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.مر�شوم.بقانون.رقم.)21(.ل�شنة.2016.
.بتعديل.بع�ض.اأحكام.قانون.م�شرف.البحرين.المركزي.والموؤ�ش�شات.المالية

ال�شادر.بالقانون.رقم.)64(.ل�شنة.2006

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

ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  وعلى 
ل  باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2015،  2006، املعدَّ

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

ر�شمنا.بالقانون.الآتي:
املادة.الأولى

املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  من  )ب(  الفقرة  و)180(   )142( املادتني  بن�شي  ُي�شتبَدل 
واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، الن�شان الآتيان:

:)142( "مادة.
.وْقف.الإجراءات

تت  له  ـ�س  املرخَّ ع  و�شْ فرتة  خالل   - ق�شـائي  اخت�شـا�س  ذات  جهـة  لأية  اأو  للمحكمـة  يجـوز 
ترتِّب  التي  الأمور  باأمر من  يتعلق  تنفيذ حكم  اأو  دعوى  نظر  اأثناء  املدير  على طلب  وبناًء   - الإدارة 
اأيِّ  تنفيذ  ب�شاأن  اإجراءات  اأية  اأو  ق�شائية  اإجراءات  اأية  توقف  اأْن  له،  �س  املرخَّ على  مالية  التزامات 
�س له، اإذا كان من �شاأن هذه الإجراءات امل�شا�س بحقوق امل�شاهمني اأو عمالء  �شمان على اأموال املرخَّ

�س له تت الإدارة. ع املرخَّ �س له اأو الدائنني، اأو اأْن تنال من الغر�س الذي من اأجله ُو�شِ املرخَّ
 وعلى املحكمة اأْن تبتَّ يف طلب الوْقف امل�شار اإليه خالل �شتني يومًا من تاريخ اإيداعه لديها، ويف 
�س له تت الإدارة. ويجوز طلب  ع املرخَّ حالة �شدور احلكم بالوْقف يظل الوْقف �شاريًا طوال مدة و�شْ
�س له تت الإدارة، وذلك بذات الإجراءات  جتديد مدة الوْقف بعد انتهائها اإذا مت جتديد و�شع املرخَّ

وال�شروط امل�شار اإليها.
مادة.)180(.فقرة.)ب(:

ب- ُيفَر�س مقابٌل للح�شول على اخلدمات الأخرى التي يقوم بها امل�شرف".
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املادة.الثانية
ُي�شتبَدل بعنوان املادة )180( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر 

بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، العنوان الآتي:
اخلدمات" ومقابل  "الر�شوم 

املادة.الثالثة
ُي�شاف اإلى املادة )4( من قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون 
رقم )64( ل�شنة 2006 بند جديد برقم )12(، واإلى املادة )140( فقرة جديدة برقم )ج(، ومادة 
جديدة برقم )179مكررًا(، كما ُي�شاف اإلى املادة )180( من هذا القانون فقرة جديدة برقم )ج(، 

ن�شو�شها الآتية:
:)12( بند. .)4( "مادة.

12- القيام باأية خدمات اأخرى يف �شبيل تقيق اأغرا�شه اأو ت�شهم يف تطوير القطاع املايل و�شناعة 
اخلدمات املالية يف اململكة.

مادة.)140(.فقرة.)ج(:
ج - للمدير - يف �شبيل تقيق اأف�شل الأو�شاع املالية حلماية اأموال وحقوق عمالء ودائني املرخ�س له 
�س له اأو اندماجه مع اأية موؤ�ش�شة مالية  وامل�شاهمني -  البيع من اأ�شول وممتلكات وعوائد املرخَّ
�س له والدائنني  اأخرى قادرة على النهو�س به، وذلك بهدف احلفاظ على م�شالح عمالء املرخَّ

وامل�شاهمني.
مادة.).179.مكرراً(:

معهد.البحرين.للدرا�شات.امل�شرفية.واملالية
تنظيمه  ويعاد  امل�شرف،  ورقابة  لإ�شراف  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  معهد  يخ�شع 
مبوجب نظام تاأ�شي�س ي�شدر بقرار من املجل�س، ويكون للمعهد جمل�س اإدارة برئا�شة املحافظ وع�شوية 

ممثلني عن القطاع املايل ي�شدر بتعيينهم قرار من املجل�س.
د نظام تاأ�شي�شه موارده، على اأن يكون من  يكون للمعهد �شخ�شية اعتبارية وميزانية م�شتقلة، ويحدِّ
�س لهم مقابل اخلدمات التي يقدمها املعهد وفقًا للربنامج التدريبي  بينها مبالغ �شنوية يوؤديها املرخَّ

الذي يعد يف هذا ال�شاأن. 
الفقرة  يف  اإليه  امل�شار  الربنامج  غري  يف  وللغري  لهم  �س  للمرخَّ خدماته  تقدمي  للمعهد  ويجوز 

ال�شابقة. 
مادة.)180(.فقرة.)ج(:
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ج - ي�شدر بتحديد اخلدمات وفئات الر�شوم ومقابل اخلدمات امل�شار اإليها يف الفقرتني )اأ( و)ب( 
من هذه املادة قرار من املجل�س.

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

  نائب.رئي�ض.جمل�ض.الوزراء
خالد.بن.عبداهلل.اآل.خليفة.

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريخ: 5 محرم 1438هــ
املوافق: 6 اأكتوبر 2016م


