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 مر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015
 بتعديل بع�ض �أحكام قانون م�شرف �لبحرين �لمركزي و�لموؤ�ش�شات �لمالية

�ل�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة             ملك مملكة �لبحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

 )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 
ل�شنة 2006،

وبناًءً على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون �لآتي
�ملادة �لأولى

ُي�شتبدل بتعريف »املوؤ�ش�شات امل�شاندة للقطاع املايل« الوارد يف املادة )1( وباملادة )116( 
وب�شدر املادة )117( وباملادة )129( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية 

ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، الن�شو�س الآتية:
مادة )1(: 

وت�شوية  املقا�شة،  غرف  باإدارة  لها  املرخ�س  اجلهات  املايل:  للقطاع  امل�شاندة  املوؤ�ش�شات 
املدفوعات وال�شيكات والأوراق املالية، وتقدمي خدمات معلومات الئتمان، واأية خدمات م�شاندة 

اأخرى ذات �شلة ب�شناعة اخلدمات املالية. 
مادة )116(:

�ملق�شود باملعلومات �ل�شرية
ُيق�شد باملعلومات ال�شرية، يف تطبيق اأحكام هذا القانون، ما يلي:

1- البيانات واملعلومات اخلا�شة باأي من عمالء املرخ�س له.
2- املعلومات الئتمانية املن�شو�س عليها يف البند )1( من الفقرة )ب( من املادة )68 مكررًا( 

من هذا القانون.
3- تقارير الئتمان املن�شو�س عليها يف البند )4( من الفقرة )ب( من املادة )68 مكررًا ( من 

هذا القانون.
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مادة )117(:
حظر �إف�شاء �ملعلومات �ل�شرية

يحظر على املرخ�س لهم و�شائر اأع�شاء مراكز املعلومات الئتمانية امل�شار اإليهم يف البند 
)2( من الفقرة )ب( من املادة )68 مكررًا( من هذا القانون، اإف�شاء اأية معلومات �شرية اإل اإذا 

كان ذلك:
مادة )129(:

فر�ض غر�مة �إد�رية
مع عدم الإخالل بامل�شئولية اجلنائية اأو املدنية، يجوز للم�شرف اأن يفر�س على املرخ�س 
له 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 مخالفته اأي من اأحكام هذا 
القانون اأو اللوائح اأو القرارات اأو التوجيهات ال�شادرة تنفيذًا له اأو مخالفة املرخ�س له ل�شروط 

الرتخي�س، وتتعدد الغرامة بتعدد املخالفات.
�ملادة �لثانية

ُي�شاف اإلى الباب الثاين من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر 
املعلومات  )مراكز  بعنوان  ال�شابع  الف�شل  هو  جديد  ف�شل   2006 ل�شنة   )64( رقم  بالقانون 

الئتمانية( وي�شمل املواد الآتية:  
مادة )68 مكرر�ً (:

�إن�شاء مر�كز �ملعلومات �لئتمانية 
اأ- يجوز اإن�شاء موؤ�ش�شات مالية ُت�شمى »مراكز املعلومات الئتمانية«، يف �شكل موؤ�ش�شات م�شاندة 
للقطاع املايل، تتولى– بناًء على ترخي�س ي�شدر لها من امل�شرف- تلقي املعلومات الئتمانية 
عن العمالء وحفظها وحتليلها وت�شنيفها واإعداد تقارير الئتمان بناًء عليها وتزويد اأع�شاء 
القانون،  هذا  لأحكام   وفقًا  كله  وذلك  ذلك،  طلبت  كلما  بها  الئتمانية  املعلومات  مراكز 
ويحدد امل�شرف قواعد و�شوابط و�شروط تنظيم عمل مراكز املعلومات الئتمانية وتقدمي 

خدماتها.
ب- يف تطبيق اأحكام هذا الباب:

