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م�سرف البحرين املركزي
قرار رقم )23( ل�سنة 2015

ب�ساأن �سروط واإجراءات الح�سول على موافقة الم�سرف
المركزي للمر�سحين لع�سوية مجل�ص اإدارة المرخ�ص له

اأو ل�سغل اأي من وظائفه التنفيذية

محافظ م�شرف البحرين املركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006، وعلى الأخ�س املادة ) 65( منه،
وبناًء على عر�س رئي�س جلنة ال�شيا�شات الرقابية بامل�شرف،

قرر االآتي:
املادة )1(

التعريفات
يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، 

ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:
امل�سرف: م�شرف البحرين املركزي.

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادرة  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  القانون: 
ل�شنة 2006.

والأ�شخا�س  له،  املرخ�س  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من  اأي  وظائف  للرقابة:  اخلا�سعة  الوظيفة 
الذين ي�شغلون الوظائف التنفيذية لدى املرخ�س له ،الذين يحددهم امل�شرف املركزي يف جملد 

التوجيهات ال�شادر عنه.

املادة )2(
طلب املوافقة

يجب على املرخ�س له قبل �شروعه يف اإجراءات �شغل اأي من الوظائف اخلا�شعة للرقابة، 
احل�شول اأوًل على موافقة كتابية من امل�شرف على ال�شخ�س املر�شح ل�شغل الوظيفة املطلوبة.
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املادة )3(
املوؤهالت واخلربات

للرقابة  الوظائف اخلا�شعة  اأي من  ل�شغل  ي�شعى  اأو  ي�شغل  �شخ�س  اأي  لدى  يكون  اأن  يجب 
اخلربات العملية واملوؤهالت وكافة ال�شروط الأخرى التي تتطلبها الوظيفة املر�شح لها، والتي يتم 

حتديدها �شمن جملد التوجيهات ال�شادر عن امل�شرف.
املادة )4(

االإجراء اخلا�ص بطلب املوافقة
اأ(   يتم تقدمي طلب احل�شول على املوافقة ل�شغل الوظيفة اخلا�شعة للرقابة وفقًا ل�شتمارة طلب 

املوافقة واملتوفرة على املوقع اللكرتوين للم�شرف. 
ب(  تبني ال�شتمارة تفا�شيل تعبئة طلب احل�شول على املوافقة ل�شغل الوظيفة اخلا�شعة للرقابة، 
مبا يف ذلك اأرقام الت�شال اخلا�شة بال�شتف�شارات والعنوان الذي يجب اإر�شال الطلب اإليه.

املادة )5(
تقييم الطلبات

اأ-  يقوم امل�شرف بتقييم الطلب امل�شار اإليه يف املادة )4( من هذا القرار وفقًا للخربات العملية 
واملوؤهالت وكافة ال�شروط املطلوبة، ويقوم امل�شرف باإبالغ املرخ�س له بقراره ب�شاأن ذلك 
الطلب  يف موعد اأق�شاه خم�شة ع�شر يوم عمل، من تاريخ ا�شتكمال جميع متطلبات واإجراءات 

امل�شرف. 
ب-  للم�شرف حق رف�س الطلب امل�شار اإليه يف املادة )4( لعدم توافر اأي من ال�شروط املن�شو�س 
ال�شادر  القرار  يكون  اأن  ويجب  الأحوال-   ح�شب  القرار-  هذا  من   )3( املادة  يف  عليها 
بالرف�س م�شببًا، ويخطر به املرخ�س له املعني وذلك مبوجب كتاب م�شجل بعلم الو�شول 

من امل�شرف.
املادة )6(
التظلم

يجوز للمرخ�س  له اأو ل�شاحب ال�شاأن - ح�شب الأحوال-  التظلم من قرار امل�شرف ال�شادر 
برف�س الطلب، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار، وكذلك يجوز له التظلم يف 
حالة عدم الرد عليه خالل الفرتة امل�شار اليها يف املادة ال�شابقة، على اأن يكون التظلم م�شببًا 

ومرفقًا به امل�شتندات املوؤيدة له و اأن يقدم اإلى املدير التنفيذي املعني بامل�شرف.
ويجب البت يف التظلم واإخطار املتظلم بالقرار ال�شادر ب�شاأن تظلمه خالل ثالثني يومًا من 

تاريخ تقدميه.
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املادة )7(
التنفيذ

على الإدارات املخت�شة يف م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا 
من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

محافظ م�سرف البحرين املركزي
ر�سيد محمد املعراج        

�شدر بتاريخ:  18 رجب 1436 هـ
املــــــوافــــــــق:  7 مــــــايـــو 2015م


