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م�سرف البحرين المركزي

قرار رقم )17( ل�صنة 2012   

ب�ساأن لئحة قواعد واإجراءات

 اإدراج وتداول الأوراق والأدوات المالية 

في الأ�سواق المالية المرخ�س لها من 

قبل م�سرف البحرين المركزي 

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 قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، 

لئحة  باإ�شدار   2011 ل�شنة   )59( رقم  المركزي  البحرين  م�شرف  محافظ  قرار  وعلى 

اإجراءات رهن الأوراق المالية والحجز عليها  وانق�شاء الرهن ورفع الحجز عنها،

باأ�شواق  ال�شاد�س ال�شادر عن م�شرف البحرين المركزي الخا�س  التوجيهات  وعلى مجلد 

راأ�س المال،

قرر الآتي:

مادة )1(

بالأ�شواق  المالية  والأدوات  الأوراق  وتــداول  اإدراج  واإجــراءات  قواعد  لئحة  باأحكام  يعمل 

المالية المرخ�س لها من قبل م�شرف البحرين المركزي المرافقة لهذا القرار. 

مادة )2(

يلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار والالئحة المرافقة له. 

مادة )3( 

ُيعمل بهذا القرار والالئحة المرافقة له اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شرهما في الجريدة 

الر�شمية.

ر�سيد محمد المعراج        

محافظ م�سرف البحرين المركزي

�شدر بتاريخ: 21 رجب 1433هـ

المـــــوافــــــق: 11 يونيـــو 2012م
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الئحة 

قواعد واإجراءات اإدراج وتداول الأوراق 

والأدوات المالية في الأ�سواق المالية

 المرخ�س لها من قبل م�سرف البحرين المركزي 

مادة )1(

لأغرا�س تطبيق اأحكام هذه الالئحة؛ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين 

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

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

ل�شنة 2006.

الم�سرف المركزي اأو الم�سرف: م�شرف البحرين المركزي.

المحافظ: محافظ م�شرف البحرين المركزي.

واأدوات  الم�شاهمة  ال�شركات  ت�شدرها  التي  وال�شندات  الأ�شهم  المالية:  والأدوات  الأوراق 

الدين العام واأية اأدوات مالية اأخرى يعتمدها الم�شرف المركزي كاأوراق مالية.

اإدراج وتداول الأوراق  �شوق مرخ�س له من قبل الم�شرف المركزي ليتم من خالله  ال�سوق: 

والأدوات المالية طبقا لأحكام القانون.

قواعد الإدراج: القواعد المبينة بهذه الالئحة الخا�شة بتنظيم اإدراج وتداول الأوراق والأدوات 

المالية في ال�شوق.

وكيل الإدراج: اإحدى ال�شركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية المرخ�س لها من 

اأكثر من الأن�شطة الواردة في  اأو  اأغرا�شها مزاولة ن�شاط  قبل الم�شرف، والتي يكون من بين 

الجهات  مع  والتن�شيق  الإدراج،  ووثائق  بيانات  اإعــداد  تتولى  التي  القانون،  من   )80( المادة 

الر�شمية المخت�شة بهذا ال�شاأن.

في  المالية  اأدواتها  اأو  اأوراقها  تدرج  التي  الأخــرى  والجهات  ال�شركات  الم�سدرة:  الجهات 

ال�شوق طبقًا للقانون.

مادة )2(

يجب على الجهات الم�شدرة لالأوراق والأدوات المالية المن�شو�س عليها في المادة )86( 

من القانون الح�شول على موافقة الم�شرف الم�شبقة قبل اإدراج وبدء تداول الأوراق والأدوات 

المالية لدى ال�شوق.
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مادة )3(

الأوراق والأدوات المالية التي يجوز اإدراجها في ال�شوق هي:

1- الأوراق المالية ال�شادرة عن الجهات الم�شدرة الموؤ�ش�شة في مملكة البحرين اأو التي تتخذ 

من المملكة مقرًا لها.

2- الأوراق المالية التي ت�شدرها الجهات الم�شدرة الأجنبية التي يتم الموافقة عليها من قبل 

الم�شرف.

الم�شدرة  الجهات  عن  ال�شادرة  الإ�شالمية  التمويل  و�شكوك  الدين  واأدوات  ال�شندات   -3

والحكومات والموؤ�ش�شات والهيئات في مملكة البحرين اأو خارجها �شواء الإقليمية اأو الدولية 

التي يتم الموافقة عليها من قبل الم�شرف.

