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م�صرف البحرين المركزي

قرار رقم ( )17ل�سنة 2012
ب�ش�أن الئحة قواعد و�إجراءات
�إدراج وتداول الأوراق والأدوات المالية
في الأ�سواق المالية المرخ�ص لها من
قبل م�صرف البحرين المركزي

محافظ م�صرف البحرين المركزي:
بعد االطالع على قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون
رقم ( )64ل�سنة ،2006
وعلى قانون ال�شركات التجارية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة ،2001
وعلى قرار محافظ م�صرف البحرين المركزي رقم ( )59ل�سنة  2011ب�إ�صدار الئحة
�إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وانق�ضاء الرهن ورفع الحجز عنها،
وعلى مجلد التوجيهات ال�ساد�س ال�صادر عن م�صرف البحرين المركزي الخا�ص ب�أ�سواق
ر�أ�س المال،

قرر الآتي:
مادة ()1

يعمل ب�أحكام الئحة قواعد و�إج��راءات �إدراج وت��داول الأوراق والأدوات المالية بالأ�سواق
المالية المرخ�ص لها من قبل م�صرف البحرين المركزي المرافقة لهذا القرار.

مادة ()2

يلغى كل ن�ص يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار والالئحة المرافقة له.

مادة ()3

ُيعمل بهذا القرار والالئحة المرافقة له اعتبار ًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شرهما في الجريدة
الر�سمية.

							
�صدر بتاريخ 21 :رجب 1433هـ
الم ـ ــوافـ ـ ــق 11 :يوني ــو 2012م

ر�شيد محمد المعراج
محافظ م�صرف البحرين المركزي
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الئحة
قواعد و�إجراءات �إدراج وتداول الأوراق
والأدوات المالية في الأ�سواق المالية
المرخ�ص لها من قبل م�صرف البحرين المركزي
مادة ()1

لأغرا�ض تطبيق �أحكام هذه الالئحة؛ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين
كل منها ،ما لم يقت�ض �سياق الن�ص خالف ذلك:
القانون :قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة .2006
الم�صرف المركزي �أو الم�صرف :م�صرف البحرين المركزي.
المحافظ :محافظ م�صرف البحرين المركزي.
الأوراق والأدوات المالية :الأ�سهم وال�سندات التي ت�صدرها ال�شركات الم�ساهمة و�أدوات
الدين العام و�أية �أدوات مالية �أخرى يعتمدها الم�صرف المركزي ك�أوراق مالية.
ال�سوق� :سوق مرخ�ص له من قبل الم�صرف المركزي ليتم من خالله �إدراج وتداول الأوراق
والأدوات المالية طبقا لأحكام القانون.
قواعد الإدراج :القواعد المبينة بهذه الالئحة الخا�صة بتنظيم �إدراج وتداول الأوراق والأدوات
المالية في ال�سوق.
وكيل الإدراج� :إحدى ال�شركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية المرخ�ص لها من
قبل الم�صرف ،والتي يكون من بين �أغرا�ضها مزاولة ن�شاط �أو �أكثر من الأن�شطة الواردة في
المادة ( )80من القانون ،التي تتولى �إع��داد بيانات ووثائق الإدراج ،والتن�سيق مع الجهات
الر�سمية المخت�صة بهذا ال�ش�أن.
الجهات الم�صدرة :ال�شركات والجهات الأخ��رى التي تدرج �أوراقها �أو �أدواتها المالية في
ال�سوق طبق ًا للقانون.

مادة ()2

يجب على الجهات الم�صدرة للأوراق والأدوات المالية المن�صو�ص عليها في المادة ()86
من القانون الح�صول على موافقة الم�صرف الم�سبقة قبل �إدراج وبدء تداول الأوراق والأدوات
المالية لدى ال�سوق.
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مادة ()3

