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 قانون رقم )14( ل�شنة 2020

 بتعديل بع�س اأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية

ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة             ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور، 

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

2006، وتعديالته،

اأقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

املادة االأوىل

الفقرة )ج(  الفقرة )ب( و)65(  البند )3( و)61(  املواد )3( و)4(  ُت�شتبدل بن�شو�س 

و)113( الفقرة )اأ( و)114( الفقرة )اأ( و)118( البند )3( و)129( و)144( الفقرة )ب( 

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

2006، الن�شو�س الآتية: 

مادة )3(:

اأغرا�س الم�شرف المركزي

يهدف امل�شرف املركزي، يف اإطار ال�شيا�شة القت�شادية العامة للمملكة ومبا ي�شاعد على 

تنمية ودعم القت�شاد الوطني، اإىل حتقيق الأغرا�س الآتية:

1- ر�شـــم وتنفيذ ال�شيا�شة النقدية والئتمانية وغيرها مـــن ال�شيا�شات المتعلقة بالقطاع المالي 

في المملكة.

2- الم�شاهمة في تحقيق ال�شتقرار المالي بالمملكة. 

3- تقديم خدمات م�شرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.

4- تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه.

5- حمايـــة المودعيـــن وعمالء الموؤ�ش�شات المالية وتعزيز الثقة فـــي مكانة المملكة كمركز مالي 

عالمي.

مادة )4( البند )3(:

3- اتخـــاذ التدابير المنا�شبة لمواجهة ال�شطرابات القت�شادية اأو المالية العالمية اأو الإقليمية 

اأو المحلية بهدف تحقيق ال�شتقرار المالي بالمملكة.
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مادة )61( الفقرة )ب(:

ب- اإذا لـــم يقـــم المرخ�س له بتعييـــن مدقق الح�شابات الخارجي خالل اأربعـــة اأ�شهر من بداية 

ال�شنة المالية، جاز للم�شرف المركزي تعيينه.

مادة )65( الفقرة )ج(:

 ج- مـــع مراعـــاة الأحكام الـــواردة في الف�شل الثاني مـــن الباب التا�شع من هـــذا القانون، يجوز 

للم�شـــرف المركزي بعد اإخطار المرخ�س له توقيع الجـــزاءات اأو التدابير الإدارية التالية 

على اأي م�شئول يعمل لدى المرخ�س له في ع�شوية مجل�س الإدارة اأو في الوظائف التنفيذية 

اإذا ثبت اأنه خالف اأحكام هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات اأو التوجيهات ال�شادرة تنفيذًا 

له:

1- الإنذار الكتابي.

مالية  موؤ�ش�شة  اأية  لدى  م�شئوًل  يكون  باأن  مالئم  غير  اأو  منا�شب  غير  �شهادة  اإ�شدار   -2

اإلى وقف  ُيبادر  اأن  اإخطاره بهذه ال�شهادة  اأن يتم  في المملكة، وعلى المرخ�س له بعد 

الم�شئول عن ممار�شة مهام الوظيفة.

دون  فورًا  العمل  عن  امل�شئول  املركزي  امل�شرف  يوقف  اأن  ال�شتثنائية  احلالت  يف  ويجوز 

وُينح  القانون،  هذا  من   )125( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  الإجراءات  مراعاة  اإىل  احلاجة 

امل�شئول املخالف احلق يف العرتا�س على قرار الوقف خالل ثالثني يومًا من تاريخ �شدوره.

مادة )113( الفقرة )اأ(:

 اأ- يجـــوز للم�شـــرف المركزي اأن يطلب كتابة من اأي �شركة تكـــون تابعة اأو مملوكة كليًا اأو جزئيًا 

للمرخ�ـــس لـــه اأو اأي من �شركاء المرخ�س له تقديم اأية تقاريـــر تكون لزمة لممار�شة مهام 

الم�شرف المن�شو�س عليها في هذا القانون.