1- ُيق�شد باملعلومات الئتمانية، املعلومات والبيانات املتعلقة باللتزامات املالية للعميل. 
اأنواع مديونيات العميل والت�شهيالت  وي�شمل ذلك املعلومات والبيانات املتعلقة بجميع 
واأية مطالبات   ، بالتق�شيط  والبيع  بالآجل املربمة معه  والبيوع  له  املمنوحة  الئتمانية 
وال�شمانات  وال�شروط  والأحكام  ا�شتحقاقها  وتواريخ  العميل،  على  م�شتحقة  اأخرى 
املتعلقة  والبيانات  املعلومات  وكذلك  بها،  التزامه  ومدى  ت�شديدها  واآلية  بها  املتعلقة 
مب�شتحقات اجلهات احلكومية على العميل من ر�شوم واأق�شاط وغرامات، واأية مطالبات 

اأخرى م�شتحقة عليه لهذه اجلهات.
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اإليهم يف املادة )68  2- ُيطلق على اجلهات احلكومية واملرخ�س لهم والأ�شخا�س امل�شار 
مكررًا 1( من هذا القانون ت�شمية »اأع�شاء مراكز املعلومات الئتمانية«.

3-  ُيق�شد بالعميل اأي من عمالء اأع�شاء مراكز املعلومات الئتمانية الذين حتتفظ هذه 
املراكز مبعلومات ائتمانية متعلقة بهم.

4- ُيق�شد بتقرير الئتمان اأي تقرير يت�شمن معلومات ائتمانية تدلل على القدرة الئتمانية 
للعميل، وي�شدره اأي من مراكز املعلومات الئتمانية بناًء على طلب من العميل اأو من 

اأي من اأع�شاء مراكز املعلومات الئتمانية.
مادة )68 مكرر�ً 1(:

تزويد �ملعلومات �لئتمانية ملر�كز �ملعلومات �لئتمانية
اأ- يحدد امل�شرف، وفقًا لأحكام هذا القانون، املرخ�س لهم الذين يتوجب عليهم تزويد مراكز 

املعلومات الئتمانية مبا لديهم من معلومات ائتمانية. 
ب- للم�شرف اأن ي�شدر قرارًا باإلزام اأي �شخ�س بتزويد مراكز املعلومات الئتمانية مبا لديه 
من معلومات ائتمانية خا�شة مبعامالته التجارية مع عمالئه، وذلك بعد التن�شيق مع اجلهة 

الرقابية املعنية بذلك ال�شخ�س. 
مراكز  تزويد  عليها  يجب  التي  احلكومية  اجلهات  بتحديد  قرارًا  الوزراء  جمل�س  ي�شدر  ج- 
عمالئها،  مع  مبعامالتها  خا�شة  ائتمانية  معلومات  من  لديها  مبا  الئتمانية  املعلومات 
وُيق�شد باجلهات احلكومية الوزارات والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة واملجال�س والأجهزة التي 
تن�شاأ مبوجب قانون اأو مر�شوم. وي�شع قرارجمل�س الوزراء �شوابط واأ�شاليب تزويد مراكز 
املعلومات الئتمانية مبا لدى اجلهات احلكومية من معلومات ائتمانية، واآليات مراقبة مدى 
التزام تلك اجلهات باأحكام هذا القانون، واآليات ر�شد املخالفات التي ترتكبها، والإجراءات 

التي يجب اإتباعها ب�شاأن هذه املخالفات وتاليف تكرارها.
اتفاقًا يحدد مبوجبه  املعلومات الئتمانية  املعلومات الئتمانية مع ع�شو مركز  د- يربم مركز 
قبل  الع�شو من  وتزويد  الع�شو  قبل  الئتمانية من  للمعلومات  املركز  تلقي  واأحكام  �شروط 

املركز بتقارير الئتمان. 
املعلومات  مراكز  من  اأي  مع  الئتمانية  املعلومات  تبادل  الئتمانية  املعلومات  ملراكز  يجوز  و- 
ح�شولها  بعد  وذلك  البحرين،  مملكة  خارج  العاملة   – حكمها  يف  من  اأو   - الئتمانية 
على موافقة م�شبقة من امل�شرف ، ويكون تلقي املعلومات الئتمانية من مراكز املعلومات 
وال�شوابط  لل�شروط  وفقًا  الئتمانية  باملعلومات  وتزويدها  اململكة  العاملة خارج  الئتمانية 

التي يحددها امل�شرف.
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مادة )68 مكرر�ً 2(:
�لقيود على �أغر��ض ��شتخد�م �ملعلومات �لئتمانية

