
 مؤسسة نقد البحرين

  ٢٠٠٤لسنة ) ١(قرار رقم 

  بشأن التعليمات الخاصة بإجراءات حظر

  ومكافحة غسل األموال في سوق البحرين لألوراق المالية 

  :محافظ مؤسسة نقد البحرين

) ٢٣(بعد اإلطالع على قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

     وتعديالته،١٩٧٣لسنة 

 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين لألوراق المالية ١٩٨٧لسنة ) ٤(لى المرسوم بقانون رقم وع

  ,٢٠٠٢لسنة ) ٢١(المعدل بالمرسوم بقانون رقم 

  , بشأن حظر ومكافحة غسل األموال٢٠٠١لسنة ) ٤(وعلى المرسوم بقانون رقم 

  ,٢٠٠١ لسنة  )٢١(وعلى قانون الشرآات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 بإصدار الالئحة الداخلية لسوق البحرين لألوراق ١٩٨٨لسنة ) ١٣(وعلى القرار رقم 

  المالية وتعديالته،

 بشأن تحديد متطلبات نشرة إصدار األوراق المالية ١٩٩٢لسنة ) ٤(وعلى القرار رقم 

  ,للشرآات المساهمة

لخاصة بتداول  بشأن اإلفصاح عن بعض المعلومات ا١٩٩٨لسنة ) ١ ( وعلى القرار رقم

  ,األوراق المالية المدرجة في سوق البحرين لألوراق المالية

 بالتزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل ٢٠٠١لسنة ) ٧(وعلى القرار رقم 

  ,األموال

 بشأن تحديد اختصاصات الوحدة المنفذة في مجال تطبيق ٢٠٠٢لسنة ) ١٨(وعلى القرار 

  ,والأحكام قانون حظر ومكافحة غسل األم

   بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل األموال، ٢٠٠٢لسنة ) ٢٣(وعلى القرار رقم 

  وبعد التنسيق مع الوحدة المنفذة،

  قرر

  المادة األولى

 –مع عدم اإلخالل بالتعاريف المنصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل األموال يقصد 

ية المعاني المبينة قرين آل منها ، ما لم  بالكلمات والعبارات التال–في تطبيق أحكام هذا القرار 

  .يقتض سياق النص خالف ذلك



     مملكة البحرين                      :المملكة 

   مؤسسة نقد البحرين                     :المؤسسة

   سوق البحرين لألوراق المالية                       :السوق

  سوق البحرين لألوراق المالية مدير                        : المدير

ادة                             :الشخص المعني  اري يخضع لنص الم  أي شخص طبيعي أو اعتب

  .الثانية من هذا القرار

اري يتعامل أو يرغب في                                      :العميل  أي شخص طبيعي أو اعتب

  .التعامل في األوراق المالية مع شخص معني

ًا                       :األوراق المالية  سوق وفق ة في ال ة المدرجة والمتداول  األوراق المالي

  ألحكام

ة                                   ألوراق المالي شاء وتنظيم سوق البحرين ل انون إن ق

  .والقرارات المنفذة له

ة األوراق المالي ل ب رة         :التعام ا مباش رائها وبيعه داع األوراق وش ات إي  عملي

ا   أو ذه  طة بالوس ت ه ا وتثبي ال ملكيته  وانتق

  .الملكية

شبوهة أو  ات الم ر                العملي رة أو غي لة مباش ا ص ون له ي تك ات الت  العملي

  مباشرة 

ة   ادة                              :غير العادي ا في الم ال المنصوص عليه من  ) ١ -٢( باألفع

