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.مر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة 2016
في �ش�أن ال ُعهَد
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة         ملك مملكة البحرين.
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )38منه،
وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )12ل�سنة 1971
وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  1971ب�ش�أن التوثيق،
وعلى قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة  1976وتعديالته،
وعلى قانون التجارة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1987وتعديالته،
وعلى قانون الإفال�س وال�صلح الواقي منه ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )11ل�سنة ،1987
وعلى قانون اجلمعيات والأندية االجتماعية والثـقافية والهيئات اخلا�صة العاملة يف ميدان
ال�شباب والريا�ضة وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  1989وتعديالته،
وعلى القانون املدين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2001وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )23ل�سنة  2006ب�ش�أن ال ُع َهد املالية،
وعلى قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صـادر بالقانون رقم ( )64ل�سنة
 ،2006املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )34ل�سنة ،2015
وعلى قانون �أحكام الأ�سرة (الق�سم الأول) ال�صادر بالقانون رقم ( )19ل�سنة ،2009
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ب�ش�أن غرفة البحرين لت�سوية املنازعات االقت�صادية
واملالية واال�ستثمارية ،املعدَّل باملر�سوم بقانون رقم ( )64ل�سنة ،2014
وعلى قانون الت�سجيل العقاري ال�صادر بالقانون رقم ( )13ل�سنة ،2013
وعلى القانون رقم ( )6ل�سنة  2015ب�ش�أن َتنا ُزع القوانني يف امل�سائل املدنية والتجارية ذات
العن�صر الأجنبي،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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ر�سمنا بالقانون الآتي:
الباب الأول
�أحكام عامة
مادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون ،يكون للكلمات والعبارات التالية املعا َ
ين املبين َة قرينَ كل منها ،ما
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
مل ِ
اململكة :مملكة البحرين.
امل�صرف املركزي :م�صرف البحرين املركزي.
قانون امل�صرف املركزي :قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة  2006وتعديالته ،والقرارات والتعليمات والتوجيهات
والإر�شادات ال�صادرة وفق ًا لأحكامه.
غرفة البحرين لت�سوية املنازعات االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية َ
املن�ش�أة
املحكمة:
مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )30ل�سنة  2009ب�ش�أن غرفة البحرين
لت�سوية املنازعات االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية.
املكتب الـ ُمن�ش�أ مبوجب املادة ( )1من املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة
مكتب التوثيق	 :
 1971ب�ش�أن التوثيق.
املعنى املن�صو�ص عليه يف املادة ( )2من هذا القانون ،وت�شمل ال ُع ْهدة �أموال
ال ُعهْدة:
ال ُع ْهدة واحلقوق وال�صالحيات وال�سلطات التقديرية واملهام والعالقات
وااللتزامات املقررة مبوجب ال ُع ْهدة.
ال ُع ْهدة التي يكون القانون اخلا�ص بها هو القانون البحريني.
ال ُعهْدة البحرينية:
ال ُع ْهدة التي يكون القانون اخلا�ص بها قانون �أجنبي.
ال ٌعهْدة الأجنبية:
ال�شخ�ص الذي ين�شئ ال ُع ْهدة وفق ًا لأحكام هذا القانون.
من�شئ ال ُعهْدة:
�إعالن من طرف واحد ب�إن�شاء ُعهْدة :الإعالن الذي ين�شئ املالك مبوجبه ُع ْهدة يكون هو �أمين ًا لها
ويحدد فيه �أموا ًال ميلكها لتكون �أموال ال ُع ْهدة.
ال�سند املكتوب واملو َّثق ،الذي ُتن�ش�أ مبوجبه ال ُع ْهدة واملت�ضمن ل�شروط
�سند ال ُعهْدة:
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ال ُع ْهدة ،وي�شمل �سند ال ُع ْهدة �أي �سند يتم مبوجبه تعديل تلك ال�شروط.
ويجوز �أن يكون �سند ال ُع ْهدة عقد ًا مكتوب ًا ُي َربم بني من�شئ ال ُع ْهدة و�أمني
ال ُع ْهدة� ،أو �أن يكون �إعالن ًا من طرف واحد ب�إن�شاء ُع ْهدة.
�شروط ال ُع ْهدة الواردة يف �سند ال ُع ْهدة ،وت�شمل �أية تعديالت ُت َ
دخل عليها �أو
�شروط ال ُعهْدة:
تكون نافذة وفق ًا لأحكام القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة.
�أموال ال ُعهْدة�	:أية �أموال منقولة �أو غري منقولة ،وت�شمل احلقوق وامل�صالح� ،سواء كان املال
موجود ًا �أو م�ستق َب ًال ،و�سواء كان حا ًال �أو معلق ًا على �شرط.
ال�شخ�ص الذي يحق له احل�صول على م�صلحة انتفاع مبوجب ال ُع ْهدة �أو
امل�ستفيد:
الذي يجوز �أن متا َر�س مل�صلحته �سلطة تقديرية يف �إجراء توزيع من �أموال
ال ُع ْهدة.
جميع احلقوق واملنافع واملزايا ،احلا َّلة �أو املع َّلقة على �شرط ،التي تن�ش�أ
م�صلحة انتفاع:
ل�صالح م�ستفيد �أو لغر�ض خريي �أو غري خريي بخ�صو�ص �أموال ال ُع ْهدة.
�أيٌّ من الأغرا�ض امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من املادة ( )22من هذا
غر�ض خريي:
القانون.
�أيُّ غر�ض ال يكون غر�ض ًا خريي ًا ،ومن ذلك َمتلُّك �أ�سهم �شركة �أو ا�ستثمار
غر�ض غري خريي:
تلك الأ�سهم �أو �أية �أ�صول تكون من �ضمن �أموال ال ُع ْهدة.
�أمني ُعهْدة َّ
مرخ�ص  	:ال�شخ�ص االعتباري َّ
املرخ�ص له مبزاولة ن�شاط �أمني ُع ْهدة من ِق َبل
امل�صرف املركزي وفق ًا لأحكام الفقرة ( )4من املادة ( )26من هذا
القانون.
�أمني ُعهْدة �أجنبي�	:أمني ُع ْهدة َّ
مرخ�ص يف �إقليم مقبول لدى امل�صرف املركزي.
ي�شمل �أمني ال ُع ْهدة َّ
املرخ�ص و�أمني ال ُع ْهدة الأجنبي.
�أمني ُعهْدة:
�أمني ُعهْدة م�شارك�	:أحد �أمناء ال ُع ْهدة يف ال ُع ْهدة التي يكون لها �أكرث من �أمني ُع ْهدة.
ال�شخ�ص املعينَّ وفق ًا لأحكام املادة ( )23من هذا القانون.
من ِّفذ ال ُعهْدة:
ال�شخ�ص املعينَّ وفق ًا لأحكام املادة ( )24من هذا القانون.
حامي ال ُعهْدة:
ال�سجل الـ ُمن�ش�أ وفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من املادة ( )25من هذا القانون.
�سجل ال ُعهَد:
�أي حق �أو مطالبة �أو م�صلحة ،يف �أموال �شخ�ص طبيعي �أو يف مواجهتها،
حقوق املرياث:
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تكون قائمة �أو تن�ش�أ �أو ترتتب على وفاة ذلك ال�شخ�ص �أو عند حدوثها ،وال
ت�شمل حقوق املرياث �أي حق �أو مطالبة �أو م�صلحة تن�ش�أ مبوجب و�صية �أو
غريها من الت�صرفات الإرادية التي يجريها ال�شخ�ص الطبيعي� ،أو نتيجة
�أي تقييد �صريح للت�صرف يف �أموال ذلك ال�شخ�ص.
قا�صر�	:أي �شخ�ص طبيعي يقل عمره عن �سن ال ُّر ْ�شد وفق ًا لقانون موطنه.
�شخ�ص�	:أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري.
�أي نظام ُين�ش�أ ليكون غر�ضه الأ�سا�سي توفري مزايا تقاعدية للم�ستفيدين
نظام تقاعدي:
من خالل دفع م�ساهمات طوعية منتظمة من ِق َبلهم ،ويجوز �أن ي�شمل دفع
م�ساهمة �إلزامية متوازية على �أ�صحاب العمل الذين يعمل لديهم ه�ؤالء
امل�ستفيدون.

مادة ()2
�إن�شاء ال ُع ْهدة

 -1ال ُع ْهدة عالقة قانونية ين�شئها من�شئ ال ُع ْهدة يتم مبوجبها االحتفاظ ب�أموال ال ُع ْهدة با�سم �أمني ال ُع ْهدة
�أو با�سم �شخ�ص �آخر نياب ًة عن �أمني ال ُع ْهدة ،ليبا�شر �أمني ال ُع ْهدة ب�ش�أنها املهام وال�صالحيات
املن�صو�ص عليها يف �أحكام القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة و�شروط ال ُع ْهدة ،لتحقيق ما يلي:
�أ .منفعة مل�ستفيد �سواء كان عند �إن�شاء ال ُع ْهدة �شخ�ص ًا معين ًا بذاته �أو �شخ�ص ًا غري معني بذاته �أو
�شخ�ص ًا م�ستق َب ًال.
ب� .أي غر�ض خريي �أو غري خريي ال يكون مل�صلحة �أمني ال ُع ْهدة وحده.
ج .خليط من املنفعة امل�شار �إليها يف البند (�أ) و�أيٌّ من الأغرا�ض امل�شار �إليها يف البند (ب) من
هذه الفقرة.
 -2مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،يكون لل ُع ْهدة اخل�صائ�ص التالية:
�أ .ت�ش ِّكل �أموال ال ُع ْهدة ما ًال م�ستق ًال وال تعد جزء ًا من �أ�صول �أمني ال ُع ْهدة اخلا�صة.
ب .تكون �أموال ال ُع ْهدة با�سم �أمني ال ٌع ْهدة� ،أو حتت �سيطرته ب�أنْ تكون با�سم �شخ�ص �آخر نيابة
عن �أمني ال ُع ْهدة.
ج .يكون لأمني ال ُع ْهدة �صالحية �إدارة �أموال ال ُع ْهدة وتوظيفها والت�صرف فيها وفق ًا ل�شروط ال ُع ْهدة
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والواجبات املفرو�ضة عليه مبوجب �أحكام �أي قانون ي�سري على تلك الأموال ،ويكون م�سئو ًال عن
مبا�شرته لتلك ال�صالحيات.
 -3مع مراعاة �أحكام هذا القانونُ ،يع َرتف بال ُع ْهدة وتكون قابلة للتنفيذ يف اململكة.
 -4يجوز لأمني ال ُع ْهدة التقا�ضي ب�صفته ،ويجوز مقا�ضاته ب�صفته ،ويكون له املثول �أمام �أي محكمة �أو
مو ِّثق �أو �أي �شخ�ص يبا�شر عم ًال ب�صفة ر�سمية.

مادة ()3
القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة

 -1القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة هو القانون الذي تن�ص �شروط ال ُع ْهدة �صراح ًة على �أنه القانون اخلا�ص
بها ،و�إذا مل تن�ص �شروط ال ُع ْهدة �صراح ًة على القانون اخلا�ص بها يتم حتديده وفق ًا ِلـما ُي�ستخ َل�ص
�ضمن ًا من تلك ال�شروط.
� -2إذا مل حتدد �شروط ال ُع ْهدة القانون اخلا�ص بها �صراح ًة وتع َّذر حتديده �ضمن ًا� ،أو �إذا كان القانون
اخلا�ص بال ُع ْهدة ال ينظم ال ُع َهد �أو فئة ال ُع ْهدة املعنية ،يكون القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة هو القانون
الأوثق �صلة بها.
 -3لأغرا�ض الفقرة ( )2من هذه املادة ،يراعى عند حتديد القانون الأوثق �صل ًة بال ُع ْهدة على وجه
اخل�صو�ص:
�أ .مكان �إدارة ال ُع ْهدة املحدَّد من قبل من�شئ ال ُع ْهدة.
ب .مكان �أموال ال ُع ْهدة.
ج .محل �إقامة �أمني ال ُع ْهدة �أو مكان �أعماله.
د .مقا�صد ال ُع ْهدة والأماكن التي �ستن َّفذ فيها هذه املقا�صد.
 -4يجوز �أن تن�ص �شروط ال ُع ْهدة على خ�ضوع جوانب من �شئونها تكون قابلة للف�صل ،وعلى الأخ�ص
�إدارة ال ُع ْهدة ،لقانون �آخر يختلف عن القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة.

مادة ()4
تغيري القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة

 -1يجوز �أن تت�ضمن �شروط ال ُع ْهدة �أحكام ًا ب�ش�أن تغيري القانون اخلا�ص بها� ،أو القانون اخلا�ص
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بجوانب قابلة للف�صل من �شئونها ،وذلك مبراعاة ال�شروط التالية:
�أ .يجب يف حالة تغيري القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة لي�صبح القانونَ
البحريني �أن يكون التغيري جائز ًا
َ
مبوجب القانون النافذ الذي �سوف يتم تغيريه.
ب .يجب يف حالة تغيري القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة من القانون البحريني �إلى قانون �آخر �أن يعرتف
القانون الآخر ب�صحة ال ُع ْهدة ونفاذها ومب�صالح امل�ستفيدين.
 -2ال يخل تغيري القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة� ،أو القانون اخلا�ص بجانب قابل للف�صل من �شئونها،
ب�صحة ونفاذ �أي ت�صرف مت قبل التغيري وال ير ِّتب �أية م�سئولية على من قام بذلك الت�صرف.

مادة ()5
امل�سائل التي تخ�ضع للقانون اخلا�ص بال ُع ْهدة

 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة ،يحكم القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة بـ�صحة ال ُع ْهدة
ونفاذها وتف�سريها و�آثارها و�إدارتها ،وعلى وجه اخل�صو�ص يحكم قانون ال ُع ْهدة ما يلي:
�أ .تعيني �أمناء ال ُع ْهدة وا�ستقالتهم وعزلهم و�أهليتهم للت�صرف ك�أمناء ُع ْهدة وانتقال �أمانة ال ُع ْهدة
�إلى �أمناء ُع ْهدة �آخرين.
ب .مهام �أمناء ال ُع ْهدة.
ج .حقوق والتزامات �أمناء ال ُع ْهدة فيما بينهم.
د .حق �أمناء ال ُع ْهدة يف تفوي�ض مهامهم و�صالحياتهم كلي ًا �أو جزئي ًا.
هـ .حق �أمناء ال ُع ْهدة يف �إدارة �أموال ال ُع ْهدة �أو الت�صرف فيها �أو �إن�شاء حقوق عليها �أو اكت�ساب
�أ�صول جديدة.
و� .صالحيات �أمناء ال ُع ْهدة يف ا�ستثمار �أموال ال ُع ْهدة.
ز .القيود الواردة على مدة ال ُع ْهدة و�صالحية تكومي عوائد ال ُع ْهدة.
ح .العالقة بني �أمناء ال ُع ْهدة وامل�ستفيدين ،وامل�سئولية ال�شخ�صية لأمناء ال ُع ْهدة جتاه امل�ستفيدين.
ط .تعديل ال ُع ْهدة �أو �إنها�ؤها.
ي .توزيع �أموال ال ُع ْهدة.
ك.واجب �أمناء ال ُع ْهدة ب�ش�أن ح�سن الإدارة.
 -2مع مراعاة �أحكام املواد ( )6و( )8و( )9من هذا القانون ،ف�إن الفقرة ( )1من هذه املادة:
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�أ .ال تخل ب�أي ن�ص يرد �صراح ًة على خالفها يف �شروط ال ُع ْهدة.
ب .ال جتعل �صحيح ًا �أي ت�صرف يف �أموال ال تكون مملوكة ملن�شئ العهدة �أو ال يكون له حق الت�صرف
فيها.
ج .ال جتعل �صحيح ًا �أي ُع ْهدة �أو ت�صرف يف �أموال تقع يف �إقليم �أجنبي تكون ال ُع ْهدة غري �صحيحة
�أو يكون الت�صرف غري �صحيح وفق ًا لقوانينه.
د .ال جتعل �صحيح ًا �أي ت�صرف م�ضاف �إلى ما بعد املوت يكون غري �صحيح وفق ًا لقانون موطن
من�شئ ال ُع ْهدة حني وفاته.
هـ .ال ت�ؤثر يف االعرتاف بقانون �أي �إقليم �آخر عند تقرير ما �إذا كان من�شئ العهدة ميلك الأموال
التي مت نقلها لل ُع ْهدة �أو ما �إذا كان له حق الت�صرف يف تلك الأموال.
و .ال ت�ؤثر ،عند حتديد �أهلية ال�شخ�ص االعتباري ،يف االعرتاف بقوانني مكان ت�أ�سي�سه.
ز .ال ت�ؤثر يف االعرتاف بالقوانني الأجنبية التي حتدد ا�شرتاطات �شكلية للت�صرف يف املال.

