
 

   

 مصرف البحرين المركزي

  بإصدار 2019( لسنة --قرار رقم )

 الئحة تنظيم السيطرة في البنوك

 طبقاً ألحكام قانون مصرف البحرين المركزي

  2006( لسنة 64والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )

 

 :محافظ مصرف البحرين المركزي

 ،يالتهوتعد 2001لسنة  21م بقانون رسوالشركات التجارية الصادر بالم على قانونبعد االطالع 

 2006 لسنة( 64البحرين المركزي والمؤسسات المالية، الصادر بالقانون رقم ) قانون مصرفوعلى 

 ، وتعديالته

انون مصرف قالئحة تنظيم السيطرة في البنوك طبقاً ألحكام  بإصدار 2008لسنة  31وعلى القرار رقم 

 .2006( لسنة 64ة الصادر بالقانون رقم )البحرين المركزي والمؤسسات المالي

  ،وعلى مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين المركزي

 ،مصرفالوبناًء على عرض رئيس لجنة السياسات الرقابية ب

 

 :اآلتي قرر

 

 األولى المادة

كام قانون اً ألحطبق تنظيم السيطرة في البنوك شأنفي  2008لسنة  31للقرار رقم الالئحة المرافقة  تلغى

ام أحكبويعمل  2006( لسنة 64الصادر بالقانون رقم ) المالية مؤسساتمصرف البحرين المركزي وال

 .الالئحة المرافقة لهذا القرار

 

 الثانية المادة

م التالي من اليو به عملوي   ،القرار هذا تنفيذ المركزي البحرين مصرففي  المختصةاإلدارات  على

 لرسمية.لتاريخ نشره في الجريدة ا

 

 المركزي البحرين مصرف محافظ

  رشيد محمد المعراج          

 هـ --------- بتاريخ:  صدر

 م---------  الموافــق:



 

   

 

 الئحة بشأن تنظيم السيطرة في البنوك 

 (1مادة )

 تعاريف

مقا لقم  ،نهقاميقة المعقاني المبينقة ققرين كقل للكلمقات والعبقارات التاليكقون  الالئحقة،هقذه في تطبيقق ححكقام 

 : خالف ذلكالنص يقتض سياق 

 مملكة البحرين.  المملكة:

 2006 ( لسقنة64بالقانون رققم ) ادرالصقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية  القانون:

 وتعديالته.

 مصرف البحرين المركزي.  المصرف:

 . اعتباري وحشخص طبيعي أي الشخص: 

 حو فرة لرقابة المصضعذي يمارس إحدى الخدمات المالية الخاي الرابالشخص االعت الخاضع للرقابة:

 .حسب االحوال لرقابة السلطات االجنبية الرقابية

ً  : بنك مرخص له طبقاً ألحكام القانونالبنك ً  وليس بنكا  .حجنبيا

 المرخص له بتقديم الخدمات المالية في المملكة.  األجنبي كالبنفرع  :األجنبيالبنك 

 مجلد التوجيهات الصادر عن المصرف.  مجلد التوجيهات:

 المسيطر:

 مققرخص لققه حو% حو حكثققر مققن رحس مققال بنققك 10شققخص تملققك بمفققرده حو مققن مشققارك نسققبة  .1

 بنك. الة قابضة تابن لها شرك

بة نس، على ممارسة حق التصويت المقرر لمن يملك بمفرده حو من مشارك، شخص لديه القدرة. 2

 ك.بنلاو إلدارة شركة قابضة تابن لها حالالزمة إلدارة بنك % حو حكثر من قوة التصويت 10

شخص لديه القدرة على ممارسة تأثير جوهري على إدارة بنك حو إدارة شركة قابضقة تقابن لهقا  .3

 بنك.لا

 :المشارك

  المسيطر.زوج حو حوالد  .1

 والد حو والدة المسيطر .2

 .المسيطر التابعة شركات .3

 .% حو حكثر10مالكة للمسيطر بنسبة الشركة ال .4

 . المسيطر حو شركاته التابعة ريك حو عضو مجلس إدارة لدىشموظف حو  .5

حو  شخص يقوم من خالله المسقيطر بعققد اتفقاق حو ترتيقب فيمقا يخقتص باالسقتحواذ حو التملقك .6

 بالبنك. حو يتم بموجبه القيام معاً بممارسة حق التصويت ذي العالقة األسهم،االستغناء عن 