الأوراق والأدوات المالية التي يجوز �إدراجها في ال�سوق هي:
 -1الأوراق المالية ال�صادرة عن الجهات الم�صدرة الم�ؤ�س�سة في مملكة البحرين �أو التي تتخذ
من المملكة مقر ًا لها.
 -2الأوراق المالية التي ت�صدرها الجهات الم�صدرة الأجنبية التي يتم الموافقة عليها من قبل
الم�صرف.
 -3ال�سندات و�أدوات الدين و�صكوك التمويل الإ�سالمية ال�صادرة عن الجهات الم�صدرة
والحكومات والم�ؤ�س�سات والهيئات في مملكة البحرين �أو خارجها �سواء الإقليمية �أو الدولية
التي يتم الموافقة عليها من قبل الم�صرف.
 -4وحدات ال�صناديق اال�ستثمارية المرخ�ص �أو الم�صرح لها من قبل الم�صرف.
 -5العقود والخيارات الآجلة والم�شتقات المالية ال�صادرة عن الم�ؤ�س�سات المالية المرخ�ص
لها من قبل الم�صرف� ،أو من قبل ال�سلطات الإ�شرافية والرقابية المخت�صة خارج مملكة
البحرين والتي يتم الموافقة عليها من قبل الم�صرف.
� -6أية �أوراق �أو �أدوات �أو م�شتقات مالية يعتمدها ويوافق عليها الم�صرف.

مادة ()4

يجب �إدراج كافة الأوراق والأدوات المالية التي يتم طرحها لالكتتاب �أو التداول العام في
مملكة البحرين ،ويجوز بعد موافقة الم�صرف �إدراج الأوراق والأدوات المالية التي يتم طرحها
في اكتتاب خا�ص.

مادة ()5

يجب �أن تت�ضمن لوائح و�أدلة التعليمات ال�صادرة عن ال�سوق كافة �شروط ومتطلبات �إدراج
كل نوع �أو فئة من الأوراق �أو الأدوات المالية في هذا ال�سوق .وال يجوز العمل بهذه اللوائح �أو
الأدلة �إال بعد �إ�شهارها عبر الو�سائل والو�سائط التي يقرها الم�صرف وبعد موافقته.
ويجوز �أن يكون لل�سوق �أكثر من الئحة �أو دليل للتعليمات لذات النوع �أو الفئة ح�سب طبيعة
الأوراق �أو الأدوات المالية.
ويجب على الجهة الم�صدرة ا�ستيفاء ال�شروط والمتطلبات الم�شار �إليها �أعاله عند الإدراج.
ويلزم توافر هذه ال�شروط والمتطلبات ال�ستمرار �إدراج وتداول الأوراق والأدوات المالية.
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مادة ()6

ي�شترط لإدراج الأوراق �أو الأدوات المالية في ال�سوق ما يلي:
� -1أن تكون الجهة الم�صدرة م�ؤ�س�سة على نحو قانوني �سليم �سواء كانت م�ؤ�س�سة داخل مملكة
البحرين �أو خارجها� ،أو تكون �أودع��ت لدى الجهة المعنية بترخي�صها وت�سجيلها عقد
الت�أ�سي�س االبتدائي �أو النظام الأ�سا�سي �أو �أي��ة م�ستندات �أخ��رى متعلقة بترخي�صها �أو
ت�سجيلها لدى الجهة المعنية.
� -2أن تكون الورقة �أو الأداة المالية �صادرة عن جهة الإ�صدار ومودعة لدى الجهة المرخ�ص لها
من قبل الم�صرف بممار�سة ن�شاط �إيداع الأوراق المالية طبق ًا للمادة ( )94من القانون.
� -3سالمة وجاهزية الترتيبات والأنظمة الالزمة لإيداع وتقا�ص وت�سوية االلتزامات النا�شئة
عن التعامل في الأوراق والأدوات المالية طبق ًا ل�شروط التقا�ص بموجب عقد ال�سوق
المن�صو�ص عليه في المادة ( )108من القانون.
 -4توقيع اتفاقية الإدراج التي يعدها ال�سوق ويقرها الم�صرف بين كل من جهة الإ�صدار وال�سوق.
 -5تعيين وكيل �إدراج للعمل نيابة عن الجهة الم�صدرة في عالقاتها مع الم�صرف وال�سوق متى
ر�أى الم�صرف �ضرورة ذلك .
� -6أية �شروط �أو متطلبات �أخرى يحددها الم�صرف.

