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م�شرف البحرين املركزي

 قرار رقم )33( ل�سنة 2018

ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�ض مبزاولة ن�شاط اأمني الُعْهدة

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 )23( ل�شنة 2016 يف �شاأن الُعَهد، وعلى الأخ�س املادتي 26 و72 

منه،
وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2011 باإ�شدار لئحة �شروط مْنح الرتخي�س بتقدمي اخِلْدمات 

اخلا�شعة للرقابة،
وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2015 ب�شاأن �شروط واإجراءات احل�شول على موافقة امل�شرف 

�س له اأو ل�شْغل اأيٍّ من وظائفه التنفيذية، املركزي للمر�شحي لع�شوية جمل�س اإدارة املرخنَّ
وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س مبزاولة ن�شاط اأمي 

الُعْهدة،
وبناًء على عْر�س املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر االآتي:

مادة )1(

فئات اأمناء الُعَهد

اأمناء  الُعْهدة(  )اأمي  وي�شمل م�شطلح  )اأ( و)ب(،  بفئتي  الُعَهد  لأمناء  الرتخي�س  يكون 
الُعَهد من هاتي الفئتي.

ول يجوز لأمي الُعْهدة من الفئة )ب( ممار�شة ن�شاطه اإل من خالل امل�شاركة مع اأمي ُعْهدة 
من الفئة )اأ(، كما ل يجوز له امل�شاركة يف اإدارة اأكرث من اأربع ُعَهد، ومل�شرف البحرين املركزي 

رًا يقبله امل�شرف. م مربِّ املوافقة له على اأكرث من ذلك اإذا قدنَّ

مادة )2(

ال�شكل القانوين الأمني الُعْهدة

يجب اأن يتخذ اأمي الُعْهدة  من الفئة )اأ( اأحد الأ�شكال القانونية الآتية:
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�شة في مملكة البحرين. 1 -  �شركة موؤ�شنَّ
2 - فرع ل�شركة اأجنبية. 

�شة يف مملكة البحرين. ويجبْ  يتخذ اأمي الُعْهدة من الفئة )ب( �شكل �شركة موؤ�شنَّ

مادة )3(

طلب احل�شول على ترخي�ض اأمني الُعْهدة

ِوْفقًا  املركزي  البحرين  م�شرف  اإىل  الُعْهدة  اأمي  ترخي�س  على  احل�شول  طلب  م  ُيقدنَّ
لل�شروط والإجراءات املن�شو�س عليها يف القرار رقم )43( ل�شنه 2011 باإ�شدار لئحة �شروط 
مْنح الرتخي�س بتقدمي اخِلْدمات اخلا�شعة للرقابة، وُيعفى طالب ترخي�س اأمي ُعْهدة من الفئة 
القرار  من   )4( املادة  من  و)ط(  )ح(  )ز(،  البنود  يف  املذكورة  امل�شتندات  تقدمي  من  )ب( 

املذكور.

مادة )4(

املتطلبات االإ�شافية

عند النظر يف طلب ترخي�س اأمي الُعْهدة، يجب على م�شرف البحرين املركزي مراعاة ما 
يلي:

 اأ - ال�شمعـــة الح�شنة والمكانة الجيـــدة التي يتمتع بها طالب الترخي�س اأو ال�شركات التابعة له اأو 
ذات العالقة به.

نًا عدم ممانعتها  ب - راأي ال�شلطات المخت�شة بالرقابة في بلد تاأ�شي�س طالب الترخي�س، مت�شمِّ
لمزاولتـــه الن�شاط في مملكة البحرين، وذلك في حالة ما اإذا كان طالب الترخي�س خا�شعًا 
للرقابـــة اأو كان جـــزءًا من مجموعـــة موؤ�ش�شات مالية خا�شعة للرقابة فـــي بلد التاأ�شي�س، مع 
تاأكيـــد ال�شلطات الرقابية الم�شار اإليها باأن طالب الترخيـ�س والمجموعـة التـي ينتمـي اإليهـا 
- بح�شـــب الأحـــوال - في و�شع رقابي جيـــد وملتزمون بالمتطلبات الرقابيـــة بما فيها كفاية 

راأ�س المال والمالءة المالية. 
 ج - الت�شريعات والأو�شاع الرقابية ال�شارية على طالب الترخي�س اأو ال�شركات التابعة له اأو ذات 

العالقة به.
�شيه لدعمه عند اللزوم بعد ح�شوله   د - الو�شـــع المالي لطالب الترخي�س، ومدى ا�شتعداد موؤ�شِّ

على الترخي�س. 
�شيه واإداراته، فيما يتعلق باأمانتهم وُح�ْشن   هـ - �شجل الأعمـــال ال�شابقة لطالب الترخي�س وموؤ�شِّ

�شيرهم. 
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مادة )5(

احلد االأدنى لراأ�شمال اأمني الُعْهدة

دينار بحريني )خم�شة  )اأ( 75.000  الفئة  الُعْهدة من  اأمي  لراأ�شمال  الأدنى  يكون احلد 
البحرين  اأخرى مقبولة لدى م�شرف  يعادلها من عمالت  اأو ما  األف دينار بحريني(  و�شبعون 

املركزي.
ويكون احلد الأدنى لراأ�شمال اأمي الُعْهدة من الفئة )ب( 1000 دينار بحريني )األف دينار 

بحريني( اأو ما يعادلها من عمالت اأخرى مقبولة لدى امل�شرف.