مادة ()6
القيود يف القوانني الأجنبية

مع عدم الإخالل بعمومية الفقرة ( )1من املادة ( )5من هذا القانون ،ي�سري القانون اخلا�ص
بال ُع ْهدة على �أية م�س�ألة تتعلق ب�صحة ال ُع ْهدة ونفاذها وتف�سريها و�آثارها و�إدارتها و�صحة الت�صرف يف
�أموالها ،وذلك دون اعتبار ملا يلي:
�أ .ك ْون قوانني �أي �إقليم �أجنبي حتظر مبد�أ ال ُع ْهدة �أو ال تعرتف به.
ب .ك ْون ال ُع ْهدة �أو الت�صرف ُي ِبطل �أو يلغي �أية حقوق �أو مطالبات �أو م�صالح مقررة مبوجب قانون
�أجنبي ل�صالح �شخ�ص طبيعي كحقوق مرياث� ،أو يخالف �أي حكم يف قانون �أجنبي �أو �أمر �أجنبي
ق�صد به االعرتاف بهذه احلقوق �أو املطالبات �أو امل�صالح
ق�ضائي �أو �إداري �أو حكم حتكيم �أو فعل ُي َ
�أو حمايتها �أو تنفيذها �أو ترتيب �أثر عليها.

مادة ()7
اخت�صا�ص املحكمة

ينعقد االخت�صا�ص للمحكمة يف �أيٍّ من الأحوال التالية:
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�أ� .إذا كان القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة هو القانون البحريني ومت ت�سجيل ال ُع ْهدة يف �سجل ال ُع َهد.
ب� .إذا كانت اململكة محل �إقامة �أحد �أمناء ال ُع ْهدة الأجنبية.
ج� .إذا كانت �أي من �أموال ال ُع ْهدة الأجنبية موجودة يف اململكة.
د� .إذا كانت �إدارة �أموال ال ُع ْهدة الأجنبية تتم يف اململكة.

مادة ()8
حقوق املرياث

يف تطبيق �أحكام هذا القانون وعلى الأخ�ص البندين (ب) و(ج) من الفقرة ( )2من املادة ()5
من هذا القانون ،ال ُيعتد ب�أيِّ �أثر حلقوق املرياث التي يقررها قانون �أجنبي ،يف �ش�أن �أموال �شخ�ص
على قيد احلياة ،على ملكية الأموال غري املنقولة التي تقع يف اململكة �أو على ملكية الأموال املنقولة
�أينما ُو ِجدت.

مادة ()9
الأحكام الأجنبية

ال ُيع َرتف بالأحكام الق�ضائية الأجنبية �أو �أحكام هيئات التحكيم الأجنبية املتعلقة ب�أية ُع ْهدة وال
تنتج �أي �أثر� ،إذا كانت ال تتفق مع �أحكام املواد (� )5أو (� )6أو (� )8أي ًا كان القانون الواجب التطبيق
ب�ش�أن َتنا ُزع القوانني.

مادة ()10
املكان الرئي�سي لإدارة ال ُع ْهدة

مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة ( )41من هذا القانون ودون ا�ستبعاد �أية و�سيلة �أخرى لتقرير
وجود �صلة كافية بالإقليم املن�صو�ص عليه يف �شروط ال ُع ْهدة ،تكون ن�صو�ص �شروط ال ُع ْهدة التي حتدد
�إقليم ًا ما كمكان رئي�سي لإدارة ال ُع َهد �صحيحة ،ويجب العمل مبوجبها يف �أيٍّ من احلالتني الآتيتني:
�أ .يف حالة ال ُع ْهدة البحرينية �إذا كان املركز الرئي�سي لأحد �أمناء ال ُع ْهدة َّ
املرخ�صني يقع يف اململكة ،ويف
حالة ال ُع ْهدة الأجنبية �إذا كان محل �إقامة �أحد �أمناء ال ُع ْهدة �أو املركز الرئي�سي له يقع يف الإقليم
املن�صو�ص عليه يف �شروط ال ُع ْهدة.
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ب� .إذا كانت الإدارة تتم كلي ًا �أو جزئي ًا يف الإقليم املن�صو�ص عليه يف �شروط ال ُع ْهدة.

الباب الثاين
ال ُعهَد البحرينية
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()11
نطاق تطبيق �أحكام الباب الثاين

ت�سري �أحكام هذا الباب على ال ُع َهد البحرينية.

مادة ()12
�صحة ال ُع ْهدة

 -1مع مراعاة �أحكام الفقرتني ( )2و( )3من هذه املادة ،تكون ال ُع ْهدة �صحيحة ونافذة وفق ًا ل�شروطها.
 -2ال تكون ال ُع ْهدة �صحيحة �إال �إذا مت �إن�شا�ؤها مبوجب �سند ُع ْهدة مو َّثق يو ِّقع عليه من�شئ ال ُع ْهدة و�أمني
ال ُع ْهدة �أو من�شئ ال ُع ْهدة منفرد ًا يف الأحوال التي يكون فيها �سند ال ُع ْهدة �إعالن ًا من طرف واحد
ب�إن�شاء ُع ْهدة ،ويجوز �أن يح َّرر �سند ال ُع ْهدة باللغة العربية �أو الإجنليزية ،كما يجوز توثيقه يف فرع
ملكتب التوثيق ٌين�ش�أ لهذا الغر�ض يف املركز الرئي�سي للم�صرف املركزي.
 -3مع مراعاة �أحكام الفقرتني ( )4و( )5من هذه املادة ،يجب �أن يت�ضمن �سند ال ُع ْهدة:
�أ .حتديد �أموال ال ُع ْهدة االبتدائية التي �سوف يتم حتويلها لل ُع ْهدة عند �إن�شاء ال ُع ْهدة.
ب .حتديد �أغرا�ض ال ُع ْهدة �إذا كانت ال ُع ْهدة ذات �أغرا�ض خريية �أو غري خريية.
ج .اال�سم الذي ُتع َرف به ال ُع ْهدة.
امل�سجل لأحد �أمناء ال ُع ْهدة َّ
املرخ�صني من بني �أمناء ال ُع ْهدة،
امل�سجل لل ُع ْهدة ،وهو املكتب ِّ
د .املكتب ِّ
وذلك لتل ِّقي و�إر�سال �أية م�ستندات و�إخطارات ب�ش�أن ال ُع ْهدة.
 -4تكون ال ُع ْهدة باطلة يف �أيٍّ من الأحوال الآتية:
ق�صد من�شئ ال ُع ْهدة �إن�شاء ال ُع ْهدة.
�أ� .إذا مل ين�ص �سند ال ُع ْهدة �صراح ًة على ْ
ب� .إذا مل يت�ضمن �سند ال ُع ْهدة ا�سم وعنوان �أمني ال ُع ْهدة و�أية بيانات �أخرى ب�ش�أنه يحددها
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امل�صرف املركزي.
ج� .إذا مل يكن لل ُع ْهدة م�ستفيد ،وذلك ما مل تكن بكاملها لأغرا�ض خريية �أو غري خريية.
د� .إذا مل يحدد �سند ال ُع ْهدة امل�ستفيدين �أو فئاتهم �أو املعايري التي َمت ِّكن من حتديدهم ،وذلك يف
غري الأحوال التي تكون فيها ال ُع ْهدة بكاملها لأغرا�ض خريية �أو غري خريية.
هـ .يف الأحوال التي تكون فيها ال ُع ْهدة ُع ْهدة ذات �أغرا�ض خريية �أو غري خريية� ،إذا مل ين�ص �سند
ال ُع ْهدة على ا�سم وعنوان من ِّفذ ال ُع ْهدة و�أية بيانات �أخرى ب�ش�أنه يحددها امل�صرف املركزي.
و� .إذا مل يحدد �سند ال ُع ْهدة مدة ال ٌع ْهدة �إذا كانت محدَّدة املدة ،وذلك ما مل ين�ص �سند ال ُع ْهدة
�صراحة على �أنها �أبدية وفق ًا للفقرة ( )2من املادة ( )13من هذا القانون.
ز� .إذا كان محل ال ُع ْهدة �أو �سببها مخالف ًا للنظام العام �أو الآداب.
ح� .إذا كان محل االلتزام يف ال ُع ْهدة �أو �سببه مخالف ًا للقانون.
ط� .إذا كانت ال ُع ْهدة تر ِّتب حق ًا �أو متنح �صالحية �أو تفر�ض التزام ًا باملخالفة للقانون.
ي� .إذا مل يتم تقدمي طلب ت�سجيل ال ُع ْهدة وفق ًا لأحكام املادة ( )25من هذا القانون خالل ثالثني
يوم ًا من تاريخ �إن�شائها.
 -5تكون ال ُع ْهدة قابلة للإبطال يف �أيٍّ من الأحوال التالية:
�أ� .إذا مت �إن�شا�ؤها عن طريق الإكراه �أو الغ�ش �أو اخلط�أ �أو النفوذ غري امل�شروع �أو الت�ضليل.
ب� .إذا كان من�شئ ال ُع ْهدة قا�صر ًا �أو عدمي الأهلية �أو ناق�صها.
ج� .إذا كانت �شروط ال ُع ْهدة غري وا�ضحة على نح ٍو يتع َّذر معه تنفيذ ال ُع ْهدة.
 -6تكون ال ُع ْهدة التي يتم �إن�شا�ؤها وت�سجيلها وفق ًا لأحكام هذا القانون �صحيحة و�إنْ كانت غري �صحيحة
وفق ًا لقانون موطن من�شئ ال ُع ْهدة �أو محل �إقامته �أو مكان ت�أ�سي�سه احلايل.
� -7إذا �أُ ِن�شئت ال ُع ْهدة لعدة �أغرا�ض بع�ضها م�شروعة والأخرى غري م�شروعة:
�أ .تكون ال ُع ْهدة غري �صحيحة �إذا كان من املتع َّذر ف�صل الأغرا�ض عن بع�ضها البع�ض.
ب� .إذا كانت الأغرا�ض قابلة للف�صل عن بع�ضها البع�ض ،يجوز للمحكمة �أن تق�ضي ب�صحة ال ُع ْهدة
بالن�سبة للأغرا�ض امل�شروعة.
� -8إذا كانت ال ُع ْهدة غري �صحيحة جزئي ًا ،يجوز للمحكمة �أن حتدد الأموال التي تعد من �أموال ال ُع ْهدة
وتلك التي ال تعد من �أموالها.
 -9ت�ؤول الأموال ،التي تكون ال ُع ْهدة ب�ش�أنها غري �صحيحة كلي ًا �أو جزئي ًا� ،إلى ال�شخ�ص الذي قدم هذه
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الأموال �أو �إلى ورثته �أو َمن ْيخ ُلفه يف حال وفاته ،كما لو كانت هذه الأموال جزء ًا من تركته ،وذلك
كله دون الإخالل ب�أية حقوق �أو التزامات تر َّتبت بح�سن نية قبل احلكم بعدم �صحة ال ُع ْهدة كلي ًا �أو
جزئي ًا ،بح�سب الأحوال.
 -10تقدَّم الطلبات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة للمحكمة من ِق َبل �أمني ال ُع ْهدة �أو من�شئ ال ُع ْهدة �أو
امل�ستفيد �أو من ِّفذ ال ُع ْهدة �أو حامي ال ُع ْهدة �أو �أيٍّ من ذوي ال�ش�أن.

مادة ()13
مدة ال ُع ْهدة

 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة ،ال يجوز �أن تزيد مدة ال ُع ْهدة عن مائة �سنة ميالدية
تبد�أ من تاريخ �إن�شائها ،و�إذا كان �سند ال ُع ْهدة ين�ص على مدة �أطول اع ُتبرِ ت مدتها مائة �سنة
ميالدية فقط.
 -2يجوز �أن ين�ص �سند ال ُع ْهدة التي ُتن�ش�أ لأغرا�ض خريية �أو لنظام تقاعدي ب�أنْ جتاوز مدة ال ُع ْهدة
مائة �سنة ميالدية.

مادة ()14
احتفاظ من�شئ ال ُع ْهدة ببع�ض احلقوق وال�صالحيات

 -1ال تكون ال ُع ْهدة غري �صحيحة وال يبطل �أي ت�صرف ب�ش�أنها �إذا كان من�شئ ال ُع ْهدة ،منفرد ًا �أو مع
�آخرين ،م�ستفيد ًا �أو حامي ًا لل ُع ْهدة �أو من ِّفذ ًا لل ُع ْهدة �أو �إذا احتفظ من�شئ ال ُع ْهدة لنف�سه ب�أيٍّ من
احلقوق وال�صالحيات التالية:
�أ .ع ْزل �أو �إ�ضافة �أمناء ُع ْهدة �أو حماة ُع ْهدة �أو من ِّفذي ُع ْهدة �أو م�ستفيدين� ،أو تعيني �أمناء ُع ْهدة
�أو حماة ُع ْهدة �أو من ِّفذي ُع ْهدة �أو م�ستفيدين جدد.
ب .حتديد� ،أو تغيري ،القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة �أو املكان الرئي�س لإدارتها ،وذلك دون الإخالل
ب�أحكام املواد ( )4و( )10و( )41من هذا القانون.
ج .تقييد ممار�سة �أمناء ال ُع ْهدة لأيٍّ من �صالحياتهم �أو �سلطاتهم التقديرية با�شرتاط املوافقة
امل�سبقة ملن�شئ ال ُع ْهدة �أو لأيِّ �شخ�ص �آخر حتدده �شروط ال ُع ْهدة.
د� .إ�صدار توجيهات ملزمة لأمناء ال ُع ْهدة تتعلق ب�صالحياتهم �أو �سلطاتهم التقديرية �أو كيفية
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مبا�شرتها.
هـ� .إ�صدار توجيهات ملزمة لأمناء ال ُع ْهدة ب�ش�أن �إدارة �أو رهْ ن �أو ب ْيع �أموال ال ُع ْهدة �أو �إ�ضافة �أموال
جديدة �إليها.
و .توزيع �أو تخ�صي�ص �أو ا�ستخدام �أموال ال ُع ْهدة �أو عوائدها �أو دفعها مقدم ًا� ،أو �إ�صدار توجيهات
ملزمة ب�ش�أن �أيٍّ من ذلك.
ز .ت َوليِّ من�صب املدير �أو �أي م�سئول �آخر يف ال�شركات التي متلكها ال ُع ْهدة كلي ًا �أو جزئي ًا� ،أو �إ�صدار
�أوامر ملزمة لع ْزل �أي مدير �أو �أي م�سئول �آخر يف تلك ال�شركات.
ح .تعيني �أو ع ْزل �أي مدير ا�ستثمار �أو م�ست�شار ا�ستثمار �أو �أي �شخ�ص �آخر يعمل بتلك ال�صفة فيما
يتعلق ب�شئون ال ُع ْهدة �أو �أموال ال ُع ْهدة.
ط .العدول عن ال ُع ْهدة �أو تعديل �أو تغيري �شروطها �أو �أية �صالحيات مق َّررة كلي ًا �أو جزئي ًا وفق ًا
ل�شروطها.
ي� .إعفاء حامي ال ُع ْهدة من �أيٍّ من �صالحياته.
ك .تعديل �أو تغيري �أو �إ�ضافة �أو حذف �أيٍّ من الأغرا�ض اخلريية �أو غري اخلريية لل ُع ْهدة.
 -2احتفاظ من�شئ ال ُع ْهدة ب�أيٍّ من ال�صالحيات �أو احلقوق الواردة يف الفقرة ( )1من هذه املادة،
�أو مبا�شرته لأيٍّ منها ،ال ير ِّتب بحد ذاته م�سئولية �أمني ال ُع ْهدة عن �أيِّ خ�سارة يف �أموال ال ُع ْهدة.

مادة ()15
العدول عن ال ُع ْهدة �أو ال�صالحيات وتعديلها

 -1يف الأحوال التي تكون فيها ال ُع ّهدة �أو �أيٌّ من ال�صالحيات التي َ
تبا�شر ب�ش�أنها:
�أ .قابلة للعدول عنها كلي ًا �أو جزئي ًا..
ب .قابلة للتعديل..
ف�إن ذلك العدول �أو التعديل ال يخل ب�صحة �أي عمل م�شروع قام به �أمني ال ُع ْهدة قبل َت�سلُّمه
�إخطار ًا بالعدول �أو التعديل.
 -2مع عدم الإخالل ب�شروط ال ُع ْهدة� ،إذا مت العدول عن ال ُع ْهدة كلي ًا �أو جزئي ًا ت�ؤول �أموال ال ُع ْهدة �أو
اجلزء محل العدول منها ،بح�سب الأحوال� ،إلى ال�شخ�ص الذي قدم تلك الأموال �أو �إلى ورثته �أو
من ْيخ ُل ُفه يف حال وفاته كما لو كانت هذه الأموال جزء ًا من تركته.
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� -3إذا كانت العهدة قد �أُ ِن�شئت من ِق َبل �أكرث من من�شئ ُع ْهدة ،ال يجوز العدول عن ال ُع ْهدة �إال باملوافقة
ال�صريحة من جميع من�شئي ال ُع ْهدة.
 -4ال يجوز ملن�شئ ال ُع ْهدة العدول عنها �أو تعديل �شروطها �إال �إذا كانت �شروط ال ُع ْهدة تق�ضي �صراحة
ب�أن ال ُع ْهدة قابلة للعدول عنها �أو تعديلها.