مادة ()7

على جهات الإ�صدار الراغبة في �إدراج �أوراق �أو �أدوات مالية �أن تتقدم �إلى الم�صرف بطلب
الإدراج مرفق ًا به الآتي:
 -1تعهد بااللتزام والتقيد بالآتي:
�أ -القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له خا�صة مجلد التوجيهات ال�ساد�س
ال�صادر عن الم�صرف والخا�ص ب�أ�سواق ر�أ�س المال.
ب� -شروط ومتطلبات معايير ال�شفافية والإف�صاح والن�شر ومعايير حوكمة ال�شركات ال�صادرة
عن الم�صرف والتي تكون الورقة �أو الأداة المالية المراد �إدراجها خا�ضع ًة لها.
ج-كافة الأحكام المن�صو�ص عليها بهذه الالئحة واتفاقية الإدراج.
د�-إيداع الأوراق والأدوات المالية المراد �إدراجها لدى جهة الإيداع والت�سوية والتقا�ص
المن�صو�ص عليها بالمادة ( )94من القانون.
هـ -تقديم كافة البيانات والمعلومات والإح�صاءات والم�ستندات التي يطلبها الم�صرف
بال�شكل وفي المواعيد التي يحددها الم�صرف.
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و -عدم اتخاذ �إي من الإج���راءات �أو الت�صرفات التي من �ش�أنها الت�أثير على حقوق
وم�صالح الم�ستثمرين وحملة الأوراق والأدوات المالية �إال بعد الح�صول على موافقة
الم�صرف الكتابية وذل��ك طبق ًا لل�شروط والأو���ض��اع التي يحددها عقد الت�أ�سي�س
والنظام الأ�سا�سي للجهة الم�صدرة �أو ن�شرة �إ�صدارها �أو �إدراجها ح�سب الأحوال.
 -2ن�شرة الإ�صدار �أو الإدراج الخا�صة بالورقة �أو الأداة المالية بح�سب الأحوال.
 -3ن�سخة طبق الأ�صل من القرار ال�صادر من الجمعية العمومية �أو مجل�س الإدارة �أو الم�ؤ�س�سين
 -ح�سب الأحوال  -بالموافقة على �إدراج وتداول الورقة �أو الأداة المالية في ال�سوق.

مادة ()8

على الجهة الم�صدرة والمتعاملين في الورقة �أو الأداة المالية االلتزام والتقيد ب�شروط
ومتطلبات الإدراج والتداول في الأوراق �أو الأدوات المالية المن�صو�ص عليها في لوائح و�أدلة
التعليمات ال�صادرة عن ال�سوق .ويعتبر التعامل في ال�سوق �إقرار ًا من قبل المتعاملين بقبول
اللوائح و�أدلة التعليمات ال�صادرة عن ال�سوق في هذا ال�ش�أن.
وعلى ال�سوق �إع�لان و�إ�شهار �شروط و�إج���راءات الإدراج والتداول لديه ،بعد موافقة كتابية
م�سبقة من الم�صرف على هذه ال�شروط والإج��راءات والت�صريح لل�سوق من قبل الم�صرف
با�ستخدام نظام التداول الآلي المعتمد لديه.
ويجب �أن تتم جميع التعامالت في الأوراق والأدوات المالية المدرجة لدى ال�سوق من خالل
�أحد الو�سطاء المرخ�ص لهم من قبل الم�صرف طبق ًا للمادة ( )89من القانون والم�صرح لهم
من قبل ال�سوق ك�أع�ضاء لإتمام التداول في الأوراق والأدوات المالية المدرجة.

مادة ()9

مع مراعاة قرار محافظ م�صرف البحرين المركزي رقم ( )59ل�سنة  2011ب�إ�صدار الئحة
�إجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها وانق�ضاء الرهن ورفع الحجز عنها؛ يجب على
المودع لديه الأوراق والأدوات المالية تحديد ال�شروط والإج��راءات الخا�صة ب�إيداع وتقا�ص
وت�سوية �أنواع الأوراق والأدوات المالية .وال يتم العمل بهذه ال�شروط والإجراءات �إال بعد موافقة
الم�صرف عليها ون�شرها عبر الو�سائل والو�سائط التي يقرها الم�صرف.
ويكون تحديد الحقوق وااللتزامات المترتبة على �إيداع وتقا�ص وت�سوية االلتزامات النا�شئة عن
التعامل في الأوراق والأدوات المالية بموجب اتفاقية �إي��داع الأوراق والأدوات المالية التي
تعدها الجهة المودع لديها الأوراق والأدوات المالية ويوافق عليها الم�صرف.
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المادة ()10