4- وحدات ال�شناديق ال�شتثمارية المرخ�س اأو الم�شرح لها من قبل الم�شرف.

المرخ�س  المالية  الموؤ�ش�شات  ال�شادرة عن  المالية  والم�شتقات  الآجلة  والخيارات  العقود   -5

مملكة  المخت�شة خارج  والرقابية  الإ�شرافية  ال�شلطات  قبل  اأو من  الم�شرف،  قبل  لها من 

البحرين والتي يتم الموافقة عليها من قبل الم�شرف.

6- اأية اأوراق اأو اأدوات اأو م�شتقات مالية يعتمدها ويوافق عليها الم�شرف.

مادة )4(

العام في  التداول  اأو  التي يتم طرحها لالكتتاب  المالية  اإدراج كافة الأوراق والأدوات  يجب 

مملكة البحرين، ويجوز بعد موافقة الم�شرف اإدراج الأوراق والأدوات المالية التي يتم طرحها 

في اكتتاب خا�س.

مادة )5(

يجب اأن تت�شمن لوائح واأدلة التعليمات ال�شادرة عن ال�شوق كافة �شروط ومتطلبات اإدراج 

اأو  اللوائح  العمل بهذه  ال�شوق. ول يجوز  المالية في هذا  الأدوات  اأو  الأوراق  اأو فئة من  نوع  كل 

الأدلة اإل بعد اإ�شهارها عبر الو�شائل والو�شائط التي يقرها الم�شرف وبعد موافقته.

طبيعة  ح�شب  الفئة  اأو  النوع  لذات  للتعليمات  دليل  اأو  لئحة  من  اأكثر  لل�شوق  يكون  اأن  ويجوز 

الأوراق اأو الأدوات المالية. 

ويجب على الجهة الم�شدرة ا�شتيفاء ال�شروط والمتطلبات الم�شار اإليها اأعاله عند الإدراج. 

ويلزم توافر هذه ال�شروط والمتطلبات ل�شتمرار اإدراج وتداول الأوراق والأدوات المالية.
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مادة )6(

ي�شترط لإدراج الأوراق اأو الأدوات المالية في ال�شوق ما يلي:

 1- اأن تكون الجهة الم�شدرة موؤ�ش�شة على نحو قانوني �شليم �شواء كانت موؤ�ش�شة داخل مملكة 

عقد  وت�شجيلها  بترخي�شها  المعنية  الجهة  لدى  اأودعــت  تكون  اأو  خارجها،  اأو  البحرين 

اأو  بترخي�شها  متعلقة  اأخــرى  م�شتندات  اأيــة  اأو  الأ�شا�شي  النظام  اأو  البتدائي  التاأ�شي�س 

ت�شجيلها لدى الجهة المعنية. 

2- اأن تكون الورقة اأو الأداة المالية �شادرة عن جهة الإ�شدار ومودعة لدى الجهة المرخ�س لها 

من قبل الم�شرف بممار�شة ن�شاط اإيداع الأوراق المالية طبقًا للمادة )94( من القانون.

النا�شئة  اللتزامات  وت�شوية  وتقا�س  لإيداع  الالزمة  والأنظمة  الترتيبات  وجاهزية  �شالمة   -3

ال�شوق  عقد  بموجب  التقا�س  ل�شروط  طبقًا  المالية  والأدوات  الأوراق  في  التعامل  عن 

المن�شو�س عليه في المادة )108( من القانون.

4- توقيع اتفاقية الإدراج التي يعدها ال�شوق ويقرها الم�شرف بين كل من جهة الإ�شدار وال�شوق.

5- تعيين وكيل اإدراج للعمل نيابة عن الجهة الم�شدرة في عالقاتها مع الم�شرف وال�شوق متى 

راأى الم�شرف �شرورة ذلك .

6- اأية �شروط اأو متطلبات اأخرى يحددها الم�شرف.

مادة )7(

على جهات الإ�شدار الراغبة في اإدراج اأوراق اأو اأدوات مالية اأن تتقدم اإلى الم�شرف بطلب 

الإدراج مرفقًا به الآتي:

1-  تعهد باللتزام والتقيد بالآتي:

ال�شاد�س  التوجيهات  مجلد  خا�شة  له  تنفيذًا  ال�شادرة  والقرارات  واللوائح  القانون  اأ- 

ال�شادر عن الم�شرف والخا�س باأ�شواق راأ�س المال.