مادة ()16
�أموال ال ُع ْهدة

 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة� ،أموال ال ُع ْهدة هي الأموال التي يحددها لها من�شئ
ال ُع ْهدة يف �سند ال ُع ْهدة.
 -2مع مراعاة �شروط ال ُع ْهدة:
�أ .يجوز لأمني ال ُع ْهدة �أن يقبل �إ�ضافة �أموال �أخرى لل ُع ْهدة من �أي �شخ�ص وفق ًا لل�شروط الواردة
يف �سند ال ُع ْهدة.
ب .ت�ضاف لأموال ال ُع ْهدة ثمار هذه الأموال وعوائدها و�أرباحها ومنا�ؤها.
 -3ال يخ�ضع نقل ملكية الأموال من �أي نوع ،مبا فيها العقارات و�أ�سهم ال�شركات� ،إلى �أمني ال ُع ْهدة،
لتكون جزء ًا من �أموال ال ُع ْهدة ،لأي حظر �أو قيد ب�ش�أن َمتلُّك غري البحرينيني لهذه الأموال ،على
�أنه ال يجوز �أن ت�ؤول هذه الأموال عند انتهاء ال ُع ْهدة �أو �إنهائها لأي �شخ�ص ي�سري عليه ذلك
احلظر �أو القيد.
ُ -4يع َفى نقل ملكية �أموال ال ُع ْهدة �إلى �أمني ال ُع ْهدة� ،أو �إلى �أي �شخ�ص �آخر نيابة عن �أمني ال ُع ْهدة ،من
�أية ر�سوم مق َّررة مبوجب القانون.

مادة ()17
امل�ستفيدون

 -1يجب �أن يكون امل�ستفيد �شخ�ص ًا معين ًا بذاته .ويجوز �أن يكون �شخ�ص ًا م�ستق َب ًال ،كما يجوز �أن يكون
�شخ�صـ ًا غري معينَّ بذاته �إذا كان من املمكن تعيينه وقت ا�ستحقاق امل�صلحة بالرجوع �إلى فئة
محددة �أو عالقة ب�شخ�ص �آخر� ،سواء كان على قيد احلياة �أو كان متو َّفي ًا عند �إن�شاء ال ُع ْهدة �أو يف
كوقت لتحديد �أع�ضاء الفئة امل�ستفيدين.
الوقت الذي حتدده �شروط ال ُع ْهدة ٍ
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 -2تبطل ال ُع ْهدة �إذا مل يكن امل�ستفيد معين ًا بذاته �أو �إذا تع َّذر تعيينه وفق ًا للفقرة ( )1من هذه املادة،
ما مل تكن ال ُع ْهدة بكاملها لأغرا�ض خريية �أو غري خريية.
 -3يجوز �أن تن�ص �شروط ال ُع ْهدة على �أحكام ب�ش�أن �إ�ضافة �شخ�ص �أو �أكرث كم�ستفيد �أو كم�ستفيدين� ،أو
ا�ستثناء م�ستفيد �أو �أكرث من املنفعة ،ب�صفة نهائية �أو على نحو قابل للرجوع فيه ومن وقت لآخر.
 -4يجوز �أن تفر�ض �شروط ال ُع ْهدة التزام ًا على امل�ستفيد ك�شرط ال�ستحقاق امل�صلحة.
 -5يجوز �أن يكون من�شئ ال ُع ْهدة �أو �أمني ال ُع ْهدة م�ستفيد ًا يف ال ُع ْهدة ويجوز �أن يكون �أمني ال ُع ْهدة
امل�ستفيد الوحيد من العهدة.
 -6تعد م�صلحة امل�ستفيد يف العهدة ما ًال منقو ًال و�إنّ ت�ض َّمنت �أموال ال ُع ْهدة �أموا ًال غري منقولة.

مادة ()18
م�صلحة الفئة

 -1مع عدم الإخالل ب�شروط ال ُع ْهدة ،يف الأحوال التي تكون فيها ال ُع ْهدة �أو امل�صلحة التي ترتتب على
ال ُع ْهدة ل�صالح فئة من الأ�شخا�ص ،ت�سري القواعد التالية:
�أ .تغلق الفئة �إذا كان من غري املمكن �أن ي�صبح �أي �شخ�ص �آخر ع�ضو ًا فيها ،وي�شمل ذلك حاالت
عدم قدرة املر�أة على الإجناب لأي �سبب.
ب .يف الأحوال التي تتعلق فيها م�صلحة الفئة بعوائد� ،إذا مل يوجد �أي ع�ضو يف تلك الفئة ُت َك َّوم
العوائد �إلى �أن يوجد ع�ضو يف الفئة� ،أو �إلى �أن يتم �إغالق الفئة ،وذلك مع مراعاة �أحكام املادة
( )13من هذا القانون.
 -2لأغرا�ض هذه املادة يق�صد بعبارة (م�صلحة الفئة) امل�صلحة التي تن�ش�أ بنا ًء على ُع ْهدة ل�صالح
فئة من الأ�شخا�ص.

مادة ()19
ر ْف�ض م�صلحة االنتفاع والت�صرف فيها

 -1على الرغم من �أي حكم مغاير يف �شروط ال ُع ْهدة ،يجوز للم�ستفيد ر ْف�ض م�صلحته يف ال ُع ْهدة كلي ًا
�أو جزئي ًا ،ب�صفة دائمة �أو م�ؤقتة لفرتة يحددها� ،سواء كان قد ح�صل على منفعة من ال ُع ْهدة �أو مل
يح�صل على �أية منفعة.
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 -2يكون ر ْف�ض امل�ستفيد مل�صلحته يف ال ُع ْهدة ،وفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من هذا القانون ،نهائي ًا غري
قابل للرجوع فيه ،ويجب �أن يح َّرر كتاب ًة وال يكون نافذ ًا ما مل يت�س َّل ْمه �أمني ال ُع ْهدة.
 -3مع مراعاة �شروط ال ُع ْهدة ،يجوز للم�ستفيد �أن يقوم كتاب ًة ببيع �أو رهن �أو حوالة م�صلحته يف
ال ُع ْهدة ،كلي ًا �أو جزئي ًا� ،أو الت�صرف فيها ب�أية طريقة �أخرى.

مادة ()20
ال ُع ْهدة االحرتازية

 -1يجوز �أن تن�ص �شروط ال ُع ْهدة على �أن تكون م�صلحة امل�ستفيد قابلة للإنهاء.
خ�ضع �شروط ال ُع ْهدة م�صلحة
 -2مع عدم الإخالل بعمومية الفقرة ( )1من هذه املادة ،يجوز �أن ُت ِ
امل�ستفيد يف �أموال العهدة �أو عوائدها �إلى:
�أ� .أية قيود ب�ش�أن الت�صرف �أو التعامل فيها �أو يف �أي جزء منها.
ب .الإنقا�ص �أو الإنهاء يف حالة �إفال�س امل�ستفيد �أو احلجز على �أيٍّ من �أمواله مل�صلحة دائنيه.
� -3إذا ن�صت �شروط ال ُع ْهدة على �أيٍّ مما ورد يف الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة ت�سمى ال ُع ْهدة
(ع ْهدة احرتازية).
ُ

مادة ()21
ال ُع ْهدة ذات الأغرا�ض اخلريية �أو غري اخلريية

 -1يجوز �أن ُتن�ش�أ ال ُع ْهدة لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة� ،سواء كانت خريية �أو غري خريية ،مبراعاة ما يلي:
�أ� .أال يكون الغر�ض مخالف ًا للنظام العام �أو الآداب.
ب� .أن يحدد �سند ال ُع ْهدة الأحوال التي تنتهي فيها ال ُع ْهدة ،فيما يتعلق ب�أغرا�ضها اخلريية �أو غري
اخلريية ،و�أن ين�ص على كيفية الت�صرف فيما بقي من �أموال ال ُع ْهدة التي تخ�ص �أغرا�ضها
اخلريية �أو غري اخلريية بعد انتهاء ال ُع ْهدة �أو �إنهائها.
ج� .أن تن�ص �شروط ال ُع ْهدة على تعيني ُم َن ِّفذ ُع ْهدة ،فيما يتعلق ب�أغرا�ضها اخلريية �أو غري اخلريية،
وعلى كيفية تعيني ُم َن ِّفذ لل ُع ْهدة عند خلو من�صب ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة.
د� .أن يكون الغر�ض ممكن ًا ومحدَّد ًا ب�صورة كافية لتنفيذ ال ُع ْهدة.
يخ�ص�ص �سند ال ُع ْهدة �أموا ًال لكل غر�ض منها ،يكون
 -2يف ال ُع ْهدة ذات الأغرا�ض املتعددة� ،إذا مل ِّ
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لأمني ال ُع ْهدة �سلطة تقديرية يف تخ�صي�ص �أموال ال ُع ْهدة لكل غر�ض منها ،مامل يثبت �أنه ُق�صد
خالف ذلك.
 -3بالإ�ضافة لـ ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة ،يجوز ملن�شئ ال ُع ْهدة مبا�شرة �أية �إجراءات لتنفيذ ال ُع ْهدة فيما يتعلق
ب�أغرا�ضها اخلريية �أو غري اخلريية.

مادة ()22
الأغرا�ض اخلريية

 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة ،ت�شمل الأغرا�ض اخلريية مكافحة الفقر والنهو�ض
بالتعليم وال�صحة والأدب والرتاث والثقافة والعلوم والريا�ضة وحماية البيئة و�أية �أغرا�ض �أخرى
تكون لنفع اجلمهور.
� -2إذا مل تن�ص �شروط ال ُع ْهدة على غر�ض خريي محدد ومل حتدد �أية طريقة الختيار الغر�ض اخلريي،
يجوز للمحكمة �أن تختار غ َر�ض ًا خريي ًا �أو �أكرث وفق ًا لق�صد من�شئ ال ُع ْهدة �إنْ �أمكن حتديده و�إال
تولت املحكمة ذلك.
 -3يكون الغر�ض خريي ًا �سواء كان �سين َّفذ يف اململكة �أو خارجها و�سواء كان لنفع اجلمهور يف اململكة
�أو خارجها.

مادة ()23
ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة

 -1يكون واجب ٌم َن ِّفذ ال ُع ْهدة تنفيذ ال ُع ْهدة فيما يتعلق ب�أغرا�ضها اخلريية �أو غري اخلريية وفق ًا ل�شروط
ال ُع ْهدة و�أحكام هذا القانون.
 -2ال يجوز اجلمع بني من�صب �أمني ال ُع ْهدة و ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة لذات ال ُع ْهدة يف ذات الوقت.
 -3يجوز تعيني من�شئ ال ُع ْهدة ُم َن ِّفذ ًا لها.
 -4ال يكون نافذ ًا تعيني �أي �شخ�ص ُم َن ِّفذ ًا لل ُع ْهدة فيما يتعلق ب�أغرا�ضها اخلريية �أو غري اخلريية �إذا
كان هذا ال�شخ�ص �أمين ًا لل ُع ْهدة ،و�إذا مت تعيني ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة �أمين ًا لل ُع ْهدة فقد �صفته ك ُم َن ِّفذ
لل ُع ْهدة ابتدا ًء من الوقت الذي يقبل فيه تعيينه �أمين ًا لل ُع ْهدة.
 -5يجوز تعيني �أي �شخ�ص طبيعي بلغ واحد ًا وع�شرين عام ًا على الأقل �أو �أي �شخ�ص اعتباري� ،أو واحد
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�أو �أكرث من �أيٍّ منهما ،منفذ ًا لل ُع ْهدة.
 -6با�ستثناء ما ت�سمح به �أحكام هذا القانون �أو تن�ص عليه �شروط ال ُع ْهدة �صراح ًة �أو توافق عليه
املحكمة يف احلاالت التي تقدِّ ر �أنها م�شروعة �أو ل�صالح ال ُع ْهدةُ ،ي َ
حظر على ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة ما يلي:
�أ� .أن ي�ضع نف�سه يف مو�ضع يتعار�ض مع مقت�ضيات مهامه.
ب� .أن ينتفع ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من تعيينه ُم َن ِّفذ ًا لل ُع ْهدة.
ج� .أن يمُ َ ِّكن �أو ي�سمح لأي �شخ�ص �آخر من االنتفاع ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة من ذلك
التعيني.
د� .أن يربم حل�سابه اخلا�ص معامالت مع �أمني ال ُع ْهدة �أو معامالت تتعلق ب�أموال ال ُع ْهدة ت�ؤدي �إلى
انتفاعه �أو انتفاع �أمني ال ُع ْهدة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
 -7يجب على �أمني ال ُع ْهدة �أن يقدم لـ ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة عند طلبه:
�أ .احل�سابات وال�سجالت اخلا�صة ب�أمانته لل ُع ْهدة مبا يف ذلك احل�سابات ال�سنوية.
ب .ن�سخة من �سند ال ُع ْهدة ،الذي �أن�ش�أ ال ُع ْهدة ،و�أية م�ستندات �أخرى م�شار �إليها يف ذلك ال�سند.
ج� .أية م�ستندات �أو معلومات �أخرى يكون لـ ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة احل�صول عليها وفق ًا ل�شروط ال ُع ْهدة �أو
التي تعد �ضرورية على نحو معقول لأغرا�ض تنفيذ ال ُع ْهدة.
 -8ال ي�ستحق ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة �أتعاب ًا مقابل خدماته ب�ش�أن ال ُع ْهدة ما مل تن�ص �شروط ال ُع ْهدة �أو ت�أمر
املحكمة بخالف ذلك ،ومع ذلك يكون لـ ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة احلق يف احل�صول على مقابل عن كافة
امل�صاريف املعقولة التي َ
حت َّملها ب�صورة منا�سبة يف �سبيل القيام مبهامه.
� -9إذا كان لل ُع ْهدة يف �أي وقت �أكرث من ُم َن ِّفذ لل ُع ْهدة ،تبا�شر ال�صالحيات وال�سلطات التقديرية
لـ ُم َن ِّفذي ال ُع ْهدة من الأغلبية التي وافقت على مبا�شرتها.
 -10يجوز لـ ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة الذي يعرت�ض على قرار لأغلبية ُم َن ِّفذي ال ُع ْهدة �أن يطلب ت�سجيل اعرتا�ضه
كتابة.
 -11يجوز لـ ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة اال�ستقالة من من�صبه مبوجب �إخطار كتابي ي�س َّلم لأمني ال ُع ْهدة �أو لأي
�شخ�ص �آخر حتدده �شروط ال ُع ْهدة ،وال تكون ا�ستقالة ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة نافذة �إذا قدمها لت�سهيل �أي
�إخالل بال ُع ْهدة.
 -12يف غري احلاالت التي تقدم فيها اال�ستقالة لت�سهيل الإخالل بال ُع ْهدة ،تكون اال�ستقالة نافذة عند
ت�سليم الإخطار وفق ًا لأحكام الفقرة ( )11من هذه املادة �أو يف �أي وقت الحق لهذا الت�سليم حتدده
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�شروط ال ُع ْهدة.
 -13يفقد ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة �صفته كـ ُم َن ِّفذ لل ُع ْهدة فيما يتعلق ب�أغرا�ضها اخلريية �أو غري اخلريية حال
ح�صول �أيٍّ مما يلي:
�أ .ع ْزله من من�صبه من ِق َبل املحكمة.
ب .نفاذ ا�ستقالته.
ج .نفاذ ن�ص يف �شروط ال ُع ْهدة يعزله من من�صبه �أو ُيف ِقده �صفته.
د .قبوله تعيينه �أمين ًا لل ُع ْهدة وفق ًا للفقرة ( )4من هذه املادة.

