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م�شرف البحرين المركزي

قرار رقم ) 43 ( ل�شنة 2011 

باإ�شدار لئحة  �شروط منح الترخي�ص بتقديم الخدمات 

الخا�شعة للرقابة

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،

التراخي�س  عن  الم�شتحقة  الر�شوم  فئات  بتحديد   2007 ل�شنة   )1( رقــم  القرار  وعلى 

والخدمات التي يقدمها م�شرف البحرين المركزي، وتعديالته،

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

المركزي، وتعديالته،

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

قرر الآتي:

المادة الأولى

ُيعمل باأحكام الالئحة المرافقة لهذا القرار ب�شاأن �شروط منح الترخي�س بتقديم الخدمات 

الخا�شعة للرقابة طبقًا لأحكام قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر 

بموجب القانون رقم )64( ل�شنة 2006.

المادة الثانية

القرار  هذا  تنفيذ  يخ�شه-  فيما  كل  المركزي-  البحرين  بم�شرف  المعنية  الإدارات  على 

الجريدة  في  ن�شرهما  لتاريخ  التالي  اليوم  من  اعتبارًا  بهما  وُيعمل  له،  المرافقة  والالئحة 

الر�شمية.

محافظ م�شرف البحرين المركزي

ر�شيد محمد المعراج           

�شدر بتاريخ: 22 رم�شان 1432هـ

الموافـــــــق: 22 اأغ�شط�س 2011م
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لئحة ب�شاأن �شروط منح الترخي�ص

بتقديم الخدمات الخا�شعة للرقابة

مادة )1(

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

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

ال�شــــادر  المـــاليـــــة  والموؤ�شـــــ�شات  المركـــــزي  البحــــرين  م�شــــرف  قانون  ال��ق��ان���ن: 

بالقــــانـــون رقم )64( ل�شنة 2006.

الم�شرف: م�شرف البحرين المركزي.

التوجيهات ال�شادر من الم�شرف والذي يت�شمن توجيهات تنظم  مجلد  الت�جيهات:  مجلد 

عمل الخدمات الخا�شعة للرقابة.

طالب الترخي�ص: اأي �شخ�س يتقدم بطلب الح�شول على ترخي�س من الم�شرف لتقديم اأي 

من الخدمات الخا�شعة للرقابة.

المملكة: مملكة البحرين.

مادة )2(

يخت�س الم�شرف بمنح الترخي�س بتقديم اأي من الخدمات الخا�شعة للرقابة بعد ا�شتيفاء 

طالب الترخي�س ال�شروط المن�شو�س عليها في هذه الالئحة.

مادة )3(

يجوز للم�شرف منح الترخي�س في المملكة بعد ا�شتيفاء طالب الترخي�س لل�شروط الآتية:

اأ -  تقديم الوثائق الم�شار اإليها في هذه الالئحة.

ب- اتخاذ ال�شكل القانوني الذي يحدده الم�شرف وح�شب الترخي�س المطلوب.

ج- اأن تكون اإدارة ومقر طالب الترخي�س موجودة في المملكة.

المعنية  الم�شرف  واأنظمة  بلوائح  الترخي�س  بطالب  العالقة  ذوو  الم�شيطرون  تقيد    - د 

لل�شيطرة ال�شارية في ذلك التاريخ.

هـ-  تنا�شب موؤهالت وخبرة اأع�شاء مجل�س الإدارة واأ�شحاب المنا�شب الإدارية لدى المرخ�س 

له مع مهامهم الوظيفية، وا�شتيفاء جميع متطلبات الم�شرف الأخرى.

 و - المحافظة على م�شتوى راأ�س المال المطلوب من قبل الم�شرف كم�شتوى منا�شب لالأعمال 

المزمعة.
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 ز-  اعتماد اأنظمة داخلية لعملياته تتنا�شب مع حجم ونوعية اأن�شطته وفق تقدير الم�شرف.

ح-   الحتفاظ في مقره ب�شجالته المحا�شبية وغيرها من ال�شجالت التي يحددها الم�شرف.

بعد  وذلك  �شنويًا،  ح�شاباته  لمراجعة  والخبرة  الكفاءة  ذوي  من  خارجي  مدقق  تعيين  ط-   

الح�شول على الموافقة الم�شبقة من الم�شرف ب�شكل �شنوي.

ي-   التقيد باأية �شروط اأخرى يتطلبها الم�شرف بما في ذلك –على �شبيل الذكر ل الح�شر- 

ال�شروط المتعلقة بطبيعة ال�شوق وما اإذا كان منح الترخي�س في �شالح القطاع المالي في 

مجلد  من  الترخي�س  متطلبات  ف�شل  في  الــواردة  الخا�شة  وال�شروط  عدمه،  من  المملكة 

التوجيهات.

مادة )4(

اإ�شافة اإلى ما ورد في المادة )3( من هذه الالئحة، يجب على طالب الترخي�س اأن يرفق 

بطلب الترخي�س الوثائق التالية:

اأ-   ال�شتمارات التي يمكن الح�شول عليها من الموقع اللكتروني للم�شرف وهي:

1-  ا�شتمارة رقم )1( »طلب الح�شول على ترخي�س«.

2- ا�شتمارة رقم )2( »الموافقة على الم�شيطرين«.

3-  ا�شتمارة رقم )3( »الموافقة على اأ�شحاب المنا�شب الإدارية للمرخ�س له«.

ب- م�شودة عقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي.

ج -  خطاب معتمد من قبل ممثل اأو م�شئول مخول عن طالب الترخي�س موجه اإلى مدير اإدارة 

التي  والأعمال  والأن�شطة  الموؤ�ش�شين  نبذة عن  يت�شمن  بالم�شرف  وال�شيا�شات  التراخي�س 

�شيقوم طالب الترخي�س بها.

