بذات العقوبات املقررة على األفعال التي ترتكب باملخالفة ألحكام

 إخالله بواجباته الوظيفة. إهماله أو  كانت املخالفة قد وقعت بسبب و أ، متى ثبت علمه  ها بقانون 
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2)  
ً
الوفاء  عن املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري  بالتضامن معيكون الشخص االعتباري مسؤوال

بما يحكم به من عقوبات مالّية وتعويضات، إذا كانت املخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه 

 عنه.
ً
 ونيابة

 

 (150املادة )

 (130) املادة يف املشار إليها املالية التحتية البنيةنظم ب املتعلقة املخالفات من أي يرتكب من كل بالحبس يعاقب

 ماليين عشرةدرهم وال تجاوز  (100،000) ألف مائةوبالغرامة التي ال تقل عن  هذا املرسوم بقانون  من

 أو بإحدى هاتين العقوبتين. ،درهم (10،000،000)
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 السابعالباب 

 – أحكام عامة –

 

 (151املادة )

 هذا املرسوم بقانون نطاق تطبيق 

على املصرف املركزي واملنشآت املالية واألنشطة املالية واألشخاص  هذا املرسوم بقانون  أحكام تسري 

ذه الخاضعة لرقابة سلطات هاملناطق الحرة املالية في الدولة واملنشآت املالية تسري على ال الخاضعين له، و 

 .املناطق

 

 (152املادة )

 باألنظمة الساريةاالستمرار بالعمل 

في  1980( لسنة 10وفقا ألحكام القانون االتحادي رقم )الصادرة األنظمة والقرارات والتعاميم بيستمر العمل 

( لسنة 6شأن املصرف املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة املصرفية وتعديالته، والقانون االتحادي رقم )

ارات إلى حين صدور األنظمة والقر في شأن املصارف واملؤسسات املالية والشركات االستثمارية اإلسالمية،  1985

 .هذا املرسوم بقانون  ( سنوات من تاريخ نفاذ3خالل مدة ال تزيد عن ثالث ) ، وذلكاميم التي تحل محلهاوالتع

 

 (153املادة )

 توفيق األوضاع

 ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامههذا املرسوم بقانون  التي تسري عليها أحكام واألشخاصعلى كافة الجهات 

 .التي يحددها مجلس اإلدارةدة املخالل 

 

 (154املادة )

 إلغاء األحكام املعارضة

خالف أو يتعارض مع أحكام لغى كل حكم ي  لغى القانون االتحادي رقم )هذا املرسوم بقانون  ي  ( لسنة 10، وي 

لغى القانون االتحادي رقم ) 1980 ( 6في شأن املصرف املركزي والنظام النقدي وتنظيم املهنة املصرفّية، كما ي 

 املصارف واملؤسسات املالّية والشركات االستثمارّية اإلسالمّية.في شأن  1985لسنة 
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 (155املادة )

 واملصاريف الرسوم

فقا و  والتصاريح التي يراها مناسبةمصاريف تقديم الخدمة ومنح التراخيص و للمصرف املركزي فرض رسوم 

لطبيعة وحجم املهام واألنشطة والضوابط التي يحددها مجلس اإلدارة، ويصدر بذلك قرار من مجلس اإلدارة 

 املركزي. اإللكتروني الرس ي للمصرفوينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى املوقع 

 

 (156املادة )

 األ ن ية القضائية الجهات أحكام سريان

ملالية ا املنشآتالصادرة من الجهات القضائية وجهات تنفيذ القانون األجنبية على  والقراراتاألحكام  تسري 

 قانونيةال اإلجراءات إتباع بعد الدولة في العاملة األجنبيةاملالية املرخصة  املنشآت وفروع الوطنيةاملرخصة 

 
ً
 .الدولة في السارية للقوانين وفقا

 

 (157املادة )

 هذا املرسوم بقانون  الواردة فياملصطلحات الفنية تفسير 

وتنشر  ،هذا املرسوم بقانون  الواردة في الفنية كافة املصطلحاتتفسير أن يصدر قائمة بلمصرف املركزي ل

 .الرس ي هذه القائمة على موقعه اإللكتروني

 

 (158املادة )

 والعمل ب  هذا املرسوم بقانون نشر 

نشر  عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا املرسوم بقانون  ي  حكام وذلك مع مراعاة أ في الجريدة الرسمّية، وي 

 .( منه152املادة )

 

 

 ليفآآة بن زايد آل نهّيانخ

 رئيس دولة اإلمارات العربّية املتحدة

 

 صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي:

 اه 1400محرم  13 بتاريخ :

 م2018سبتمبر  23املوافق : 


