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م�صرف البحرين املركزي
قرار رقم ( )13ل�سنة 2017
ب�ش�أن �شروط احل�صول على موافقة م�صرف البحرين املركزي
على �إن�شاء �ش َراكات اال�ستثمار املحدودة
محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )27ل�سنة  2015ب�ش�أن ال�سجل التجاري،
وعلى القانون رقم ( )18ل�سنة  2016ب�ش�أن �ش َراكات اال�ستثمار المحدودة ،وعلى الأخ�ص
المادة ( )6منه،
وبنا ًء على ع ْر�ض المدير التنفيذي لرقابة الم�ؤ�س�سات المالية،

قرر الآتي:
املادة ()1

في تطبيق احكام هذا القرار ،تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المب َّينة قرين كل
يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
منها ،ما لم ِ
الم�صرف :م�صرف البحرين المركزي.
القانون :القانون رقم ( )18ل�سنة  2016ب�ش�أن �ش َراكات اال�ستثمار المحدودة.
ال�شراكةٌّ � :أي من �ش َراكات اال�ستثمار المحدودة المن�ش�أة ِو ْفق ًا لأحكام القانون.
مقدِّم الطلبُّ � :أي �شخ�ص يتقدم بطلب الح�صول على موافقة من الم�صرف لإن�شاء ال�ش َراكة.
الن�شاطٌّ � :أي من الأن�شطة الم�شار �إليها في المادة ( )2من القانون.
ال�شريك المت�ضامنٌّ � :أي من ال�شركاء الم�شار �إليهم في البند (�أ) من الفقرة ( )3من المادة
( )3من القانون.
مجلد التوجيهات :مجلد التوجيهات ال�صادر من الم�صرف والذي يت�ضمن توجيهات ِّ
تنظم
عمل الخدمات الخا�ضعة للرقابة.
الإدارة المخت�صة :الجهة الإدارية المخت�صة ب َم ْ�سك ال�سجل التجاري وفق ًا لقانون ال�سجل
التجاري.

العدد–3303 :الخميس 2مارس 2017

املادة ()2

يمنح الم�صرف موافقته على �إن�شاء ال�ش َراكة بعد ا�ستيفاء مقدِّ م الطلب لل�شروط المن�صو�ص
عليها في القانون ومجلد التوجيهات وهذا القرار.

املادة ()3

ُي�شت َرط عند التقدم بطلب �إن�شاء �ش َراكة موافاة الم�صرف بما يلي:
 -1اال�ستمارات التالية والتي يمكن الح�صول عليها من الموقع الإلكتروني للم�صرف ،وذلك بعد
تعبئتها ،وهى:
�أ  -ا�ستمارة طلب الموافقة على �إن�شاء �ش َراكة ا�ستثمارية محدودة.
 ا�ستمارة الطلب الخا�صة بالن�شاط المراد مزاولته وفقا لأحكام مجلد التوجيهات. ا�ستمارة طلب الموافقة على ال�شريك المت�ضامن �أو ال�شركاء المت�ضامنين و�إنْ تعددوا.ب  -جميع الم�ستندات المطلوبة والم�شار �إليها في مجلد التوجيهات.
ج  -ما يفيد �سداد الر�سوم المق َّررة بموجب القانون.

املادة ()4

يقوم الم�صرف بدرا�سة طلب �إن�شاء ال�ش َراكة ومرفقاته الواردة في المادة ( )3من هذا
القرار للت ََّح ُّقق من ا�ستيفائه لل�شروط الالزمة ،وذلك ِو ْفق ًا لأحكام القانون ومجلد التوجيهات
وه��ذا القرار ،خالل المدة المن�صو�ص عليها في مجلد التوجيهات بح�سب الن�شاط المراد
مزاولته .وللم�صرف �أنْ يطلب �إجراء ما يراه منا�سب ًا من تعديالت على الطلب وا�ستيفاء ما يلزم
للبت فيه.

املادة ()5

يجوز للم�صرف م ْنح الموافقة المبدئية لإن�شاء ال�ش َراكة وت�سجيلها لدى الإدارة المخت�صة،
بعد ا�ستيفاء ما يلي:
�	-1أن يكون مقدِّ م الطلب قد ا�ستوفى جميع الم�ستندات والمتطلبات الم�شار �إليها في المادتين ()3
و( )4من هذا القرار.
 -2الح�صول على موافقة الم�صرف الخطية على ال�شريك المت�ضامن �أو ال�شركاء المت�ضامنين
بح�سب الأحوال.

املادة ()6

يتع َّين للح�صول على موافقة الم�صرف النهائية ب�إن�شاء ال�ش َراكة �أنْ يكون مقدِّ م الطلب �أو
من يمثله قد ا�ستوفى الم�ستندات الآتية:
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 -1ن�سخة مو َّثقة من اتفاق ال�ش َراكة.
 -2ن�سخة مو َّثقة من العقد والنظام الأ�سا�سي لت�أ�سي�س �شركة ال�شريك المت�ضامن ،في حالة ال�شركة
ذات الغر�ض الخا�ص.
ويخطر الم�صرف مقدِّ م الطلب بقراره كتابي ًا خالل الفترة المن�صو�ص عليها في مجلد
ِ
التوجيهات بح�سب الن�شاط المراد مزاولته.
ويجوز للم�صرف �أنْ يفر�ض �أية �شروط يرى �ضرورة االلتزام بها في حالة موافقته على طلب
�إن�شاء ال�ش َراكة.

املادة ()7

�صدر الم�صرف قرار ًا بر ْف�ض طلب �إن�شاء ال�ش َراكة �إذا لم يكن م�ستوفي ًا لل�شروط المن�صو�ص
ُي ِ
خطر مقدِّ م الطلب كتابة بما يلي:
عليها في القانون ومجلد التوجيهات وهذا القرار ،على �أن ُي ِ
 -1القرار ال�صادر بالرف�ض والأ�سباب التي ُب ِن َي عليها.
 -2المدة المحددة لل َّت َظلُّم من هذا القرار ،على �أال تقل عن ثالثين يوم ًا من تاريخ الإخطار.

املادة ()8

يجوز لمقدِّ م الطلب الت ََّظلُّم من قرار الم�صرف ال�صادر بر ْف�ض طلبه ،وذلك في المدة
المقررة في خطاب الم�صرف ال�صادر بهذا ال�ش�أن ،على �أنْ يكون الت ََّظلُّم م�س َّبب ًا ،ومر َفقة به
الم�ستندات الم�ؤ ِّيدة له ،و�أنْ يق َّدم �إلى المدير التنفيذي المع ِني بالم�صرف.
وعلى الم�صرف البت في الت ََّظلُّم و�إخطار المتظ ِّلم بالقرار ال�صادر ب�ش�أنه خالل ثالثين يوم ًا
من تاريخ تقديم الت ََّظلُّم.

املادة ()9

على الإدارات المخت�صة في الم�صرف تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به اعتبار ًا من اليوم التالي
لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�سمية.

�صدر بتاريخ 29 :جمادى الأولى 1438ه ـ
الم ــواف ـ ـ ـ ــق 26 :فـب ــرايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 2017م

محافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�شيد محمد املعراج