وال         أو تتعارض  , قانون حظر ومكافحة غسل األم

ع األ   ا م ي طبيعته صية   ف ة أو الشخ شطة التجاري ن

ر        شبوهة أو غي ا المؤسسة م للمتعامل والتي تعتبره

ادي، أو        ر الع ا غي الل حجمه ن خ ك م ة وذل عادي

سات    روف والمالب ا، أو الظ ا، أو طبيعته تكراره

ذي ال  ادي ال ر الع ا غي ا، أو نمطه يط به ي تح الت

ينطوى على هدف اقتصادي واضح أو غير قانوني        

شاط األشخاص المشارآين في    ظاهر ، أو إذا آان ن     



ادي ،   شاطهم الع ع ن ق م ات ال يتف ة أو العملي العملي

راءات  ق إج ي دول ال تطب ؤالء ف وطن ه ان م أو آ

  .حظر ومكافحة غسل األموال بشكل آافٍ 

سجيل   ة األوراق                       :مكتب الت ل ملكي سجيل وتحوي  أي مكتب مختص بت

ة  ام                    المالي ا ألحك شاء    طبق انون إن  ق

رارات        وتنظيم سوق البحرين لألوراق المالية والق

        .المنفذة له

   

  المادة الثانية

ة          ب الدالل رآات ومكات ة وش صدري األوراق المالي سوق وم ى ال رار عل ذا الق ام ه سري أحك ت

وال                دة لتلقي األم ة والمؤسسات المعتم ة إصدار األوراق المالي ومكاتب التسجيل ومتعهدي تغطي

دة ألغراض                  ال وك المعتم ة والبن اء حفظ األوراق المالي ة وأمن متعلقة باالآتتاب في األوراق المالي

ة                    ة الجهات ذات العالق ة وآاف تسوية الصفقات التي تتم في السوق والمتعاملين في األوراق المالي

  .بالتعامل في األوراق المالية

ة     وعلى األشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة وضع الضو         ة الداخلي ابط واإلجراءات واألنظم

  .التي تمّكن من الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير العادية ومكافحتها واإلبالغ عنها

   

  المادة الثالثة

ستوفية                       ة وم سها مكتمل ائق تأسي م تكن وث يحظر إدراج أية شرآة محلية أو أجنبية في السوق ما ل

  . المملكة أو في دولة تأسيسها بحسب األحواللكافة المتطلبات القانونية المعمول بها في

   

  المادة الرابعة

ال يجوز طرح أية أوراق مالية لالآتتاب العام في المملكة إال إذا آانت الشرآة المصدرة لتلك 

األوراق مؤسسة على وجه سليم بموجب القوانين المعمول بها في المملكة أو في دولة تأسيسها 

ة الشروط واألحكام المتعلقة بطرح األوراق المالية لالآتتاب العام بحسب األحوال ومستوفية لكاف

وملتزمة بالشروط والمتطلبات الواردة في قانون الشرآات التجارية وبسياسات , في المملكة 

  .ومعايير اإلفصاح السارية في المملكة

  .سوقويجب عدم طرح أو إدراج أو تداول أو إيداع أية ورقة مالية صادرة لحاملها في ال



   

  المادة الخامسة

يجب على الشرآات المعتمدة لتلقي األموال المتعلقة باالآتتاب العام في األوراق المالية اتخاذ 

آافة اإلجراءات للتأآد من شرعية مصادر األموال المستخدمة لدفع قيمة األوراق المالية 

  .رة تنفيذًا لهالمكتتب بها وفقًا لقانون حظر ومكافحة غسل األموال والقرارات الصاد

   

  المادة السادسة

يجب عند فتح أي حساب لألوراق المالية بإسم أي عميل في نظام المقاصة والتسوية واإليداع 

المرآزي، بما في ذلك الحسابات الخاصة بالمحافظ ، والصناديق االستثمارية ، والحسابات 

أن يرفق , عن أي طرف ثالثالخاصة بالحافظ األمين لألوراق المالية أو أي حساب يفتح نيابة 

  : بطلب فتح الحساب نسخ من الوثائق الدالة على البيانات التالية

   

  :بيانات الهوية إذا آان العميل شخصًا طبيعيًا وهي   -١

   

  .االسم الرباعي      - أ

  . العنوان بالكامل  - ب

  .الجنسية   - ج

  . المهنة - د  

  .طاقة الشخصية أو جواز السفر البيانات الكاملة للب- هـ            

  ).للمواطنين و المقيمين( رقم البطاقة السكانية – و            

   

