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م�سرف البحرين المركزي

قرار رقم )٢٧( ل�سنة ٢٠١٢

ب�ساأن مراجعة الجزاءات والتدابير االإدارية 

التي يمكن لم�سرف البحرين المركزي 

توقيعها على المرخ�س 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،

البحرين  م�شرف  لرقابة  الخا�شعة  الخدمات  ب�شاأن   200٧ ل�شنة   )1( رقم  الالئحة  وعلى 

المركزي، وتعديالتها،

وعلى القرار رقم )4٣( ل�شنة 20١١ باإ�شدار لئحة �شروط منح الترخي�س بتقديم الخدمات 

الخا�شعة للرقابة،

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

قرر االآتي:

مادة )١(

كل  قرين  المبينة  المعاني  التالية  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار،  هذا  اأحكام  تطبيق  في 

منها، ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الم�سرف: م�شرف البحرين المركزي.

المحافظ: محافظ م�شرف البحرين المركزي.

من  اأي  بتقديم  المركزي  البحرين  م�شرف  قبل  من  له  مرخ�س  �شخ�س  اأي  له:  المرخ�س 

الخدمات الخا�شعة لرقابة الم�شرف. 

لجنة المراجعة: اللجنة المن�شو�س عليها في المادة )2( من هذا القرار.

لجنة االعترا�سات: اللجنة المن�شو�س عليها في المادة )6( من هذا القرار.

مادة )٢(

موظفي  بين  مــن  المحافظ  يختارهم   ، وع�شوين  رئي�س  مــن  المراجعة  لجنة  ُت�شكل 

الم�شرف.
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ويكون للجنة اأمين �شر يختاره المحافظ من بين موظفي الم�شرف، ويتولى اإعداد �شجالت 

اللجنة  اجتماعات  لح�شور  الدعوات  وتوجيه  رئي�شها،  مع  بالتن�شيق  اللجنة،  اأعمال  وجــدول 

اللجنة من  به رئي�س  اللجنة، ف�شاًل عما يكلفه  وكتابة محا�شر الجتماعات وت�شجيل تو�شيات 

مهام اأخرى.

مادة )٣(

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، اأو 

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

الممنوحة لهم.

    وت�شتعين اللجنة في عملها بالم�شتندات والدلئل المقدمة لها من  المدير التنفيذي المعني 

اأهل  بهم من  ال�شتعانة  ترى  بمن  ت�شتعين  اأن  ولها  المعنية،  الإدارات  بقية  ومن  الم�شرف  في 

الخبرة، من داخل الم�شرف اأو من خارجه.

مادة )٤(

يحيل المدير التنفيذي المعني في الم�شرف الجزاءات والتدابير الإدارية المزمع توقيعها 

على المرخ�س لهم اإلى لجنة المراجعة.

اإلى قيام المرخ�س له  وتقوم اللجنة بالنظر في الأ�شباب والم�شتندات والدلئل التي ت�شير 

المعني بالمخالفات التي ت�شتوجب  توقيع الجزاء اأو التدبير الإداري.

والدلئل  والم�شتندات  الأ�شباب  حــول  المعني  التنفيذي  المدير  من  ال�شتف�شار  وللجنة 

المقدمة اأو طلب م�شتندات ودلئل اإ�شافية ح�شب مقت�شى الحال.

المعني،  التنفيذي  المدير  من  اإليها  المحال  الطلب  في  تو�شيتها  ت�شدر  اأن  اللجنة  وعلى 

خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإحالة الطلب اإليها، اإما بعدم كفاية الأ�شباب والم�شتندات والدلئل 

التدبير  اأو  بتاأييد توقيع الجزاء  اأو   ، اإليه  المن�شوبة  التي ترجح ارتكاب المرخ�س له للمخالفة 

الإداري اأو تعديله اأو ا�شتبداله باآخر، ويجوز لها تمديد ميعاد اإ�شدار التو�شية خم�شة ع�شر يومًا 

اإ�شافية متى راأت �شرورة لذلك، وت�شدر اللجنة تو�شياتها بموافقة جميع اأع�شائها. 

وفي جميع الحالت، ترفع اللجنة تو�شياتها اإلى المحافظ للت�شرف في الأمر.
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مادة )٥(

بهذا  المعني  التنفيذي  المدير  ويبلغ  المراجعة  لجنة  تو�شية  ب�شاأن  قراره  المحافظ  ي�شدر 

القرار.