 . ةه الالئح، وذلك قبل تاريخ العمل بهذوافقة المصرف بالسيطرةمص صدرت له خش الحالي:المسيطر 

 

 أحكام عامة 

 (2مادة )

ك علقى ييقر ذلق اححكامهق السيطرة وتسرينسب في شأن  على المسيطر الحالي هذه الالئحةسري تال  -1

 . ه الالئحةما يطرح من زيادة على ملكيته بعد تاريخ العمل بهذ الوقائن وعلىمن 

ماله % من رحس50على البنك األجنبي إخطار المصرف في حالة تملك شخص لنسبة تزيد على  يجب -2

 ويرفق باإلخطار نسخة من موافقة السلطة األجنبية، وللمصرف اتخاذ ما يراه مناسباً.

 



 

   

 

 (3مادة )

ن يرمسيطلل تطرح على المراكز القانونيةللقيود المنصوص عليها في هذه الالئحة حية تغييرات تخضن 

رون في المسيط ايتمتن بهالتي نطاق حقوق التصويت وفي شأن قانونية امتالك األسهم لدى البنوك 

حكام ألطبقاً لف المخاالمسيطر  ضد التدابير اإلداريةاتخاذ ويترتب على عدم مراعاة هذه القيود البنوك 

 .القانون

 

 موافقة على السيطرةالطلب 

  (4)مادة 

 الحاالت اآلتيةى موافقة مسبقة من المصرف بخصوص حي من على طالب السيطرة الحصول عل -1

 بشأن المسيطرين:

 مسيطر جديد. .ح

 % من رحس المال.10زيادة ملكيته الى حكثر من  مسيطر حالي بصدد .ب

 خاصاً قريراً على البنوك حن ترفن للمصرف خالل ثالثة حشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لها ت -2

 .افة المسيطرين لدى البنك ونسبة ملكيتهم في رحس المالبالمسيطرين لديها، يحدد به ك

 

  (5مادة )

، وذلقك صقيلية عقن حصقص الملكيقة والمسقيطرينيجب عند التقدم بطلب ترخيص بنك تقدوين بيانقات تف

  .عد لهذا الغرضذج الماألنموعلى 

 

 دراسة الطلب

 (6مادة )

ت والجهاوجدوا،  ان ،شاركيهم وحمدققي حسابات المسيطر  إلىالرجوع الحق في للمصرف يكون 

 .ةعزيز طلب الموافقة على السيطرلتمعلومات تم تزويده بها  ةبشأن حيلهم الرقابية 

 

 لشخص الطبيعي  لضوابط وشروط الموافقة على السيطرة 

 (7مادة )

 

لحصول الشخص الطبيعي على موافقة المصرف على طلب الموافقة على السيطرة مراعاة  يجب

 اآلتية: الضوابط والشروط

% مققن رحس المققال 10حال تتعققدى نسققبة السققيطرة المباشققرة وييققر المباشققرة للشققخص الطبيعققي  -1

 الخاص بالتصويت في البنك المعني.

مشقروعة المصقالا البحو  المصقرفي حو بالمصقالا الوطنيقـةيلحق بالبنك حو القطاع المقالي حو  حال -2

 . حي ضرر لسيطرة عليهللمودعين والدائنين وصغار المساهمين في البنك المراد ا

لمخالفات افي حي جريمة باستثناء مشاركيه حي من حو قد سبق الحكم بإدانة مقدم الطلب  حال يكون -3

 المروريـة.

يقق تحقحو ألي جزاء حو تقدبير إداري مشاركيه حي من حو مقدم الطلب اال يكون قد سبق خضوع  -4

 جهة حكومية حو رقابية حو مهنية حو نقابية.  قبل حي من

 

 



 

   

 

 

ات تشققريعات حو حنظمققة تتعلققق بالخققدم قققد انتهققك حي مققن مشققاركيهحي  مقققدم الطلققب حو حال يكققون -5

  بلد.في حي  المالية

 رخصقة حو تفقويض حو تسقجيل مشقاركيهحي مقن حو  رفقض مقنا مققدم الطلقب سقبقحال يكون ققد  -6

  .وللمصرف حن ينظر في مالبسات حسباب الرفض قبل البت في طلب الموافقة

 .يبيةألسباب تأد من حية وظيفة حو خدمة من مشاركيهحي  سبق فصل مقدم الطلب حو حال يكون قد -7

كعضقو مشقاركيه حي مقن مققدم الطلقب حو  ةحهليقعقدم ر ققرار بوحو صقدالحكقم  سقبقحال يكقون ققد  -8

 مجلس إدارة حو كمدير شركة. 