يجوز للم�صرف تعليق تداول �أية ورقة �أو �أداة مالية مدرجة لدى ال�سوق في �أي من الحاالت
التالية:
� -1إذا �أخلت الجهة الم�صدرة ب�أحكام هذه الالئحة.
� -2إذا �أخلت الجهة الم�صدرة ب�أي �شرط من �شروط قواعد الإدراج المن�صو�ص عليها في
لوائح و�أدلة التعليمات ال�صادرة عن ال�سوق.
 -3قبل �أو �أثناء عمليات الدمج �أو اال�ستحواذ �أو االمتالك.
� -4إذا تبين �أن هناك معلومات من �ش�أنها ت�ضليل الم�صرف �أو ال�سوق �أو المتعاملين في الورقة
�أو الأداة المالية المدرجة.
� -5إذا تبين وجود �إ�شاعات م�ؤثرة على حجم التداول �أو الأ�سعار قبل �أن تبادر الجهة الم�صدرة
لتو�ضيح �أو تفنيد مثل هذه الإ�شاعات.
� -6إذا تعر�ضت �أحجام التداول �أو �أ�سعار الورقة �أو الأداة المالية �إلى تغييرات طارئة� ،صعود ًا
�أو هبوط ًا ،دون �أن تبرر المعلومات المعلنة في ال�سوق مثل هذه التغييرات الطارئة.
� -7أية حاالت �أو ظروف ا�ستثنائية �أخرى يقررها الم�صرف.
وي�صدر الم�صرف قرار ًا بتعليق تداول �أية ورقة �أو �أداة مالية في �أي من الحاالت المن�صو�ص
عليها بالفقرة ال�سابقة ،وعلى ال�سوق تنفيذ هذا القرار و�إخطار م�صدر الورقة �أو الأداة المالية
كتابة بذلك ،على �أن يت�ضمن الإخطار �أ�سباب ومبررات تعليق التداول وتاريخ �سريان القرار،
وكافة التفا�صيل الأخرى المتعلقة بقرار التعليق.

مادة ()11

محدد ال�ستئناف التداول،
موعد
ما لم يتم الن�ص في القرار الخا�ص بتعليق التداول على ٍ
ٍ
ي�صدر الم�صرف قرار ًا ب�إلغاء تعليق التداول في الورقة �أو الأداة المالية المعلق التداول فيها،
�إذا زالت الظروف والحاالت الم�شار �إليها في المادة ( )10من هذه الالئحة.

مادة ()12

يجوز للم�صرف �إلغاء �إدراج الورقة �أو الأداة المالية في �أي من الحاالت التالية:
 -1مخالفة الجهة الم�صدرة لأي من الأحكام الواردة بالقانون �أو القرارات ال�صادرة تنفيذا له
خا�صة مجلد التوجيهات ال�ساد�س ال�صادر عن الم�صرف والخا�ص ب�أ�سواق ر�أ�س المال �أو
�أي من �أحكام هذه الالئحة �أو لوائح و�أدلة التعليمات ال�صادرة عن ال�سوق.
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� -2إذا �أخلت الجهة الم�صدرة للورقة �أو الأداة المالية ب�أحكام و�شروط قيدها وت�سجيلها لدى
الجهة المعنية.
 -3ت�صفية الجهة الم�صدرة �أو �إ�شهار �إفال�سها بموجب حكم ق�ضائي نهائي.
 -4اتخاذ �إجراءات اندماج الجهة الم�صدرة �أو حلها �أو ت�صفيتها وفقدانها لكيانها القانوني.
� -5إخالل الجهة الم�صدرة الج�سيم بالتزاماتها �أو تعهداتها تجاه حملة الأوراق �أو الأدوات
المالية �أو المتعاملين فيها بما من �ش�أنه الت�أثير �سلب ًا على م�صالحهم وحقوقهم.
� -6إذا اقت�ضت الم�صلحة العامة ذلك ،ح�سب تقديرات الم�صرف بالتن�سيق مع ال�سوق.