  :بيانات الهوية إذا آان العميل شخصًا اعتباريًا   -٢

  .االسم      - أ

  .الشكل القانوني  - ب

  . رقم ومكان التسجيل-ج

  . األغراض -د 

    . عنوان المرآز الرئيسي والفرع أن وجد-هـ

  . بيانات عن مالكي الشرآة والمساهمين الرئيسيين فيها-و 

  . أسماء أعضاء مجلس اإلدارة–ز 



  . الممثل القانوني للشخص االعتباري وبيان هويته–ح 

  .  التواقيع المعتمدة–ط 

  . عقد التأسيس والنظام األساسي–ي 

   

  .العميل والتأآد من صحتهاويجب عند فتح الحساب التقيد بتدوين آافة البيانات المتعلقة بهوية 

  .ويلتزم العميل بتقديم نسخ من الوثائق المشار إليها فور إدخال أي تعديل عليها

   

  المادة السابعة

يجب عدم فتح الحساب إذا لم يستوِف العميل آافة البيانات المطلوبة أو عجز عن إثبات صحة 

  .رارأي من البيانات المشار إليها في المادة السادسة من هذا الق

ويجب رفض قبول أية ورقة مالية في نظام اإليداع والحفظ المرآزي ما لم يصدق على صحتها 

وعلى العميل أن يقدم لنظام اإليداع والحفظ المرآزي أي تعديل أو . مسجل األسهم المختص

  .تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها

   

  المادة الثامنة

  :ناء حفظ األسهم ، ومسجلي األسهم ، مراعاة ما يلييجب على شرآات ومكاتب الداللة ، وأم

   

التحقق من المعلومات التي يقدمها العميل عن نفسه واألوامر التي يصدرها    -١

بشأن المعامالت التي تجري في السوق ، وتدوين تلك المعلومات في السجالت 

احدة سواء تمت تلك المعامالت في عملية و, والدفاتر المعتمدة من قبل السوق

على أن تشمل المعلومات المطلوبة البيانات المنصوص , أو عمليات متعددة

  .عليها في المادة السادسة من هذا القرار

التأآد من صحة البيانات المتعلقة بأية شرآة مستثمرة على أن تشمل البيانات    -٢

    .مالكي الشرآة والمساهمين الرئيسيين فيها

 طلبات فتح الحسابات لصالح العمالء من خارج اعتماد صحة تواقيع مقدمي   -٣

المملكة من قبل أحد البنوك المراسلة أو الغرف التجارية أو مكاتب المحاماة أو 

  .أي جهة مختصة أخرى تعتمدها المؤسسة وذلك للتحقق من هوية مقدم الطلب



اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مستثمرين من دول غير متعاونة مع    -٤

ملكة أو ليست لديها قوانين وإجراءات متكاملة لحظر ومكافحة غسل الم

     .األموال

وضع نظام للرقابة والتدقيق الداخلي على سجالت الشرآة ومجمل عملياتها في    -٥

  .ضوء أنظمة حظر ومكافحة غسل األموال السارية في المملكة

ئها حول أي إجراء االلتزام بعدم إبالغ أو تسريب أية معلومات ألي من عمال   -٦

اتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل األموال بموجب أحكام قانون حظر 

  .ومكافحة غسل األموال والقرارات الصادرة تنفيذا له

  المادة التاسعة

يجوز لشرآات ومكاتب الداللة استالم مبالغ نقدية بالدينار البحريني على العمليات التي ال 

وتستثني من ذلك العمليات التي تحدث بصفة متواترة من , نارتتجاوز قيمتها خمسمائة دي

  .نفس العميل

يجب التأآد من هوية , وفي حالة سداد قيمة العملية من قبل طرف ثالث غير المشتري بشيك

  .ذلك الطرف

  المادة العاشرة

يجب على آل شخص تبلغ ملكيته أو ملكيته مضافًا إليها ملكية أبنائه القصر أو حسابات تقع 

أو أآثر من أية ورقة مالية % ٥تحت تصرفه أو ملكية أية شرآة زميلة أو شرآة تابعة نسبة 