مادة ()24
حامي ال ُع ْهدة

حام لل ُع ْهدة يبا�شر ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف هذا
 -1يجوز �أن ين�ص �سند ال ُع ْهدة على تعيني ٍ
القانون و�أية �صالحيات �أخرى ين�ص عليها �سند ال ُع ْهدة ،مبا يف ذلك:
�أ .ا�ستبدال �أمناء ال ُع ْهدة �أو ُم َن ِّفذي ال ُع ْهدة �أو امل�ستفيدين �أو �إ�ضافة �أو عزل �أيٍّ منهم.
ب .حتديد �أو تغيري القانون اخلا�ص بال ُع ْهدة �أو مكان �إدارتها ،وذلك مع مراعاة �أحكام املواد ()4
و( )10و( )41من هذا القانون.
ج .تعديل �أو تغيري �أو �إ�ضافة �أو �إلغاء �أيٍّ من الأغرا�ض اخلريية �أو غري اخلريية لل ُع ْهدة.
حجب املوافقة ،ب�شروط �أو بدون �شروط ،على �إجراء معني �أو مبا�شرة �صالحيات معينة
د .م ْنح �أو ْ
من قبل �أمني ال ُع ْهدة.
 -2ال يكون �أمني ال ُع ْهدة م�سئو ًال عن �أية خ�سارة ت�سببها �أعماله �إذا كان قد ح�صل وفق ًا ِلـما ين�ص عليه
�سند ال ُع ْهدة على موافقة م�سبقة من حامي ال ُع ْهدة وكان ت�صرفه بح�سن نية.
 -3ال يعد حامي ال ُع ْهدة �أمين ًا لل ُع ْهدة ب�سبب مبا�شرته لأيٍّ من ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف هذا
القانون �أو يف �شروط ال ُع ْهدة .وال يكون حامي ال ُع ْهدة م�سئو ًال يف مواجهة امل�ستفيدين �أو �أمناء
ال ُع ْهدة عن مبا�شرته ل�صالحياته بح�سن نية ،مامل تن�ص �شروط ال ُع ْهدة على خالف ذلك.
 -4يجوز �أن يكون حامي ال ُع ْهدة من�شئ ًا لل ُع ْهدة �أو م�ستفيد ًا فيها.
 -5ت�سري ب�ش�أن حامي ال ُع ْهدة �أحكام الفقرات ( )5و( )6و( )7و( )8و( )9و( )10و( )11و()12
من املادة ( )23و�أحكام البنود (�أ) و(ب) و(ج) من الفقرة ( )13من املادة (.)23
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مادة ()25
ت�سجيل ال ُع ْهدة

ت�سجل فيه جميع ال ُع َهد
ُ -1ي ِن�شئ م�صرف البحرين املركزي ومي�سك �سج ًال ي�سمى (�سجل ال ُع َهد) َّ
البحرينية وتق َّيد فيه بيانات ال ُع َهد التي ي�صدر بتحديدها قرار ًا من امل�صرف املركزي.
 -2يكون ت�سجيل ال ُع ْهدة �أو قيد �إنهائها �أو انتهائها �أو العدول عنها �أو �أي تغيري يطر�أ على البيانات
التي يحددها امل�صرف املركزي طبق ًا للفقرة ( )1من هذه املادة بنا ًء على طلب مكتوب من �أمني
ال ُع ْهدة يقدَّم للم�صرف املركزي وفق ًا للإجراءات التي يحددها امل�صرف املركزي م�صحوب ًا
بالر�سم املقرر الذي ي�صدر بتحديده قرار من جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي.
 -3يقدَّم الطلب امل�شار �إليه يف الفقرة ( )2من هذه املادة خالل ثالثني يوم ًا من �إن�شاء ال ُع ْهدة �أو
�إنهائها �أو انتهائها �أو العدول عنها �أو التغيري الذي يطر�أ على بياناتها التي يحددها امل�صرف
املركزي طبق ًا للفقرة ( )1من هذه املادة .وال ير ِّتب �إن�شاء ال ُع ْهدة �أو �إنها�ؤها �أو انتها�ؤها �أو العدول
عنها �أو تعديل بياناتها امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة �أي �أثر يف مواجهة الغري �إال من
تاريخ القيد يف �سجل ال ُع َهد.
�صدر امل�صرف املركزي لأمني ال ُع ْهدة بعد �إجراء القيد يف �سجل ال ُع َهد بنا ًء على الطلب الذي يقدم
ُ -4ي ِ
وفق ًا لأحكام هذه املادة �شهادة ت�سجيل وفق ًا للأمنوذج الذي يعده امل�صرف املركزي لهذا الغر�ض.
ُ -5يد َمج �سجل ال ُع َهد الـ ُمن�ش�أ قبل العمل ب�أحكام هذا القانون مع �سجل ال ُع َهد الـ ُمن�ش�أ وفق ًا لأحكام هذا
القانون ،ويتم توفيق بياناته طبق ًا لأحكام هذا القانون ويعترب جزء ًا ال يتجز�أ منه.
 -6يكون �سجل ال ُع َهد �سري ًا ،وال يجوز االطالع عليه �إال ب�أمر من املحكمة �أو من ِق َبل موظفي امل�صرف
املركزي املعنيني مبا�شرة بت�سجيل ال ُع َهد وترخي�ص �أمناء ال ُع َهد والرقابة على �أعمالهم.

الف�صل الثاين
تعيني �أمناء ال ُع ْهدة وا�ستقالتهم وعزلهم
مادة ()26
�أمني ال ٌع ْهدة

 -1يجب �أن يكون لل ُع ْهدة على الأقل �أمني ُع ْهدة َّ
مرخ�ص واحد ،ما مل تن�ص �شروط ال ُع ْهدة على عدد
�أكرب .وتكون ال ُع ْهدة باطلة �إذا مل يكن لها �أمني ُع ْهدة َّ
مرخ�ص واحد على الأقل عند �إن�شائها.
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 -2مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،يجوز �أن يكون لل ُع ْهدة �أمني ُع ْهدة م�شارك �أو
�أكرث ،على �أن يكون �أمني ال ُع ْهدة امل�شارك �أمني ُع ْهدة َّ
مرخ�ص �أو �أمني ُع ْهدة �أجنبي.
� -3إذا قل عدد �أمناء ال ُع ْهدة عن العدد املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة �أو يف �شروط
ق�صر
ال ُع ْهدة ،يجب على �أمناء ال ُع ْهدة املوجودين و�إلى �أن يتم تعيني العدد الالزم من �أمناء ال ُع ْهدة ْ
ت�صرفاتهم على القدر الالزم للمحافظة على �أموال ال ُع ْهدة وذلك ما مل ت�أمر املحكمة بخالف
ذلك .ويجب على �أمناء ال ُع ْهدة �إبالغ امل�صرف املركزي كتاب ًة يف �أقرب وقت معقول بالنق�ص يف
عدد �أمناء ال ُع ْهدة ،وعليهم اتخاذ اخلطوات الالزمة لإمتام التعيني وفق ًا لأحكام �شروط ال ُع ْهدة �أو
من خالل املحكمة �إذا مل تن�ص �شروط ال ُع ْهدة على �أحكام يف ذلك ال�ش�أن.
�ستحق
 -4يكون الرتخي�ص لأمناء ال ُع ْهدة وفق ًا لل�شروط والإجراءات التي يحددها امل�صرف املركزي ،و ُي َ
ر�سم على ك ٍّل من طلب الرتخي�ص وعلى م ْنحه وعلى التجديد ال�سنوي له ،وي�صدر بتحديد هذه
الر�سوم قرار من جمل�س �إدارة امل�صرف املركزي وفق ًا لأحكام هذا القانون.
املرخ�ص له �أمني ال ُع ْهدة َّ
 -5لأغرا�ض قانون امل�صرف املركزي ،يعد يف حكم َّ
املرخ�ص.

مادة ()27
ا�ستقالة �أمني ال ُع ْهدة

 -1مع عدم الإخالل ب�شروط ال ُع ْهدة و�أحكام الفقرات ( )2و( )3و( )4من هذه املادة ،يجوز لأمني
ال ُع ْهدة �إذا مل يكن �أمني ال ُع ْهدة َّ
املرخ�ص الوحيد اال�ستقالة من من�صبه مبوجب �إخطار قبل ثالثني
يوجه �إلى من�شئ ال ُع ْهدة �إذا كان حي ًا �أو ،يف حال
يوم ًا على الأقل من التاريخ املحدد لال�ستقالة َّ
وفاته� ،إلى خ َلفه املعينَّ �إذا ن�ص �سند ال ُع ْهدة على ذلك ،و�إلى جميع �أمناء ال ُع ْهدة امل�شاركني �إنْ
ُو ِجدوا و�إلى امل�صرف املركزي.
 -2يجوز لأمني ال ُع ْهدة َّ
املرخ�ص الوحيد اال�ستقالة من من�صبه مبوافقة املحكمة ،ويجوز للمحكمة عند
املوافقة على اال�ستقالة �أن ت�صدر �أية �أوامر ،مبا يف ذلك تعيني �أمني ُع ْهدة َّ
مرخ�ص بديل ،وفر�ض
�أية �شروط تراها �ضرورية على نحو معقول حلماية �أموال ال ُع ْهدة.
� -3إذا عزم �أكرث من �أمني ُع ْهدة على اال�ستقالة يف وقت واحد وفق ًا لأحكام الفقرة ( )1من هذه املادة،
ال يكون ال�ستقالة �أيٍّ منهم �أثر ًا �إذا كان ذلك �سي�ؤدي �إلى خلو ال ُع ْهدة من �أمني ُع ْهدة َّ
مرخ�ص.
� -4إذا ا�ستقال �أمني ال ُع ْهدة لت�سهيل الإخالل بال ُع ْهدة ف�إنه يكون م�سئو ًال عن ذلك الإخالل كما لو مل
يكن قد ا�ستقال.
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مادة ()28
ع ْزل �أمني ال ُع ْهدة

 -1يجوز للمحكمة ع ْزل �أمني ال ُع ْهدة من من�صبه بنا ًء على طلب من امل�صرف املركزي �أو من�شئ ال ُع ْهدة
�أو ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة �أو حامي ال ُع ْهدة �أو �أمني ال ُع ْهدة امل�شارك �أو امل�ستفيد �أو �أيٍّ من ذوي ال�ش�أن وذلك
يف �أيٍّ من الأحوال التالية:
�أ� .إذا ارتكب �أمني ال ُع ْهدة �إخال ًال ج�سيم ًا بال ُع ْهدة.
كاف بني �أمناء ال ُع ْهدة امل�شاركني مبا ُي�ض ِعف �إلى حد كبري من �إدارة
ب� .إذا مل يكن هناك تعاون ٍ
ال ُع ْهدة.
ج� .إذا فقد �أمني ال ُع ْهدة �أهليته القانونية �أو مل يعد قادر ًا على ممار�سة �صالحياته �أو القيام
مبهامه املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ويف �سند ال ُع ْهدة.
د� .إذا فقد �أمني ال ُع ْهدة �شرط ًا �أو �أكرث من ال�شروط املقررة مبوجب �أحكام هذا القانون لتوليِّ
من�صب �أمني ال ُع ْهدة.
هـ� .إذا كان �أمني ال ُع ْهدة غري كفء لإدارة ال ُع ْهدة� ،أو امتنع عن �إدارة ال ُع ْهدة �أو كان غري راغب يف
ق�صر يف �إدارتها بفاعلية.
�إدارة ال ُع ْهدة �أو َّ
و� .إذا كان عزل �أمني ال ُع ْهدة هو الأ�صلح لكل امل�ستفيدين �أو للنهو�ض ب�أيٍّ من �أغرا�ض العهدة وكان
العزل ال يتعار�ض مع الغر�ض اجلوهري من ال ُع ْهدة ووجد �أمني ُع ْهدة م�شارك �أو �أمني ُع ْهدة
بديل منا�سب.
ز� .إذا ُو ِ�ضع �أمني ال ُع ْهدة حتت الإدارة �أو �أُ�ش ِهر �إفال�سه.
املرخ�ص من امل�صرف املركزي� ،أو من اجلهة ِّ
ح� .إذا �أُل ِغي ترخي�ص �أمني ال ُع ْهدة َّ
املرخ�صة بالن�سبة
لأمني ال ُع ْهدة الأجنبي.
 -2يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بالتدبري املنا�سب وفق ًا لأحكام املادة ( )47من هذا القانون حلماية �أموال
ال ُع ْهدة �أو للحفاظ على م�صلحة امل�ستفيدين �أو للنهو�ض ب�أغرا�ض ال ُع ْهدة ،وذلك �إلى �أن ي�صدر
قرارها النهائي ب�ش�أن ع ْزل �أمني ال ُع ْهدة �أو بالأمر بتدب ٍري �آخر بد ًال من ع ْزله �أو بالإ�ضافة لع ْزله.

مادة ()29
�آثار ا�ستقالة �أمني ال ُع ْهدة �أو ع ْزله

 -1ما مل يوجد �أمني ُع ْهدة �آخر ،يكون �أمني ُع ْهدة َّ
مرخ�ص ،يف من�صبه� ،أو ما مل ت�أمر املحكمة بخالف
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ذلك ،يجب على �أمني ال ُع ْهدة امل�ستقيل �أو املعزول القيام باملهام ومبا�شرة ال�صالحيات الالزمة
للمحافظة على �أموال ال ُع ْهدة وذلك �إلى حني ت�سليم �أموال ال ُع ْهدة �إلى �أمني ال ُع ْهدة اجلديد �أو �إلى
�أي �شخ�ص يكون له احلق يف ا�ستالمها.
 -2يجب على �أمني ال ُع ْهدة امل�ستقيل �أو املعزول �أن يتخذ ب�صفة عاجلة الإجراءات التالية:
�أ .ت�سليم جميع ما يف حوزته �أو حتت �سيطرته من �أموال ال ُع ْهدة ،ومع مراعاة �أحكام الفقرتني
( )3و( )4من هذه املادة ،ت�سليم احل�ساب النهائي املد َّقق لل ُع ْهدة وجميع �سجالتها و�أوراقها
�إلى �أمني ال ُع ْهدة امل�شارك �أو �أمني ال ُع ْهدة اجلديد �أو �أي �شخ�ص يكون من حقه َت�سلُّمها وفق ًا
ل�شروط ال ُع ْهدة.
ب� .إخطار امل�صرف املركزي وتقدمي طلب قيد تاريخ اال�ستقالة �أو العزل وا�سم وبيانات �أمني
ال ُع ْهدة الذي �سيخلفه يف �سجل ال ُع َهد.
 -3يجوز لأمني ال ُع ْهدة قبل ت�سليم احل�سابات وال�سجالت وامل�ستندات ،وفق ًا لأحكام الفقرة ( )2من
هذه املادة ،االحتفاظ لنف�سه بن�سخة منها.
 -4يجوز لأمني ال ُع ْهدة امل�ستقيل �أو املعزول من من�صبه �أن يطلب تزويده ب�ضمان معقول عن التزاماته
القائمة �أو امل�ستقبلية �أو املعلقة على �شرط �أو غريها قبل ت�سليم �أموال ال ُع ْهدة.
� -5إذا التزم �أمني ال ُع ْهدة امل�ستقيل �أو املعزول من من�صبه ب�أحكام الفقرتني ( )1و( )2من هذه املادة
ف�إنه يعفى من �أية م�سئولية جتاه امل�ستفيد �أو �أمني ال ُع ْهدة �أو �أيٍّ من ذوي ال�ش�أن عن �أيِّ فعل �أو
امتناع ب�ش�أن �أموال ال ُع ْهدة ،وذلك با�ستثناء:
�أ .امل�سئولية النا�شئة عن �أيِّ �إخالل بال ُع ْهدة يكون �أمني ال ُع ْهدة� ،أو �أيٍّ من مديريه �أو م�سئوليه �أو
موظفيه طرف ًا فيه �أو له م�صلحة فيه �أو على علم به حني ارتكابه.
ب .امل�سئولية املتعلقة ب�إجراءات ا�سرتداد �أموال ال ُع ْهدة �أو عوائدها من �أمني ال ُع ْهدة� ،أو �أيٍّ من
مديريه �أو م�سئوليه �أو موظفيه� ،إذا كانت هذه الأموال �أو العوائد يف حوزة �أو حتت �سيطرة �أمني
ال ُع ْهدة �أو �أيٍّ من مديريه �أو م�سئوليه �أو موظفيه.
� -6إذا �صدر كتاب ًة �ضمان بالتعوي�ض من �أي �شخ�ص (الطرف ال�ضامن) �أو �أيِّ متديد �أو جتديد له
ون�ص �صراحة �أنه ل�صالح �أمني ال ُع ْهدة امل�ستقيل �أو املعزول من من�صبه (�أمني ال ُع ْهدة ال�سابق)،
ف�إن هذا ال�ضمان �أو التمديد �أو التجديد  -مبراعاة �شروطه  -يكون قاب ًال للتنفيذ من �أمني ال ُع ْهدة
ال�سابق يف مواجهة الطرف ال�ضامن ،و�إنْ مل يكن �أمني ال ُع ْهدة ال�سابق طرف ًا يف ال�ضمان �أو ُم َو ِّقع ًا
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عليه �أو على متديده �أو جتديده.
 -7ال يرتتب على ا�ستقالة �أمني ال ُع ْهدة �أو ع ْزله من من�صبه �إعفا�ؤه �أو �إبراء ذمة �أيٍّ من كفالئه من
امل�سئولية عن �أيِّ فعل �أو امتناع �صدر عن �أمني ال ُع ْهدة.