 حوحو وضققعها تحققت اإلدارة، ألسققباب ترجققن الققى سققوء االدارة تصققفية شققركة  قققد سققبقال يكققون ح -9

تئقذ عضقو مجلقس وقمشقاركيه  حو حي مقن إعالن إفالس شقريك حو حكثقـر، متقى كقان مققدم الطلقب

 حو شريكا فيها. إدارتها حو مديراً 

 الرقابية.مصداقية وصراحة من الجهات  ذويوه حن يكون مقدم الطلب ومشارك -10

 حو عجققزثبققت بققاإلفالس، حو  حي مققن مشققاركيه الحكققم علققى مقققدم الطلققب حو حال يكققون قققد سققبق -11

علقى  قدرتقه بشقأن عقدم دائنيقهاتفاققاً مقن حي مقنهم  ءإجقرا عقن الوفقاء بقدين حوحي مقنهم تخلقف 

 .نالوفاء بدي

كمسقيطر فقي مشقاركيه سقجل سقيو حو ممارسقات سقيئة حي مقن كون لدى مققدم الطلقب حو ي حال -12

   .حي شركة في حو كمستثمر ماليةمؤسسة 

 روعة.مشومشاركيه من مصادر الطلب  حن تكون حموال مقدم -13

 .ةحو المتاجرمشاركيه في السيطرة بهدف المضاربة حي من  وحريبة مقدم الطلب  حال تكون -14

 . المصالافي ضارب السيطرة الى وجود تتؤدي  حال -15

حعضقاء على التعامقل بطريققة بنءقاءة مقن المسقاهمين والقدرة  ومشاركيه مقدم الطلبحن تكون ل -16

   .للبنك المراد السيطرة عليه مجلس اإلدارة

 

 لشخص االعتباري غير الخاضع للرقابةل ضوابط وشروط الموافقة على السيطرة

 (8مادة )

 

حو  طلب التملكعلى  موافقة المصرف على ،ي، يير الخاضن للرقابةرابلشخص االعتا لحصوليجب 

 اآلتية: ومراعاة الضوابطالشروط  سيطرته توافرنسبة حو زيادة  ،السيطرة

بققة تتعققدى نسققبة السققيطرة المباشققرة وييققر المباشققرة للشققخص االعتبققاري ييققر الخاضققن للرقاحال  -1

 % من رحس المال الخاص بالتصويت في البنك المعني.15

شققروعة مصققالا المالبحو رفي حو بالمصققالا الوطنيقة يلحقق بالبنققك حو القطقاع المققالي حو المصق الح -2

 .حي ضرر السيطرة عليه للمودعين والدائنين والمساهمين في البنك المراد

 ة.مشاركيه في السيطرة بهدف المضاربة حو المتاجرحي من  وحال تكون ريبة مقدم الطلب ح  -3

خلقف حو ت عجقزثبقت  حوباإلفالس،  مشاركيهمن حي  حوالحكم على مقدم الطلب  سبقيكون قد  حال -4

ً منهم حي  ءجراا الوفاء بدين حو عنحي منهم   .نوفاء بديعلى ال تهقدر بشأن عدم يهدائنمن  اتفاقا

 معهقم األطقراف ذات العالققةووهيكليقة المجموعقة  ومشقاركيه، بلد المنشأ لمقدم الطلقبحن تكون  -5

ً  وحال تؤثر للمصرف،مقبولة  ص شراف المصرف علقى المقرخإعلى  الموافقة على السيطرة سلبا

 له.

