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م�شرف�البحرين�املركزي

�قرار�رقم�)13(�ل�شنة��2020

بتنظيم�العمل�بال�شيكات�الإلكرتونية�القابلة�للتداول

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

 ،1976 ل�شنة   )15( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  العقوبات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

وعلى قانون الإثبات يف املواد املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

1996، وتعديالته،

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

2006، وتعديالته،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

،2018

وعلى املر�شوم بقانون رقم )55( ل�شنة 2018 ب�شاأن ال�شجالت الإلكرتونية القابلة للتداول، 

وعلى الأخ�س املادة )18( منه،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات املعاين الواردة يف 

وتكون  للتداول،  القابلة  الإلكرتونية  ال�شجالت  ب�شاأن   2018 ل�شنة   )55( رقم  بقانون  املر�شوم 

ـنَة قريَن ُكـلٍّ منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك: للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبيَّ

القانون: المر�شوم بقانون رقم )55( ل�شنة 2018 ب�شاأن ال�شجالت الإلكترونية القابلة للتداول.

الم�شرف: م�شرف البحرين المركزي.

ال�شيك�الإلكتروني: هو �شك قابل للتداول في �شكل �شجل اإلكتروني يتم اإ�شداره وتداوله وتخزينه 

وال�شيطرة عليه من خالل النظام، وِوْفـقًا لأحكام القانون وهذا القرار. 

النظام: نظام معلومات لإ�شدار ال�شيكات الإلكترونية، وتداولها وتخزينها وال�شيطرة عليها.
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مادة�)2(

الإلكرتوين  ال�شيك  ت�شري على  القرار،  اأو هذا  القانون  ب�شاأنه ن�س خا�س يف  يرد  فيما مل 

رة لل�شيكات الورقية الواردة يف قانون التجارة والقوانني ذات العالقة بال�شيكات  الأحكام املقرَّ

والتوجيهات ال�شادرة طبقًا لأحكام قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر 

بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006.

مادة�)3(

يكون ت�شغيل النظام بوا�شطة اأيٍّ من اجلهات الآتية: 

1- الم�شرف.

ـ�س لها من ِقـَبـل الم�شرف. 2- �شركة مرخَّ

مادة�)4(�

ـل اللتزام بالآتي: ـن على الـُمـ�َشـغِّ يتعيَّ

ر في القوانين ذات العالقة. 1- المحافظة على �شرية المعلومات ِوْفـقَا ِلـما هو مقرَّ

دها الم�شرف. 2- اللتزام بالمعايير الخا�شة باإدارة ال�شجالت الإلكترونية التي يحدِّ

3- حماية المعلومات وعدم ال�شماح بالدخول غير الآمن.

مادة�)5(�

ـل و�شع قواعد خا�شة بت�شغيل النظام تت�شمن قواعد خا�شة بِحـْفـظ املعلومات  على الـُمـ�َشـغِّ

واأمنها والتخل�س منها واإنهاء النظام ب�شكل نهائي، وُتـ�شرَتط موافقة امل�شرف على هذه القواعد 

قبل العمل بها. 

دها امل�شرف. ـل الإعالن عن هذه القواعد بالو�شائل التي يحدِّ ويجب على الـُمـ�َشـغِّ

مادة�)6(

ل يجوز تقدمي خدمة ال�شيكات الإلكرتونية اإل لبنوك التجزئة امل�شاِركة يف نظام البحرين 

ـة ال�شيكات وامل�شتوفية للمتطلبات الت�شغيلية. ملقا�شَّ

مادة�)7(�

يكون مقابل الوفاء يف ال�شيكات الإلكرتونية بالدينار البحريني، ويجوز للم�شرف املوافقة 

على عمالت اأخرى.
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مادة�)8(

يف  الِبـدء  تاريخ  �شاأن  يف  امل�شرف  عن  ال�شادرة  بالأوامر  اللتزام  ـل  الـُمـ�َشـغِّ على  ـن  يتعيَّ

ت�شغيل النظام اأو تاريخ وْقـف العمل به.

مادة�)9(

ال�شادر  املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  م�شرف  قانون  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

ـل م�شئوًل عن اأيِّ �شرر حِلـق باأيِّ �شخ�س ا�شتند  بالقانون رقم )64( ل�شنة 2006، يكون الـُمـ�َشـغِّ

ب�شكل معقول على �شيك اإلكرتوين ا�شتخدم ب�شاأنه النظام، وكان ذلك ال�شرر ناجمًا عن عدم 

ـل ب�شاأن ذلك ال�شيك للمتطلَّبات املن�شو�س عليها يف  ا�شتيفاء الطريقة التي ا�شتخدمها الـُمـ�َشـغِّ

ـل. املادتني )6( و)7( من القانون، وجَنـَم ال�شرر عن عْمـد اأو ب�شبب اإهمال من ِقـَبـل الـُمـ�َشـغِّ

مادة�)10(

على الإدارات املعنية بامل�شرف تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره 

يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ�م�شرف�البحرين��املركزي

ر�شيد�حممد�املعراج

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 18 مــايــــــو 2020م