مادة )6(

جمل�ض االإدارة، واالإدارة، والعاملون لدى اأمني الُعْهدة

اأ - يجـــب اأن تتـــم اإدارة اأمين الُعْهدة من الفئة )اأ( بوا�شطة مجل�ـــس اإدارة واإدارة تنفيذية تتوفر 
فيهمـــا وفـــي اأع�شائهما كافـــة متطلبات م�شرف البحريـــن المركزي ب�شـــاأن الكفاءة الفنية 
والمـــالءة الماليـــة، والتي يتـــم تحديدها �شمن مجلـــد التوجيهات ال�شـــادر عن الم�شرف. 
ويجـــب اأْن تتوفر في العاملين لديه الخبرة والموؤهالت والكفاءة الالزمة، واأْن يكون من بين 
هوؤلء العاملين م�شئول واحد على الأقل على راأ�س كل مجموعة اإدارية، على اأْن تكون له خبرة 
تزيـــد على خم�س �شنوات في مجال خدمات الُعَهد، واإثنان اآخران ل تقل خبرتهما عن ثالث 

�شنوات في ذات المجال.
ب - يجـــب اأن تتـــم اإدارة اأميـــن الُعْهدة من الفئة )ب( بوا�شطة مجل�ـــس اإدارة تتوفر في اأع�شائه 

متطلنَّبات م�شرف البحرين المركزي ب�شاأن الكفاءة والمالءة المالية. 

مادة )7(

املقر واالإدارة

مبملكة  الن�شاط  ملزاولة  مالئم  مقر  خالل  من  ن�شاطه  مبا�شرة  الُعْهدة  اأمي  على  يجب 
البحرين، واأْن يحتفظ بجميع امللفات وال�شجالت املحا�شبية يف هذا املقر. ويجب اأن تبيِّ تلك 

امللفات وال�شجالت املحا�شبية بدقة جميع اأن�شطة الُعَهد لدى اأمي الُعْهدة. 
 ويجب على اأمي الُعْهدة من الفئة )اأ( اأْن يطبق �شيا�شات واإجراءات و�شوابط فعالة ملزاولة 

ن�شاطه، تت�شمن نظامًا لإدارة املخاطر.  

مادة )8(

مة ِوْفقاً الأحكام ال�شريعة االإ�شالمية اخلدمات املقدَّ

ال�شريعة  لأحكام  ِوْفقًا  ُعَهد  خدمات  تقدمي  عند  )اأ(  الفئة  من  الُعْهدة  اأمي  على  يجب 
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الإ�شالمية، ال�شتعانة باإحدى هيئات الرقابة ال�شرعية، ويلتزم اأمناء الُعَهد امل�شاركون بالأحكام 
ال�شرعية ال�شادرة عن تلك الهيئة. 

مادة )9(

اال�شت�شارات اال�شتثمارية

ُمن�شئي  من  لعمالئه  ا�شتثمارية  ا�شت�شارات  تقدمي  �شالحية  )اأ(  الفئة  من  الُعْهدة  لأمي 
من  الُعْهدة  اأمي  على  وُيحَظر  اخل�شو�س،  هذا  يف  اآخر  لرتخي�س  احلاجة  دون  وذلك  الُعَهد، 

الفئة )ب( تقدمي تلك اخلدمة.

مادة )10(

ي�شتمر العمل برتاخي�س اأمناء الُعَهد ال�شادرة قبل العمل باأحكام هذا القرار وال�شارية وقت 
�شدوره، وُتعترَب تلك الرتاخي�س يف حكم تراخي�س اأمناء الُعَهد من الفئة )اأ(.

مادة )11(

ُيلغى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن �شروط واإجراءات الرتخي�س مبزاولة ن�شاط اأمي 
الُعْهدة، كما ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )12(

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به اعتبارًا من 
اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

  حمافظ م�شرف البحرين املركزي

 ر�شيــد حممــد املعــراج

�شدر بتاريخ: 12 �شـــوال 1439هـ
الـمـــوافــــــــق: 26 يــونيو  2018م


