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م�سرف �لبحرين �لمركزي

قر�ر رقم )20( ل�سنة  2013

بتعديل بع�ض �أحكام �لقر�ر رقم )27( ل�سنة 2012 

ب�ساأن مر�جعة �لجز�ء�ت و�لتد�بير �الإد�رية �لتي يمكن 

لم�سرف �لبحرين �لمركزي توقيعها على �لمرخ�ض لهم

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون 

رقم )64( ل�شنة 2006،

وعلى القرار رقم )27( ل�شنة2012 ب�شاأن مراجعة الجزاءات والتدابير الإدارية التي يمكن 

لم�شرف البحرين المركزي توقيعها على المرخ�س لهم،

وبناًء على عر�س رئي�س لجنة ال�شيا�شات الرقابية بالم�شرف،

قرر �الآتي:

مادة )1(

ب�شاأن   2012 ل�شنة   )27( رقم  القرار  من   )3( المادة  من  الأولــى  الفقرة  بن�س  ي�شتبدل 

على  توقيعها  المركزي  البحرين  لم�شرف  يمكن  التي  الإداريــة  والتدابير  الجزاءات  مراجعة 

المرخ�س لهم، الن�س الآتي:

مادة )3(

على  توقيعها  المزمع  ـــة  الإداري والتدابير  الــجــزاءات  بمراجعة  المراجعة  لجنة  تخت�س 

المرخ�س لهم ، المخالفين لأحكام قانون الم�شرف واللوائح والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له، 

التراخي�س  ل�شروط  اأو  الم�شرف،  عن  ال�شادرة  ال�شلة  ذات  التوجيهات  مجلدات  من  لأي  اأو 

في  الــواردة  الإداريــة  والتدابير  الجزاءات  بمراجعة  اللجنة  ذات  تخت�س  كما  لهم،  الممنوحة 

المادة )65( من قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية، المزمع توقيعها على 

اأي م�شئول يعمل لدى المرخ�س له في ع�شوية مجل�س الإدارة اأو في الوظائف التنفيذية.

مادة )2(

ت�شاف اإلى عنـــوان القـــــرار رقم )27( ل�شنة 2012 ب�شــــاأن مراجعــــة الجــــزاءات والتدابير 

الإدارية التي يمكن لم�شــــــرف البحرين المركزي توقيعــــها علــــى المرخــــ�س لهــــم، عبـــــارة 

." لديهم  التنفيذيين  والم�شئولين  اإدارتهم  مجال�س  " واأع�شاء 
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مادة )3(

التي  الإداريــة  والتدابير  الجزاءات  مراجعة  ب�شاأن  ل�شنة2012   )27( رقم  القرار  اإلى  ت�شاف   

يمكن لم�شرف البحرين المركزي توقيعها على المرخ�س لهم، مادتان جديدتان برقمي )6( 

مكرًرا، )8( مكرًرا ن�شهما الآتي:

مادة )6( مكرر�ً :

ل تطبق اأحكام المواد )3 ، 4 ، 5 ( من هذا القرار على اأي من الحالت الآتية: 

اأ - اتخاذ القرار بو�شع المرخ�س له تحت اإدارة م�شرف البحرين المركزي. 

ب-  الحالت ال�شتثنائية الأخرى التي ل تحتمل التاأخير وفقا لتقدير المدير التنفيذي المعني 

وبعد موافقة المحافظ.

مادة )8( مكرر�ً :

تطبق كافة الأحكام الواردة في المواد اأرقام )4(، )5(،)7(،)8( من هذا القرار والمقررة 

في �شاأن المرخ�س له، على اأع�شاء مجل�س الإدارة والم�شئولين التنفيذيين لدى المرخ�س له.

مادة )4(

على الإدارات المخت�شة في الم�شرف تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

ن�شره في الجريدة الر�شمية. 

محافظ م�سرف �لبحرين �لمركزي

                      ر�سيد محمد �لمعر�ج  

�شدر بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1434هـ   

الــمـــوافـــــــــق: 24 اأبــــــــــــريــــــــــل 2013م            
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