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 قرار رقم )32( ل�سنة 2017
 ب�ش�أن �شروط واإجراءات ت�أ�شي�ص �شركة اخلالي� املحمية واإن�ش�ء خالي�ه�

اأو حتويل �سركة قائمة اإلى �سركة خاليا حممية
 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006 وتعديالته، 
وعلى املر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شركات اخلاليا املحمية، وعلى الأخ�س املواد 

)7(، )9( و)20( منه،
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

 
قرر الآتي:
 مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها، ما مل 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك: 

القانون: المر�شوم بقانون رقم )22( ل�شنة 2016 ب�شاأن �شركات الخاليا المحمية.
الم�سرف: م�شرف البحرين المركزي. 

مجلـــد التوجيهـــات: مجلد التوجيهات ال�شـــادر من الم�شرف والذي يت�شمـــن توجيهات تنظم 
عمل الخدمات الخا�شعة للرقابة.  

�ص ِوْف���ق القانون، وطبقًا لل�س���روط واالإجراءات  �سركـــة الخاليـــا المحميـــة: �سركة تجاري���ة توؤ�سَّ
المن�شو�ـــس عليهـــا في هذا القرار، وتتاألف من نواة وخلية واحـــدة اأو اأكثر يكون لكل منها اأ�شول 

وم�شئولية منف�شلة عن الأخرى، على النحو المن�شو�س عليه في القانون.
النواة: �شركة الخاليا المحمية با�شتثناء خالياها. 

ـــل وحماية الأ�شول الخلوية  الخليـــة: الخلية التي تن�شئهـــا �شركة الخاليا المحمية لأغرا�س ف�شْ
ِوْفق القانون، وطبقًا لل�سروط واالإجراءات المن�سو�ص عليها في هذا القرار. 

الأ�سول الخلوية: الأ�شول التي تخ�س الخاليا.
م الطلـــب: اأيُّ �شخ�س يتقدم بطلـــب الح�شول على موافقة من الم�شـــرف لتاأ�شي�س �شركة  مقـــدِّ

خاليا محمية واإن�شاء خالياها، اأو لتحويل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية. 
الن�ش�ط: اأيٌّ من الأن�شطة الم�شار اإليها في المادة )3( من القانون.
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 مادة )2(
عليها يف  املن�سو�ص  لل�سروط  الطلب  م  مقدِّ ا�ستيفاء  بعد  يلي،  ما  على  موافقته  امل�سرف   مينح 

القانون وجملد التوجيهات وهذا القرار:
اأ- تاأ�شي�ـــس �شركـــة الخاليا المحمية، بمـــا في ذلك الموافقة على اإن�شاء الخليـــة اأو الخاليا التي �شوف 

تن�شاأ بها ال�شركة.
ب- تحويـــل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا محمية، بما في ذلك الموافقة على اإن�شاء الخلية اأو الخاليا 

التي �شوف تن�شاأ بها ال�شركة. 
ج- اإن�شاء خلية اأو اأكثر ل�شركة خاليا محمية قائمة.

 
مادة )3(

 ُي�سرَتط، عند التقدم بطلب تاأ�سي�ص �سركة اخلاليا املحمية واإن�ساء خالياها اأو حتويل �سركة قائمة 
اإلى �شركة خاليا حممية، ما يلي:  

اأ- ا�شتيفاء الم�شتندات والبيانات المذكورة في المادتين )4( و)5( من هذا القرار، بح�شب الأحوال.
ب- اأْن يتاألف هيكل �شركة الخاليا المحمية المراد تاأ�شي�شها من نواة وخلية واحدة على الأقل. 

ج- بيـــان عدد الخاليا التي ترغـــب �شركة الخاليا المحمية في اإن�شائها، وبيـــان الغر�س من اإن�شاء كل 
خلية. 

�سًا لها للقيام بذات الن�ساط  د- اأْن تكون ال�سركة القائمة المراد تحويلها اإلى �سركة خاليا محمية مرخَّ
المراد مزاولته ك�شركة خاليا محمية.