ب- �شروط ومتطلبات معايير ال�شفافية والإف�شاح والن�شر ومعايير حوكمة ال�شركات ال�شادرة 

عن الم�شرف والتي تكون الورقة اأو الأداة المالية المراد اإدراجها خا�شعًة لها. 

ج-كافة الأحكام المن�شو�س عليها بهذه الالئحة واتفاقية الإدراج.

والتقا�س   والت�شوية  الإيداع  جهة  لدى  اإدراجها  المراد  المالية  والأدوات  الأوراق  د-اإيداع 

المن�شو�س عليها بالمادة )94( من القانون.

الم�شرف  يطلبها  التي  والم�شتندات  والإح�شاءات  والمعلومات  البيانات  كافة  تقديم  هـ- 

بال�شكل وفي المواعيد التي يحددها الم�شرف.
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حقوق  على  التاأثير  �شاأنها  من  التي  الت�شرفات  اأو  الإجـــراءات  من  اإي  اتخاذ  عدم  و- 

اإل بعد الح�شول على موافقة  وم�شالح الم�شتثمرين وحملة الأوراق والأدوات المالية 

التاأ�شي�س  عقد  يحددها  التي  والأو�ــشــاع  لل�شروط  طبقًا  وذلــك  الكتابية  الم�شرف 

والنظام الأ�شا�شي للجهة الم�شدرة اأو ن�شرة اإ�شدارها اأو اإدراجها ح�شب الأحوال.

2- ن�شرة الإ�شدار اأو الإدراج الخا�شة بالورقة اأو الأداة المالية بح�شب الأحوال.

3- ن�شخة طبق الأ�شل من القرار ال�شادر من الجمعية العمومية اأو مجل�س الإدارة اأو الموؤ�ش�شين 

- ح�شب الأحوال - بالموافقة على اإدراج وتداول الورقة اأو الأداة المالية في ال�شوق.

مادة )8(

ب�شروط  والتقيد  اللتزام  المالية  الأداة  اأو  الورقة  في  والمتعاملين  الم�شدرة  الجهة  على 

واأدلة  لوائح  في  عليها  المن�شو�س  المالية  الأدوات  اأو  الأوراق  في  والتداول  الإدراج  ومتطلبات 

بقبول  المتعاملين  قبل  من  اإقرارًا  ال�شوق  في  التعامل  ويعتبر  ال�شوق.  عن  ال�شادرة  التعليمات 

اللوائح واأدلة التعليمات ال�شادرة عن ال�شوق في هذا ال�شاأن.

كتابية  موافقة  بعد  لديه،  والتداول  الإدراج  واإجـــراءات  �شروط  واإ�شهار  اإعــالن  ال�شوق  وعلى 

الم�شرف  قبل  من  لل�شوق  والت�شريح  والإجــراءات  ال�شروط  هذه  على  الم�شرف  من  م�شبقة 

با�شتخدام نظام التداول الآلي المعتمد لديه.

خالل  من  ال�شوق  لدى  المدرجة  المالية  والأدوات  الأوراق  في  التعامالت  جميع  تتم  اأن  ويجب 

اأحد الو�شطاء المرخ�س لهم من قبل الم�شرف طبقًا للمادة )89( من القانون والم�شرح لهم 

من قبل ال�شوق كاأع�شاء لإتمام التداول في الأوراق والأدوات المالية المدرجة.  

مادة )9(

مع مراعاة قرار محافظ م�شرف البحرين المركزي رقم )59( ل�شنة 2011 باإ�شدار لئحة 

الحجز عنها؛ يجب على  ورفع  الرهن  وانق�شاء  عليها  والحجز  المالية  الأوراق  اإجراءات رهن 

وتقا�س  باإيداع  الخا�شة  والإجــراءات  ال�شروط  تحديد  المالية  والأدوات  الأوراق  لديه  المودع 

وت�شوية اأنواع الأوراق والأدوات المالية. ول يتم العمل بهذه ال�شروط والإجراءات اإل بعد موافقة 

الم�شرف عليها ون�شرها عبر الو�شائل والو�شائط التي يقرها الم�شرف. 

ويكون تحديد الحقوق واللتزامات المترتبة على اإيداع وتقا�س وت�شوية اللتزامات النا�شئة عن 

التي  المالية  والأدوات  الأوراق  اإيــداع  اتفاقية  بموجب  المالية   والأدوات  الأوراق  في  التعامل 

تعدها الجهة المودع لديها الأوراق والأدوات المالية ويوافق عليها الم�شرف. 