الف�صل الثالث
مهام �أمني ال ُع ْهدة
مادة ()30
املهام العامة

 -1يجب على �أمني ال ُع ْهدة القيام مبهامه وفق ًا لأحكام هذا القانون و�شروط ال ُع ْهدة و�أن يت�صرف
مل�صلحة امل�ستفيدين دون �سواهم �أو مبا يحقق �أغرا�ض ال ُع ْهدة ،و�أن يبذل العناية والرعاية الواجبة
التي يبذلها ال�شخ�ص احلري�ص ب�أف�ضل قدراته ومهاراته ومبراعاة منتهى ُح ْ�سن النية.
 -2على �أمني ال ُع ْهدة الف�صل بني �أموال ال ُع ْهدة و�أ�صوله اخلا�صة ،وعليه �أن يحتفظ ب�أموال ال ُع ْهدة على
نحو يجعلها قابلة لتمييزها ب�شكل منف�صل عن �أية �أموال �أخرى يكون قائم ًا عليها ك�أمني ُع ْهدة.
 -3مع مراعاة �أحكام هذا القانون و�شروط ال ُع ْهدة ،يجب على �أمني ال ُع ْهدة املحافظة على �أموال ال ُع ْهدة
و�أن يعمل بالقدر املعقول على مناء قيمتها.
 -4ما مل يكن ذلك مبوافقة املحكمة �أو وفق ًا ِلـما ت�سمح به �أحكام هذا القانون �أو ين�ص عليه �صراح ًة
يف �شروط ال ُع ْهدة ،يجب على �أمني ال ُع ْهدة االمتناع عن كل مما يلي:
�أ .احل�صول ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة على �أي ربح من �أمانته لل ُع ْهدة.
ب .متكني �أي �شخ�ص من احل�صول على �أي ربح من �أمانته لل ُع ْهدة� ،أو ال�سماح له باحل�صول على
ربح من ذلك.
ج� .إجراء �أية �صفقة حل�سابه اخلا�ص مع �أيٍّ من �أمناء ال ُع ْهدة امل�شاركني� ،أو �أية �صفقة تتعلق
ب�أموال ال ُع ْهدة قد ت�ؤدي حل�صوله على �أي ربح من �أمانته لل ُع ْهدة.
م�سك ح�سابات و�سجالت دقيقة عن �أمانته لل ُع ْهدة.
 -5على �أمني ال ُع ْهدة ْ
 -6يف ال ُع ْهدة ذات الأغرا�ض اخلريية �أو غري اخلريية ،على �أمني ال ُع ْهدة اتخاذ التدابري الالزمة لعزل
ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة وتعيني بديل له� ،إذا كان هناك ما يحمله على االعتقاد ب�أن ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة امتنع عن
تنفيذ ال ُع ْهدة �أو رف�ض تنفيذها �أو �أنه مل يعد قادر ًا على ذلك �أو راغب ًا فيه.
� -7إذا خلت ال ُع ْهدة ذات الأغرا�ض اخلريية �أو غري اخلريية من ُم َن ِّفذ ُع ْهدة ،على �أمني ال ُع ْهدة اتخاذ
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اخلطوات الالزمة لتعيني ُم َن ِّفذ ُع ْهدة جديد لها.
 -8على �أمني ال ُع ْهدة االحتفاظ بح�سابات و�سجالت ال ُع ْهدة على نحو منف�صل ومميز عن احل�سابات
وال�سجالت الأخرى لأية ُع ْهدة يكون �أمين ًا لها �أو لأية �أعمال يقوم بها ،ومع ذلك يجوز لأمني ال ُع ْهدة
�أن يدرج الأتعاب وامل�صروفات الناجمة عن �أعماله ك�أمني لل ُع ْهدة يف ح�ساباته املجمعة.
 -9على �أمني ال ُع ْهدة اتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سجيل ال ُع ْهدة يف �سجل ال ُع َهد وتقدمي كافة طلبات
القيد الأخرى وفق ًا لأحكام املادة ( )25من هذا القانون.
 -10على �أمني ال ُع ْهدة �أن يقدم ملن�شئ ال ُع ْهدة و ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة وحامي ال ُع ْهدة ،بنا ًء على طلب �أيِّ منهم،
ن�سخة م�صدَّقة من �شهادة ت�سجيل ال ُع ْهدة يف �سجل ال ُع َهد �أو �أي قيد �آخر يتم وفق ًا لأحكام املادة
( )25من هذا القانون.
 -11مع مراعاة �شروط ال ُع ْهدة �أو �أي �أمر ي�صدر من املحكمة ،يجب على �أمني ال ُع ْهدة:
�أ� .أن يتخذ الإجراءات الالزمة لإجبار �أمني ال ُع ْهدة ال�سابق �أو �أي �شخ�ص �آخر على ت�سليم �أموال
ال ُع ْهدة.
ب� .أن يك�شف للم�ستفيد �أو ُم َن ِّفذ ال ُع ْهدة �أو حامي ال ُع ْهدة ويزود �أي ًا منهم ،بنا ًء على طلب مكتوب
منه ،مبا يكون قد طلبه على نحو معقول من �سجالت وح�سابات �أمانة ال ُع ْهدة وذلك خالل فرتة
معقولة من الطلب.
ج� .أن يكون محايد ًا عندما يكون لل ُع ْهدة �أكرث من م�ستفيد �أو �أكرث من غر�ض و�أال يقوم ب�أعماله
على نحو يحقق م�صلحة �أحد امل�ستفيدين �أو �أحد الأغرا�ض مبا ي�ضر مب�صالح امل�ستفيدين
الآخرين �أو الأغرا�ض الأخرى.
د� .أن يتخذ الإجراءات الالزمة لطلب التعوي�ض عن �أي �إخالل بال ُع ْهدة� ،إذا علم �أو كان لديه ما
يحمله على االعتقاد ب�أن �أي ًا من �أمناء ال ُع ْهدة ال�سابقني �أو �أمناء ال ُع ْهدة امل�شاركني قد ارتكب
هذا الإخالل.
 -12مع عدم الإخالل ب�أحكام هذا القانون �أو �شروط ال ُع ْهدة �أو �أوامر املحكمة �أو مقت�ضيات متكني
امل�صرف املركزي من القيام مبهام التفتي�ش ،يجب على �أمني ال ُع ْهدة� ،أثناء �أمانته لل ُع ْهدة وبعد
انتهائها� ،أن يحافظ على �سرية �شئون ال ُع ْهدة وم�ستنداتها و�سجالتها وح�ساباتها وجميع املعلومات
اخلا�صة بها ،و�أال يف�شيها للغري �إال بالقدر الالزم لت�سيري �أعمال ال ُع ْهدة .وال ي�سري االلتزام امل�شار
�إليه ب�ش�أن احلفاظ على ال�سرية على املعلومات التي تكون وقت الإف�صاح عنها معروفة للعامة
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لأ�سباب ال ترجع خلط�أ �أمني ال ُع ْهدة.
 -13بوجه عام ،على �أمني ال ُع ْهدة االلتزام ب�أحكام هذا القانون وي�شمل ذلك قيامه بجميع مهامه
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.

مادة ()31
تعدُّ د �أمناء ال ُع ْهدة

 -1يجب على �أمناء ال ُع ْهدة عند تع ُّد ِدهم �أن يعملوا جمتمعني ،ما مل تن�ص �شروط ال ُع ْهدة على خالف
ذلك.
� -2إذا تعدَّد �أمناء ال ُع ْهدة ،يجوز �أن تف ِّو�ضهم �شروط ال ُع ْهدة يف العمل منفردين �أو بالأغلبية عند
مبا�شرة كل �أو بع�ض ال�صالحيات �أو ال�سلطات التقديرية �أو املهام املنوطة ب�أمناء ال ُع ْهدة� ،أو �أن
تفو�ضهم يف �أن يعهدوا مببا�شرة كل �أو بع�ض تلك ال�صالحيات �أو ال�سلطات �أو املهام �إلى واحد �أو
�أكرث من �أمناء العهدة.
� -3إذا فو�ضت �شروط العهدة �أمناء العهدة بالعمل بالأغلبية ،يجوز لأمني العهدة الذي يعرت�ض على
قرار الأغلبية �أن يطلب ت�سجيل اعرتا�ضه كتاب ًة.
 -4مع مراعاة �شروط العهدة� ،إذا كان �أمني العهدة امل�شارك غري قادر على �أداء مهامه ب�سبب الغياب
�أو املر�ض �أو ف ْقد �أيٍّ من ال�شروط التي ت�ؤهله لتويل من�صب �أمني العهدة مبوجب �أي قانون �أو �أي
فقدان م�ؤقت للأهلية ،وكان من الالزم اتخاذ �إجراء فوري لت�سيري �أعمال العهدة �أو لتفادي �إحلاق
�ضرر �أو خ�سارة ب�أموال العهدة ،يجوز لبقية �أمناء العهدة امل�شاركني �أو لأغلبية ه�ؤالء الباقني �أن
يقوموا مبا يلزم لأغرا�ض احلفاظ على �أموال العهدة.
 -5مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )6من هذه املادة ،ال يكون �أمني العهدة امل�شارك الذي اعرت�ض على قرار
�أغلبية �أمناء العهدة امل�شاركني م�سئو ًال عن هذا القرار� ،إال �إذا قام بتنفيذه لوحده �أو باال�شرتاك
مع �أمناء العهدة امل�شاركني الآخرين ،وكان يعلم �أو يوجد لديه ما يحمله على االعتقاد ب�أن ذلك
ي�شكل �إخال ًال ج�سيم ًا بالعهدة.
 -6يجب على �أمني العهدة �أن يبذل العناية املعقولة فيما يلي:
�أ .م ْنع �أمني العهدة امل�شارك من ارتكاب �أي �إخالل ج�سيم بالعهدة.
ب�	.إلزام �أمني العهدة امل�شارك بت�صحيح �أي �إخالل ج�سيم يلحق بالعهدة.

55

56

العدد - 3283 :الخميس  13أكتوبر 2016

مادة ()32
�إظهار �صفة �أمني ال ُع ْهدة

 -1يجب على �أمني العهدة �أن يظهر �صفته ك�أمني للعهدة يف جميع العقود واملعامالت التي يربمها مع
الغري مل�صلحة العهدة.
 -2يف الأحوال التي ُي ِلزم فيها القانون �أي �شخ�ص �أو جهة حكومية بت�سجيل �أو قيد �أية معاملة يف
ك�شوفها �أو �سجالتها� ،إذا كان �أحد �أطراف املعاملة �أمني عهد ٍة يجب على ذلك ال�شخ�ص �أو اجلهة
احلكومية �إدراج �صفة �أمني العهدة يف الك�شف �أو ال�سجل بالإ�ضافة للمعلومات الأخرى التي ُي ِلزم
القانون قيدها يف الك�شف �أو ال�سجل وفق ًا للقانون.
 -3ت�شمل املعامالت امل�شار �إليها يف الفقرة ( )2من هذه املادة:
�أ .املعامالت امل�صرفية.
ب .وثائق ال�شحن.
ج .ال�سندات غري القابلة للتفاو�ض.
د� .أية ت�صرف ي�شرتط القانون لنفاذه �أن يكون مو َّثق ًا �أو مق َّيد ًا يف �سجل ر�سمي.

مادة ()33
َتعا ُر�ض امل�صالح

 -1يجب على �أمني العهدة االلتزام ب�أحكام هذا القانون والقواعد التي يحددها امل�صرف املركزي يف
�ش�أن تفادي َتعا ُر�ض امل�صالح بني مهامه ك�أمني للعهدة وم�صاحله ال�شخ�صية.
 -2يف الأحوال التي يكون فيها لأمني العهدة يف �أية معاملة م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
تتعار�ض على نحو ظاهر مع مقت�ضيات مهامه ك�أمني للعهدة ،يجب على �أمني العهدة �أن يف�صح
عن ذلك كتابة لأمناء العهدة امل�شاركني وحلامي العهدة وملنفذ العهدة وذلك يف �أقرب وقت ممكن
عملي ًا بعد علمه بذلك التعار�ض.
 -3يف الأحوال التي تتعار�ض فيها م�صلحة �أمني العهدة ال�شخ�صية يف �أية معاملة ب�شكل ظاهر مع
مهامه ك�أمني للعهدة ،يجوز للم�صرف املركزي بنا ًء على طلب �أمني العهدة �أو حامي العهدة �أو
منفذ العهدة �أو �أيٍّ من ذوي ال�ش�أن �أن يقيد مبا�شرة �أمني العهدة ملهامه �أو ل�صالحياته ب�أية
�شروط� ،أو �أن يعني �شخ�ص ًا م�ؤ َمتن ًا منا�سب ًا لإجراء ما يلزم ب�ش�أن �أية معاملة يعتزم القيام بها �إذا
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ارت�أى امل�صرف �أن ذلك هو الأف�ضل مل�صلحة العهدة.

الف�صل الرابع
�صالحيات �أمني العهدة
مادة ()34
ال�صالحيات بوجه عام

 -1مع مراعاة �أحكام هذا القانون و�شروط العهدة ،يكون لأمني العهدة على �أموال العهدة كل ال�سلطات
التي تكون لل�شخ�ص الطبيعي ب�صفته مالك ًا منتفع ًا على تلك الأموال.
 -2على �أمني العهدة مبا�شرة �صالحياته ،وفق ًا لأحكام هذا القانون و�شروط العهدة ،و�أن تقت�صر
مبا�شرته لها على حتقيق م�صلحة امل�ستفيدين �أو �أغرا�ض العهدة بح�سب الأحوال.

مادة ()35
اال�ست�شارة يف �شئون العهدة

 -1مع مراعاة �أحكام هذا القانون و�شروط العهدة ،لأمني العهدة �أن يقوم با�ست�شارة املحا�سبني
واملحامني وامل�صرفيني وم�ست�شاري اال�ستثمارات وغريهم من اخلرباء يف �أيٍّ من �شئون العهدة،
وت�سدد �أتعابهم من �أموال العهدة.
 -2يجوز �أن تلزم �شروط العهدة �أمني العهدة با�ست�شارة �شخ�ص �آخر قبل مبا�شرة �أيٍّ من �صالحياته
�أو �سلطاته التقديرية �أو مهامه ،غري �أن جمرد تقدمي اال�ست�شارة ال جتعل من ذلك ال�شخ�ص يف
حكم �أمني عهدة.

مادة ()36
ت�سيري �شئون العهدة

يبا�شر �أمني العهدة �أعماله من خالل �أيٍّ مما يلي:
�أ .قرارات ت�صدر من جمل�س �إدارته �أو اجلهة الإدارية امل�سئولة فيه.
ب .تعيني واحد �أو �أكرث من موظفيه للعمل نيابة عنه ،وذلك مبوجب قرار ي�صدر من جمل�س �إدارته �أو
اجلهة الإدارية امل�سئولة فيه وفق ًا للبند (�أ) من هذه املادة.
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مادة ()37
�صالحية التفوي�ض

 -1ال يجوز لأمني العهدة تفوي�ض �أيٍّ من �صالحياته للغري �إال يف الأحوال التي ت�سمح بها �أحكام هذا
القانون �أو �شروط العهدة �أو املحكمة بذلك.
تق�ض �شروط العهدة بخالف ذلك �أو
 -2مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،ما مل ِ
تت�ضمن قيود ًا يف هذا ال�ش�أن ،يجوز لأمني العهدة:
�أ .تفوي�ض �إدارة �أموال العهدة �إلى مدراء ا�ستثمار يقوم بتعيينهم العتقاده املعقول ب�أنهم م�ؤهلون
لإدارة ا�ستثمار �أموال العهدة.
ب .تعيني محام �أو محا�سب �أو م�صريف �أو م�ست�شار ا�ستثمار �أو �سم�سار �أو ق ِّيم �أو وكيل عقارات �أو
غريهم من اخلرباء للعمل فيما يتعلق ب�أيٍّ من �شئون العهدة �أو لالحتفاظ ب�أموال العهدة.
ج .الرتخي�ص لأيٍّ من امل�شار �إليهم يف البند (ب) من هذه الفقرة بت�سلم العموالت �أو غريها من
املبالغ التي تدفع لهم عادة عند تقدمي مثل تلك اخلدمات.
 -3ال يجوز لأمني العهدة َّ
املرخ�ص تفوي�ض �أيٍّ من مهامه الأ�سا�سية التي يحددها امل�صرف املركزي �إال
�إلى �أمني عهدة َّ
مرخ�ص �آخر.
 -4ال يكون �أمني العهدة م�سئو ًال عن اخل�سارة التي تلحق بالعهدة نتيجة تفوي�ض يتم وفق ًا للفقرة ()2
من هذه املادة �أو نتيجة خط�أ من املفو�ض �أو املعني� ،إذا بذل العناية الواجبة ،التي يبذلها �أمني
العهدة احلري�ص ممن ميتلك مهارات مماثلة ،يف:
�أ .اختيار ال�شخ�ص املفو�ض �أو املعني.
ب .الإ�شراف على �أعمال ال�شخ�ص املفو�ض �أو املعني.
ج .حتديد نطاق و�شروط التفوي�ض �أو التعيني.