م الطلب بالقرار رقم )43( ل�شنة 2011 باإ�سدار الئحة �سروط مْنح الترخي�ص بتقديم  ه- اأْن يلتزم مقدِّ
الخدمات التابعة للرقابة، وذلك في حال طلب تاأ�شي�س �شركة خاليا محمية لغر�س مزاولة اأن�شطة 

التاأمين التابع، بالإ�شافة اإلى التزامه باأحكام هذا القرار. 

 
مادة )4(

والبيانات  امل�شتندات  خالياها،  واإن�شاء  املحمية  اخلاليا  �شركة  تاأ�شي�س  بطلب  ُيرَفق  اأن  يجب   
التالية: 

اأ( ال�شتمـــارات التي يتم الح�شول عليها من الموقع الإلكترونـــي للم�شرف، وذلك بعد تعبئتها، 
وهي كالتالي: 

1- ا�شتمارة طلب الموافقة على تاأ�شي�س �شركة الخاليا المحمية. 
2- ا�ستمارة الطلب الخا�ص بالن�ساط المراد مزاولته، ِوْفقًا لمجلد التوجيهات.
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3- ا�شتمارة طلب الموافقة على اأع�شاء مجل�س اإدارة �شركة الخاليا المحمية. 
ب( م�شودة عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي ل�شركة الخاليا المحمية. 

ج( جميع الم�ستندات والبيانات المتعلقة بالن�ساط المراد مزاولته والواردة في مجلد التوجيهات 
المعِني بهذا الن�ساط.  

رة.    د( ما يفيد �شداد الر�شوم المقرَّ
 

مادة )5(
 يجب اأن ُيرَفق بطلب حتويل �شركة قائمة اإلى �شركة خاليا حممية امل�شتندات والبيانات التالية: 

اأ- ا�شتمـــارة  طلـــب الموافقة على تحويل �شركـــة قائمة اإلى �شركة خاليا محميـــة، والتي يتم الح�شول 
عليها من الموقع الإلكتروني للم�شرف، وذلك بعد تعبئتها.

ب- م�شـــودة تعديل عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�شركة القائمة المراد تحويلها اإلى �شركة خاليا 
محمية. 

ج- جمي���ع الم�ستن���دات والبيانات المتعلقة بالن�ساط الذي تزاوله ال�سرك���ة القائمة المراد تحويلها اإلى 
�سركة خاليا محمية، الم�سار اإليها في مجلد التوجيهات المعِني بهذا الن�ساط.  

رة.    د- ما يفيد �شداد الر�شوم المقرَّ

 
مادة )6(

امل�سرف  موافاة  قائمة  حممية  خاليا  ل�سركة  اأكرث  اأو  خلية  اإن�ساء  بطلب  التقدم  عند  ُي�سرَتط   
بامل�شتندات والبيانات التالية: 

اأ- بيان عدد الخاليا المراد اإن�شاوؤها، وبيان الغر�س من اإن�شاء كل منها. 
ب- جميع الم�ستندات والبيانات الم�سار اإليها في مجلد التوجيهات المعِني بالن�ساط الذي تزاوله 

�شركة الخاليا المحمية.  

مادة )7(
بح�شب  القرار  هذا  اإلى )6( من   )4( املواد من  املذكورة يف  الطلبات  بدرا�شة  امل�شرف  يقوم   
املعِني  التوجيهات  وجملد  القانون  الأحكام  ِوْفقًا  الالزمة  لل�سروط  ا�ستيفائها  من  ق  للتََّحقُّ االأحوال، 
بالن�ساط املطلوب مزاولته وهذا القرار. وللم�سرف اأن يطلب اإجراء ما يراه منا�سبًا من تعديالت على 

الطلب وا�شتيفاء ما يلزم للبتِّ فيه.     
ْف�س،  اأو بالرَّ مه بنتيجة البتِّ فيه �شواًء باملوافقة  اأن يُبتَّ يف الطلب ويخِطر مقدِّ وعلى امل�شرف 
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بكتاب م�شجل م�شحوب بِعْلم الو�شول، وذلك خالل املدد املن�شو�س عليها يف جملد التوجيهات املعِني 
بالن�ساط املطلوب مزاولته.   

مادة )8(
 يف حالة موافقة امل�شرف على اأيِّ طلب من الطلبات املذكورة يف املواد من )4( اإلى )6( من هذا 
القرار، يجوز للم�سرف اأن َيْقُرن موافقته باأية �سروط اإ�سافية يرى �سرورة االلتزام بها اأثناء مزاولة 

الن�ساط مو�سوع الطلب. 
 