اأع�شاء مراكز املعلومات  اأو تقرير الئتمان من قبل  اأ- ل يجوز ا�شتخدام املعلومات الئتمانية 
اأو  الئتمان  منح  قرار  اتخاذ  بهدف  للعميل  الئتمانية  احلالة  تقييم  لغر�س  اإل  الئتمانية 
يف  للعميل  الئتمانية  احلالة  تقييم  ولغر�س  هيكلته،  اإعادة  اأو  جدولته  اإعادة  اأو  جتديده 
الأحوال الأخرى التي يتم مبوجبها بيع ال�شلع اأو تقدمي اخلدمات لأي �شخ�س مقابل تعهد 

بالدفع الالحق. 
ب- ل يعد اإخالًل باأحكام الفقرة الأولى من هذه املادة ا�شتخدام املعلومات الئتمانية لأغرا�س 

الإح�شاءات والدرا�شات على نحو ل يدل على �شخ�شية اأ�شحاب هذه املعلومات.
مادة )68 مكرر�ً 3(:

حقوق العمالء
اأ- يجوز للعميل احل�شول من مركز املعلومات الئتمانية على تقرير الئتمان اخلا�س به دون 
مقابل، وذلك ملرة واحدة كل اثني ع�شر �شهرًا، كما يجوز له طلب اأي تقرير ائتمان اإ�شايف 

مقابل ر�شوم يحددها املركز. 
ب- يجوز للعميل اأن يطلب من ع�شو مركز املعلومات الئتمانية املعني اإدراج اأية معلومات اإ�شافية 

متعلقة بحالته الئتمانية، �شريطة تقدمي ما يثبت �شحة تلك املعلومات.
يتعلق  فيما  اعرتا�س  اأو  �شكوى  باأية  الئتمانية  املعلومات  اإلى مركز  يتقدم  اأن  للعميل  يحق  ج- 
ب�شحة اأو ق�شور املعلومات الواردة يف تقرير الئتمان اخلا�س به. ويف هذه احلالة، يقت�شر 
دور املركز على متابعة الأمر مع ع�شو مركز املعلومات الئتمانية املعني ، واإبالغ العميل باأية 
ردود بهذا اخل�شو�س. واإذا قّدم العميل ما يثبت اخلطاأ اأو الق�شور يف املعلومات الواردة يف 
التقرير، فعلى الع�شو املعني ت�شحيح اخلطاأ واإ�شعار املركز بذلك، وذلك وفق الآلية املحددة 

يف النظام املذكور يف املادة )68 مكررًا 4( من هذا القانون.
مادة )68 مكرر�ً 4(:

نظام حماية حقوق �لعمالء و�لأع�شاء
اأ- على مركز املعلومات الئتمانية و�شع نظام لتوعية العمالء بن�شاطه وبحقوقهم، ولتلقي �شكاوى 
معلومات  من  لديه  ما  ب�شاأن  الئتمانية  املعلومات  مراكز  واأع�شاء  العمالء  واعرتا�شات 
الع�شو  مع  والعرتا�شات  ال�شكاوى  تلك  ومتابعة  ائتمان،  تقارير  من  ي�شدره  وما  ائتمانية 
املعني واإخطار العميل مبا مت النتهاء اإليه ب�شاأنها، ويجب اأن ي�شتمل النظام على اإجراءات 
تقدمي ال�شكاوى والعرتا�شات ومتابعتها، ويلتزم املركز باأن يقدم لأي �شخ�س عند طلبه اأية 

اإي�شاحات لتلك الإجراءات دون مقابل. 
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العمل  قبل  املادة  هذه  من  الأولى  الفقرة  يف  املذكور  النظام  على  امل�شرف  موافقة  جتب  ب- 
به، ويجب على مركز املعلومات الئتمانية املعني الإعالن عن ذلك النظام بالو�شائل التي 

يحددها امل�شرف.

�ملادة �لثالثة
القانون، ويعمل به  – تنفيذ هذا  – كل فيما يخ�شه  الوزراء والوزراء  على رئي�س جمل�س 

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

             ملك مملكة �لبحرين
حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء
خليفة بن �شلمان �آل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع: 
بتاريــخ: 23 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 7 اأكـــتـــوبــــــــــــر 2015م