وعلى السوق إخطار المؤسسة بذلك , مدرجة لشرآة مساهمة عامة أن يخطر السوق بذلك فورًا

  .ويجوز للمؤسسة اإلعالن عن أسم الشخص الذي تملك هذه النسبة

أو ملكيته مضافًا إليها ملكية أبنائه , تبلغ ملكيته, ويحظر تنفيذ أمر شراء صادر عن أي عميل

, أو اآثر من أية ورقة مالية مدرجة% ٥أو حسابات تقع تحت تصرفه نسبة تمثل , القصر

في عدد من , ويرغب في إجراء أية معاملة سواء لحسابه الخاص أو لحسابات تقع تحت تصرفه

أو اآثر من ذلك اإلصدار قبل الحصول على موافقة المؤسسة % ١لية تمثل نسبة األوراق الما

  .الكتابية على ذلك

   

  المادة الحادية عشر

أو اآثر من أية ورقة مالية % ٥يجب عدم تنفيذ أي أمر صادر عن أي عميل تبلغ ملكيته نسبة 

بعد التأآد من أو اآثر من اسهم الشرآة إال % ١٠مدرجة ويرغب في شراء أو تملك نسبة 

  .حصوله على موافقة المؤسسة الكتابية على ذلك



   

  المادة الثانية عشر

 يجب على آل شخص معني تعيين أحد موظفيه ، بعد الحصول على موافقة المؤسسة - ١ 

ليراقب مدى امتثال هذا الشخص لمتطلبات هذا القرار ، ويكون مسئوالً  عن اإلبالغ عن جرائم 

  .غسل األموال

ن يكون هذا الموظف على دراية بالتشريعات الوطنية وغيرها من النظم واإلرشادات ويجب أ

  . FATFالمتعلقة بمكافحة غسل األموال ، بما في ذلك النظم الصادرة عن منظمة الـ 

  : يختص الموظف المذآور بما يلي– ٢

 الشخص  التأآد من مالءمة الضوابط واألنظمة واإلجراءات الداخلية المعمول بها لدى–أ 

  .المعني لتحقيق متطلبات وأحكام هذا القرار

 التحقق من حصول الموظفين التابعين للشخص المعني على التدريب المالئم ألداء المهام –ب 

  .المنوطة بهم طبقا ألحكام هذا القرار

 مراقبة مدى امتثال الموظفين المشار إليهم في البند السابق بشأن تطبيق الضوابط واألنظمة –ج 

  .اإلجراءات الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل األموالو

 مراقبة مدى التزام الشخص المعني بشأن وضع نظم وإجراءات تكفل تحديث السجالت –د 

  .ومدى تطبيق هذه النظم واإلجراءات بشكل منتظم

  اإلبالغ عن العمليات المشبوهة أو غير العادية إلى آل من المؤسسة والوحدة المنفذة خالل-هـ 

  .أربع وعشرين ساعة على األآثر من تاريخ علمه بذلك

 ال يجوز للموظف المذآور إجراء أي اتصال مع أي عميل معني أو أي شخص آخر بشأن – ٣

موضوع غسل أموال معين قبل الحصول على إذن مسبق من المؤسسة أو من الوحدة المنفذة ، 

  . المؤسسة أو من الوحدة المنفذةوعليه في جميع األوقات تنفيذ أية توجيهات تصدر له من 

   

  المادة الثالثة عشر

رًا – ١ د الموظف تقري سوق – يع د من ال وذج المعتم ًا للنم شبوهة أو – طبق ات الم شأن العملي  ب

  . غير العادية من واقع المعلومات والبيانات والسجالت الخاصة بالعمالء

ا وقي  ة ونوعه امًال للعملي فًا آ ر وص ضمن التقري ب أن يت ماء ويج ا وأس اريخ إجرائه ا وت مته

ة    ر عادي شبوهة أو غي ة م ار العملي ى اعتب ي دعت إل باب الت ا ، واألس شترآين فيه األطراف الم