74
العدد: 3057 - الخميس 21 يونيو 2012

المادة )10(

يجوز للم�شرف تعليق تداول اأية ورقة اأو اأداة مالية مدرجة لدى ال�شوق في اأي من الحالت 

التالية:

1- اإذا اأخلت الجهة الم�شدرة باأحكام هذه الالئحة.

في  عليها  المن�شو�س  الإدراج  قواعد  �شروط  من  �شرط  باأي  الم�شدرة  الجهة  اأخلت  اإذا   -2

لوائح واأدلة التعليمات ال�شادرة عن ال�شوق.

3- قبل اأو اأثناء عمليات الدمج اأو ال�شتحواذ اأو المتالك.

4- اإذا تبين اأن هناك معلومات من �شاأنها ت�شليل الم�شرف اأو ال�شوق اأو المتعاملين في الورقة 

اأو الأداة المالية المدرجة.

5- اإذا تبين وجود اإ�شاعات موؤثرة على حجم التداول اأو الأ�شعار قبل اأن تبادر الجهة الم�شدرة 

لتو�شيح اأو تفنيد مثل هذه الإ�شاعات.

6- اإذا تعر�شت اأحجام التداول اأو اأ�شعار الورقة اأو الأداة المالية اإلى تغييرات طارئة، �شعودًا 

اأو هبوطًا، دون اأن تبرر المعلومات المعلنة في ال�شوق مثل هذه التغييرات الطارئة.

7- اأية حالت اأو ظروف ا�شتثنائية اأخرى يقررها الم�شرف.

وي�شدر الم�شرف قرارًا بتعليق تداول اأية ورقة اأو اأداة مالية في اأي من الحالت المن�شو�س 

عليها بالفقرة ال�شابقة، وعلى ال�شوق تنفيذ هذا القرار واإخطار م�شدر الورقة اأو الأداة المالية 

القرار،  وتاريخ �شريان  التداول  تعليق  اأ�شباب ومبررات  الإخطار  يت�شمن  اأن  كتابة بذلك، على 

وكافة التفا�شيل الأخرى المتعلقة بقرار التعليق.

مادة )11(

التداول،  التداول على موعٍد محدٍد ل�شتئناف  بتعليق  الخا�س  القرار  الن�س في  يتم  لم  ما 

ي�شدر الم�شرف قرارًا باإلغاء تعليق التداول في الورقة اأو الأداة المالية المعلق التداول فيها، 

اإذا زالت الظروف والحالت الم�شار اإليها في المادة )10( من هذه الالئحة.  

مادة )12(

يجوز للم�شرف اإلغاء اإدراج الورقة اأو الأداة المالية في اأي من الحالت التالية:

1- مخالفة الجهة الم�شدرة لأي من الأحكام الواردة بالقانون اأو القرارات ال�شادرة تنفيذا له 

اأو  المال  راأ�س  باأ�شواق  والخا�س  الم�شرف  ال�شادر عن  ال�شاد�س  التوجيهات  خا�شة مجلد 

اأي من اأحكام هذه الالئحة اأو لوائح واأدلة التعليمات ال�شادرة عن ال�شوق.
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2- اإذا اأخلت الجهة الم�شدرة للورقة اأو الأداة المالية باأحكام و�شروط قيدها وت�شجيلها لدى 

الجهة المعنية.

3- ت�شفية الجهة الم�شدرة اأو اإ�شهار اإفال�شها بموجب حكم ق�شائي نهائي.

4- اتخاذ اإجراءات اندماج الجهة الم�شدرة اأو حلها اأو ت�شفيتها وفقدانها لكيانها القانوني. 

الأدوات  اأو  الأوراق  حملة  تجاه  تعهداتها  اأو  بالتزاماتها  الج�شيم  الم�شدرة  الجهة  اإخالل   -5

المالية اأو المتعاملين فيها بما من �شاأنه التاأثير �شلبًا على م�شالحهم وحقوقهم.

6- اإذا اقت�شت الم�شلحة العامة ذلك، ح�شب تقديرات الم�شرف بالتن�شيق مع ال�شوق.

مادة )13(

بناًء على طلب م�شبب  المالية  الأداة  اأو  الورقة  اإدراج  باإلغاء  المحافظ قرارًا م�شببًا  ي�شدر 

من الجهة المخت�شة بالم�شرف اأو ال�شوق. 