 



 

   

 

 المصالا.تؤدي السيطرة الى وجود تضارب في  حال -6

 مشاركيه سجل سيو حو ممارسات سقيئة كمسقيطر فقي مؤسسقة ماليقةب وكون لدى مقدم الطلي حال -7

  .في اي شركة حو مستثمر

فقي حي ة بالخقدمات الماليق تتعلقتشريعات قد انتهك حي مشاركيه  حي من مقدم الطلب حو حال يكون -8

ابية حو حكومية حو رق قبل حي جهةمن حو تحقيق  إداري تدبير جزاء حو ألي حي منهم خضنحو بلد 

 ة.يهنم

 جريمة.حي في مشاركيه  حي من حو كم بإدانة مقدم الطلبالح قد سبقحال يكون  -9

 الجهات الرقابية. لدىوصراحة  يةقاصدم ه ذويحن يكون مقدم الطلب ومشاركو -10

ي فق صة حو تفويضقاً حو تسقجيالرخمشاركيه حي من حو مقدم الطلب  منا سبق رفضحال يكون قد  -11

 .حي بلد

 لحقاليينمقن المسقاهمين ابطريققة بنقاءة التعامل  علىاركيه القدرة مشالطلب وحن تكون لدى مقدم  -12

 .المراد السيطرة عليهحعضاء مجلس إدارة البنك و

المقتقر   حن يقدم مقدم الطلب موافقة كتابيه رسمية مقن الجهقة الرقابيقة الخاضقن لهقا علقى النسقبة -13

 .الطلبالتشريعات الخاضن لها مقدم إن وجب ذلك على نحو ما هو مقرر بتملكها 

 

 الخاضع للرقابة لشخص االعتباريل ضوابط وشروط الموافقة على السيطرة

 (9مادة )

السقيطرة مراعقاة طلقب علقى  موافققة المصقرفعلقى الشخص االعتباري الخاضن للرقابة  لحصوليجب 

ة ( مققن هققذه الالئحقق8( مققن المققادة )13( إلققى )2لضققوابط المنصققوص عليهققا فققي البنققود مققن )لشققروط واا

 إلى الشروط والضوابط اآلتية: باإلضافة

ن للشققخص االعتبققاري الخاضققن للرقابققة عقق ةحال تتعققدى نسققبة السققيطرة المباشققرة وييققر المباشققر -1

المقال الخقاص بالتصقويت فقي البنقك المقدرج فقي حي سقوق مقن حسقواق األوراق  سرح% من 20

ق حو فقي األسقوا وال ينطبق هذا الحد في حالة البنقوك ييقر المدرجقة فقي تلقك، المالية في المملكة

 .وافق عليها المصرفيحاالت االندماج حو االستحواذ التي 

بقاد  رقابية تطبق بشكل فعلي الم جهةحن يكون الشخص االعتباري خاضعا للرقابة الموحدة من  -2

بقاد  م حو/و( IOSCOمباد  ) حو/واألساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة من لجنة بازل 

 لمقاليامجموعقة العمقل باإلضافة إلى توصيات  ،حسب األحوال قبي التأمينالجمعية الدولية لمرا

 .(FATF) يسل األموال وتمويل اإلرهابمكافحة المتعلقة ب

االعتبققاري علققى تبققادل شققخص للالجهققة الرقابيققة األساسققية مققن رسققمية موافقققة  الحصققول علققى -3

سققيطرة عليققه وذلققك المعلومققات الخاصققة بققالعمالء بققين الشققخص االعتبققاري والبنققك المققراد ال

 .دارة المخاطرإوأليراض مكافحة يسل األموال وتمويل اإلرهاب 

تبقادل ومذكرة تفاهم بين الجهقة الرقابيقة األساسقية والمصقرف بشقأن المسقئوليات الرقابيقة  وجود -4

 .المعلومات وتبادل الزيارات والتفتيش

لسقيطرة البنك المزمن ا ماالعتباري بدعالشخص  مقبولة للمصرف بشأن التزام تعهدتقديم رسالة  -5

 المال.رحس  فيمن مشاركيه  وحصة حيبما يعادل حصته  عليه

 

 

 

 



 

   

 

 متطلبات طلب الموافقة على السيطرة

 (10مادة )

 -: المستندات التالية طلب الموافقة على السيطرةيجب حن يتضمن 

      .الطلب استمارة -1

 .الشركات الطلب ومشاركيه في حالة الحسابات المالية المدققة لمقدم -2

 سيرة ذاتيه كاملة لمقدم الطلب ومشاركيه. -3

 % وحكثر.10ا مقدم الطلب ومشاركيه قائمة بأسماء الشركات التي يملك فيه -4

 ذات الصلة.تقارير إئتمانية عن مقدم الطلب ومشاركيه من مراكز المعلومات اإلئتمانية  -5

 نسخة من الجواز وبطاقات الهوية لمقدم الطلب ومشاركيه. -6

 اإلتصقققال بهقققمحفقققراد حو مؤسسقققات حو جهقققات رقابيقققة يسقققتطين المصقققرف مقققن  يناجعثالثقققة مقققر -7

 لإلستفسار عن مقدم الطلب ومشاركيه.