  . وآافة المعلومات والبيانات المطلوبة من قبل الوحدة المنفذة



ه   – ٢ إن علي ة ، ف ر عادي شبوهة أو غي ة م ود شكوك حول عملي الغ الموظف بوج ة إب ي حال  ف

لك من واقع السجالت والبيانات والمعلومات الخاصة بالعميل ، وعليه إذا ما تبين له              التحقق من ذ  

ة              ذه الحال زم في ه ذلك ، وال يل دة ل دون األسباب المؤي ا أن ي أن العملية عادية وغير مشكوك فيه

  . بإعداد التقرير المشار إليه في البند السابق

ه  – ٣ ر ل ى الموظف إذا ظه د – عل ا بع ة– فيم دم دق غ   ع ة ، أن يبل ة بالهوي ات المتعلق  التحري

  .  وأن يتخذ ما يلزم من إجراءات للتقيد بمتطلبات التعرف على الهوية–المؤسسة بذلك 

داد                       – ٤ ه إع سنى من خالل ة ليت ر العادي شبوهة أوغي ات الم سجل خاص بالعملي  يجب االحتفاظ ب

ا ،                ات ومتابعته ذه العملي ة الخاصة به سنوية والدوري ات         التقارير ال ع العملي ى جمي و التعرف عل

  . التي توالها عميل معين في فترة زمنية محددة

ات       –وتشتمل هذه السجالت على تفصيالت آافية        الغ وبيان اريخ اإلب ة وت  بما في ذلك نوع العملي

  . تتيح تكوين صورة واضحة عن هذه العمليات واإلجراءات التي اتخذت بشأنها–العميل 

اآس            ) ٢( إليه في البند      يسلم التقرير المشار   – ٥ من هذه المادة في سرية تامة باليد أو يرسل بالف

  .أو البريد اإللكتروني إلى الوحدة المنفذة والمؤسسة

   

  المادة الرابعة عشر

يجب على آل موظف بالسوق، إذا علم أو أعتقد أو آان لديه ما يحمله على االعتقاد بتورط أحد 

أو الجرائم المرتبطة بها إخطار رئيسه المباشر فورًا بذلك، المتعاملين في جريمة غسل األموال 

وتدون حاالت اإلبالغ في سجل . على أن يتم اإلبالغ آتابيًا وفق النموذج المعتمد من قبل السوق

  . خاص لدى السوق

   

  المادة الخامسة عشر

 العمالء في يجب على المدير إذا علم أو أعتقد أو آان لديه ما يحمله على االعتقاد بتورط أحد

جريمة غسل األموال، إيقاف تنفيذ العملية المشتبه فيها، والتحفظ مؤقتًا على أية أوراق مالية 

مودعة لدى نظام اإليداع والحفظ المرآزي وعلى أية أموال تكون لها عالقة بجريمة غسل 

ألموال األموال لدى بنك التسوية وذلك إلى حين إستالم تعليمات بشأن األوراق المالية أو ا

  . المتحفظ عليها من المؤسسة أو الوحدة المنفذة أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة

   

  المادة السادسة عشر



 يجب على آل شخص معني االحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العمالء  - ١

العمليات ، وتشتمل وممثليهم والمنتفعين بالعملية ، وبسجالت محاسبية ، وأخرى تتعلق بتفاصيل 

على نوع العملية وتاريخ إجرائها وقيمتها ، وبيانات الهوية ، ويثبت بهذه السجالت أية تغييرات 

تطرأ على أوضاع العمالء بشكل منتظم ، ويلزم أن يكون لدى األشخاص المعنيين نظام 

  .وإجراءات تكفل تحديث هذه السجالت

 سواء آانت مفردة أو –لتعرف على العملية ويجب أن تكون البيانات والمستندات آافية ل

  . ابتداء من المستندات األولية وحتى إتمام العملية–مجموعة عمليات 

 يجب االحتفاظ بالسجالت والمستندات المشار إليها ، وآافة المراسالت المتعلقة بالعملية مدة – ٢

نة والمستندات المؤيدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العملية ، ويتعين أن تكون السجالت المخز

  .لها قابلة لالسترجاع بسهولة

ويتعين على األشخاص المعنيين عندما يطلب منهم تسليم النسخة األصلية لسجل إحدى العمليات 