ِدر الورقة اأو الأداة المالية كتابًة بذلك،  ويجب على ال�شوق تنفيذ قرار الإلغاء واإخطار ُم�شْ

في  ال�شادر  القرار  ل�شريان  المحدد  والتاريخ  الإدراج  اإلغاء  اأ�شباب  الإخطار  يت�شمن  اأن  على 

هذا ال�شاأن وكافة التفا�شيل الأخرى المتعلقة بالمو�شوع.

الإلغاء  قرار  من  المركزي  الم�شرف  اإلى  التظلم  المالية  الأداة  اأو  الورقة  ِدر  لُم�شْ ويجوز 

البت  ويجب  القرار،  بهذا  اإخطاره  تاريخ  يوما من  ال�شاأن خالل خم�شة ع�شر  ال�شادر في هذا 

في هذا التظلم واإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خالل �شهر من تاريخ تقديم التظلم.

ِدر الورقة المالية الطعن في قرار رف�س التظلم اأمام المحكمة المخت�شة خالل  ويجوز لُم�شْ

ثالثين يوما من تاريخ اإخطاره بهذا القرار.

مادة )14(

التي  الخدمات  كافة  عن  كمقابل  تح�شيلها  يتم  التي  المبالغ  بتحديد  قرارًا  ال�شوق  ي�شدر 

من  م�شبقة  كتابية  موافقة  على  الح�شول  بعد  وذلــك  الالئحة،  هذه  لأحكام  تطبيقًا  يوؤديها 

الم�شرف.

هذا  ن�شر  ويتم  عنها،  الم�شتحق  والمقابل  الخدمة  نوع  على  القرار  هذا  ي�شتمل  اأن  ويجب 

القرار في الو�شائل والو�شائط التي يحددها الم�شرف.
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مادة )15(

يجوز لل�شوق فر�س الجزاءات الإدارية والمالية والتدابير بموجب قرار ي�شدره بعد الح�شول 

المدرج  الم�شدرة  الجهة  مخالفة  حالة  في  وذلك  الم�شرف،  من  م�شبقة  كتابية  موافقة  على 

اأوراقها اأو اأدواتها المالية ل�شروط ومتطلبات الإدراج.

يعتمدها  التي  والو�شائط  بالو�شائل  اإليه  الم�شار  القرار  واإ�شهار  اإ�شدار  ال�شوق  على  ويجب 

الم�شرف.

مادة )16(

ل يجوز اإدراج ورقة اأو اأداة مالية �شادرة في مملكة البحرين في �شوق اأوراق مالية مرخ�س 

له خارج مملكة البحرين، اإل بعد الح�شول على موافقة كتابية م�شبقة من الم�شرف.        

التزام  عدم  حالة  في  الخارجي  ال�شوق  في  الإدراج  على  موافقته  اإلغاء  للم�شرف  ويجوز 

الجهة الم�شدرة لهذه الورقة اأو الأداة المالية، بال�شروط والمتطلبات التي يحددها الم�شرف.  

وعلى الجهة الم�شدرة التقيد بقرار الم�شرف باإلغاء الإدراج في ال�شوق الخارجي، واتخاذ 

كافة الإجراءات الالزمة لتنفيذ قرار الم�شرف.

مادة )17(

مجلد التوجيهات ال�ساد�س

والمتطلبات  بال�شروط  والتقيد  الالئحة،  هــذه  باأحكام  اللــتــزام  التالية  الجهات  على 

عن  ال�شادر  المال  راأ�ــس  باأ�شواق  الخا�س  ال�شاد�س  التوجيهات  مجلد  في  عليها  المن�شو�س 

الم�شرف:

1- الجهات الم�شدرة المدرجة لأوراقها واأدواتها المالية في ال�شوق.

2- م�شغلي اأ�شواق الأوراق المالية المرخ�س لها من قبل الم�شرف.

لمجلد  طبقًا  الم�شرف  قبل  من  لها  المرخ�س  والت�شوية  والتقا�س  الإيداع  اأنظمة  م�شغلي   -3

التوجيهات ال�شاد�س ال�شادر عن الم�شرف.

4- و�شطاء الأوراق المالية المرخ�س لهم من قبل الم�شرف.

5- كافة المتعاملين وال�شركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

6- كافة الجهات والأ�شخا�س المعنيين باأحكام القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا لأحكامه.