مادة ()38
تخ�صي�ص وحوالة �أموال العهدة

يجوز �أن متنح �شروط العهدة من�شئ العهدة �أو �أمني العهدة �أو �أي �شخ�ص �آخر �صالحية تخ�صي�ص
�أو حوالة �أموال العهدة �أو جزء منها �أو �أية م�صلحة يف �أموال العهدة �أو جزء منها لأي �شخ�ص �أو
مل�صلحته� ،سواء كان ذلك ال�شخ�ص �أو مل يكن �أحد امل�ستفيدين من العهدة مبا�شرة قبل التخ�صي�ص
�أو احلوالة.
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مادة ()39
الأتعاب وامل�صاريف

 -1ال ي�ستحق �أمني العهدة �أتعاب ًا نظري ما يقدمه من خدمات تتعلق بالعهدة ،ما مل تن�ص �شروط العهدة
�أو ت�أمر املحكمة �أو يوافق كل امل�ستفيدين كتاب ًة على خالف ذلك.
 -2مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة ،يف الأحوال التي ي�ستحق فيها �أمني العهدة �أتعاب ًا
نظري ما يقدمه من خدمات تتعلق بالعهدة ،حتدَّد �أتعاب �أمني العهدة وفق ًا ِلـما ين�ص عليه �سند
العهدة ،و�إذا خال �سند العهدة من �أحكام يف �ش�أن هذا التحديد تقدَّر الأتعاب على نحو معقول مع
مراعاة ظروف احلال.
� -3إذا حدد �سند العهدة �أتعاب �أمني العهدة ،يجوز للمحكمة �أن تزيد �أو تخف�ض الأتعاب:
�أ� .إذا اختلفت مهام �أمني العهدة جوهري ًا عن تلك املتوقعة عند �إن�شاء العهدة.
ب� .إذا كانت الأتعاب املحددة يف �سند العهدة منخف�ضة �أو مرتفعة ب�شكل غري معقول.
 -4لأمني العهدة �أن ي�سرتد لنف�سه من �أموال العهدة� ،أو �أن ي�سدد منها ،ما �أنفقه من م�صروفات
معقولة تكبدها يف مبا�شرته لأعماله املتعلقة بالعهدة.

مادة ()40
تكومي عوائد ال ُع ْهدة والدفع مقدماً

 -1مع مراعاة �أحكام املادة ( )13من هذا القانون ،ل�شروط العهدة �أن توجب �أو جتيز تكومي عوائد
العهدة �أو جزء منها لأية فرتة زمنية.
 -2يجب على �أمني العهدة توزيع عوائد العهدة التي مل تك َّوم ،وذلك وفق ًا ِلـما تن�ص عليه �شروط
العهدة.
 -3مع مراعاة �شروط العهدة و�أية حقوق �أو نفقات تكون لها �أولوية يف �أموال العهدة ،يجوز لأمني
العهدة:
ن�سب مل�صلحة امل�ستفيد الذي يكون قا�صر ًا �أو �شخ�ص ًا طبيعي ًا عدمي
�أ� .أن يخ�ص�ص العوائد التي ُت َ
الأهلية �أو ناق�صها� ،سواء حان �أو مل يحن وقت ا�ستحقاقه مل�صلحته يف العهدة ،ملعي�شة هذا
امل�ستفيد �أو لتعليمه �أو لغريها من م�صاحله.
ب� .أن يدفع مقدم ًا �أو يخ�ص�ص مل�صلحة امل�ستفيد جزء ًا من �أموال العهدة قبل حدوث الواقعة التي
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يرتتب عليها ا�ستحقاقه لتلك الأموال دون قيود.
� -4إذا ا�ستلم الأموال امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة الويل �أو الو�صي �أو الق ِّيم على عدمي الأهلية �أو
ناق�صها ترب�أ ذمة �أمني العهدة فيما يتعلق بهذه الأموال.
 -5يراعى عند تقدير ح�صة امل�ستفيد يف �أموال العهدة يف �أي وقت من الأوقات اجلزء الذي مت
تخ�صي�صه �أو دفعه مقدم ًا وفق ًا لأحكام الفقرة ( )3من هذه املادة.
 -6ال يجوز �أن يتجاوز �أي جزء من �أموال العهدة يتم تخ�صي�صه �أو د ْفعه مقدم ًا وفق ًا لأحكام الفقرة
( )3من هذه املادة ح�صة امل�ستفيد احلا َّلة �أو املعلقة على �شرط من �أموال العهدة.

مادة ()41
نقل املكان الرئي�سي لإدارة العهدة

 -1على �أمني العهدة واجب م�ستمر ب�أن يقوم ب�إدارة العهدة يف مكان منا�سب ملقا�صدها ولت�سيري �شئونها
ومل�صالح امل�ستفيدين وللنهو�ض ب�أغرا�ضها وفق ًا ل�شروط العهدة.
 -2مع عدم الإخالل ب�شروط العهدة وبحق املحكمة يف الأمر بنقل مكان �إدارة العهدة �أو باملوافقة عليه
�أو رف�ضه ،يجوز لأمني العهدة �إذا كان من �ش�أن ذلك النهو�ض بواجبه امل�شار �إليه يف الفقرة ()1
من هذه املادة نقل املكان الرئي�سي لإدارة العهدة �إلى �إقليم �آخر خارج اململكة.
 -3يجب على �أمني العهدة قبل قيامه بنقل املكان الرئي�سي لإدارة العهدة �إخطار حامي العهدة ومنفذ
العهدة وجميع امل�ستفيدين امل�ؤهلني مبوجب خطاب م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول قبل مدة ال تقل
عن �ستني ( )60يوم ًا من التاريخ املحدد للنقل ،ويجب �أن ي�شتمل الإخطار على ما يلي:
�أ .ا�سم الإقليم املزمع نقل املكان الرئي�سي لإدارة العهدة �إليه.
ب .عنوان املوقع اجلديد الذي �سينقل �إليه املكان الرئي�سي لإدارة العهدة.
ج .بيان �أ�سباب النقل املقرتح.
د .التاريخ املتوقع للنقل املقرتح.
هـ .الفرتة التي يتعني �أن يتم خاللها تقدمي �إخطارات االعرتا�ض على النقل املقرتح وذلك مبوجب
خطاب م�سجل م�صحوب بعلم الو�صول من حامي العهدة �أو منفذ العهدة �أو امل�ستفيد امل�ؤهل،
ويجب �أال تقل الفرتة املحددة لتقدمي االعرتا�ضات عن �ستني يوم ًا من التاريخ املتوقع للنقل
املقرتح.
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 -4ال يجوز لأمني العهدة نقل املكان الرئي�سي لإدارة العهدة� ،إذا ت�س َّلم اعرتا�ض ًا على ذلك النقل
من حامي العهدة �أو منفذ العهدة �أو امل�ستفيد امل�ؤهل خالل الفرتة املحددة لتقدمي �إخطارات
االعرتا�ض وفق ًا للفقرة ( )3من هذه املادة.
ق�صد بامل�ستفيد امل�ؤهل �أي م�ستفيد يت�سلم يف حينه
 -5لأغرا�ض الفقرتني ( )3و( )4من هذه املادةُ ،ي َ
ح�صة من �أموال العهدة التي يتم توزيعها �أو يكون له حق م�ستقبل غري معلق على �شرط يف ت�سلُّم
ح�صة من هذه الأموال.
 -6يجوز لأمني العهدة عند نقل املكان الرئي�سي لإدارة العهدة� ،أن ينقل �أموال العهدة �أو بع�ضها �إلى
�أمني العهدة البديل املحدد يف �شروط العهدة �أو الذي يتم تعيينه وفق ًا لأحكام هذا القانون.

مادة ()42
ال�سرية

 -1مع عدم الإخالل ب�شروط العهدة �أو �أي �أمر ي�صدر عن املحكمة لأ�سباب منا�سبة تقدرها ،ال ُيل َزم
�أمني العهدة ب�أن يك�شف لأي �شخ�ص ،با�ستثناء امل�صرف املركزي ،عن �أية معلومات �أو م�ستندات:
�أ .تك�شف مداوالت �أمني العهدة ب�ش�أن الطريقة التي با�شر بها �أي ًا من �صالحياته �أو �سلطاته
التقديرية �أو ب�ش�أن طريقة قيامه ب�أيٍّ من مهامه املل َزم بها.
ب .تك�شف عن �سبب مبا�شرته لأيٍّ من �صالحياته �أو �سلطاته التقديرية �أو قيامه ب�أيٍّ من مهامه �أو
الأ�س�س التي ا�ستند �إليها ذلك ال�سبب �أو يحتمل ا�ستناده �إليها.
ج .تتعلق مببا�شرة �أيٍّ من �صالحياته �أو �سلطاته التقديرية �أو العزم على مبا�شرتها� ،أو تتعلق
بالقيام ب�أيٍّ من مهامه �أو العزم على القيام بها.
د .تتعلق بح�سابات العهدة �أو ت�شكل جزء ًا منها ،وذلك دون �إخالل ب�أحكام الفقرة ( )2من هذه
املادة.
هـ .يكون من �ش�أنها �أن تدل على الكيفية التي يرغب من�شئ العهدة �أو امل�ستفيد �أن يت�صرف بها
�أمني العهدة يف مبا�شرته لأيٍّ من �صالحياته �أو �سلطاته التقديرية �أو قيامه ب�أيٍّ من مهامه.
 -2ال يجوز لأمني العهدة �أن يرف�ض الك�شف عن املعلومات �أو امل�ستندات امل�شار �إليها يف البند (د) من
الفقرة ( )1من هذه املادة �إذا كان مقدم الطلب:
�أ .م�ستفيد ًا.

61

62

العدد - 3283 :الخميس  13أكتوبر 2016

ب .حامي العهدة.
ج .منفذ العهدة وذلك فيما يتعلق ب�أغرا�ضها اخلريية �أو غري اخلريية ،يف الأحوال التي تكون فيها
العهدة ذات �أغرا�ض خريية �أو غري خريية.
د .جهة خريية م�سماة كم�ستفيد يف �سند العهدة ذات الأغرا�ض اخلريية �أو غري اخلريية.

الف�صل اخلام�س
  م�سئولية �أمني ال ُع ْهدة
مادة ()43
امل�سئولية عن الإخالل بال ُع ْهدة

 -1مع مراعاة �أحكام هذا القانون و�شروط العهدة ،يكون �أمني العهدة م�سئو ًال عن الإخالل بالعهدة �إذا
ارتكبه �أو �ساهم يف ارتكابه.
 -2يكون �أمني العهدة امل�سئول عن الإخالل بالعهدة م�سئو ًال عما يلي:
�أ .ما حلق ب�أموال العهدة من خ�سارة �أو نق�صان يف قيمتها نتيجة ذلك الإخالل.
ب .ما ح�صل عليه �أمني العهدة من ربح نتيجة ذلك الإخالل.
ج .ما فات العهدة من ربح فيما لو مل يتم ذلك الإخالل.
 -3مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )4من هذه املادة ،ال يكون �أمني العهدة م�سئو ًال عن �أي �إخالل بالعهدة
حدث قبل تعيينه �أمين ًا لها �إذا كان ذلك الإخالل قد ار ُت ِكب من �شخ�ص �آخر.
 -4يجب على �أمني العهدة� ،إذا علم ب�أي �إخالل بالعهدة ارتكبه �شخ�ص �آخر قبل تعيينه �أمين ًا للعهدة،
�أو ارتكبه �أمني عهدة م�شارك ،اتخاذ التدابري املعقولة ملعاجلة ذلك الإخالل.
 -5ال يكون �أمني العهدة م�سئو ًال عن الإخالل بالعهدة الذي يرتكبه �أمني عهدة م�شارك �إال يف الأحوال
التالية:
�أ� .إذا علم بالإخالل �أو كان يتوجب عليه العلم به.
ب� .إذا ت�سرت على الإخالل �أو على نية ارتكابه �أو تخلف عن اتخاذ خطوات مالئمة خالل فرتة
معقولة حلماية �أموال العهدة �أو ال�سرتجاعها �أو ملنع حدوث الإخالل �أو ا�ستمراره.
مقا�صة بني ربح ن�ش�أ عن �إخالل
� -6إذا ار ُت ِكب �أكرث من �إخالل بالعهدة ،ال يجوز لأمني العهدة �أن يجري َّ
بالعهدة وخ�سارة حلقت بها عن �إخالل �آخر.
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� -7إذا تعدد �أمناء العهدة امل�سئولون عن الإخالل بالعهدة ،يكونون مت�ضامنني يف امل�سئولية ويجوز
الرجوع عليهم جمتمعني �أو منفردين.

مادة ()44
الإعفاء من امل�سئولية

 -1يقع باط ًال كل �شرط من �شروط العهدة يعفي �أمني العهدة كلي ًا �أو جزئي ًا من م�سئوليته ال�شخ�صية
التي ترتتب على فعله اخلاطئ العمدي �أو �إهماله اجل�سيم �أو غ�شه.
 -2دون �إخالل ب�أحكام الفقرتني ( )1و( )3من هذه املادة ،يجوز للم�ستفيد �إعفاء �أمني العهدة من
م�سئوليته جتاهه �أو تعوي�ضه عن تلك امل�سئولية.
 -3ال ت�سري �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة �إال �إذا حتققت ال�شروط التالية:
�أ� .أن يكون امل�ستفيد كامل الأهلية.
ب� .أن يكون امل�ستفيد على علم تام بكل الوقائع املادية.
ج� .أال يكون �أمني العهدة قد دفع امل�ستفيد على نحو غري م�شروع ملنح الإعفاء �أو التعوي�ض وفق ًا
لأحكام الفقرة ( )2من هذه املادة.

مادة ()45
م�سئولية �أمني العهدة جتاه الغري

 -1يف الأحوال التي يكون فيها �أمني العهدة طرف ًا يف �أي معاملة ت�ؤثر يف العهدة:
�أ� .إذا كان الطرف الآخر يعلم �أو كانت لديه �أ�سباب معقولة حتمله على االعتقاد ب�أن �أمني العهدة
يت�صرف ب�صفته �أمين ًا للعهدة ،ف�إن �أي مطالبة للطرف الآخر تكون �ضد �أمني العهدة ب�صفته
�أمين ًا للعهدة وال تن�صرف �إال �إلى �أموال العهدة.
ب� .إذا مل يكن الطرف الآخر يعلم �أو مل تكن لديه �أ�سباب معقولة حتمله على االعتقاد ب�أن �أمني
العهدة يت�صرف ب�صفته �أمين ًا للعهدة ،ف�إنه يجوز للطرف الآخر مطالبة �أمني العهدة ب�صفته
ال�شخ�صية .ومع ذلك ،ودون الإخالل بامل�سئولية ال�شخ�صية لأمني العهدة ،يكون لأمني العهدة
احلق يف الرجوع على �أموال العهدة مبا دفعه من �أمواله اخلا�صة.
 -2ال تخل �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة مب�سئولية �أمني العهدة عن الإخالل بالعهدة.

63

64

العدد - 3283 :الخميس  13أكتوبر 2016

 -3ت�سري �أحكام هذه املادة على �أي معاملة �أي ًا كان القانون الواجب التطبيق عليها ما مل تن�ص �شروط
املعاملة �صراح ًة على خالف ذلك.

مادة ()46
�أمني العهدة لأكرث من عهدة

 -1يف غري حاالت الغ�ش و�سوء النية� ،إذا كان �أمني العهدة يت�صرف ب�صفته �أمني عهدة لأكرث من عهدة
واحدة ،ال ين�ش�أ �أثر لعلم �أمني العهدة ب�أي �سند �أو م�س�ألة �أو واقعة �أو �أمر يتعلق ب�أي من تلك العهد
�إذا كان علمه بذلك ناجت ًا عن كونه يت�صرف� ،أو ت�صرف �سابق ًا ،ب�ش�أن �أعمال عهدة �أخرى.
 -2يجب على �أمني العهدة عند الدخول يف �أي معاملة يكون له فيها م�صلحة ،ك�أمني عهدة لعهدة
�أخرى� ،أن يف�صح لأمناء العهدة امل�شاركني عن تلك امل�صلحة.