مادة ()13

ي�صدر المحافظ قرار ًا م�سبب ًا ب�إلغاء �إدراج الورقة �أو الأداة المالية بنا ًء على طلب م�سبب
من الجهة المخت�صة بالم�صرف �أو ال�سوق.
ويجب على ال�سوق تنفيذ قرار الإلغاء و�إخطار ُم ْ�ص ِدر الورقة �أو الأداة المالية كتاب ًة بذلك،
على �أن يت�ضمن الإخطار �أ�سباب �إلغاء الإدراج والتاريخ المحدد ل�سريان القرار ال�صادر في
هذا ال�ش�أن وكافة التفا�صيل الأخرى المتعلقة بالمو�ضوع.
ويجوز ل ُم ْ�ص ِدر الورقة �أو الأداة المالية التظلم �إلى الم�صرف المركزي من قرار الإلغاء
ال�صادر في هذا ال�ش�أن خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ �إخطاره بهذا القرار ،ويجب البت
في هذا التظلم و�إخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خالل �شهر من تاريخ تقديم التظلم.
ويجوز ل ُم ْ�ص ِدر الورقة المالية الطعن في قرار رف�ض التظلم �أمام المحكمة المخت�صة خالل
ثالثين يوما من تاريخ �إخطاره بهذا القرار.

مادة ()14

ي�صدر ال�سوق قرار ًا بتحديد المبالغ التي يتم تح�صيلها كمقابل عن كافة الخدمات التي
ي�ؤديها تطبيق ًا لأحكام هذه الالئحة ،وذل��ك بعد الح�صول على موافقة كتابية م�سبقة من
الم�صرف.
ويجب �أن ي�شتمل هذا القرار على نوع الخدمة والمقابل الم�ستحق عنها ،ويتم ن�شر هذا
القرار في الو�سائل والو�سائط التي يحددها الم�صرف.
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مادة ()15

يجوز لل�سوق فر�ض الجزاءات الإدارية والمالية والتدابير بموجب قرار ي�صدره بعد الح�صول
على موافقة كتابية م�سبقة من الم�صرف ،وذلك في حالة مخالفة الجهة الم�صدرة المدرج
�أوراقها �أو �أدواتها المالية ل�شروط ومتطلبات الإدراج.
ويجب على ال�سوق �إ�صدار و�إ�شهار القرار الم�شار �إليه بالو�سائل والو�سائط التي يعتمدها
الم�صرف.

مادة ()16

ال يجوز �إدراج ورقة �أو �أداة مالية �صادرة في مملكة البحرين في �سوق �أوراق مالية مرخ�ص
له خارج مملكة البحرين� ،إال بعد الح�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الم�صرف.
ويجوز للم�صرف �إلغاء موافقته على الإدراج في ال�سوق الخارجي في حالة عدم التزام
الجهة الم�صدرة لهذه الورقة �أو الأداة المالية ،بال�شروط والمتطلبات التي يحددها الم�صرف.
وعلى الجهة الم�صدرة التقيد بقرار الم�صرف ب�إلغاء الإدراج في ال�سوق الخارجي ،واتخاذ
كافة الإجراءات الالزمة لتنفيذ قرار الم�صرف.

مادة ()17
مجلد التوجيهات ال�ساد�س

على الجهات التالية االل��ت��زام ب�أحكام ه��ذه الالئحة ،والتقيد بال�شروط والمتطلبات
المن�صو�ص عليها في مجلد التوجيهات ال�ساد�س الخا�ص ب�أ�سواق ر�أ���س المال ال�صادر عن
الم�صرف:
 -1الجهات الم�صدرة المدرجة لأوراقها و�أدواتها المالية في ال�سوق.
 -2م�شغلي �أ�سواق الأوراق المالية المرخ�ص لها من قبل الم�صرف.
 -3م�شغلي �أنظمة الإيداع والتقا�ص والت�سوية المرخ�ص لها من قبل الم�صرف طبق ًا لمجلد
التوجيهات ال�ساد�س ال�صادر عن الم�صرف.
 -4و�سطاء الأوراق المالية المرخ�ص لهم من قبل الم�صرف.
 -5كافة المتعاملين وال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
 -6كافة الجهات والأ�شخا�ص المعنيين ب�أحكام القانون والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه.