اأو ما يعادلها في بلد المن�شاأ  ال�شجل التجاري  د -  ن�شخة م�شدقة وفقًا لالأ�شول، من �شهادة 

والترخي�س الممنوح له من ال�شلطات المخت�شة في الخارج لممار�شة الأعمال المالية.

الم�شئولة  اأو الجهة  الترخي�س  اإدارة طالب  هـ- قرار م�شدق وفقًا لالأ�شول �شادر عن مجل�س 

ل�شركة  فــرع  اأو  محلية  �شركة  لتاأ�شي�س  الطلب  كــان  اإذا  عما  النظر  )بغ�س  اإدارتـــه  عن 

اأجنبية(.

المن�شاأ  بلد  في  الترخي�س  طالب  على  بالرقابة  المخت�شة  ال�شلطات  من  معتمد  خطاب  و-  

طالب  كان  اإذا  ما  حالة  في  وذلك  المملكة،  في  الن�شاط  لمزاولته  ممانعتها  عدم  مت�شمن 

باأن المجموعة  التاأكيد  الترخي�س جزءًا من مجموعة موؤ�ش�شات مالية خا�شعة للرقابة؛ مع 

والمالءة  المال  راأ�س  كفاية  فيها  بما  الرقابية  بالمتطلبات  وملتزمة  جيد  رقابي  و�شع  في 

المالية.
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ز-  درا�شة جدوى اقت�شادية تتعلق بالأعمال المتوقعة تبين بو�شوح الهيكل التنظيمي، والأن�شطة 

الأرباح  ح�شاب  وبيان  فيها،  للعمل  المملكة  اختيار  واأ�شباب  �شيزاولها،  التي  والأعــمــال 

التقديري  النقدي  والتدفق  المرتقبة  والميزانيات  الأ�شول والخ�شوم،  والخ�شائر، وميزانية 

للثالث �شنوات المقبلة، مع تو�شيح الفترا�شات التي بنيت عليها تلك الح�شابات.

اأعمال  عن  المدققة  ال�شنوية  التقارير  من  ن�شخة  محلية،  �شركة  تاأ�شي�س  طلب  حالة  في  ح-   

الم�شيطرين لطالب الترخي�س اأو المجموعة لل�شنوات الثالث الأخيرة.

اأعمال  عن  المدققة  ال�شنوية  التقارير  من  ن�شخة  المملكة،  في  فرع  فتح  طلب  حالة  في    - ط 

طالب الترخي�س )المكتب الرئي�شي( لل�شنوات الثالث الأخيرة.

ي -  ن�شخة من مذكرة الكتتاب في راأ�شمال طالب الترخي�س للح�شول على الموافقة الخطية 

اأو  العام  الكتتاب  عليها  ينطبق  التي  لل�شركات  بالن�شبة  وذلــك  الم�شرف  من  الم�شبقة 

الكتتاب الخا�س ح�شب الأحوال.

ك -  اأية وثائق اأو معلومات اأخرى يطلبها الم�شرف.

ال�شروط  بع�س  من  طبيعيًا  �شخ�شًا  كان  اإذا  الترخي�س  طالب  اإعفاء  للم�شرف  ويجوز 

المذكورة اأعاله.

مادة )5(

الترخي�س ح�شب كل حالة على  الم�شيطرين لدى طالب  للم�شرف، طلب �شمان من  يجوز 

في  تقديمها  المطلوب  الم�شتندات  �شمن  من  وذلك  منا�شبًا،  الم�شرف  يراه  ما  ووفق  حدة 

المادة )4( من هذه الالئحة.

مادة )6(

في حالة طلب ترخي�س لتاأ�شي�س بنك، ي�شترط اأن يكون من بين الم�شاهمين موؤ�ش�شة واحدة 

ملكيتها عن 20% من  تقل ح�شة  ل  واأن  للرقابة،  الخا�شعة  المالية  الموؤ�ش�شات  الأقل من  على 

اأ�شهم البنك المراد ترخي�شه. 

طالبي  على  اأعــاله  المذكور  ال�شرط  تطبيق  حــدة،  على  حالة  كل  ح�شب  للم�شرف،  ويجوز 

ترخي�س موؤ�ش�شة مالية غير م�شرفية.

مادة )7(

الواردة في هذه الالئحة، ي�شترط للموافقة  لل�شروط  مع مراعاة ا�شتيفاء طالب الترخي�س 

النهائية على الترخي�س اأن يكون الم�شرف قد ا�شتلم منه اأو من يمثله:
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 اأ-   خطاب من بنك تجزئة في المملكة يفيد باأن راأ�س المال المدفوع الخا�س به ح�شبما هو 

من�شو�س عليه في درا�شة الجدوى، قد تم تحويله اإلى ح�شاب لدى ذلك البنك.

ب-  ر�شوم الترخي�س لل�شنة الأولى كما هو محدد في القرار رقم )1( ل�شنة 2007 وتعديالته.

مادة )8(

منا�شبة  مهنية  وكفاءة  وحر�س  بنزاهة  اأعماله  مزاولة  من  التاأكد  له  المرخ�س  على  يجب 

دون الم�شا�س بم�شالح العمالء الحاليين اأو المحتملين.

مادة )9(

يجوز للم�شرف بح�شب الأحوال تعديل الترخي�س اأو اإلغاوؤه في حالة عدم ا�شتيفاء المرخ�س 

له في اأي وقت اأي من ال�شروط المن�شو�س عليها في هذه الالئحة، اأو في حالة عدم �شحة اأو 

دقة اأي من المعلومات اأو الوثائق المقدمة مع طلب الترخي�س.