مقوال كانقت األ التملقك وإذاشر  الطريقة التي سيتبعها مقدم الطلب ومشاركيه فقي تمويقل عمليقه  -8

 ه.فيالبنك المودعة سم اوخاصة يفصا مقدم الطلب ومشاركيه عن مصدر تلك األموال 

 

 البت في الطلب

 (11مادة )

امالً ك م الطلبسلتمن تاريخ  حشهر خالل ثالثةالمصرف قراره بشأن طلب الموافقة على السيطرة  يصدر

 رار.بهذا الق –تابة ك –ويخطر صاحب الطلب   جمين المتطلبات.لومستوفياً 

 

 (12مادة )

مقا ما فقي ذلقك وضقن حقد حقصقى ل، بحو ضرورية مناسبةللمصرف حن يقيد موافقته بأية شروط يراها  -1

 يجوز السيطرة عليه من رحس المال حو حق التصويت.

رة سقريان يحدد في الققرار الصقادر بالموافققة علقى السقيطرة فتق من القانون 54بمراعاة احكام المادة  -2

    الموافقة.  

 

 ( 13مادة )

ي حتحققق لعقدم سقيطرة الموافققة علقى الطلقب للمصرف رفض من القانون  55من مراعاة احكام المادة 

حن  ويجقب من هذه الالئحة حسب األحوال.( 9حو ) (8)حو ( 7)الشروط المنصوص عليها في المواد من 

صققاحب الطلققب بموجققب إخطققار معتمققد مققن المققدير بققه يكققون القققرار الصققادر بققالرفض مسققبباً، ويخطققر 

 .حو من ينوب عنه لمصرفللرقابة المصرفية باالتنفيذي 

 

 لبت في طلب الموافقةالتظلم من قرار ا

 (14مادة )

طرة بقرفض طلقب الموافققة علقى السقيبفرض قيود علقى الموافققة حو يجوز التظلم من القرار الصادر  -1

لمسققتندات بققالقرار علققى حن يكققون الققتظلم مسققبباً ومرفقققاً بققه ا االخطققاريومققاً مققن تققاريخ خققالل ثالثققين 

 .لدراسة التظلميراها ضرورية مستندات  للمصرف حن يطلب حيوالمؤيدة له 

تقاريخ  خالل ثالثقين يومقاً مقن تظلمه المتظلم بالقرار الصادر بشأن يخطرفي التظلم والمصرف  يبت -2

 .لجمين المستنداتتقديمه 

 



 

   

 أحكام اخرى

 (15مادة )

ء واسق متضقافر،القذين يتصقرفون بشقكل  ر الذي يراه مناسبا تجاه االشقخاصاتخاذ التدبييجوز للمصرف 

 .رك على حنهم مجتمعين يمثلون مسيطممارسة السيطرة على بنل، وب من عدمهبإتفاق حو ترتيب مكت

 

 (16مادة )

 أنبقق علققى السققيطرة تضققا للمصققرف بعققد إصققدار الموافقققةحإذا تلغققى الموافقققة التققي صققدرت للمسققيطر 

  .مله ماليتخالف حقيقة المركز البيانات مالية حو معلومات كاذبة حو مضلله  واقدم ومشاركيه المسيطر

 

 (17) مادة

واًء مقن بأي شكل حو وسيلة سق للبنك المسيطر عليهطر حو مشاركيه ان يكونوا مدينين مسييحظر على حي 

 .حسابات مدينة هخالل استثمار حو تسهيالت ائتمانية حو حي عمل ينتج عن

 

 (18مادة )

 ومشقاركيهمالمسيطرين إخطار المصرف بأسماء خاضن ألحكام هذه الالئحة يجب على كل بنك  -1

 ختقاريحسقبوع مقن ال وذلك خقالل ونسبة تملكهم في البنكمارس من كل عام  31المقيدين لديه في 

 .المشار إليه

مقن رف عن حي معلومقات جوهريقة إخطار المصخاضن ألحكام هذه الالئحة يجب على كل بنك  -2

لبنقك م اعلق مشقاركيه متقى مقاحي مقن  وحمسقيطر ي أل حو المالي شأنها التأثير في المركز القانوني

 .بتلك المعلومات

 