  :أو أحد مستنداتها قبل نهاية المدة المذآورة مراعاة ما يلي

  . سجل أو المستند األصلي االحتفاظ بنسخة آاملة للسجل أو المستندات حتى نهاية مدة حفظ ال-أ  

  . االحتفاظ بسجل للمستندات التي يتم تسليمها-ب 

  المادة السابعة عشر

يجب على السوق إجراء تدقيق دوري بشكل مباشر أو غير مباشر على نظام التداول و 

التسويات والمقاصة واإليداع المرآزي وسجالت المساهمين لدى اإليداع المرآزي ومكاتب 

 من سالمة إدخال البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمالء وحساباتهم التسجيل للتحقق

والعمليات التي تتم لصالحهم، وذلك للتأآد من مدى االلتزام بتنفيذ قانون السوق والقرارات 

  .الصادرة تنفيذًا له وأحكام هذا القرار

   

  المادة الثامنة عشر

 األوراق المالية وسجالت المساهمين يكون التدقيق على شرآات ومكاتب الداللة وأمناء حفظ

وفقًا إلجراءات الرقابة والتفتيش التي تعتمدها المؤسسة، وذلك للتحقق من سالمة تدوين 

البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمالء في سجالت هذه الجهات ومن إلتزامها بتنفيذ 

القرارات الصادرة تنفيذًا القرارات واألوامر الصادرة إليها من العمالء وفقًا لقانون السوق و

  .له

   

  المادة التاسعة عشر



يجب على آل شخص معني االلتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية منتظمة للموظفين 

  :المعنيين العاملين لديه وعلى األخص في المجاالت اآلتية

   

  .القوانين والقرارات ذات الصلة بحظر ومكافحة غسل األموال    .١

نظمة المتعلقة بمنع استغالل العمليات التي تجرى في السوق في عمليات السياسات واأل    .٢

  .غسل األموال

المستجدات التي تطرأ في مجال غسل األموال والعمليات المشبوهة األخرى وآيفية     .٣

التعرف على تلك العمليات بما يرفع آفاءة العاملين ومقدرتهم في التعرف على تلك 

  .ة التصدي لهاالعمليات وأنماطها وآيفي

المسئولية الشخصية لكل موظف فيما يتعلق بجرائم غسل األموال والعمليات المشبوهة     .٤

  .أو غير العادية األخرى

  المادة العشرون

سجالت    ستندات وال ات والم ات والمعلوم ة البيان تيفاء آاف ين اس خاص المعني ى األش ب عل يج

ا           رة ال تج رار خالل فت ذا        المنصوص عليها في هذا الق اريخ العمل به ى عشر شهرًا من ت وز أثن

  .القرار

   

  المادة الحادية والعشرون

ه              املين لدي زام الع ل الت ة التي تكف نظم واإلجراءات التأديبي يتعين على آل شخص معني وضع ال

  .بتنفيذ أحكام هذا القرار

  المادة الثانية والعشرون

 بسبب أداء التزاماتهم ال يسأل أي شخص معني أو أي من موظفيه مدنيا أو جنائيًا

  .المنصوص عليها في هذا القرار

   

  المادة الثالثة والعشرون

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة منصوص عليها في قانون حظر ومكافحة غسل األموال أو أي 

قانون آخر، يترتب على مخالفة أحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة من هذا القرار إلغاء 

  .مخالفة ، على أن يتحمل المخالف آافة االلتزامات المترتبة على ذلكالعملية موضوع ال

   

  المادة الرابعة والعشرون



 –على مدير إدارة مراقبة أسواق رأس المال بالمؤسسة ، ومدير سوق البحرين لألوراق المالية 

  . الرسمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة-آل فيما يخصه 

   

   

  محافظ مؤسسة نقد البحرين

  أحمد بن محمد آل خليفة

   

  هـ١٤٢٤ ذي القعدة ٨: صدر بتاريخ

  م٢٠٠٣ ديسمبر٣١: الموافق
 

 
 