مادة ()47
التدابري عند الإخالل بالعهدة

مع عدم الإخالل بال�صالحيات املقررة للم�صرف املركزي� ،إذا وقع �أي �إخالل بالعهدة �أو احتمل
وقوعه ،يجوز للمحكمة �أن ت�أمر ب�أي من التدابري التالية:
�أ� .إجبار �أمني العهدة على القيام مبهامه.
ب .منع �أمني العهدة من الإخالل بالعهدة.
ج� .أن ت�أمر �أمني العهدة بت�صحيح الإخالل بالعهدة وذلك ب�إعادة ما نق�ص من �أموال العهدة �أو ب�أداء
التعوي�ض عن الأ�ضرار النا�شئة عن الإخالل على النحو املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )2من املادة
( )43من هذا القانون.
د� .أن ت�أمر �أمني العهدة بتقدمي ح�ساب �شامل ودقيق و�صحيح ملعامالته.
هـ .عزل �أمني العهدة ،يف حالة �إخالله اجل�سيم بالعهدة ،وتعيني �أمني عهدة جديد بد ًال منه.
و .وقف �أمني العهدة عن مزاولة ن�شاط �أمني العهدة ملدة ال جتاوز ع�شر �سنوات.
ز� .إنقا�ص �أتعاب �أمني العهدة �أو حرمانه منها.
ح� .إبطال �أي ت�صرف با�شره �أمني العهدة� ،أو احلجز على �أموال العهدة� ،أو تتبع �أموال العهدة ،وذلك
دون الإخالل بحقوق الغري ح�سن النية.
ط� .أن ت�أمر ب�أي تدابري �أخرى تراها منا�سبة ،مع مراعاة ظروف احلال.
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الف�صل ال�ساد�س
انتهاء مدة العهدة و�إنها�ؤها والآثار املرتتبة على ذلك
مادة ()48
انتهاء مدة العهدة �أو �إنها�ؤها قبل مدتها

 -1مع مراعاة �شروط العهدة �أو �أي �أمر ت�صدره املحكمة ،يف احلاالت التي:
�أ .ت�سقط فيها �أي م�صلحة.
ب .تنتهي فيها العهدة يف غري احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )3من هذه املادة.
ج .ال يوجد فيها م�ستفيد �أو �أي �شخ�ص ميكن �أن ي�صبح م�ستفيد ًا وفق ًا ل�شروط العهدة.
ت�ؤول امل�صلحة �أو الأموال التي ت�أثرت ب�سقوط امل�صلحة �أو بانتهاء العهدة �أو بخلو العهدة من
م�ستفيد �إلى ال�شخ�ص الذي قدم تلك امل�صلحة �أو الأموال �أو �إلى ورثته �أو من يخلفه يف حال
وفاته كما لو كانت هذه امل�صلحة �أو الأموال جزء ًا من تركته.
 -2مع مراعاة �شروط العهدة ومع عدم الإخالل ب�صالحيات املحكمة وفق ًا لأحكام املادة ( )51من
هذا القانون ،للمحكمة �إنهاء العهدة بنا ًء على طلب �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرة ()5
من هذه املادة ،وذلك يف �أي من الأحوال الآتية:
�أ� .إذا كانت قيمة �أموال العهدة ال تكفي لتربير نفقات الإدارة.
ب� .إذا كان من �ش�أن الإنهاء ،ب�سبب ظروف مل يتوقعها من�شئ العهدة� ،أن يخدم �أغرا�ض العهدة.
ج� .إذا �أ�صبحت جميع �أغرا�ض العهدة غري م�شروعة �أو متعذر تنفيذها.
 -3مع عدم الإخالل ب�صالحيات املحكمة وفق ًا للفقرة ( )4من هذه املادة وعلى الرغم من �أي حكم
مغاير يف �شروط العهدة ،يف غري حاالت العهدة االحرتازية �إذا كان جميع امل�ستفيدين موجودين
ومحددين ولي�س بينهم قا�صر �أو �شخ�ص طبيعي عدمي الأهلية �أو ناق�صها ،يجوز لهم �أن يطلبوا
من �أمني العهدة �إنهاء العهدة وتوزيع �أموالها فيما بينهم.
 -4للمحكمة بنا ًء على طلب �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف الفقرة ( )5من هذه املادة:
�أ� .أن توجه �أمناء العهدة لتوزيع �أموال العهدة �أو عدم توزيعها.
ب� .إ�صدار �أي �أمر ب�ش�أن �إنهاء العهدة وتوزيع �أموالها ،وذلك وفق ًا ملا تراه منا�سب ًا.
ج� .إ�صدار �أي �أمر �آخر تراه منا�سب ًا.
 -5يجوز تقدمي الطلبات امل�شار �إليها يف الفقرتني ( )2و( )4من هذه املادة من من�شئ العهدة �أو �أمني
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العهدة �أو امل�ستفيد �أو منفذ العهدة �أو حامي العهدة �أو �أي من ذوي ال�ش�أن.

مادة ()49
مهام و�صالحيات �أمني العهدة عند انتهاء العهدة �أو �إنهائها

 -1ما مل تن�ص �شروط العهدة على خالف ذلك ،عند انتهاء مدة العهدة �أو �إنهائها قبل انق�ضاء مدتها
وفق ًا ل�شروطها �أو ب�أمر من املحكمة ،يجب على �أمني العهدة �أن يقوم ،خالل فرتة معقولة ،بتوزيع
�أموال العهدة وفق ًا ل�شروط العهدة على الأ�شخا�ص امل�ستحقني لذلك �أو مبا يتفق و�أغرا�ض العهدة،
بح�سب الأحوال.
 -2عند انتهاء مدة العهدة �أو �إنهائها قبل انق�ضاء مدتها وفق ًا ل�شروطها �أو ب�أمر من املحكمة ،يجوز
لأمني العهدة اال�ستمرار يف مبا�شرة ال�صالحيات املقررة لأمني العهدة للفرتة املعقولة الالزمة
لإنهاء �أمور العهدة ولتوزيع �أموال العهدة على الأ�شخا�ص امل�ستحقني لذلك �أو مبا يتفق و�أغرا�ض
العهدة ،بح�سب الأحوال .وال يخل ا�ستمرار �أمني العهدة يف مبا�شرة �صالحياته بعد انتهاء مدة
العهدة �أو �إنهائها قبل انق�ضاء مدتها باحلقوق التي �آلت مل�ستفيدي العهدة عند االنتهاء �أو الإنهاء.
 -3يجوز لأمني العهدة قبل توزيع �أموال العهدة وفق ًا للفقرة (� )1أن:
�أ .يطلب تزويده ب�ضمان معقول ب�ش�أن م�سئولية العهدة احلالية �أو امل�ستقبلية �أو املعلقة على �شرط
�أو غريها.
ب .يحتفظ ب�أ�صول كافية من �أموال العهدة كاحتياطي معقول لتغطية م�سئولية العهدة احلالية �أو
امل�ستقبلية �أو املعلقة على �شرط �أو غريها.

الف�صل ال�سابع
�سلطات املحكمة
مادة ()50
�سلطة املحكمة يف �إلزام امل�ستفيد بالتعوي�ض

�إذا ارتكب �أمني العهدة �إخال ًال بالعهدة ب�إيعاز من امل�ستفيد �أو بطلب منه �أو بر�ضاه ،يجوز للمحكمة
�أن ت�أمر باحلجز على م�صلحة امل�ستفيد �أو جزء منها لتعوي�ض �أمني العهدة �أو �أي �شخ�ص �آخر يكون له
احلق يف مطالبة �أمني العهدة بالتعوي�ض ب�سبب هذا الإخالل.
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مادة ()51
تعديل العهدة

 -1مع عدم الإخالل ب�سلطة املحكمة املقررة وفق ًا لأحكام هذا القانون يف تعديل �شروط العهدة ،يجوز
تعديل العهدة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف �شروطها.
 -2ما مل يتم تعديل العهدة وفق ًا ل�شروطها� ،إذا كانت �أموال العهدة مخ�ص�صة لغر�ض خريي �أو غري
خريي ومل يعد هذا الغر�ض موجود ًا �أو ممكن ًا تنفيذه ،ويف حالة الغر�ض اخلريي �إذا مل يعد ممكن ًا
تنفيذ ذلك الغر�ض �أو مل يعد خريي ًا ،يجوز للمحكمة بنا ًء على طلب �أمني العهدة �أو منفذ العهدة
�أن ت�أمر بتخ�صي�ص �أموال العهدة لأي غر�ض خريي �أو غري خريي حتدده املحكمة مبا يتفق مع
الق�صد الأ�صلي ملن�شئ العهدة.
 -3ما مل يتم تعديل العهدة وفق ًا ل�شروطها� ،إذا كانت �أموال العهدة مخ�ص�صة لغر�ض خريي �أو غري
خريي ،يجوز للمحكمة بنا ًء على طلب �أمني العهدة �أو منفذ العهدة املوافقة على ترتيب يتم مبوجبه
تعديل �أو �إلغاء �أي من �أغرا�ض العهدة �أو �أي من �شروطها �أو تو�سيع �صالحيات �أمني العهدة يف
�إدارة العهدة وت�سيري �شئونها� ،إذا ارت�أت �أي مما يلي:
�أ� .أن الرتتيب منا�سب وفعال.
ب� .أن الرتتيب يتفق مع الق�صد الأ�صلي ملن�شئ العهدة ومل�ضمون العهدة التي �أن�ش�أها.
 -4ال ت�صدر املحكمة موافقتها على �أي ترتيب وفق ًا للفقرة (� )3إال بعد حتققها ب�أن كل من له م�صلحة
ظاهرة يف العهدة قد �أعطي فر�صة كافية لال�ستماع �إليه.
 -5يجوز للمحكمة بنا ًء على طلب �أمني العهدة �أو من�شئ العهدة �أو �أي م�ستفيد �أو حامي العهدة �أو �أي
من ذوي ال�ش�أن� ،أن ت�صدر املوافقة نيابة عن:
�أ .القا�صر �أو ال�شخ�ص الطبيعي عدمي الأهلية �أو ناق�صها الذي تكون له م�صلحة ،مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،محققة �أو محتملة ،يف العهدة.
ب .احلمل امل�ستكن.
ج� .أي �شخ�ص غري معني بذاته يحتمل �أن تن�ش�أ له م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف العهدة،
بحلول �أجل معني �أو من وقت حدوث واقعة يف امل�ستقبل ،لكونه �شخ�ص ًا ذا و�صف محدد �أو
ع�ضو ًا يف فئة محددة.
د� .أي �شخ�ص ،فيما يتعلق مب�صلحته املحتملة التي قد تن�ش�أ عن مبا�شرة �أي �شخ�ص ل�سلطته
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التقديرية عند �إ�سقاط �أو �إنهاء م�صلحة قائمة يف عهدة احرتازية.
 -6لأغرا�ض الفقرة ( )5من هذه املادة ت�شمل موافقة املحكمة املوافقة على �أي ترتيب يتم مبوجبه
تعديل �أو �إلغاء �أي من �شروط العهدة �أو تو�سيع �صالحيات �أمني العهدة يف �إدارة العهدة وت�سيري
�شئونها� ،سواء وجد �أم مل يوجد �شخ�ص �آخر له م�صلحة انتفاع يكون قادر ًا على املوافقة على
الرتتيب.
 -7ال ت�صدر املحكمة املوافقة على �أي ترتيب نياب ًة عن �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف البنود (�أ)
�أو (ب) �أو (ج) من الفقرة ( )5من هذه املادة �إال �إذا كان من الظاهر �أن الرتتيب يف م�صلحته.

مادة ()52
�سلطة املحكمة يف الإذن ب�إبرام �صفقة معينة

 -1ما مل تن�ص �شروط العهدة �صراح ًة على خالف ذلك� ،إذا تعذر �إبرام �أي �صفقة ت�ؤثر يف �أموال
العهدة �أو تتعلق بها ب�سبب �أن �شروط العهدة مل تن�ص على �أن لأمني العهدة �صالحية القيام بذلك،
يجوز للمحكمة �إذا قدرت �أن ال�صفقة مالئمة �أن ت�أمر ،بنا ًء على طلب من�شئ العهدة �أو �أمني
العهدة �أو امل�ستفيد �أو منفذ العهدة �أو حامي العهدة ،مبا يلي:
�أ .الإذن لأمني العهدة ،ب�صفة عامة �أو يف �أحوال معينة ،مببا�شرة ال�صالحية الالزمة وفق ًا للقواعد
وال�شروط التي تراها منا�سبة.
ب .حتديد �أموال العهدة التي ت�صرف منها املبالغ امل�صرح بها وت�سدد منها تكاليف ال�صفقة
والطريقة التي ت�صرف بها تلك املبالغ �أو ت�سدد بها التكاليف.
 -2للمحكمة يف �أي وقت �إلغاء �أو تعديل الأوامر التي ت�صدرها مبوجب هذه املادة� ،أو �أن ت�صدر �أمر ًا
�إ�ضافي ًا �أو جديد ًا ،غري �أن �إلغاء �أو تعديل الأمر ال ي�ؤثر يف �أي ت�صرف �صدر من �أي �شخ�ص ا�ستناد ًا
لذلك الأمر قبل علمه بالطلب املقدم للمحكمة ب�إلغاء الأمر �أو تعديله.

الباب الثالث
العهد الأجنبية
مادة ()53
نطاق تطبيق �أحكام الباب الثالث

ت�سري �أحكام هذا الباب على العهد الأجنبية.
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مادة ()54
نفاذ العهدة الأجنبية

 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة ،يحكم العهدة الأجنبية القانون اخلا�ص بها وتف�سر
وفق ًا لأحكامه.
 -2ال تكون العهدة الأجنبية نافذة يف اململكة يف الأحوال الآتية:
�أ� .إذا كانت تنطوي على ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة �أو النظام العام يف اململكة.
ب� .إذا كانت متنح حق �أو �صالحية �أو تفر�ض التزام ًا يكون تنفيذه مخالف ًا للنظام العام �أو القانون
يف اململكة.
ج� .إذا كانت منافية للنظام العام �أو الآداب يف اململكة.

الباب الرابع
�أحكام م�شرتكة
مادة ()55
نطاق تطبيق �أحكام الباب الرابع

ت�سري �أحكام هذا الباب على العهد البحرينية ،وكذلك على العهد الأجنبية بالقدر الذي ي�سمح
فيه �سياق الن�ص بذلك.

مادة ()56
اخت�صا�صات املحكمة

 -1يجوز للمحكمة بنا ًء على طلب �أمني العهدة �أو من�شئ العهدة �أو حامي العهدة �أو منفذ العهدة �أو �أي
من ذوي �ش�أن:
�أ� .أن ت�صدر �أمراً ب�ش�أن:
�أو ًال :تنفيذ العهدة �أو �إدارتها �أو �إنفاذها.
ثانياً� :أمني العهدة ،مبا يف ذلك �إ�صدار �أمر ب�ش�أن مبا�شرة �أمني العهدة لأي من �صالحياته �أو
�سلطاته التقديرية �أو مهامه ،و تعيني �أمني العهدة �أو عزله ،و�أتعاب �أمني العهدة ،وم�سك
احل�سابات وتقدميها ،و�سلوك �أمني العهدة ،و دفع امل�صروفات للمحكمة �أو لغريها.
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ثالثاً :امل�ستفيد �أو �أي �شخ�ص ذي �صلة بالعهدة.
رابعاً :تعيني �أو عزل حامي العهدة �أو منفذ العهدة.
ب .احلكم ب�صحة ونفاذ العهدة.
ج� .إلغاء �أو تعديل �أي �أمر �أو حكم �صدر وفقاً لأحكام هذا القانون� ،أو �إ�صدار �أي �أمر �أو حكم جديد.
� -2إذا �أ�صدرت املحكمة �أمر ًا بتعيني �أمني عهدة جديد وفق ًا لأحكام البند الفرعي (ثاني ًا) من البند
(�أ) من الفقرة ( )1من هذه املادة ،يجوز لها �أن حتدد ال�شروط وال�ضوابط التي تراها منا�سبة
مبا يف ذلك الأتعاب و�شروط و�ضوابط انتقال ملكية �أموال العهدة.
 -3مع مراعاة ما قد يت�ضمنه �أمر املحكمة ال�صادر بتعيني �أمني عهدة جديد من قيود ،يكون لأمني
العهدة املعني وفق ًا لأحكام هذه املادة جميع ال�صالحيات وال�سلطات التقديرية وعليه القيام بجميع
املهام وله الت�صرف يف جميع امل�سائل كما لو كان قد عني �أ�ص ًال ك�أمني عهدة.
 -4ال تبا�شر املحكمة اخت�صا�صها ،وفق ًا لأحكام البند الفرعي (ثاني ًا) من البند (�أ) من الفقرة ()1
من هذه املادة ،يف تعيني �أمني عهدة جديد يخلف �أمني العهدة املعزول �أو امل�ستقيل من من�صبه� ،إال
�إذا مل تن�ص �شروط العهدة على �أحكام تعيني �أمني عهدة يخلف �أمني العهدة املعزول �أو امل�ستقيل
من من�صبه� ،أو �إذا �أبطلت �أو �سقطت �أي �شروط تت�ضمن هذه الأحكام� ،أو �إذا امتنع من له �صالحية
تعيني �أمني العهدة البديل عن مبا�شرة �صالحيته �أو كان غري قادر على ذلك.

