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م�سرف �لبحرين �لمركزي 

قر�ر رقم )33( ل�ضنة  2012

باإ�سد�ر لئحة ب�ساأن تحديد �إجر�ء�ت �لبت في طلبات �لبنوك

لتحويل �لأعمال �لم�سرفية في مملكة �لبحرين

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 الأخ�س المادتين )66( و )67( منه، 

البحرين  م�شرف  لرقابة  الخا�شعة  الخدمات  ب�شاأن   2007 ل�شنة   )1( رقم  الالئحة  وعلى 

المركزي، وتعديالتها،

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

ق�رر �لآتي:

�لمادة �لأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة المرافقة لهذا القرار ب�شاأن تحديد اإجراءات البت في طلبات البنوك 

لتحويل الأعمال الم�شرفية في مملكة البحرين. 

�لمادة �لثانية 

والالئحة  القرار  هــذا  تنفيذ  المركزي  البحرين  م�شرف  في  المخت�شة  الإدارات  على 

المرافقة له، وُيعمل بهما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ن�شرهما في الجريدة الر�شمية.

محافظ م�سرف �لبحرين �لمركزي

ر�سيد محمد �لمعر�ج        

�شدر بتاريخ : 24 رم�شان 1433هـ

الموافــــــق :12 اأغ�شط�س 2012م
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لئحة ب�ساأن

تحديد �إجر�ء�ت �لبت في طلبات �لبنوك

 لتحويل �لأعمال �لم�سرفية

في مملكة �لبحرين

مادة )1(

تعاريف

في تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل 

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

�لم�سرف: م�شرف البحرين المركزي. 

�لمحافظ: محافظ م�شرف البحرين المركزي. 

�لقانون: قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 

ل�شنة 2006، 

�لبنك: اأي بنك عامل في المملكة بناًء على ترخي�س �شادر له من الم�شرف، 

رقم  وفقًا لالئحة  الم�شرف  لرقابة  التي تخ�شع  الأعمال  كافة  للرقابة:  �لخا�سعة  �لخدمة 

)1( ل�شنة 2007 ب�شاأن الخدمات الخا�شعة لرقابة م�شرف البحرين المركزي، وتعديالتها. 

الخا�شعة  الخدمات  من  اأي  على  جزئيًا  اأو  كليًا  ت�شتمل  التي  الأعمال  الم�شرفية:  الأعمال 

للرقابة. 

هذه  لأحكام  طبقًا  الم�شرفية  اأعماله  من  جزء  اأي  تحويل  في  يرغب  الذي  البنك  �لمحول: 

الالئحة.

�لمحول �إليه: اأي �شخ�س ُمرخ�س له بتقديم الأعمال الم�شرفية مو�شع التحويل.

مادة )2( 

حظر �لتحويات  غير �لمو�فق عليها

اإل بعد الح�شول على  اإليه  اإلى المحول  اأي من الأعمال الم�شرفية  ل يجوز للمحول تحويل 

موافقة كتابية م�شبقة من الم�شرف وفقًا لأحكام هذه الالئحة.

ول يطبق الحظر الم�شار في الحالت الآتية: 

اأو كليهما معًا دون اأن ي�شمل هذا  1- اقت�شار الأعمال الُمّحولة على اأ�شول اأو خ�شوم المحّول 

التحويل اأيًا من الخدمات الخا�شعة للرقابة.
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اأو  اأ�شول  اإجمالي  من   %  )5( من  اأقل  تمثل  التي  الم�شرفية  الأعمال  من  اأي  تحويل  عند   -2

ي�شبق  الذي  المالي  للربع  المجّمعة  غير  المالي  المركز  قائمة  في  المثبتة  المحول  خ�شوم 

تحويلها.  تاريخ  من  �شهر  خالل  بها  الم�شرف  اإخطار  يتم  اأن  على  التحويل  طلب  تاريخ 

ويلتزم المحول اإليه بالح�شول على موافقة الم�شرف في حالة كون الترخي�س الممنوح له ل 

ي�شمح له بتقديم الأعمال الم�شرفية المحولة في مملكة البحرين.  

مادة )3(

كيفية تقديم طلب �لتحويل

المدير  اإلى  لذلك  المعدة  ال�شتمارة  على  الم�شرفية  الأعمال  تحويل  طلب  المحول  يقدم 

لما  طبقًا  للطلب  الموؤيدة  الم�شتندات  بها  مرفقًا  الم�شرف،  في  الم�شرفية  للرقابة  التنفيذي 

يحدده الم�شرف.

مادة )4( 

�لتقييم �لمبدئي لطلب �لتحويل

يجري الم�شرف التقييم المبدئي لطلب التحويل والم�شتندات المرفقة به وذلك للتاأكد ما 

اإذا كانت طبيعة الأعمال المراد تحويلها تتطلب موافقته من عدمه. 

�لمادة )5( 

�لإعان عن طلب �لتحويل

طلب  الم�شرف  يعلن  التحويل،  لطلب  المبدئي  التقييم  على  الم�شرف  موافقة  حال  في 

باللغة  اإحداهما  ت�شدر  محليتين  يوميتين  �شحيفتين  وفي  الر�شمية   الجريدة  في  التحويل 

اإلى تقديم  اأن يت�شمن الإعالن دعوة اأ�شحاب ال�شاأن  العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على 

اعترا�شاتهم على التحويل اإلى الم�شرف خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ الإعالن، ويتحمل طالب 

التحويل م�شاريف الن�شر. 

مادة )6(

�لبت في طلب �لتحويل

اإليها في المادة )5( من هذه الالئحة بدرا�شة  يقوم الم�شرف بعد انق�شاء المدة الم�شار 

طلب التحويل مع الأخذ بعين العتبار العترا�شات المقدمة، وال�شروط المن�شو�س عليها في 

اأو �شروط يرى �شرورة  المادة )67- ب( من القانون. وللم�شرف اأن ُيقرن موافقته باأي قيود 

اللتزام بها.
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مادة )7(

�لإخطار بقر�ر �لبت في طلب �لتحويل

اأيام عمل  التحويل خالل خم�شة  في طلب  البت  بقرار  التحويل  الم�شرف مقدم طلب  يبلغ 

من تاريخ انتهاء فترة تقديم العترا�شات.

مادة )8(

ن�سر قر�ر �لبت في طلب �لتحويل

ين�شر القرار ال�شادر بالبت في طلب التحويل في الجريدة الر�شمية وفي �شحيفتين يوميتين 

من  اعتبارًا  به  وُيعمل  النجليزية،  باللغة  والأخــرى  العربية  باللغة  اإحداهما  ت�شدر  محليتين 

التاريخ المبين به، ويتحمل طالب التحويل م�شاريف الن�شر.


