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م�ضرف البحرين المركزي

قرار رقم )16( ل�ضنة 2012 

ب�ضاأن لئحة حظر ت�ضويق الخدمات

المالية في مملكة البحرين

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 الأخ�س المادة )42( منه،

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

المركزي وتعديالتها،

وعلى لئحة �شروط منح التراخي�س بتقديم الخدمات الخا�شعة للرقابة ال�شادرة بالقرار 

رقم )43( ل�شنة 2011،

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

ق�رر الآت�ي:

مادة )1(

تعاري�ف

في تطبيق اأحكام هذه الالئحة ، تكون 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�ضرف:  م�شرف البحرين المركزي. 

�ضخ�ض:  اأي �شخ�س طبيعي اأو اعتباري.

الخدمات المالية: تعني:

عن  ال�شادر  التوجيهات  مجلد  في  المعرفة  المالية  الأدوات  من  اأي  في  تعامالت  اأيــة   – اأ 

الم�شرف. 

اأو الخدمات لأي �شخ�س مقابل تعهد  اأو ال�شلع  – اأي ترتيبات يتم بموجبها تقديم الأموال  ب 

لحق بالدفع، بحيث تقدم تلك المعامالت من قبل مقدم العر�س ب�شورة اعتيادية بغر�س 

تحقيق مكا�شب تجارية.
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التعهد  مقابل  المتعاملين،  جمهور  من  الأموال  على  الح�شول  بموجبها  يتم  ترتيبات  – اأي  ج 

بتقديم عوائد مالية عليها ،اأو نظير حفظ  تلك الأموال. 

اأخرى في مجال الخدمات المالية الخا�شعة لرقابة الم�شرف،   اأو خدمة مالية  – اأي منتج  د 

يتم ت�شويقها في المملكة. 

مادة )2( 

ت�ضويق الخدمات المالية

يق�شد بت�شويق الخدمات المالية في مجال تطبيق هذه الالئحة، عر�س اأو ترويج اأو بيان اأو 

اإعالن اأو اأي و�شيلة ات�شال اأخرى تتم لغر�س تحفيز المتلقي على �شراء اأو طلب الح�شول على 

الخدمات المالية مقابل مبلغ من المال اأو اأي �شكل من اأ�شكال التعوي�س المادي.

مادة )3( 

حظر ت�ضويق الخدمات المالية

 ، البحرين  مملكة  في  مالية  خدمات  لأيــة  الت�شويق  اأعمال  مزاولة  �شخ�س  لأي  يجوز  ل 

وي�شتثنى من ذلك ما ياأتي: 

اأ – المرخ�س له من قبل الم�شرف لتقديم تلك الخدمات المالية 

ب-  كل �شخ�س تندرج اأن�شطته �شمن الأن�شطة المعفاة وفقًا ل�شروط محددة في توجيه �شادر 

بذلك عن الم�شرف.

ج – كل �شخ�س ح�شل على موافقة كتابية من الم�شرف  لتقديم تلك الخدمات المالية.

مادة )4(

العقوبات

ت�شري العقوبات الواردة في المادتين )129 و 161( من قانون م�شرف البحرين المركزي 

والموؤ�ش�شات المالية علي كل من يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )5(

هذا  اأحكام  تنفيذ  يخ�شه،  فيما  كل  المركزي،  البحرين  بم�شرف  المعنية  الإدارات  على 

القرار، وين�شر في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره. 

محاف��ظ م�ضرف البحرين المركزي

                                                                  ر�ضيد محمد المعراج 

�شدر بتاريخ: 20 رجب 1433هـ

المـــوافــــــــق: 10 يونيـو 2012م


