مشروع

قرار بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ السندات التنفيذية الصادرة ضد المرخص لهم
محافظ مصرف البحرين المركزي:

من قبل مصرف البحرين المركزي

بعد االطالع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة

 ،2006وتعديالته،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( )22لسنة  2021بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية،
قرر االتي:
المادة ()1
تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار ،يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ،ما لم يقتض
سياق النص خالف ذلك:

المصرف :مصرف البحرين المركزي.

الو ازرة :و ازرة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

قانون المصرف :قانون مصرف البحرين المركزي الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة  ،2006وتعديالته.

قانون التنفيذ :قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )22لسنة .2021
السندات التنفيذية :كما هي مبينة بموجب المادة ( )2من قانون التنفيذ.

اإلدارة المختصة :إدارة المتابعة بمصرف البحرين المركزي.

المرخص له :المرخص له المنفذ ضده من ضمن الفئات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف بموجب المادة  50من قانون التنفيذ.

المادة ()2

إجراءات التنفيذ

 -1مراعاة ان يكون ملف التنفيذ المحال الى المصرف مستوف لكافة متطلبات التنفيذ الالزمة قانونا ،بما
يشمل تحديد القيمة محل التنفيذ تحديدا دقيقا وطريقة احتساب سعر الفائدة أو االرباح المستحقة على

المبلغ المحكوم به والمواعيد المستحقة عنها الفائدة أو االرباح.

 -2تتولي اإلدارة المختصة تسجيل ما يحال اليها من الجهة المختصة بالو ازرة بشأن تنفيذ السندات التنفيذية
في سجل خاص يعد ألغراض متابعة التنفيذ ضد المرخص له.

 -3تقوم اإلدارة المختصة بإبالغ المرخص له بالسند التنفيذي الصادر ضده بأي وسيله تراها مناسبة ،بما
في ذلك الوسائل اإللكترونية.

 -4يقوم المرخص له بتنفيذ مضمون السند التنفيذي وفقا للقواعد المحددة بالمادة ( )3من هذا القرار.

 -5يخطر المرخص له المصرف بما يكون قد قدمه من إشكاالت أو طعون أو تظلمات توقف التنفيذ تم
قبولها من المحكمة المختصة ،على أن يرفق باإلخطار المستندات الدالة على ذلك ،كما يقدم للمصرف

ما يكون قد أبرمه من اتفاق تسوية مع المحكوم له ينهي إجراءات التنفيذ المتخذة ضده.

 -6تحيل اإلدارة المختصة ما قدمه المرخص له في البند السابق الى الجهة التي أحالت السند التنفيذي
للمصرف إلعمال شئونها حيال ذلك.

المادة ()3
قواعد التنفيذ

 -1يكون التنفيذ بموجب السندات التنفيذية على األصول الخاصة بالمرخص له كإستثمارات المرخص له
في رؤوس أموال الشركات االخرى أو االستثمارات العقارية أو إستثمارات المرخص له في السندات
والصكوك أو إيداعات المرخص له لدى بنوك اخرى.

 -2يمنح المرخص له أجال ال يتجاوز ثالثين يوما من تاريخ إبالغه بالسند التنفيذي لتنفيذ ما قضى به
السند التنفيذي أو إجراء تسوية مع المحكوم له بموجب اتفاق كتابي ،ما لم يكن قد حصل على حكم

من محكمة مختصة بوقف التنفيذ ،ويخطر المرخص له المصرف بما تم في هذا الشأن.

 -3إذا لم يقم المرخص له بتنفيذ ما قضى به السند التنفيذي خالل األجل المحدد بالبند السابق ،بسبب

مبرر مقبوال ،يجوز
ا
عجزه عن األداء أو ألي سبب آخر يتعلق بسالمة القطاع المالي ودون أن يبدي

للمصرف أن يفرض عليه اية قيود أو جزاءات أو تدابير إدارية يراها مناسبة وفقا لقانون المصرف.
المادة ()4
على اإلدارات المعنية بالمصرف تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويعمل به اعتبا ار من ( ).
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