املادة )9(
اإلى )6( من هذا  املواد من )4(  املذكورة يف  الطلبات  لأيِّ طلب من  امل�شرف  رْف�س   يف حالة 
القرار لعدم ا�ستيفائه اأيًا من ال�سروط املن�سو�ص عليها يف القانون وجملد التوجيهات املعِني بالن�ساط 
املطلوب مزاولته وهذا القرار، يجب على امل�شرف ت�شمني الإخطار املذكور يف الفقرة الثانية من املادة 
دة للتََّظلُّم من قرار الّرْف�س، على األ تقل عن  )7( من هذا القرار اأ�شباب رْف�س الطلب واملدة املحدَّ

ثالثني يومًا من تاريخ الإخطار.   
 

 املادة )10(
 يجوز ملن رف�س له امل�شرف طلبًا من الطلبات املذكورة يف املواد من )4( اإلى )6( من هذا القرار 
الإخطار  الواردة يف  املدة  وذلك خالل  الطلب،  برْف�س  ال�شادر  القرار  امل�شرف من  لدى  يتظلَّم  اأْن 
دة له  بًا ومرفقة به امل�شتندات املوؤيِّ امل�شار اإليه يف املادة )9( من هذا القرار، على اأْن يكون التََّظلُّم م�شبَّ

م اإلى املدير التنفيذي املعِني بامل�شرف.  واأْن ُيقدَّ
َمه بنتيجة البتِّ فيه، بكتاب م�شجل م�شحوب بِعْلم  وعلى امل�شرف اأن يبتَّ يف التََّظلُّم ويخِطر مقدِّ
الو�شول، خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي التََّظلُّم، ويف حالة رْف�س امل�شرف للتََّظلُّم يجب اأْن يكون 

بًا. ْف�س م�شبَّ قرار الرَّ
     

املادة )11(
 يجوز للم�شرف - يف الأحوال املن�شو�س عليها يف الفقرة )3( من املادة )7( من القانون - اأن 
يقرر اإلغاء موافقته على تاأ�شي�س �شركة اخلاليا املحمية واإن�شاء خالياها، اأو على حتويل �شركة قائمة 
اإلى �شركة خاليا حممية، اأو على اإن�شاء خلية اأو اأكرث ل�شركة خاليا حممية قائمة، اأو تعديل تلك املوافقة 

اأو تقييدها اأو اإقرانها ب�سروط اإ�سافية. 
وُيخِطر امل�شرف �شركة اخلاليا املحمية املعنية بقراره ال�شادر ِوْفقًا للفقرة الأولى من هذه املادة، 
بكتاب م�شجل م�شحوب بِعْلم الو�شول، خالل خم�شة اأيام عمل من تاريخ �شدور القرار، على اأْن يت�شمن 
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الإخطار بيان الأ�شباب التي ُبِني عليها القرار.  
 

املادة )12(
 يجوز ل�شركة اخلاليا املحمية املعنية التََّظلُّم من قرار امل�شرف ال�شادر ِوْفقًا للمادة )11( من 
بًا ومرفقة  هذا القرار، وذلك خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ اإخطارها به، على اأْن يكون التََّظلُّم م�شبَّ

م اإلى املدير التنفيذي املعِني بامل�شرف. دة له، واأْن يقدَّ به امل�شتندات املوؤيِّ
مه بنتيجة البتِّ فيه، بكتاب م�شجل م�شحوب بِعْلم  وعلى امل�شرف اأن يبتَّ يف التََّظلُّم ويخِطر مقدِّ
الو�شول، خالل ع�شرة اأيام عمل من تاريخ تقدمي التََّظلُّم. ويف حالة رْف�س امل�شرف للتََّظلُّم يجب اأن 

بًا.  ْف�س م�شبَّ يكون قرار الرَّ
 

املادة )13(
 على الإدارات املخت�شة يف م�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتباًرا من 

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

        
 

  حمافظ م�سرف البحرين املركزي
  ر�سيد حممد املعراج         

�شدر بتاريخ: 5 رم�شان 1438هــــ 
المــــــوافــــــق: 31 مــايـــــــو 2017م

 