مادة )114( الفقرة )اأ(:

اأ- يتولـــى الم�شـــرف المركزي التفتي�س علـــى المرخ�س لهم وال�شـــركات المدرجة، للتحقق من 

التزامهم باأحكام هذا القانون واللوائـــح والقرارات والتوجيهات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه، 

وللموظفيـــن المعنيين بالتفتي�س اأو التحقيق اأو غيرهم ممن يكلفهم الم�شرف لهذا الغر�س 

دخول اأماكن ومن�شاآت ومكاتب المرخ�س لهم وال�شركات المدرجة والطالع على ال�شجالت 

والم�شتنـــدات والمرا�شالت والت�شـــال بالبنوك وغيرها من الجهـــات ذات ال�شلة بمو�شوع 

التفتي�س اأو التي يتم ال�شتثمار لديها من قبل المرخ�س له.

مادة )118( البند )3(:

3- اإطار التعاون مع ال�شلطة الق�شائية اأو الجهات اأو اللجان الإدارية ذات الخت�شا�س الق�شائي 

اأو الهيئات والموؤ�ش�شات المالية الدولية اأو ال�شلطات الأجنبية.
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مادة )129(:

فر�س غرامة اإدارية

مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية اأو املدنية، ومبراعاة الأحكام الواردة يف الف�شل الثاين 

ال�شركة  اأو  له  املرخ�س  على  يفر�س  اأن  للم�شرف  يجوز  القانون،  هذا  من  التا�شع  الباب  من 

املدرجة اأو اأي من الأ�شخا�س امل�شار اإليهم يف الفقرة )ب( من املادة )68 مكررًا 1( من هذا 

القانون غرامة اإدارية ل تزيد على مائة األف دينار بحريني، وذلك يف حال خمالفة اأي حكم من 

اأحكام هذا القانون اأو اللوائح اأو القرارات اأو التوجيهات ال�شادرة تنفيذًا له اأو خمالفة املرخ�س 

له ل�شروط الرتخي�س، وتتعدد الغرامة بتعدد املخالفات.

مادة )144( الفقرة )ب(: 

ب- يجب على مقدم طلب الت�شفية الإجبارية قبل تقديم طلب الت�شفية اإلى المحكمة المخت�شة 

بمدة خم�شة ع�شر يومًا على الأقل اأن ين�شر عزمه بالت�شفية الإجبارية في الجريدة الر�شمية 

وفي �شحيفتين يوميتين محليتين ت�شدر اإحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

املادة الثانية

املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من   )113( املادة  بعنوان  ُي�شتبدل 

ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، العنوان الآتي:

و�شركائه". له  باملرخ�س  العالقة  ذات  ال�شركات  من  التقارير  "طلب 

املادة الثالثة

اإىل املادة )39( فقرة جديدة برقم )ج(، واإىل املادة )136( فقرة جديدة برقم  ُي�شاف 

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

2006، كما ُت�شاف اإىل ذات القانون مادة جديدة برقم )93 مكررًا(، ن�شو�شها الآتية:

مادة )39( فقرة )ج(:

ج- تخ�شـــع المعامـــالت والعقـــود التي تبرمهـــا الموؤ�ش�شات الماليـــة الخا�شعة لأحـــكام ال�شريعة 

الإ�شالمية للمعايير ال�شرعية التي ي�شدر بتحديدها قرار من الم�شرف المركزي، ول ُيعتد 

باأية اأحكام اأخرى بخالف تلك المعايير.

مادة )136( فقرة )ج(:

ج- يكون الو�شع تحت الإدارة نافذًا في مواجهة الغير من تاريخ �شدور قرار الو�شع تحت الإدارة.

مادة )93 مكرراً(:

اال�شتحواذ واالندماج 

ي�شدر امل�شرف املركزي لئحة بقواعد واإجراءات ال�شتحواذ على اأ�شهم ال�شركات املدرجة.

يحظر على اأي �شركة مدرجة الندماج مع اأي كيان اآخر دون احل�شول على موافقة كتابية من 
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امل�شرف املركزي، ومع مراعاة الأحكام املن�شو�س عليها يف قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

واإجراءات  بقواعد  لئحة  املركزي  امل�شرف  ي�شدر   2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم 

عملية الندماج.

املادة الرابعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 19 �شوال 1441هـ

الموافق: 11 يونيو 2020م