اإداري معين في حق المرخ�س له،  اأو تدبير  وفي حالة �شدور قرار المحافظ بتوقيع جزاء 

يقوم المدير التنفيذي المعني باإخطار المرخ�س له باأوجه المخالفة المن�شوبة اإليه وال�شواهد 

عليه  توقيعه  المزمع  الإداري  التدبير  اأو  والجزاء  لها  ارتكابه  ترجح  التي  الجدية  والدلئل 

والمهلة المحددة لالعترا�س كتابة على الجزاء اأو التدبير الإداري المزمع توقيعه على األ تقل 

له  المرخ�س  قيام  دون  المدة  هذه  انتهاء  حالة  وفي  الإخــطــار،  تاريخ  من  يومًا  ثالثين  عن 

بالعترا�س، يعتبر قرار المحافظ نافذًا في حق المرخ�س له. 

مادة )٦(

موظفي  بين  من  المحافظ  يختارهم  وع�شوين،  رئي�س  من  العترا�شات  لجنة  ُت�شكل       

الم�شرف.

ويكون للجنة اأمين �شر يختاره المحافظ من بين موظفي الم�شرف، ويتولى اإعداد �شجالت 

اللجنة  اجتماعات  لح�شور  الدعوات  وتوجيه  رئي�شها،  مع  بالتن�شيق  اللجنة،  اأعمال  وجــدول 

اللجنة من  به رئي�س  اللجنة، ف�شاًل عما يكلفه  وكتابة محا�شر الجتماعات وت�شجيل تو�شيات 

مهام اأخرى.

مادة )٧(

   تخت�س لجنة العترا�شات بالبحث في اعترا�شات المرخ�س لهم على  الجزاءات والتدابير 

الإدارية المزمع توقيعها عليهم بمقت�شى الفقرة الثانية من المادة )5( من هذا القرار.

   وت�شتعين اللجنة في عملها بالم�شتندات والدلئل المقدمة من المدير التنفيذي المعني ومن 

اأهل الخبرة،  اأن ت�شتعين بمن ترى ال�شتعانة بهم من  بقية الإدارات المعنية بالم�شرف، ولها 

من داخل الم�شرف اأو من خارجه.

مادة )٨(

     يقدم المرخ�س له اعترا�شه م�شببًا على الجزاء اأو التدبير الإداري المزمع توقيعه عليه اإلى 

القرار،  هذا  من   )5( المادة  في  عليها  المن�شو�س  المدة  خالل  المعني،  التنفيذي  المدير 

م�شفوعًا بما قد يوؤيده من م�شتندات واأوراق ومعلومات وبيانات، ويحيل المدير التنفيذي المعني 

العترا�س اإلى لجنة العترا�شات. 
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والدلئل  الم�شتندات  حول  المعني  التنفيذي  المدير  من  ال�شتف�شار  العترا�شات  وللجنة 

المقدمة اأو طلب م�شتندات ودلئل اإ�شافية ح�شب مقت�شى الحال ، كما يجوز لها ال�شتماع اإلى 

اعترا�شات المرخ�س له على الجزاء اأو التدبير الإداري المزمع توقيعه عليه. 

اإليها من المدير  اإحالته     وت�شدر اللجنة تو�شية في العترا�س خالل ثالثين يومًا من تاريخ 

قرار  عليها  بني  التي  والدلئل  الم�شتندات  كانت  اإن  العترا�س  بقبول  اإما  المعني،  التنفيذي 

المعتر�س  له  المرخ�س  ارتكاب  لترجيح  تكفي  ل  الإداري  التدبير  اأو  الجزاء  بتوقيع  المحافظ 

للمخالفة المن�شوبة اإليه، اأو برف�س العترا�س وتاأييد توقيع الجزاء اأو التدبير الإداري المزمع 

توقيعه عليه. 

التنفيذي  المدير  ويبلغ  المحافظ،  من  الإداري  التدبير  اأو  الجزاء  �شاأن  في  القرار  وي�شدر 

المعني المرخ�س له بالقرار بكتاب م�شجل بعلم الو�شول ، خالل �شبعة اأيام من تاريخ �شدوره.

مادة )٩(

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 البحرين المركزي

                 ر�سيد محمد المعراج  

�شدر بتاريخ: 26 �شعبان 14٣٣هـ

المـــوافــــــــق: ١6 يــــوليــو 20١2م