مادة ()57
طلب التوجيه

 -1يف الأحوال التي ت�سمح فيها �شروط العهدة بذلك ،لأمني العهدة �أن يتقدم للمحكمة بطلب احل�صول
على توجيه منها حول �أي �أمر يتعلق بالكيفية التي يجوز له �أو يتعني عليه �أن يت�صرف بها فيما يتعلق
ب�شئون العهدة ،وللمحكمة �أن ت�أمر مبا تراه منا�سب ًا.
� -2إذا ت�صرف �أمني العهدة بنا ًء على توجيه �أ�صدرته املحكمة وفق ًا للفقرة ( )1من هذه املادة ،يعد
ب�أنه قد �أوفى بالتزاماته فيما يتعلق مب�سئوليته ك�أمني عهدة يف امل�س�ألة محل التوجيه ،ب�شرط �أال
يكون التوجيه قد �ألغي يف الوقت الذي �أدى فيه �أمني العهدة الت�صرف .ومع ذلك ،ال يعفى �أمني
العهدة من م�سئوليته عن �أي ت�صرف مت وفق ًا للتوجيه �إذا كان �أمني العهدة قد ارتكب حتايل �أو قام
ب�إخفاء عمدي �أو تدلي�س من �أجل احل�صول على التوجيه �أو يف ر�ضاه ب�إ�صدار التوجيه.
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مادة ()58
�سلطة املحكمة يف حالة عدم تنفيذ �أوامرها

�إذا مل ينفذ �أي �شخ�ص �أمر ًا �صادر ًا من املحكمة وفق ًا لأحكام هذا القانون ،يجوز للمحكمة ،مع
عدم الإخالل ب�أحكام �أي قانون �آخر ب�ش�أن عدم تنفيذ �أوامر و�أحكام املحاكم� ،أن ت�أمر وفق ًا لل�شروط
وال�ضوابط التي تراها منا�سبة بتنفيذ الأمر من �أي �شخ�ص �آخر تعينه لهذا الغر�ض على نفقة ال�شخ�ص
الذي مل ميتثل لأمرها �أو وفق ًا ملا حتدده املحكمة .وينتج الت�صرف الذي يجريه ال�شخ�ص الآخر جميع
�آثاره كما لو كان قد �صدر من ال�شخ�ص الذي مل ميتثل لأمر املحكمة.

مادة ()59
�سداد ر�سوم الدعاوى والطلبات التي ترفع للمحكمة

ت�سدد ر�سوم الدعاوى والطلبات التي ترفع للمحكمة وفق ًا لأحكام هذا القانون و�أي مما يتعلق
بتلك الدعاوى �أو الطلبات من �أموال العهدة ،وذلك ما مل ت�أمر املحكمة بطريقة �أخرى ل�سدادها �أو
حتدد �شخ�ص ًا معين ًا لتحملها.

مادة ()60
طبيعة م�صلحة �أمني العهدة يف �أموال العهدة

 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة:
�أ .تقت�صر م�صلحة �أمني العهدة يف �أموال العهدة على ما يلزم لتنفيذ العهدة على �أكمل وجه.
ب .ال تعد �أموال العهدة جزء ًا من �أ�صول �أمني العهدة اخلا�صة.
 -2يف الأحوال التي يكون فيها �أمني العهدة �أحد امل�ستفيدين يف العهدة ذاتها ،ال ت�سري �أحكام الفقرة
( )1من هذه املادة على م�صلحة �أمني العهدة يف �أموال العهدة ب�صفته م�ستفيد ًا.

مادة ()61
تتبع �أموال العهدة

مع عدم الإخالل مب�سئولية �أمني العهدة عن الإخالل بالعهدة ،يجوز تتبع وا�سرتداد �أموال العهدة
التي مت نقل ملكيتها �أو حتويلها �إخال ًال بالعهدة ،كما يجوز تتبع وا�سرتداد الأموال التي حتولت لها ،ما
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مل تكن هذه الأموال يف يد م�ش ٍرت ح�سن النية ح�صل عليها مقابل �سداد قيمتها دون علم منه بالإخالل
بالعهدة �أو يف يد �شخ�ص �آخر ،خالف ًا لأمني العهدة ،انتقلت �إليه امللكية من ذلك امل�شرتي.

مادة ()62
ت�صفية �أمني العهدة

�إذا متت مبا�شرة �أية �إجراءات لت�صفية �أمني العهدة �أو يف حال �إ�شهار �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو و�ضعه
حتت الإدارة ،ال يكون لدائني �أمني العهدة الرجوع على �أموال العهدة �إال بالقدر الذي يكون لأمني
العهدة نف�سه احلق يف الرجوع عليها �أو يكون له م�صلحة انتفاع فيها.

مادة ()63
حماية املتعاملني مع �أمني العهدة

� -1إذا قام �شخ�ص ،من غري امل�ستفيدين ،بح�سن نية مب�ساعدة �أمني عهدة �أو �أبرم معه ت�صرف ًا مبقابل
دون علمه ب�أن �أمني العهدة يجاوز �صالحياته �أو يبا�شرها على نحو غري م�شروع ،ف�إنه ال يكون
م�سئو ًال عن جتاوز �أمني العهدة ل�صالحياته �أو مبا�شرته لها على نحو غري م�شروع.
 -2ال يلزم �أي �شخ�ص ،من غري امل�ستفيدين ،يتعامل مع �أمني العهدة بح�سن نية باال�ستف�سار عن �شروط
العهدة �أو مدى �صالحيات �أمني العهدة �أو مدى م�شروعية مبا�شرته لها.
� -3إذا قام �أي �شخ�ص ،من غري امل�ستفيدين ،بح�سن نية مب�ساعدة �أمني عهدة �سابق �أو �أبرم معه
ت�صرف مبقابل دون علمه بانتهاء �أمانته للعهدة ،ف�إنه يعفى من �أي م�سئولية ويعد يف م�ساعدته �أو
تعامله مع �أمني العهدة ال�سابق كما لو مل تكن �أمانته للعهدة قد انتهت.
 -4ال يلزم �أي �شخ�ص يتعامل بح�سن نية مع �أمني العهدة ب�ش�أن �أموال العهدة باحل�صول على موافقة
امل�ستفيدين �أو �أي �شخ�ص �آخر ،وله �أن يعول على الإقرارات التي ت�صدر عن �أمني العهدة ب�ش�أن �أي
مما يرد فيها.
 -5يف الأحوال التي يكون فيها ذلك �ضروري ًا لت�سيري �شئون العهدة ،يجوز لأمني العهدة املرخ�ص �أن
يقدم لأي �شخ�ص بنا ًء على طلبه �شهادة ب�ش�أن العهدة التي يكون �أمين ًا لها ،دون �أن يعد ذلك
�إخال ًال بالتزام احلفاظ على ال�سرية ،تت�ضمن املعلومات التالية:
�أ� .أن العهدة ما زالت قائمة و�أن مدتها مل تنتهي بعد.
ب .تاريخ �إبرام �سند العهدة.
ج .بيانات هوية من�شئ العهدة.
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د .بيانات هوية �أمني العهدة احلايل وعنوانه.
هـ� .صالحيات �أمني العهدة.
و .قابلية العهدة �أو عدم قابليتها للعدول ،وب�أنه مل يتم العدول عنها يف الأحوال التي تكون فيها
قابلة للعدول.
ز� .أن �أمني العهدة م�صرح له القيام ب�إجراء معاملة محددة وميلك �صالحية �إجرائها� ،أو �أنه
ح�صل على جميع املوافقات التي قد تكون مطلوبة لإجراء املعاملة.
ح� .أي معلومات �أخرى تت�ضمنها ن�سخة من ال�شهادة ال�صادرة من امل�صرف املركزي وفق ًا لأحكام
املادة ( )25من هذا القانون ترفق بال�شهادة ال�صادرة وفق ًا لأحكام هذه الفقرة ،و�إقرار ب�أن
هذه املعلومات ما تزال �صحيحة من جميع الأوجه.
 -6يف حالة تعدد �أمناء العهدة املرخ�صني يجوز لأي منهم �إ�صدار ال�شهادة امل�شار �إليها يف الفقرة ()5
من هذه املادة.
 -7يجوز لأي �شخ�ص �أجرى معاملة بح�سن نية ا�ستناد ًا على �شهادة �صادرة وفق ًا لأحكام الفقرة ()5
من هذه املادة �إنفاذ املعاملة يف مواجهة �أموال العهدة كما لو كانت كافة املعلومات والإقرارات
الواردة يف ال�شهادة �صحيحة.

مادة ()64
التقادم

 -1ال ت�سمع دعوى امل�ستفيد قبل �أمني العهدة عن الإخالل بالعهدة مب�ضي ثالث �سنوات من تاريخ ت�سلم
امل�ستفيد للح�ساب اخلتامي للعهدة �أو من تاريخ علم امل�ستفيد بالإخالل بالعهدة �أيهما �أ�سبق.
 -2يف احلاالت التي يكون فيها امل�ستفيد قا�صر ًا ال يبد�أ ح�ساب املدة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة �إال
من التاريخ الذي يبلغ فيه القا�صر �سن الر�شد.
 -3ال ت�سمع دعوى منفذ العهدة �أو حامي العهدة قبل �أمني العهدة عن الإخالل بالعهدة مب�ضي ثالث
�سنوات من تاريخ ت�سلم منفذ العهدة �أو حامي العهدة للح�ساب اخلتامي املدقق للعهدة �أو من
تاريخ علم منفذ العهدة �أو حامي العهدة بالإخالل بالعهدة �أيهما �أ�سبق.
 -4ال ت�سمع دعوى �أمني العهدة قبل �أمني العهدة ال�سابق عن الإخالل بالعهدة مب�ضي ثالث �سنوات من
تاريخ انتهاء �أمانته للعهدة.
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 -5ال ت�سمع �أي دعوى قبل �أمني العهدة عن �أي �إخالل بالعهدة مب�ضي � 24سنة من تاريخ الإخالل.
 -6ا�ستثناء من �أحكام الفقرات ال�سابقة ،ال مينع مرور الزمان دون:
�أ� .سماع دعوى التدلي�س قبل �أمني العهدة �إذا كانت احليل �صادرة منه �أو �صادرة من الغري وكان
�أمني العهدة يعلم بها عند �إجراء الت�صرف �أو كان من املفرو�ض حتم ًا �أن يعلم بها.
ب� .سماع دعوى ا�سرتداد �أموال العهدة التي تكون يف حوزة �أمني العهدة �أو حتت �سيطرته� ،أو التي
�سبق له ت�سلمها وحتويلها ال�ستخدامه اخلا�ص.

الباب اخلام�س
الأحكام اجلنائية
مادة ()65
العقوبات

مع عدم الإخالل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات �أو �أي قانون �آخر:
 -1يعاقب باحلب�س بالغرامة التي ال جتاوز مائة �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من:
�أ .قدم معلومات �أو �إفادات �أو �إقرارات للح�صول على ترخي�ص �أو لأي غر�ض من �أغرا�ض هذا
القانون� ،أو �أ�صدر �شهادة وفق ًا لأحكام املادة ( )63من هذا القانون� ،إذا كان يعلم �أو يوجد
لديه ما يحمله على االعتقاد ب�أنها كاذبة �أو م�ضللة.
ب .خالف �أحكام الفقرة (� )2أو الفقرة ( )4من املادة ( )30من هذا القانون.
 -2يعاقب باحلب�س ملدة ال جتاوز �سنة وبالغرامة التي ال جتاوز خم�سني �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من انتحل �صفة �أمني عهدة مرخ�ص.

مادة ()66
م�سئولية ال�شخ�ص االعتباري

مع عدم الإخالل بامل�سئولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي التي تن�ش�أ وفق ًا لأحكام هذا القانون،
ي�س�أل ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا ويعاقب بالغرامة التي ال جتاوز �ضعفي احلد الأق�صى للغرامة املقررة
للجرمية وفق ًا للمادة (� )65إذا ارتكبت اجلرمية با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته ،وكان ذلك نتيجة ت�صرف
�أو امتناع �أو �إهمال ج�سيم �أو موافقة �أو ت�سرت من �أي ع�ضو جمل�س �إدارة �أو مدير �أو م�سئول �آخر يف ذلك
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ال�شخ�ص االعتباري �أو ممن ت�صرف ب�أي �صفة من ذلك.

الباب ال�ساد�س
�أحكام متفرقة
مادة ()67
املحكمة املخت�صة

 -1بالإ�ضافة لالخت�صا�ص املقرر لها مبوجب املادة ( )9من املر�سوم بقانون رقم ( )30ب�ش�أن غرفة
البحرين لت�سوية املنازعات االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية ،تكون غرفة البحرين لت�سوية
املنازعات االقت�صادية واملالية واال�ستثمارية املحكمة املخت�صة لأغرا�ض هذا القانون مبراعاة
�أحكام الف�صل الأول من الباب الثاين من املر�سوم بقانون امل�شار �إليه.
 -2ال تخل �أحكام هذا القانون باالخت�صا�صات املقررة ملحاكم البحرين ،مبا يف ذلك اخت�صا�صاتها يف:
�أ� .إبطال �أو �إنقا�ص �أو تعديل �أي تنازل �أو ت�صرف �آخر يف الأموال يتعلق بو�صية �أو بغريها من
الت�صرفات.
ب� .إ�صدار �أي �أمر �أو حكم يتعلق باملنازعات الأ�سرية �أمام املحاكم.
ج� .إ�صدار �أي �أمر �أو حكم ملنع ارتكاب �أي حتايل على الدائنني.

مادة ()68
نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون

 -1مع مراعاة �أحكام الفقرة ( )3من هذه املادة ،يلغى القانون رقم ( )23ل�سنة  2006ب�ش�أن العهد
املالية.
 -2ت�سري �أحكام هذا القانون على العهد النافذة وقت العمل ب�أحكامه.
 -3ال تخل �أحكام هذا القانون بـ�أي مما يلي:
�أ� .صحة ونفاذ �أي عهدة تكون �صحيحة ونافذة قبل بدء العمل ب�أحكامه.
ب� .صحة ونفاذ �أي عمل مت ب�ش�أن �أي من العهد امل�شار �إليها يف البند (�أ) من هذه الفقرة يكون
�صحيح ًا قبل بدء العمل ب�أحكام هذا القانون.
ج� .أي �صالحيات �أو م�سئوليات �أو مهام مقررة ب�ش�أن �أي �شخ�ص وفق ًا لأحكام �أي قانون �آخر.
 -4ت�سري الأحكام املقررة يف هذا القانون يف �ش�أن منفذ العهدة يف الأحوال التي يكون للعهدة �أغرا�ض
خريية �أو غري خريية ،وت�سري الأحكام املقررة يف �ش�أن حامي العهدة يف الأحوال التي تق�ضي فيها
�شروط العهدة بتعيني حامي للعهدة.

مادة ()69
�صالحيات و�سلطات امل�صرف املركزي

 -1يخ�ضع �أمناء العهدة املرخ�ص لهم لإ�شراف ورقابة امل�صرف املركزي.
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 -2لأغرا�ض �إعمال �أحكام هذا القانون ،يكون للم�صرف املركزي وملجل�س �إدارة امل�صرف املركزي
وملحافظ امل�صرف املركزي ذات ال�صالحيات وال�سلطات املقررة لكل منهم وفق ًا لأحكام قانون
امل�صرف املركزي مبا يف ذلك الأحكام التي ت�سري ب�ش�أن املرخ�ص لهم.

مادة ()70
التعاون مع ال�سلطات الأجنبية

يجوز للم�صرف املركزي تقدمي امل�ساعدة �إلى �سلطة �أجنبية فيما جتريه من حتقيق ب�ش�أن �أي
عهدة وذلك وفق ًا للأحكام املقررة يف املادة ( )122من قانون امل�صرف املركزي.

مادة ()71
حدود امل�سئولية جتاه الغري

ت�سري �أحكام املادة ( )175من قانون امل�صرف املركزي ب�ش�أن حدود م�سئولية امل�صرف املركزي
وم�سئوليه وموظفيه واملدير وامل�صفي على م�سئولية �أي منهم تن�ش�أ عن �أي �إجراء �أو فعل �أو امتناع
يخ�ص العهد و�أمناء العهد.

مادة ()72
القرارات التنفيذية

مع مراعاة �أحكام قانون امل�صرف املركزي ،ي�صدر امل�صرف املركزي القرارات الالزمة التنفيذية
�أحكام هذا القانون ،و�إلى �أن ت�صدر هذه القرارات ي�ستمر العمل بالقرارات املعمول بها وقت �صدور
هذا القانون فيما ال يتعار�ض مع �أحكامه.

مادة ()73
نفاذ �أحكام القانون وبدء النفاذ

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد
م�ضي ثالثني يوم ًا من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ 5 :محرم 1438ه ـ
املوافق� 6 :أكتوبر 2016م

نائب رئي�س جمل�س الوزراء
خالد بن عبداهلل �آل خليفة

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة

