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 تطورات السياسة النقدية .1

 
 

، قام مصرف البحرين المركزي بمراجعة شاملة 2006إبتداًء من الفصل الرابع من عام 
إدارة هذه  وأسلوبطار العام للسياسة واألدوات المستخدمة للسياسة النقدية من حيث اإل
 السياسة وتوفير المعلومات.

 
وقد استندت عملية المراجعة والتطوير إلى مبادئ أساسية وهي تشجيع التعامل بين 
المصارف، وتوافق السياسات واألدوات مع آليات السوق ومبادئ السوق الحرة وزيادة 

 .مستوى الشفافية والمعلومات
 

 كالتالي: 2007وبناء على المراجعة تم تنفيذ برنامج التطوير خالل عام 
 

 أدوات السياسة النقدية 
 
تم تحديد أدوات التسهيالت القائمة للمصارف وتوفيرها ضمن فترات محددة وعلى المدى  

وأسبوع وتسهيل  لى تسهيل اإليداع لمدة يوم واحدالقصير.  وتشتمل هذه األدوات ع
عادة الشراء لمدة يوم واحد.اإلقراض و   ا 

 
وقد تم تحديد سعر الفائدة على اإليداع لمدة أسبوع كسعر الفائدة األساسي لمصرف 

 البحرين المركزي.
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مع مصارف التجزئة.  فبالنسبة  باالتفاقتم تنظيم فترة التعامل بالتسهيالت المذكورة 

عادةلإليداع واإلقراض  الفترة من الساعة الواحدة إلى الشراء لمدة يوم واحد، تمتد هذه  وا 
فتكون فترة التعامل من الساعة  أسبوعبالنسبة لإليداع لمدة  أماالثانية والربع بعد الظهر.   

 الواحدة إلى الثانية والربع بعد الظهر من كل يوم ثالثاء.
 
 ويأتي تحديد فترة التعامل من أجل تشجيع سوق التعامل بين المصارف.  

 
 ي اإللزام االحتياطي

 
اإللزامي المعمول به، واتخاذ قرار باإلبقاء على هذا النظام  االحتياطيتم مراجعة نظام 

والذي يقضى بفرض نسبة على الودائع بالدينار البحريني في الفترة الحالية حسب 
 األوضاع النقدية والمالية.

 

 أسعار الفائدة بين المصارف
 

ستوى فاعلية السوق، قام المصرف من أجل تنشيط سوق التعامل بين المصارف ورفع م
متوسط  الحتساببالتعاون مع عدد من مصارف التجزئة وشركة رويترز بوضع آلية 

ويتم نشر وتحديث األسعار  أسعار الفائدة بين المصارف من فترة يوم واحد إلى سنة.
 (BHIBOR). بشكل يومي على صفحة رويترز 

 

 إدارة السياسة النقدية
 
 يةلجنة السياسة النقد 
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، امسؤولياتهقام المصرف بتشكيل لجنة داخلية مسئولة عن إدارة السياسة النقدية وتحديد 

والمالية المحلية، وتطورات السيولة  االقتصاديةحيث تقوم اللجنة برصد ومتابعة التطورات 
 النقدية وتحديد أسعار الفائدة على التسهيالت التي يقدمها المصرف.

 
وترفع تقاريرها وتوصياتها إلى  أسبوعيبشكل  اجتماعاتهايلها وتعقد هذه اللجنة منذ تشك

 المحافظ.
 
 ملتقى سوق النقد 
 

من أجل التواصل والتشاور مع القطاع المصرفي في مجاالت السوق النقدي.  تم تشكيل 
ملتقى سوق النقد والذي يضم ممثلين عن مصرف البحرين المركزي وعدد من المصارف 

 العاملة بالمملكة.
 

 تمع الملتقى منذ تأسيسه بصورة فصلية.ويج
 

 توحيد عمليات التعامل بالعملة المحلية والعمالت األجنبية
 

سعيًا لزيادة فاعلية تنفيذ السياسة النقدية، قام المصرف بتوحيد عمليات التعامل بالدينار 
 .االحتياطيالبحريني والدوالر األمريكي ضمن قسم الخزانة بإدارة 

 

 المعلوماتالشفافية وتوفير 
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تم تصميم صفحتين خاصتين بالمصرف على نظام رويترز لعرض أسعار الفائدة على 
التسهيالت القائمة للمصرف حيث يتم تحديثها بشكل يومي في الساعة العاشرة صباحًا، 

 توالمعطاءاالمصرف من السندات بآجالها المختلفة  إصداراتوكذلك لنشر معلومات عن 
 واألسعار والعوائد.

 
عدد من  باتخاذوالمالية المحلية والعالمية، قام المصرف  االقتصاديةلى ضوء التطورات وع

القرارات  في مجال السياسة النقدية ومنها تخفيض أسعار الفائدة على الودائع ثالث مرات 
، حيث أدى هذا 2008، ومرتين خالل شهر يناير 2007خالل شهري نوفمبر وديسمبر 
 .%3إلى  %5من  أسبوعتسهيل اإليداع لمدة  إلى خفض سعر الفائدة على

 
إلى  %5اإللزامي من  االحتياطيبرفع نسبة  2008كما قام المصرف خالل شهر يناير 

7%.   
 

 عرض النقد
 

، 2007مليون دينار في نهاية عام  5622.0( 2بلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط )ن
عما كان عليه في نهاية  (%39.3مليون دينار ) 1586.8بمقدار  ارتفاعاً مسجاًل بذلك 

 بمقدارودائع القطاع الخاص األجل والتوفير  ارتفاع.  ويعزى ذلك إلى 2006عام 
مليون دينار  270.0( والودائع تحت الطلب بمقدار %46.9مليون دينار ) 1288.3

مليون  1703.9بمقدار فقد ارتفع ( 3بمفهومه الواسع )ن عرض النقد(.  أما 25.5%)
 مليون دينار. 6596.5 ( ليصل إلى%34.8دينار )
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 أسعار الفائدة المحلية
 

 انخفضت ، ففي جانب الودائع 2007خالل عام  ا  شهدت معدالت أسعار الفائدة انخفاض
 إلى 2006في نهاية عام  %4.40شهرًا( من  12-3) األجلالفائدة على الودائع  أسعار
ئدة على ودائع التوفير خالل الفا أسعار، كذلك انخفض 2007في نهاية عام  3.47%

 .%0.36 إلى %0.37نفس الفترة من 
 

في نهاية عام  %7.97من  األعمالوقد انخفض متوسط سعر الفائدة على قروض قطاع 
القروض الممنوحة  الفائدة على ارتفعتوقد  .2007في نهاية عام  %6.91 إلى 2006
 خالل نفس الفترة. %9.27 إلى %8.89من  األشخاصلقطاع 
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 التطورات المصرفية .2
 
 

 الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي
 

ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي )مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع 
في  دوالر مليار 187.3، مقابل 2007دوالر في نهاية عام  مليار 245.8الجملة( إلى 
.  %31.2دوالر أي بنسبة  مليار 58.5مقداره  ارتفاعاً ، مسجلة بذلك 2006نهاية عام 

، وبلغت حصة %79.9وقد بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي الميزانية 
 .%20.1مصارف قطاع التجزئة 

 
 الموجودات

 
 مليار 27.6مقابل  2007دوالر في نهاية عام  مليار 37.5بلغت الموجودات المحلية 

 .(%35.9دوالر ) مليار 9.9، أي بارتفاع مقداره 2006دوالر في نهاية عام 
 

 مليار 159.7مقابل  2007دوالر في نهاية عام  مليار 208.3بلغت الموجودات األجنبية 
 (.%30.4دوالر ) مليار 48.6مقداره  بارتفاع، أي 2006دوالر في نهاية عام 

 
 6.7إلى  2006دوالر في نهاية عام  مليار 6.4من صافي الموجودات األجنبية  ارتفع
 .(%4.7دوالر ) مليار 0.3، بمقدار 2007ر في نهاية عام دوال مليار
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 المطلوبات

 
 34.0مقابل  2007دوالر في نهاية عام  مليار 44.2 إلى المطلوبات المحلية ارتفعت
 (.%30.0دوالر ) مليار 10.2 ، بمقدار2006دوالر في نهاية عام  مليار

 
دوالر  مليار 48.3قدار بم 2007إجمالي المطلوبات األجنبية في نهاية عام  ارتفع

دوالر في نهاية عام  مليار 153.3دوالر مقابل  مليار 201.6( ليصل إلى 31.5%)
2006. 

 
 مصارف قطاع التجزئة

 
دينار في نهاية  مليون 18604.5الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى الميزانية  ارتفعت
مليون  9927.5ار ، بمقد2006مليون دينار في نهاية عام  8677.0 مقابل 2007عام 

الملحوظ إلى تحويل نوع الترخيص  ع.  ويعزى هذا االرتفا%114.4بنسبة  ودينار أ
 لبعض المصارف من مصارف قطاع الجملة إلى مصارف قطاع التجزئة.

 
 الموجودات

 
ليصل إلى ( %47.3)مليون دينار  2579.6بمقدار  إجمالي الموجودات المحلية ارتفع

.  وقد ارتفعت المطالب على القطاع الخاص 2007هاية عام في ن مليون دينار 8037.3
( وعلى مصرف البحرين المركزي %39.0مليون دينار ) 1217.5غير المصرفي بمقدار 

مليون  371.1( وعلى القطاع المصرفي بمقدار %197.3مليون دينار ) 697.7بمقدار 
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 86.7وض( بمقدار (، كذلك ارتفعت المطالب على القطاع الحكومي )القر %34.0دينار )
 .2006( مقارنة مع نهاية عام %53.7مليون دينار )

 
 ( لتصل إلى%228.2مليون دينار ) 7347.9بمقدار  ارتفاعاً سجلت الموجودات األجنبية 

مليون دينار في نهاية عام  3219.3مقابل  2007مليون دينار في نهاية عام  10567.2
 3911.9المصرفي بمقدار اص غير الخ المطالب على القطاعارتفعت  وقد.  2006
مليون دينار  3436.0القطاع المصرفي بمقدار وعلى  (%225.1دينار ) مليون

(232.0%.) 
 

 القروض والتسهيالت االئتمانية
 

ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصادية المقيمة 
نهاية عام مليون دينار فـي  4186.1ليصل إلى ( %38.0مليون دينار ) 1152.7بمقدار 
 .2006مليون دينار في نهاية عام  3033.4مقابل  2007

 
من إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية، بينما  %58.4وقد بلغ نصيب قطاع األعمال 

 على التوالي. %5.9و %35.7بلغ نصيب قطاع األشخاص وقطاع الحكومة 
 المطلوبات

 
 من %51.6 أي بنسبة مليون دينار 3447.5لمطلوبات المحلية بمقدار إجمالي ا ارتفع

مليون دينار في نهاية عام  10129.7 إلى 2006مليون دينار في نهاية عام  6682.2
ارتفاع المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار ذلك إلى  .  ويعزى2007

مليون دينار  945.4( وللقطاع المصرفي بمقدار %38.3مليون دينار ) 1464.7
( %78.6مليون دينار ) 627.1(، وارتفاع رأس المال واالحتياطي بمقدار 88.2%)
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( ولمصرف البحرين %23.3مليون دينار ) 179.6والمطلوبات للقطاع الحكومي بمقدار 
 (.%160.0مليون دينار ) 60.0المركزي بمقدار 

 
مقابل  2007نار في نهاية عام مليون دي 8474.8 إلى إجمالي المطلوبات األجنبية ارتفع

مليون دينار  6480.0، أي بمقدار 2006مليون دينار في نهاية عام  1994.8
 3043.2المصرفي بمقدار الخاص غير للقطاع المطلوبات  ارتفعت .  وقد(324.8%)

 (.%229.8مليون دينار ) 3436.8المصرفي بمقدار  للقطاعو  (%609.5مليون دينار )
 

 الودائع
 

 4492.8مقابل  2007مليون دينار في نهاية عام  6199.6الي ودائع المقيمين إجم بلغ
.  (%38.0ر )مليون دينا 1706.8 همقدار ، أي بارتفاع 2006مليون دينار في نهاية عام 

 (%41.2مليون دينار ) 1541.8بمقدار  الخاصودائع القطاع إلى ارتفاع ويعزى ذلك 
 .(%21.9مليون دينار ) 165.0بمقدار  الحكوميودائع القطاع و 
 

 ( لتصل%39.8مليون دينار ) 1118.8ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار  ارتفعت
( %35.0مليون دينار ) 588.0بالعمالت األجنبية بمقدار ، و مليون دينار 3931.4إلى 

وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعمالت  . مليون دينار 2268.2لتصل إلى 
 على التوالي من إجمالي ودائع المقيمين. %36.6و %63.4األجنبية 

 

 مصارف قطاع الجملة
 

دوالر أي  مليار 32.0بمقدار  ارتفاعاً  لمصارف قطاع الجملةسجلت الميزانية الموحدة 
 164.3مقابل  2007في نهاية عام  دوالر مليار 196.3لتصل إلى  %19.5بنسبة 
 .2006دوالر في نهاية عام  مليار
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 الموجودات

 
مقابل  2007دوالر في نهاية عام  مليار 16.2 إلى إجمالي الموجودات المحلية ارتفع
 .2006دوالر في نهاية عام  مليار 13.1

 
 180.1 إلى ( لتصل%19.1دوالر ) مليار 28.9الموجودات األجنبية بمقدار  ارتفعت
القطاع غير  علىطالب ارتفاع الم إلى .  ويرجع ذلك2007دوالر في نهاية عام  مليار

( وعلى المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة %39.9دوالر ) مليار 17.1المصرفي بمقدار 
( وارتفاع قيمة السندات التي بحوزة المصارف بمقدار %13.5دوالر ) مليار 6.4بمقدار 

 (.%14.6دوالر ) مليار 5.4
 

 المطلوبات
 

 17.3 ( ليصل إلى%6.1دوالر ) مليار 1.0بمقدار  إجمالي المطلوبات المحلية ارتفع
 .2006دوالر في نهاية عام  مليار 16.3مقابل  2007دوالر في نهاية عام  مليار

 
مقابل  2007دوالر في نهاية عام  مليار 179.0إلى لتصل المطلوبات األجنبية  ارتفعت
(، %20.9دوالر ) مليار 31.0، أي بمقدار 2006دوالر في نهاية عام  مليار 148.0

 مليار 12.6ارتفاع المطلوبات للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار وذلك بسبب 
( وللقطاع غير %24.0دوالر ) مليار 12.2( وللقطاع المصرفي بمقدار %25.6دوالر )

(، كذلك ارتفعت قيمة السندات التي بحوزة %15.2دوالر ) مليار 4.9المصرفي بمقدار 
 (.%33.3الر )دو  مليار 1.2المصارف بمقدار 
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 الموجودات/المطلوبات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العمالت
 

بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي )باستثناء مملكة البحرين( من إجمالي 
، والدول %12.6، والدول األمريكية %36.5، ودول أوروبا الغربية %34.3الموجودات 
 %7.5و %38.5و %30.8لمطلوبات ، بينما بلغ نصيبها من إجمالي ا%4.4اآلسيوية 

 على التوالي. %6.1و
 

أما حسب العمالت، فقد بلغ نصيب عمالت دول مجلس التعاون الخليجي )باستثناء 
على التوالي،  %9.6و %12.9الدينار البحريني( من إجمالي الموجودات والمطلوبات 

 %11.5يورو .  وقد شكل الللمطلوبات %69.6للموجودات و %66.6والدوالر األمريكي 
 من إجمالي المطلوبات. %11.4ومن إجمالي الموجودات 

 
 

 التشريعية والرقابيةاألنظمة تطوير . 3
 

 

 تعزيز البنية التشريعية والرقابية
 

البحرين كمركز مالي ولرفع المقدرة التنافسية لمملكة مملكة في إطار خطتها لتعزيز مكانة 
ماضيين على تعزيز البنية التشريعية خالل العامين اللمصرف البحرين، فقد عمل ا

وقانون  2006والقانونية للقطاع المالي، وتم إصدار قانون الُعهد المالية في يوليو 
 .2006المصرف المركزي والمؤسسات المالية في سبتمبر 
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حيث جاء مشروع القانون األول لتمكين المؤسسات المالية من التوسع في أعمالها من 
المالية، والستقطاب مؤسسات مالية جديدة متخصصة في هذا المجال خالل إدارة الُعهد 

من الخارج وتهيئتها الستدراج كثير من األموال اإلقليمية التي تدار في مراكز مالية بعيدة 
 عن المنطقة.

 
أما قانون المصرف المركزي فقد هدف إلى تعزيز الصالحيات المناط بالسلطة اإلشرافية 

وتمكينها من تطوير القطاع المصرفي والمالي بالمملكة وتعزيز الثقة والرقابية في المملكة 
 فيه وتأهيله لمراحل متقدمة من النمو والتطور.

 
وكما هو واضح، فقد اشتمل القانون على صالحيات واسعة للمصرف المركزي، لتمكينه 

المالي  من اتخاذ كل ما يراه مناسبًا لتسهيل عمله وتهيئة البيئة المالئمة لعمل القطاع
 وجعل مملكة البحرين بلدًا جاذبًا لالستثمارات في هذا القطاع.
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 األنظمة التشريعية
 

تم العمل خالل العامين الماضيين على تطوير عدد من األنظمة والسياسات اإلجرائية 
 والرقابية شملت ما يلي:

 
 توحيد التراخيص

 
حيد التراخيص الصادرة مقترحًا بتو  2005بعد أن أصدر المصرف المركزي في أبريل 

. كما قام بتطبيق سياسة جديدة 2006عنه، قام المصرف بتطبيق هذه السياسة في يناير 
ه مسئولية بعد أن انتقلت إلي 2007 يناير 7في احتساب رسوم التراخيص السنوية في 

تحصيل رسوم التراخيص بعد أن كانت بعض األنشطة تحصل من قبل وزارة الصناعة 
تتميز طريقة االحتساب بالعدالة والشفافية أيضا وتعتمد على نوع الترخيص والتجارة حيث 

 .2007والنشاط ودرجة المخاطر.  وقد بدأ تطبيق هذا النظام على رسوم سنة 
 

 (2بازل )
    

لتهيئة المصارف وصياغة  2005قامت إدارات الرقابة المصرفية وبشكل مكثف منذ عام 
(، والتي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2بازل ) التشريعات الالزمة لتطبيق توصيات

2008. 
 

( 2وبهذا الصدد فقد تم إصدار المتطلبات الخاصة بالدعامة األولى والثالثة من بازل)
وكذلك تم إصدار استبيان تفصيلي لتقييم أنظمة إدارة المخاطر لدى المصارف والتي على 
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كل دقيق وسيتم بعد ذلك تحديد أساسها سوف يتم تحديد أوجه القصور لدى المصارف وبش
 نسبة كفاية رأس المال المطلوبة لكل مصرف على حده.

 
حول الدور الجديد ومسئولية المدراء التنفيذيين  2006كما تم عقد ندوة خاصة في عام 

 (.2ومجالس اإلدارة بالمصارف فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ متطلبات بازل )
 
 
 

 حوكمة المؤسسات المالية
 

أسس وضوابط خاصة بحوكمة  2005مصرف المركزي في منتصف عام أصدر ال
 1998المؤسسات وأنظمة الرقابة الداخلية  لتحل محل الالئحة التي صدرت في عامي 

 .1999و
 

 توجيهات الرقابيةالدليل 
 

نشأ أ ،2006قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية في سبتمبر لصدور  نظراً 
لتحديد اللوائح والتوجيهات والقرارات واألنظمة الواجب  ةداخلي ةنلج المركزي المصرف

صدر  ،المسئولة ومتابعة التنفيذ. وقد تم إعداد عدة لوائح وقرارات اإلدارةإصدارها وتحديد 
منها الئحة تنظيم الخدمات الخاضعة للرقابة وقرار تشكيل لجنة فض المنازعات بين 

 المراجعة القانونية. كما تم مراجعة وتحديث تحت اآلخروالزال البعض  ،المرخص لهم
الناتجة تماشيا مع المتطلبات القانونية  الرقابية توجيهاتالوالثاني من دليل  جميع المجلدات

 .عن صدور قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
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 التي تنظم عمل توجيهاتاللوائح وال بتحديث 2007المصرف المركزي خالل عام  قام
الرقابية التي تنظم  توجيهاتالصناديق االستثمارية، وذلك ضمن المجلد السادس من دليل ال

المالية العاملة في مجال المصرفية و ، وذلك بعد التشاور مع المؤسسات رأس المال سوق
يونيو  1اعتبارًا من  توجيهاتتم العمل بهذه اللوائح والهذا، وقد الصناديق االستثمارية. 

2007. 
 

الرقابية الخاص  توجيهاتال تم إدخال بعض التعديالت على المجلد الرابع من دليلكما 
بقطاع الشركات االستثمارية. وتشمل هذه التعديالت تحديث لبعض أجزاء المجلد، 
كالتعديالت الناتجة عن صدور قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية في 

 ة منه، كالجزء الخاص بإدارة المخاطر.  ، وكذلك إضافة أجزاء جديد2006سبتمبر 
 

 مكافحة غسل األموال
 

أصدر المصرف المركزي الئحة جديدة للمصارف وشركات التأمين تحتوي على ضوابط 
وقد تم األخذ . 2005في عام  معدلة بشأن مكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب

كما تمت إضافة ضوابط جديدة ي. باالعتبار التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المال
التوصيات التي وردت في تقرير  عضب في وقت متأخر من نفس العام تأخذ في االعتبار

 التابعة لصندوق النقد الدولي. (FSAP)لجنة تقييم القطاع المالي 
 

وقد قامت لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتي تضم 
من وزارات الدولة والسلطات التنفيذية ذات العالقة بدور فعال في  في عضويتها عدداً 

 اجتماعاتهاتعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك من خالل 
مملكة الربع سنوية ومناقشتها العديد من المواضيع ذات العالقة لتعزيز ودعم سمعة 

 البحرين ومكانتها الدولية في هذا الخصوص.
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هذا، وقد أصدرت لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 قرارين بشأن لجنتين فرعيتين تابعتين للجنة وهما: 

  
  إنشاء اللجنة القانونية 

 
  إنشاء لجنة تنفيذ القرارات الصادرة عن األمم المتحدة ذات العالقة بحظر

 ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
 

مكنت إدارة المتابعة بالمصرف من االنتهاء من عددًا من زيارات التفتيش للمصارف كما ت
والمؤسسات المالية المرخصة والتأكد من قيامها بإتباع اللوائح والقوانين الخاصة بمكافحة 

 عن المصرف. الصادرةغسل األموال وتمويل اإلرهاب 
 

 لي: كما قام المصرف بعقد عددًا من الندوات تتمثل في التا
  

  عقدت ندوة بالتنسيق مع السفارة الفرنسية حول إجراءات غسل األموال
، حظرها ممثلين من 2007مارس  29 – 28وتمويل اإلرهاب في الفترة من 

المصارف والمؤسسات المالية واألجهزة الحكومية األعضاء في لجنة وضع 
 سياسات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 
 تعريفيتين لموظفي االلتزام ومكافحة غسل األموال، حيث  عقدت ندوتين

عقدت الندوة األولى للعاملين في المصارف،  والثانية للعاملين في شركات 
 الصرافة وشركات التأمين.
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 إعداد إطار شامل لوضع خطة احترازية لمواجهة األزمات المالية
 

شامل طار إعداد مل إلع فريقل بتشكي 2007قام مصرف البحرين المركزي في يناير
من  وقد تمكن فريق العمل .المالية في البحريناألزمات  ووضع خطة احترازية في حاالت

دارة واحتواء الالزمة  عملياتالجراءات و اإلسياسات و الد يتحدشامل لطار إ وضع أي لمنع وا 
 . هزة مالية محتملة في المستقبل

 
البحرين، مملكة النظام المالي في  فيات تحديد المصادر المحتملة للصدمكما قام اإلطار ب

زمات دارة األساليب مختلفة إلأالمالية، وحدد  اتزمواستعرض المؤشرات الرئيسية لأل
وذلك لغرض  ةالتمويلو القانونية و  شمل اإلطار تناول كافة المتطلبات التنظيميةوحلها. كما 

 ىيبنسساس الذي طار األاإلوسيشكل دارتها. ا  زمات و لمنع األ آمنة ذات فاعليةآلية تحديد 
دارة  كثر تفصيالً أعليه برنامج   البحرين.مملكة  االضطرابات المالية في لمنع وا 

 
 أحكام السيطرة قانون

 
النسب المسموح بها و  ورقة استشارية حول أحكام السيطرةصدر المصرف المركزي أ

( 64ن قانون رقم )م 52المادة  إلى للسيطرة والملكية في المصارف.  وتستند هذه الورقة
. وتم إصدار والمؤسسات المالية بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي 2006لسنة 

 .2007أكتوبر 1ويعمل بهذا القانون بدءا من  2007الورقة النهائية في نهاية سبتمبر 
 

الورقة االستشارية بشأن تعامل المصارف التقليدية في األنشطة المطابقة للشريعة 
 اإلسالمية

 
من جهود مصرف البحرين المركزي لتطوير إرشاداته فيما يتعلق حول السماح ض

للمصارف التقليدية التعامل في األنشطة المطابقة للشريعة اإلسالمية، قام المصرف 
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فيما يخص ذلك والتي أصدرها  2007بإصدار الورقة النهائية في شهر أغسطس 
هود مكثفة واجتماعات مطولة مع وذلك بعد ج 2007المصرف كورقة استشارية في أوائل 

القطاع المصرفي.  هذا وتسمح اإلرشادات الجديدة للمصارف التقليدية العمل في األنشطة 
المطابقة للشريعة اإلسالمية ضمن شروط محددة، حيث بإمكان مصارف الجملة التقليدية 
ر العمل في أي نشاط مصرفي إسالمي مع أي عميل شريطة أن يعمل المصرف على توفي

موظفين مختصين ومتمرسين في مجال الصيرفة اإلسالمية وضرورة إفصاح المصرف عن 
جميع البيانات الكمية والنوعية فيما يخص العمليات المطابقة للشريعة اإلسالمية.  أما فيما 
يتعلق بمصارف التجزئة التقليدية، فباإلضافة إلى الشرطين السابقين، فيجب على المصرف 

ضافية عند التعامل مع األفراد وهي أن يحرص على تقديم تلك الخدمات أن يتقيد بشروط إ
من خالل نافذة خاصة أو فروع خاصة كما يراه المصرف مناسبًا، وذلك مع ضرورة وجود 
مجالس رقابة شرعية خاصة لإلفتاء في العمليات والمنتجات اإلسالمية باإلضافة إلى 

 ن التقليدية.فصل العمليات المطابقة للشريعة اإلسالمية ع
 

 جديد لترخيص فروع المصارف الخاصةوضع إطار 
 

يتضمن شروط ترخيص  2007أصدر مصرف البحرين المركزي إطار خاص في ديسمبر 
لفتح فروع المصارف الخاصة األجنبية في المملكة وهو أول ترخيص من نوعه في 

تها المصرفية المنطقة. ويهدف هذا اإلطار الستقطاب البنوك الخاصة التي تقدم خدما
االستثمارية باإلضافة إلى االستشارات الخاصة لألفراد ذوي المالءة المالية العالية في 

 المنطقة.
 

 لجان خاصة لفض النزاعات تأسيس
 

تعزيز البنية التحتية الداعمة لصناعة الخدمات ضمن جهود مصرف البحرين المركزي ل
من بيان مصرف البحرين المركزي  176المادة  على اً واستنادالمالية في مملكة البحرين 

بتأسيس لجنتين  2007المركزي في أغسطس مصرف القام  2006الصادر في سبتمبر 
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منفصلتين خاصتين ألغراض اإلسراع في فض النزاعات التي تنشأ عن القيام باألعمال 
فقد تم تأسيس لجنة لحل النزاعات تنحصر مهمتها في فض النزاعات التي تنشأ .  المالية

بين المؤسسات المالية )المرخص لها من مصرف البحرين المركزي( ، كما تم إنشاء  لجنة 
 .أخرى لحل النزاعات التي تنشأ عن أعمال العهد المالية

 
 تمويل االستثمارات العقارية

 
  تشمل 2007أصدر المصرف ورقة استشارية إلى القطاع المصرفي في شهر ديسمبر 

ستثمار والتمويل للقطاع العقاري للمصارف وذلك تماشيا مع تطبيق معايير جديدة حول اال
سياسة المصرف لتعزيز الشفافية ومشاركة المرخص لهم وجميع من لهم عالقة ألخذ آرائهم 

 عند إصدار أو تعديل أي من السياسات الرقابية. 
 

وتتضمن هذه المعايير المقترحة وضع حدود للتركزات االئتمانية في القطاع العقاري 
من  %25والتي يجب أن ال تتجاوز  مصرفالنسبة لمجموع القروض الممنوحة لعمالء الب

 القروض. ةمجموع محفظ
 

ووضع حدود بالنسبة الستثمارات المصارف في القطاع العقاري بشكل مباشر في العقار 
أو عن طريق الشركات التي يمتلكونها أو عن طريق الشركات ذات األغراض الخاصة 

 من القاعدة الرأسمالية كحد أعلى. %30ال يتجاوز والذي يجب أن 
 

 ويمنع المصرف المركزي المصارف من االستثمار في العقارات بهدف المضاربة.  
 

 جدول قانون الغرامات
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يقوم المصرف حاليا بدراسة إعداد الئحة لتطبيق قانون الغرامات لجميع المصارف العاملة 
ات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية في حال في المملكة والشركات االستشارية وشرك

 عدم التزامها أو اإلخالل أو التهاون بتوجيهات وقوانين المصرف.
 

  Private Placement -الورقة االستشارية بشأن مذكرات اإلصدارات الخاصة
Memorandum (PPM)  

 
ع المصرفي فيما استلم المصرف مالحظات المؤسسات المالية واألطراف ذو العالقة بالقطا

والتي تسعى  2007يتعلق بالورقة االستشارية التي أصدرها في النصف الثاني من عام 
تسويقها إلى بالنسبة للمنتجات والتي يتم  لتعزيز عملية الشفافية ومستوى اإلفصاح

وعمل المصرف على دراسة جميع المالحظات عموم. للفقط وليس  المحترفينالمستثمرين 
شتها مع المؤسسات المالية من خالل اجتماعات مكثفة عقدت لهذا الشأن  المستلمة ومناق

وذلك تماشيا مع سياسة المصرف في تعزيز الشفافية والتي تسعى لمشاركة المرخص لهم 
وجميع من لهم عالقة ألخذ آرائهم عند إصدار أو تعديل أي من سياساتها الرقابية. هذا 

عية البحرين المصرفية بهذا الشأن وهي قيد وقد تم استالم المالحظات النهائية لجم
 النصف األولالمراجعة والتحري حاليا. من المتوقع أن يتم إصدار الورقة النهائية خالل 

 .2008من العام 
 

 تنظيم عملية إعالن األرباح الموزعة ودفعها للمساهمين من قبل المصارفحول مقترح 
 

يق العاملة في المملكة حول  تنظيم بمقترح إلى شركات التدقالمصرف المركزي تقدم 
وتسهيل عملية اإلعالن وتوزيع ودفع اإلرباح السنوية من قبل المصارف لمساهميهم تمهيدًا 
إلصدار ورقة استشارية بهذا الشأن. وقد تم مناقشة الموضوع مع المسئولين في شركات 

المتوقع أن يتم  فيما يتعلق بالنواحي الفنية لهذا الشأن ومن 2007التدقيق في سبتمبر 
 .2008إصدار الورقة النهائية في النصف األول من العام 
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 أحكام السيولة لدى المصارف

 
قام مصرف البحرين المركزي بتأسيس فريق عمل داخلي لدراسة المتطلبات الخاصة 
بأحكام السيولة لدى المصارف والتطبيقات الدولية في هذا المجال.  ومن المتوقع أن يتم 

وذلك الستالم مالحظات  2008من  النصف األولورقة االستشارية األولى في إصدار ال
 جميع المصارف الموجودة في المملكة ومن ثم إصدار الورقة النهائية. 

 
 مركز المعلومات االئتمانية

 
على تطوير المركز من بناء قاعدة معلومات تتعلق بالشركات  2007بدأ العمل خالل عام 

البحرين، وذلك بعد بدأ مركز البحرين للمعلومات االئتمانية بالعمل  مملكة المتواجدة في
 الفعلي لتوفير المعلومات االئتمانية عن زبائن المصارف من األفراد.
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 األنظمة الرقابية 
 

طاره الرقابي، واصل مصرف البحرين المركزي عملة في مجال  في سياق تطوير سياساته وا 
قيد المؤسسات المالية بالتوجيهات واألسس الرقابية، وأعماله التفتيش والمتابعة، والتأكد من ت
.  وكانت التطورات الرئيسية في أعمال 2006/2007 اإلشرافية األخرى خالل عامي

 وفقًا لما يلي: المصرفية الرقابة
 

 إدارة التفتيش
 

 نجزتأ واصلت اإلدارة القيام بالزيارات الميدانية الشاملة للمصارف والمؤسسات المالية، وقد
للزيارات الميدانية للمؤسسات المرخص لها من قبل المصرف  اً مسبقًا التفتيش مخطط إدارة

 . CMORTALEباستخدام منهجيه 
 

تنفيذ مجموعة من وقامت  ب ، (2)بازل معايير التحضيرات لتنفيذ  ت اإلدارةتابعكما 
ت محددة، بما قطاعااالختصاصات في تعزيز استخدام  التي شملت  المبادرات الرئيسية

وزارة الصناعة شرف عليه من قبل تت ، والذي كانبقطاع التأمين ةفي ذلك تلك المتصل
كون المصرف سالمية وفقا لمصرفية اإلوكذلك تم تعزيز االختصاصات الوالتجارة. 
 سالمي.منظم للقطاع المصرفي اإلالمركزي 

 

إنشاء وحدة للتفتيش  اإلدارة ررتفقد ق أما بالنسبة إلى التطورات الرئيسية في أعمال اإلدارة
لدى المصارف والمؤسسات المالية وشركات  (IT Systems)على األنظمة اآللية 

تحديث )البرنامج المستخدم للتفتيش كما تم تحديث دليل إجراءات عمل اإلدارة و  التأمين.
رصد متابعة و لتحسين  TEAMMATEعلى المصارف والمؤسسات المالية في المملكة(  

لجنة هدفها التنسيق والتباحث مع جمعية البحرين شكلت اإلدارة  وقد  .ات التفتيشعملي
المصارف وعلى أجهزة الصراف  خلية لتطوير األساليب األمنية لدىالمصرفية ووزارة الدا
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دخال األنظمة المتطورة على بطاقات السحب اآللي واالئتمان،  و EMV مثل (اآللي وا 
(PCIDSS.  لمهارات وكفاءات موظفي  2006شامل خالل عام  تم إجراء تقييموقد

لتوفير المهارات والخبرة الالزمة  اإلدارة وتم وضع برامج تدريبية بناًء على ذلك التقييم
 نهج لتعزيز وشركات التأمين سالميدارة المخاطر والتمويل اإلإ مجال وظفين فيللم

 شراف.نشطة اإلأفيما يتعلق ببالتركيز على المخاطر  المصرف
 
 
 

  المصرفية الرقابة
 

طاره الرقابي، واصل مصرف البحرين المركزي عمله في  وفي سياق تطوير سياساته وا 
والمتابعة والتأكد من تطبيق المؤسسات المصرفية للتوجيهات  المكتبية الرقابةمجال 

 والتشريعات واألسس الرقابية. ومن أهم تلك األعمال ما يلي:
 

  ًقام المصرف المركزي بمراقبة تركزات  العقاري للنمو المتسارع للقطاع نظرا
. وتم مخاطبة المصارف ألخذ دوريالمصارف على هذا القطاع بشكل 

 الحذر.و  الحيطة
 

  إعداد نموذج للتقارير الدورية(Prudential Information Report for 
Credit Cards “PIRCC”)  الخاصة بشركات البطاقات االئتمانية والذي

 .2007بيقه ابتداًء من الربع الثاني من عام بدأ العمل بتط
 

  تطوير وتحديث نظام التقارير الدورية لجميع المصارف المحلية لتكون
" وذلك (2) متماشية مع متطلبات المعيار الجديد لكفاية رأس المال "بازل

 .2008األول من الربع  لتطبيق المعيار الجديد في استعداداً 
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  الدورية الخاصة بفروع المصارف األجنبية بدأت عملية مكننة التقارير

لتسهيل تحليل تلك التقارير إلكترونيًا وذلك ابتداًء من الربع األول من عام 
2008. 

 
 .تم تحديث دليل إجراءات عمل الرقابة المكتبية على المصارف 

 
  أوجه القصور والمواضيع  فيتم تطوير نموذج للمتابعة ورصد التطور

 ى المصارف.  عل المعلقةوالمالحظات 
 

  تم اتخاذ عدد من اإلجراءات الهادفة إلى حماية مستهلكي الخدمات
 المصرفية والمالية ومنها:

 
o  إصدار "ميثاق أفضل الممارسات حول القروض

 Code of Best)االستهالكية والرسوم المصرفية" 
Practice on Consumer Finance & Charges) 

  بالبحرين.   وذلك بالتنسيق مع الجمعية المصرفية
 
o  إعداد النموذج الخاص بنشر الرسوم والعموالت المصرفية

من الزبائن على الموقع  التجزئةالتي تتقاضاها مصارف 
اإللكتروني لمصرف البحرين المركزي بهدف تعزيز 

 الشفافية وتسهيل عملية المقارنة بالنسبة للزبائن.
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ابة على الجهاز المصرفي بدول كما تمت المشاركة في اجتماعات لجنة اإلشراف والرق
مجلس التعاون حيث تم إعداد مجموعة من األوراق منها ورقة عمل تهدف إلى توحيد 
وتنسيق الممارسات المصرفية بين دول المجلس.  كما تم االتفاق على المعايير الوطنية 

 ألخرىا، كما أن العمل جاري اآلن إلعداد المعايير 2المتعلقة بالطريقة القياسية لبازل 
 لواجب توحيدها أو التنسيق حولها في ظل اإلتحاد النقدي المرتقب. 

 
 مراقبة المصارف اإلسالمية

 
من صياغة التوجيهات الكفيلة بتطبيق المعايير الجديدة  2007تم االنتهاء خالل عام 

(  بما يتماشى مع توجهات مجلس الخدمات 2لكفاية رأس المال حسب توصيات بازل )
المية ولجنة بازل.  كما قام المصرف المركزي بزيارات توعوية لعدة دول المالية اإلس

وبنوك دولية لتثقيفها وزيادة الوعي لديها عن العمل المصرفي اإلسالمي ومنهجية عملها 
 وأساليبها ومنجاتها.

 
وتم تكثيف جهود المصرف المركزي لمتابعة تطبيق المصارف اإلسالمية للتوجيهات 

ية في ظل النمو المتسارع في مجال الصيرفة اإلسالمية حيث تم وضع والتشريعات الرقاب
لاللتزام بها وسد الثغرات في األنظمة والسياسات  مصرفبرامج متخصصة لكل 

دارة المخاطر.  واإلجراءات الداخلية وا 
 

استمر المصرف المركزي في دعم المبادرات التي قامت بها السوق المالية اإلسالمية 
ل تطوير منتجات مالية إسالمية كالمشتقات وأدوات إعادة الشراء الدولية في مجا

والمرابحات ألغراض الخزينة وغيرها.  كما ساهم المصرف بالتعاون مع المصارف 
اإلسالمية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية لتحديد المعايير 

 المتسارع في هذا القطاع. المحاسبية المطلوب إصدارها وتطويرها لمواكبة النمو
 



Annual Report 2007   2007التقرير السنوي  
 

Central Bank of Bahrain 26 مصرف البحرين المركزي 
 

 االستقرار المالي دارةإ
 

بإعداد العديد من التقارير التحليلية  2007قامت إدارة االستقرار المالي خالل عام 
المتخصصة إضافة إلى النشرات اإلحصائية التي تقوم بإعدادها بشكل دوري. هذا ويعتبر 

إعداده بشكل نصف سنوي عالمة تقرير االستقرار المالي الذي تم استحداثه والذي يتم 
بارزه ونقلة نوعية بالنسبة لطبيعة التقارير التي كانت تعد في السابق. هذا ويقوم التقرير 
بتقييم أداء المؤسسات المالية وتحديد المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر على االستقرار 

 حد من هذه المخاطر. المالي في المملكة، إضافة إلى اقتراح الخطوات الرقابية الكفيلة لل
تقارير عن االستقرار المالي وذلك في شهر يناير،  3تم إعداد  وتجدر اإلشارة إلى أنه قد

 .2007وديسمبر  يونيو
 

إضافة إلى ذلك، قامت اإلدارة كذلك بإعداد تقريرين جديدين وهما تقرير ميزان المدفوعات، 
وتقرير التطورات النقدية والمالية، حيث يركز تقرير ميزان المدفوعات على أهم التطورات 
في كل من الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي خالل العام السابق أما بالنسبة 

رات النقدية والمالية فهو يركز على أهم التطورات التي طرأت على السيولة لتقرير التطو 
المحلية، اإلقراض، أسعار الفائدة، أسعار الصرف، الدين العام المحلي، واألصول 
االحتياطية. هذا ويتم إعداد تقرير التطورات النقدية والمالية بشكل فصلي، في حين يتم 

سنوي، حيث يتم نشر التقريرين على الصفحة  إعداد تقرير ميزان المدفوعات بشكل
 اإللكترونية للمصرف.

 
بإعداد دراسة عن قطاع العقارات، حيث  2007قامت اإلدارة كذلك في شهر نوفمبر 

ناقشت الدراسة تأثير زيادة نمو قطاع اإلنشاءات والعقارات على االستقرار المالي في 
 المملكة.

 
 مراقبة قطاع التأمين
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بالنسبة لقطاع  يد من التشريعات لتتالئم وأفضل السبل الرقابية المقبولة دولياً تم تحديث العد

 هي:التأمين و 
 

  لوائح ونظم للمجلد الثالث من دليل التحديث المعلومات بشكل فصلي
شركات التأمين وضبط قواعدها الخاص ب( Rulebookاإلشراف والرقابة )

المال لفروع الشركات خالل مرحلة التنفيذ حيث تم تحديث متطلبات رأس 
نظام الرسوم المفروضة على الشركات المرخصة لها من  واستحداثاألجنبية 

 قبل المصرف باإلضافة إلى المتطلبات الالزمة لتعيين الخبير األكتواري.
 

 خارجي لدراسة وضع شركات التأمين على الحياة  يبخبير إكتوار  االستعانة
تجاه حملة  التزاماتهاة لمواجهة حسابية كافي باحتياطات احتفاظهالضمان 

 الوثائق ولتقييم مدى سالمة الوثائق وطرق تسويقها.
 

  إعداد مسودة كتيب إجراءات أعمال المراقبة وذلك لتوجيه موظفي إدارة مراقبة
التأمين بما يخص المتطلبات واإلجراءات والمتعلقة بأحكام اإلشراف والرقابة 

 على شركات التأمين.
 

 نظم اإلشراف والرقابة على والخاص ب دليل اللوائح لثالث منالمجلد ا تحديث
شركات التأمين ليعكس األحكام الجديدة التي وردت في قانون مصرف 

. 2006الصادر في سبتمبر  64البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم 
األقساط  احتسابوقد شملت تلك التعديالت على سبيل المثال تعديل أسس 

نسبة  استخدامعلى أساس تناسبي بداًل من  احتسابهاليكون الغير مكتسبة 
 مئوية.
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 تطور سوق رأس المال
 

منذ أن تولى مصرف البحرين المركزي مسئولية الرقابة واإلشراف على قطاع سوق رأس 
المال باعتباره السلطة الرقابية الموحدة على جميع مؤسسات القطاع المالي في  عام 

األسواق المالية في المصرف على تنفيذ خطة استهدفت  ، عكفت إدارة مراقبة2002
 اإلصداراتعلى قطاع األوراق المالية في شقيه سوق  واإلشرافيالرقابي  اإلطارتطوير 
 وسوق البحرين لألوراق المالية. األولية

 
يتعلق بتطوير معايير  األولوقد اشتملت خطة التطوير على ثالثة مجاالت هامة المحور 

األوراق المالية سواًء فيما يتعلق  إصدار إجراءاتوالنشر وتسهيل  فصاحواإلاإلدراج 
الشركات القائمة والمدرجة، والمحور الثاني يتعلق بتطوير  إصداراتأو  األولية باإلصدارات

وتنظيم عمل الوسطاء وشركات الوساطة العاملة في سوق البحرين لألوراق المالية  إنشاء
 مة وعدالة التعامالت في السوق. إلى الرقابة على سال باإلضافة

 
المتعلقة بتنظيم عمل  واإلجراءاتوقد استندت اإلدارة في مراجعة وتطوير كافة التشريعات 

مؤسسات سوق رأس المال، إلى تقرير بعثة تقييم الخدمات المالية التابعة لصندوق النقد 
مية للمنظمة الدولية بجانب االلتزام باألهداف واألسس الرقابية والتنظي (FSAP)الدولي 

، وذلك بغرض تعزيز وتفعيل سوق رأس المال (IOSCO)أيسكو  -لهيئات األوراق المالية 
 في مملكة البحرين.

 
استطاعت إدارة مراقبة األسواق المالية من تحقيق الخطوات الرئيسة  2007وخالل العام 

 :التالية 
 
 :تطوير التشريعات واألنظمة .أ
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 لد السادس المتعلق بتشريعات وأنظمة سوق رأس االستمرار في صياغة المج
لثالثة فصول من المجلد وهي الفصل  األوليةالمال واالنتهاء من المسودة 

وطرح األوراق المالية، الترخيص والرقابة على سوق األوراق  بإصدارالخاص 
الشركات المدرجة  ألسهم الستمالكاو معايير ومتطلبات االستحواذ و المالية 

 .2008لألطراف المعنية بداية العام  ةدارها كأوراق تشاوريتمهيدًا إلص
 

 مراجعة وتحديث تعميم المصرف رقمODG/407/03    بشأن معايير
اإلفصاح والنشر بعد التشاور مع األطراف المعنية، بالشكل الذي يعزز 

في السوق ويوفر المعلومات والبيانات المتعلقة  واإلفصاحمستويات الشفافية 
قصر مما أحدث وخالل فترات أات المساهمة المدرجة بصورة الشرك بأداء

 .2008كانت عليه، وسيتم العمل بالتعديالت ابتداًء من العام 
 

  مراجعة وتحديث تعميم المصرف رقم ODG/282/04  بشأن دليل تعامالت
المطلعين في الشركات المساهمة المدرجة وذلك على ضوء تجربة التطبيق 

ت وتمكين المطلعين من االلتزام والتقيد بالمعايير المتعلقة السابقة لهذه المتطلبا
بتنفيذ الصفقات الخاصة بهم خالل فترات حظر تعامالت المطلعين بوضوح 

كبر بعد توحيد هذه الفترات لكافة الشركات المدرجة، والتي سيبدأ العمل أويسر 
 .2008بها في مطلع العام 

 
 دري أوراق الدين والصكوك تطوير إجراءات الرقابة واإلشراف على مص

 التزامواضحة لمتابعة  آليةوتمكين المصرف من تبني  (SPV’s)اإلسالمية 
هؤالء المصدرين من خالل تحديد التقارير الدورية المطلوبة منهم، وذلك عبر 

ورقة حول االلتزامات المستمرة المطلوبة منهم.  وسيتم إصدار هذه  إعداد
 .2008لعام القادم اآللية كورقة استشارية بداية ا
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)ايسكو( فقد تم  فيما يتعلق بعالقة المصرف بالمنظمة الدولية لهيئة األوراق المالية ماأ
قبول طلب مصرف البحرين المركزي كممثل لمملكة البحرين في هذه المنظمة الدولية من 

نات قبل اللجنة المختصة في المنظمة، وذلك للتوقيع على المذكرة المشتركة لتبادل البيا
 إقرارهامع بقية أعضاء المنظمة الدولية، والتي يتوقع  (IOSCO - MMOU)والمعلومات 

، وبذلك يصبح مصرف البحرين المركزي أول سوق في 2008بشكل نهائي بداية العام 
 المنطقة العربية يتم قبوله وتأهيله للتوقيع على مثل هذه االتفاقية الدولية.

 
 التنظيمية:  واإلجراءات األدلة .ب
 

  شركات وساطة من الشركات العاملة في  أربعالمساهمة في تكييف أوضاع
سوق البحرين لألوراق المالية بموجب متطلبات وشروط المجلد الرابع 

 المتعلق بالترخيص واإلشراف على شركات ومؤسسات االستثمار.
 

  االنتهاء من المسودة الداخلية للوائح المرجعية الالزمة لصياغة أدلة
تمهيدا للصياغة  لإلدارةالخاصة بالوظائف والمهام األساسية التشغيل 

 .2008النهائية لمثل هذه األدلة خالل العام 
 

 :(Investigation and Enforcement) ج. التحقيقات والتنفيذ
 

  صفقة من الصفقات المشكوك في صحة  11تم رصد  2007خالل عام
التالعب في السوق أو تنفيذها ومطابقتها للقوانين واألنظمة واحتماالت 

إساءة استخدام المعلومات الداخلية في الشركات المساهمة المدرجة، 
حاالت لتقرير مدى مخالفتها  9ويجري حاليًا استكمال التحقيق في 

، إلى 2007للقوانين واألنظمة في حين تم تحويل حالة واحدة خالل العام 
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طبيعة المخالفة  مجلس التأديب بسوق البحرين لألوراق المالية لتقرير
 المطلوب بشأنها. اإلجراءوفرض العقوبة أو 

 
 مستمرة في متابعة حالة واحدة تم تحويلها إلى النيابة العامة. اإلدارةال تزال  بأنهعلما 

 
  لمراقبة  اآلليالختيار وترشيح البرنامج  ةالالزم األوليةالدراسة  إعدادتم

يتم  أنن المتوقع والذي م (Market Surveillance System)السوق 
 .2008شراءه وتشغيله خالل العام 

 
 

 تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي .4
 
 

 تطوير نظام المدفوعات
 

في إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع المالي بمملكة البحرين، ولمواكبة التطورات 
نظام المدفوعات اآلني العالمية في شأن تسوية المدفوعات، فقد تم التوجه نحو تبنى 

((RTGS .المعمول به في معظم المراكز المالية العالمية المتقدمة 
 

، كان النظام السائد 2007 في النصف الثاني منقبل تدشين نظام المدفوعات اآلني 
لتحويالت األموال بين المصارف يعتمد على إرسال رسائل من المصارف إلى النظام 

كزي إلجراء التحويالت.  وكانت التحويالت تتم في نفس المركزي بمصرف البحرين المر 
الوقت ولكن يعاب على النظام عدم تمكين المصارف من معرفة أرصدتها مع المصرف 

 المركزي أواًل بأول.
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كما كانت المشاركات في برنامج إصدار السندات والصكوك من قبل المصارف 

 إللكتروني أو الفاكس.والمؤسسات تتم عن طريق إرسال الرسائل أو البريد ا
 

وهي شركة سنغافورية  (BCSIS)وقعت المؤسسة عقدًا مع شركة  2005وفي نهاية عام 
متخصصة في أنظمة المدفوعات يقضي بقيام تلك الشركة بتزويد المصرف بذلك النظام 

 . (BIS)وتشغيله وفقًا لمعايير بنك التسويات الدولية 
 

ل بين مصرف البحرين المركزي والمصارف ويشتمل هذا النظام على وضع شبكة اتصا
والمؤسسات المالية حيث تتم المعامالت الخاصة بتحويالت األموال أو المشاركة في 
إصدارات السندات والصكوك عن طريق شبكة االتصال.  وعليه فإن بإمكان المصارف 

تها لدى والمؤسسات معرفة تسوية المعامالت للتحويالت والسندات أواًل بأول ومعرفة أرصد
 المصرف المركزي.

 
م.  وتتضمن مراحل 2006هذا وقد تم البدء في التنفيذ في نهاية الفصل األول من عام 

التنفيذ تركيب النظام األساسي ووضع المواصفات الفنية للبرنامج والمتابعة المستمرة 
في كل  للمصارف للتأكد من جاهزية أنظمتها، والقيام بتدريب العاملين باإلدارات المعنية

 من المصارف ومصرف البحرين المركزي.
 

 1073، وتراوح المعدل اليومي للعمليات 2007يونيو  14وقد تم تشغيل النظام بتاريخ 
مليون دينار بحريني.  حيث بلغت  246.4عملية تحويل تتراوح إجمالي بمعدل يومي بلغ 

حويل بمبلغ عملية ت 3001، 2007ديسمبر  26أعلى نسبة للتحويالت المصرفية في 
 مليون دينار بحريني. 374.7
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 نظام تسوية األوراق المالية
 

وفي خطوة ريادية أخرى في تطوير أنظمة المدفوعات قام مصرف البحرين المركزي 
 SSS Securities)بتدشين نظام تسوية األوراق المالية والذي يعرف بنظام )

Settlement System والمرتبط بنظام RTGS  ية األوراق المالية من ويعد نظام تسو
الحكومية التقليدية والمتمثلة في  تأفضل اآلليات المتوافرة في تسوية وربط جميع اإلصدارا

أذونات الخزانة اإلسالمية والمتمثلة بصكوك السلم وصكوك اإلجارة القصيرة والطويلة 
المتعلقة األجل والتي يتم إصدارها بالدينار البحريني، حيث يتم استالم جميع العطاءات 

المذكورة عن طريق هذا النظام الكترونيا مع إمكانية الربط بالدوالر األمريكي  تباإلصدارا
في حال تطبيقه مستقبال باإلضافة  يحيث يتميز هذا النظام بقبول التسوية بالدوالر األمريك

مبالغ ( والتي تتم الكترونيا مما يسهل التسوية اليومية للREPOإلى تعامالت إعادة الشراء )
 .(RTGS)المتعلقة بجميع المعامالت عن طريق نظام الدفع اآلني 

 
وبناءا عليه فقد تم دمج كل من نظام التسويات اآلني ونظام تسوية األوراق المالية في 
مصرف البحرين المركزي مما ساهم في تطوير نظام المدفوعات في مملكة البحرين بصورة 

 كبيرة.
 

 نظام مقاصة الشيكات
 

رف البحرين المركزي بتحديث نظام مقاصة الشيكات الجديد والذي يعتبر وسيلة قام مص
دفع شائعة االستخدام في البحرين حيث يتميز هذا النظام بالسرعة والتقنية العالية مما 
أسهم في تخفيض فترة إتمام عمليات الشيكات، ويأتي هذا التحديث في إطار جهود 

 لتقنيات المصرفية بما في ذلك نظام المدفوعات.مصرف البحرين المركزي بتبني أحدث ا
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مليون شيك بمبلغ  2.7بإتمام إجراءات أكثر من  2007قامت غرفة المقاصة وخالل عام 
مليون  14.1شيك بمبلغ  10.363دينار بحريني وبمعدل يومي بلغ  مليار 3.7إجمالي 

 دينار بحريني.
 

تقوم آلة الفرز الجديدة بإتمام أكثر وقد نتجت عن عملية التحديث هذه توفير الوقت حيث 
شيك في الدقيقة الواحدة في آلة الفرز  100شيك في الدقيقة الواحدة مقارنة بـ  300من 

 القديمة.
 

 تطوير تقنية المعلومات
 

. وللتأكد (RTGS)قامت إدارة تقنية المعلومات بتدشين البنية التحتية لنظام الدفع اآلني  
ظام للمصارف في حالة الكوارث، تمت تجربته من خالل موقع استمرارية عمل هذا الن من

الخطة االحترازية بنجاح. كما تم تدريب الموظفين وتهيأتهم على العمل من خالل الموقع 
 نفسه.

 
وتماشيًا مع الخطة اإلستراتيجية لنظم المعلومات فإن العمل جار على تحديث أنظمة كل 

دارة الحسا بات وربطهما بأنظمة المصرف. ومن المتوقع تشغيل من إدارة الموارد البشرية وا 
 .2008هذين النظامين في نهاية النصف األول من عام 

 
كما تم العمل على تحديث نظام إدارة االحتياطي، حيث سيربط اإلدارة بنظرائها من 
المؤسسات المالية وبمدراء المحافظ االستثمارية الخارجية، ومن المتوقع تشغيل هذا النظام 

 . 2008نهاية النصف األول من عام في 
 

تطوير نظام إدارة التراخيص والسياسات حيث سيتيح  ىإضافة إلى ذلك فان العمل جار عل
هذا النظام من توفير المعلومات العامة عن المؤسسات المالية العاملة بالمملكة ، كما 
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، وسيتم ربط سيسهل عمل تقديم طلبات التراخيص للمؤسسات المالية على شبكة االنترنت
 هذا النظام بجميع األنظمة الداخلية للمصرف والتي لها عالقة بتوفر هذه المعلومات لها. 

 

 التراخيص الجديدة
 

في  32مؤسسة مالية جديدة ) 102 لعدد 2005/2007تم الترخيص خالل الثالثة أعوام 
 (.2007في عام  37و  2006في عام  33و 2005عام 

 
 13مصرف قطاع جملة( و 16مصارف تجارية و 3رفًا )مص 19شملت تلك المؤسسات 

شركة تأمين  12مؤسسة تأمينية ) 32مكتب تمثيل لبنوك أجنبية وشركات إدارة األصول، و
شركة استثمارية،  16وسطاء في سوق األوراق المالية، و 2شركة خدمات تأمينية(، و 20و
 طاع المالي.مؤسسة مالية تقدم خدمات المساندة للق 16شركات تمويل، و 4و
 

يعكس ذلك العدد الكبير من المؤسسات المالية الجديدة التي تم ترخيصها خالل عامي 
الثقة المتنامية في مركز البحرين المالي ومقدرتها على استقطاب  2005/2007

االستثمارات األجنبية مما يعزز من مكانة ومقدرة البحرين التنافسية على صعيد العمل 
 المنطقة. المصرفي والمالي في

 
 اً استثماري دوقاً صن18صندوقًا استثماريًا،  منها  273 وتسجيل ترخيصكما تم خالل العام  

مؤسسين محليًا من قبل مؤسسات مالية من البحرين، الكويت، األردن، لبنان، مصر 
هذا، ويبلغ عدد صندوقًا مؤسسًا بالخارج.  255 تسجيل باإلضافة إلىواإلمارات، 

صندوقًا  25عدد  2007ارية التي تم ترخيصها حتى نهاية ديسمبر الصناديق االستثم
 مؤسس في البحرين.
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في إطار الجهود الرامية إلى جعل البحرين مركزًا متميزًا للتأمين فقد تم استقطاب عدة 
شركات دولية الفتتاح مكاتب لها في البحرين وقد كان للمبادرات التي قام بها المصرف 

التشريعات الخاصة بقطاع التأمين التكافلي األثر في استقطاب  المركزي من أجل تطوير
 العديد من تلك الشركات لتأسيس شركات تابعة لها تعمل وفق النظام التكافلي منها:

 
 شركة أليانز للتكافل 
 هانوفر ري مجموعة 
 شركة هانوفر ري إلعادة التكافل 
  شركة تآزر 
 

باشرت عملها في المنطقة وهي شركة كما تم الترخيص ألول شركة تأمين تابعة خاصة 
 تبريد.

 
 
 
 

 الموافقة على اإلصدارات األوراق المالية
 

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية موافقتها أو عدم ممانعتها على إصدار وطرح العديد 
 من طلبات إصدار األوراق المالية على النحو:

 
 اب العام كشركة الموافقة على طرح أسهم شركة السيف العقارية لالكتت

 مساهمة عامة.
 
  إصدارات من إصدارات الصكوك اإلسالمية. 6الموافقة على طرح 
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  إصدارات ألسهم شركات تحت التأسيس عبر االكتتاب  6الموافقة على طرح

 الخاص.
 

  طلبات لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات المدرجة عبر  5الموافقة على
 ممارسة حق األفضلية.

 
 ( إلصدار إيصاالت اإليداعات الدولية في سوق 2لبين )الموافقة على ط

 لندن لألوراق المالية.
 

وكتعبير عن حالة الرواج التي يشهدها سوق األوراق المالية في البحرين فقد بلغت نسبة 
منذ بداية هذا العام  %22نمو المؤشر العام لسوق البحرين لألوراق المالية أكثر من 

مليار  10السوقية لجميع الشركات المدرجة إلى أكثر من  ، في حين ارتفعت القيمة2007
 دينار بحريني حتى تاريخه.

 

 إصدار النقد
 

قام المصرف بإنهاء جميع الترتيبات الالزمة لتصميم وطباعة األوراق النقدية الجديدة.  
طبة الجمهور من وباإلضافة فقد تم إعداد برنامج متكامل للتوعية العامة والذي تضمن مخا

عدادها حول األوراق النقدية الجديدة، ووسائل اإلعالم بما في ذلك ل مطبوعات تم إخال
 الصحافة واإلذاعة والتلفزيون.
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ختيار تقنية حديثة ألغراض العمليات النقدية وتشمل العد والفرز والكشف عن التزييف اتم 
ام الجديد خالل للتداول، ومن المتوقع تشغيل النظ تالف لألوراق النقدية غير الصالحةواإل

 .2008الفصل األول من عام 
 

 وورش العمل واالجتماعات ي المؤتمرات والندواتالمشاركة ف
 

تمثل المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها من الفعاليات المشابهة، واحدًا من أهم 
 األنشطة والفعاليات الكفيلة بالتعريف بالقطاع المالي بمملكة البحرين.

 
البحرين المركزي على استضافة الكثير من المؤتمرات والندوات وورش وقد عكف مصرف 

خراجها بالصورة المشرفة  العمل، وتقديم الرعاية المناسبة لها، والمساهمة في تنظيمها وا 
التي ترفع من سمعة ومكانة البحرين، وحث مؤسسات القطاع المالي على المساهمة في 

 تلك الفعاليات والعمل على إنجاحها.
 
د تميزت البحرين على غيرها بتنظيم عدد من تلك الفعاليات، وبالمواظبة على تنظيم وق

مؤتمرات سنوية متخصصة مثل مؤتمر العمل المصرفي اإلسالمي الذي ظل يعقد 
بالبحرين بصورة متواصلة لمدة أربعة عشرة عامًا اآلن، والملتقى السنوي للتأمين، إضافة 

بة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية والمؤتمرات إلى المؤتمر السنوي لهيئات الرقا
األخرى التي تقيمها الجمعية المصرفية بالبحرين، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية 
اإلسالمية الذي يتخذ من البحرين مقر له، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 عمل المصرفي والمالي بمملكة البحرين.اإلسالمية، وغيرها من المؤسسات المساندة لل
 

إقامة مؤتمر ومنها في العام المنصرم لقطاع التأمين  فعاليات األخرىب وقد ساهم المصرف
 2007مايو  9-8التأمين للشرق األوسط الرابع والذي انعقد في مملكة البحرين في الفترة 

استضافة اجتماع ب المصرف  قامو  في منطقة واعدة". تحت عنوان "الفرص المتنامية
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أبريل  5-4ن خالل الفترة من منتدى الهيئات العربية لإلشراف والرقابة على أعمال التأمي
استضافة أحد االجتماعات الدورية للجنة الحكومة التابعة للجمعية الدولية لمراقبي و  2007
معية المشاركة في االجتماعات الدورية للجو  2007في البحرين في يونيو  (IAIS)التأمين 

 الدولية لمراقبي التأمين كعضو في لجنة الحكومة.
 

وإلعطاء تلك المؤتمرات مزيد من األهمية الدولية، فقد درج مصرف البحرين المركزي على 
إشراك مؤسسات دولية كبيرة في تنظيم تلك المؤتمرات والفعاليات منها على سبيل المثال 

بنك اإلسالمي للتنمية وصندوق النقد العربي صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية وال
 وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.

 
إضافة إلى تلك المؤتمرات، فقد بادر مصرف البحرين المركزي، باالشتراك مع معهد 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية، على استضافة العديد من الندوات المتخصصة في 

، وتنظيم ورش عمل فنية تهدف إلى توسعة المعرفة مجاالت مصرفية ومالية معينة
 بالتطورات العالمية في مجاالت مصرفية ومالية محددة.

 
وعلى الصعيد الدولي، ولتوسعة المعرفة واإلعالم بتطور القطاع المالي في مملكة البحرين، 

على المشاركة في عدد من  2007-2006فقد درج المصرف المركزي خالل عامي  
وعقد كثير من االجتماعات مع القائمين على القطاعات المالية بعدد من ورش العمل 

حيث قام المصرف المركزي باستعراض التطورات التي  ،الدول الغربية ودول شرق آسيا
عطاء فرصة للمسئولين القائمين على  شهدها القطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين وا 

ى ما تتمتع البحرين به من مزايا وتطور مستمر المؤسسات المالية بتلك الدول للتعرف عل
كمركز مالي دولي هام بمنطقة الشرق األوسط، وما تضطلع به من دور كبير في تطور 
العمل المصرفي والمالي، السيما على صعيد العمل المصرفي اإلسالمي الذي ترغب كثير 

 من الدول الغربية التوسع فيه في السنوات القادمة.
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المؤتمرات والفعاليات التي شارك فيها المصرف المركزي خالل عام  هذا، وقد بلغت
 فعالية في داخل وخارج المملكة. 43عدد  2006-2007

 

 ع الماليانعكاسات جهود المصرف المركزي في تطور القطا
 

دورا بارزا في تطور  2007 -2006لقد كان لجهود المصرف المركزي خالل عامي 
 ي التطور االقتصادي عمومًا بالمملكة.القطاع المصرفي والمالي، وف

 
، بارتفاع إجمالي 2007-2006حيث شهد القطاع المصرفي تطورًا ملحوظًا خالل عامي 

 222.4إلى  2006دوالر في بداية عام  مليار 140.4أصول المؤسسات المصرفية من 
 خالل تلك الفترة. %58.4، أي بزيادة بنسبة 2007مليون دوالر في نهاية سبتمبر 

 
وكنتيجة حتمية لتوسع القطاع المصرفي والمالي بالمملكة فقد أصبح يمثل ركيزة أساسية 

في  %25.5لالقتصاد الوطني، وأكبر مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة بلغت 
 .2006نهاية عام 

 
كما ارتفعت مساهمة القطاع في توفير العمالة بالبحرين حيث وفر القطاع خالل عام 

في عدد العاملين  %18وظيفة جديدة تمثل زيادة بنسبة  1500حوالي  677فقط  2005
 .2006عاماًل بنهاية عام  9752في القطاع، ليبلغ عددهم اإلجمالي 

 
وقد ساهم ذلك الوضع الجديد للقطاع المالي في المملكة في رفع التصنيف االئتماني لديون 

يم المؤسسة الدولية فيتش ريتينجز وفقًا لتقي (A)( إلى درجة -Aالمملكة الخارجية من )
والتي وصفت المنظور االقتصادي لمملكة البحرين بأنه مستقر. كما أكدت مؤسسة ستاندرد 

( مع منظور Aالتصنيف العالي لديون المملكة الخارجية بدرجة ) (S&P)أند بورز 
 اقتصادي مستقر.
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 ئر والتوزيعالميزانية وحساب األرباح والخسا .5
 2007ديسمبر  31 

 
 

 الموقرمصرف البحرين المركزي  رئيس مجلس إدارة الحسابات إلىمدققي تقرير 
 

في  كما)"المصرف المركزي"( مصرف البحرين المركزي الميزانية المرفقة لقمنا بتدقيق لقد 
 ريخ. ذلك التافي للسنة المنتهية  وحساب األرباح والخسائر والتوزيع، 2007ديسمبر  31
 

 الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعلية اإلدارة عن ئو مس
 

بموجب بصورة عادلة  الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعإن إعداد وعرض 
لية: ئو هو من مسئولية اإلدارة. تتضمن هذه المس 2006( لسنة 64المرسوم الملكي رقم )

الميزانية ابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض تصميم وتنفيذ والمحافظة على نظم الرق
سواء ناتجة بصورة عادلة وخالية من أخطاء جوهرية،  وحساب األرباح والخسائر والتوزيع

عداد المحاسبية السياسات الواختيار وتطبيق  عن تجاوزات أو أخطاء تقديرات المناسبة وا 
 .في مثل تلك الظروفمعقولة المحاسبية ال
 

 لحسابات لية مدققي ائو مس
 

استنادًا إلى  الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعإن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول 
وفقًا لمعايير التدقيق التي قمنا بها  تمت أعمال التدقيق. لقد أعمال التدقيق التي قمنا بها

 أن نقوماإللتزام باألخالقيات المهنية ذات العالقة و الدولية. تتطلب هذه المعايير منا 
الميزانية وحساب تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن ب

 خالية من أية أخطاء جوهرية.  األرباح والخسائر والتوزيع
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للمبالغ مؤيده التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق  تتطلب أعمال

. إن اختيار اح والخسائر والتوزيعالميزانية وحساب األربواإليضاحات المفصح عنها في 
، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء تقديراتنا المهنيةاإلجراءات المناسبة يعتمد على 

ناتجة عن تجاوزات أو ، سواء في الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعالجوهرية 
ة المعنية بإعداد الرقابة الداخلي مفي االعتبار نظ نضع. وعند تقييم هذه المخاطر أخطاء

بصورة عادلة لكي يتم تصميم  الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعوعرض 
حول مهني ، ولكن ليس لغرض إبداء رأي في مثل تلك الظروفإجراءات تدقيق مناسبة 

التدقيق تقييم مدى  كما تتضمن أعمال.  للمصرف المركزينظام الرقابة الداخلية  ةفعالي
ها تالتي أجر المحاسبية ات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات مالئمة السياس

 . للميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعاإلدارة وكذلك تقييم العرض العام 
 

رأي من إبداء  لتمكينناوباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة 
 تدقيق. 

 
 الرأي

 
من جميع ، تعبر بصورة عادلة انية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعالميز ن أفي رأينا 

 2007ديسمبر  31كما في  مصرف المركزيعن المركز المالي لل، النواحي الجوهرية
للسياسات المحاسبية المبينة في  وعن نتائج أعماله للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً 

 .2006لسنة ( 64)رقم الملكي لمرسوم وبموجب ا 2إيضاح رقم 
 
 

 إرنست و يونغ
 محاسبون قانونيون

 2008أبريل  1
 المنامة، مملكة البحرين
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 مصرف البحرين المركزي
 الميزانية

 2007ديسمبر  31
 

2006 2007   
   ألف ألف

  اتإيضاح دينار بحريني دينار بحريني
    
 الموجودات   
    

 ذهب 4 2.500 2.500
 أجنبيةإحتياطيات  4و 3 1.957.843 1.252.918

 نقد ومبالغ مستحقة من مصارف محلية  3.977 2.257
211 211  

 مبالغ مستحقة من مؤسسات دولية 
 معدات  2.352 1.037
 موجودات أخرى 5 11.613 8.144

───────── ─────────   
1.267.067 1.978.496   

═════════ ═════════   
 وأموال رأس المالالمطلوبات    
    
 المطلوبات   

 المتداولالورقي والمعدني النقد  4 307.604 279.722
384.959 1.066.271  

 ودائع بالدينار البحريني
 مبالغ مستحقة لوزارة المالية   56.553 104.213

 مبالغ مستحقة لمصارف مركزية أخرى  372 242
 ملكة البحرين مبالغ مستحقة لحكومة م 8 10.505 10.831
 ودائع أخرى   85.481 68.926
 مخصص للعمالت المسحوبة   6.315 6.353
 أخرىذمم دائنة  6 5.491 4.243

──────── ────────   
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859.489 1.538.592   
──────── ────────   

 أموال رأس المال   
 رأس المال 7 200.000 200.000
 حتياطي عامإ 8 163.716 153.211
 طوارئحتياطي إ 9 58.000 38.000
 التقييماحتياطي إعادة  10 18.188 16.367

───────── ─────────   
407.578 439.904   

───────── ─────────   
1.267.067 1.978.496   

═════════ ═════════   
 
 
 

 رئيس مجلس اإلدارة  افـظـالمح

 مصرف البحرين المركزي
 التوزيعحساب األرباح والخسائر و 

 2007ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

2006 2007   
   ألف ألف

  اتإيضاح دينار بحريني دينار بحريني
    
 الدخل   
    

 دخل الفوائد  93.104 74.916
 مصروفات الفوائد  45.393 36.440

───────
─ ───────

─   
 صافي دخل الفوائد   47.711 38.476

    

 الترخيصالتسجيل و سوم ر   4.619 4.234
 مكسب تحويل عمالت ناتجة عن بيع دوالرات أمريكية   5.280 3.300

  ستثماراتمحققة من إ )خسارة(صافي   (169) (3.465)
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 صافي )خسارة( محققة من تحويل عمالت أجنبية   (1.032) (3.498)
 أخرى  339 282

───────
─ ───────

─   
39.329 56.748   

───────
─ ───────

─   
    
 المصروفات   
    

دارية  12.492 10.768  مصروفات عامة وا 
 رسوم صناديق مدارة واستشارية    998 968
 الورقية مصروفات إصدار العملة  2.248 931

───────
─ ───────

─   
12.667 15.738   

───────
─ ───────

─   
    

 ربح السنة  41.010 26.662
    

 الطوارئحتياطي اإلمحول إلى  9 20.000 5.000
 محول إلى اإلحتياطي العام  8 10.505 10.831

───────
─ ───────

─   
 الرصيد المستحق الدفع لحكومة مملكة البحرين  10.505 10.831

═══════

═ 
═══════

═ 
  

 

 الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعحول  إيضاحات

 2007ديسمبر  31
 
 األنشطة 1
 

 لمملكة البحرين المصرف المركزي وهمصرف البحرين المركزي )"المصرف المركزي"( إن 
. أن المصرف المركزي 2006( لسنة 64ويزاول أعماله بموجب المرسوم الملكي رقم )

مسئول عن تنظيم عمليات إصدار وتداول نقد مملكة البحرين والصرف األجنبي والمحافظة 
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البحريني والعمل على تأمين االستقرار النقدي والرقابة على وتنظيم على ثبات قيمة النقد 
األعمال المصرفية والتأمين وقطاعات سوق رأس المال لكي يحقق أهداف السياسة 
االقتصادية لمملكة البحرين، والمساهمة في إيجاد سوق نقدي ومالي متطور. يعمل 

هو الهيئة المشرفة على القطاع المصرف المركزي كممثل مالي لحكومة مملكة البحرين، و 
المالي في مملكة البحرين. ال يوجد لدى المصرف المركزي أي فروع أو عمليات خارج 

 المملكة.
 

، بناية المصرف المركزي، 27إن العنوان المسجل للمصرف المركزي هو صندوق بريد 
 المنطقة الدبلوماسية، مملكة البحرين. 

 
زانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع للمصرف لقد تمت الموافقة على إصدار المي

بناًءا على قرار رئيس مجلس اإلدارة  2007ديسمبر  31المركزي للسنة المنتهية في 
 .2008أبريل  1الموقر وسعادة المحافظ بتاريخ 

 
 السياسات المحاسبية الهامة 2
 

لسنة  (64)رقم الملكي م وفقًا للمرسو والتوزيع  الميزانية وحساب األرباح والخسائرعداد إتم 
2006. 

 
 العرف المحاسبي

 
 .وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيععدت أ
 

 ةأجنبي إحتياطيات
 

ستثمارات  الودائع المستلمةحسم بعد  الودائع على ةاألجنبي تشتمل اإلحتياطيات بالعمالت وا 
 ات والودائع بالتكلفة بعد حسم مخصص اإلضمحالل.تدرج جميع اإلستثمار  األجنبية.
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بالسنة لمحفظة إستثمارات مصرف البحرين المركزي يتم إطفاء عالوات أو خصومات 
ضمن  هويتم إدراجالمتبقي مدى عمر االستثمار أساس القسط الثابت على على الشراء 

  .والتوزيع صافي دخل الفوائد في حساب األرباح والخسائر
 

، أي التاريخ تاريخ التسوية على أساسالمالية الموجودات مبيعات  أومشتريات  يتم إثبات
 يجب فيه تسوية موجودات المتاجرة التي تم تنفيذها. الذي 

 
 إستهالك

 
 تلك فيها حدثت التي السنة في عليه أجريت التي واإلضافات المبنى تكلفة صرف يتم

 سنوية بأقساط إستهالكها فيتم المعداتك األخرى الثابتة الموجودات تكلفة أما التكلفة.
 .المقدر اإلنتاجي عمرها مدى على متساوية

 
 العمالت األجنبية

 
 ءتاريخ إجراسعار الصرف السائدة بألالمعامالت بالعمالت األجنبية وفقًا  تسجل

 المعامالت.
 

خ تاريبالعمالت األجنبية في ذات الطبيعة النقدية يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات 
على أساس السعر الرسمي للدينار البحريني مقابل الدوالر األمريكي، وأسعار الميزانية 

 لعمالت األخرى في نهاية السنة.لصرف اإلقفال ا
 

 تدرج عقود الصرف األجنبي اآلجلة بالقيمة العادلة.
 

 المكاسب تسجل جميع، 2006لسنة  (64)رقم الملكي )أ( من المرسوم  22وفقًا للمادة 
تقييم موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العمالت ن إعادة متجة النا

األجنبية كنتيجة ألي تغير في سعر تعادل الدينار البحريني أو سعر صرف موجودات 
 يلقب "إحتياطي إعادة تقييم".المصرف المركزي لمثل هذه العمالت في حساب خاص 
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 الذهب

 
 يدرج الذهب بسعر التكلفة.

 
 المتداولالورقي والمعدني قد الن
 

بالدينار البحريني حسم العمالت الورقية والمعدنية المتداول بعد الورقي والمعدني النقد  يدرج
 ا في خزينة المصارف.المحتفظ به

 
 إثبات اإليراد

 
المستحق المبلغ  أصل ن في االعتبارـآخذيأساس الفترة الزمنية دخل الفوائد على يتم إثبات 
بناءًا على السنة  الترخيصالتسجيل و رسوم  المتعلق به. يتم إحتسابئدة وسعر الفا

 .تحققهاعند مكاسب اإلستثمارات  المتعلقة بها. يتم إثبات ةالتقويمي
 

 مصروفات إصدار العملة
 

 .يتم إثبات هذه المصروفات عند تكبدها
 
 جنبيةإحتياطيات أ 3
 

2006 2007  
  ألف ألف

  دينار بحريني دينار بحريني
 تتألف مما يلي:  

 محافظ السندات  596.619 577.670
 ودائع مصرفية وأرصدة لدى مدراء المحافظ  1.361.224 675.248

─────── ───────  
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1.252.918 1.957.843  
═══════ ═══════  

 
من اإلستثمارات بدرجة بي  %97جمـيع السندات يتم تسعيرها في األسواق النشطة بنسبة 

من السندات هي بالدوالر  %92(. جميع الودائـع و%96: 2006أعلى )بي بي أو 
(. بالنسبة للعمالت األجنبية األخرى، وخاصة اليورو والجنية %92: 2006األمريكي )

اإلسترليني يتم تحوطها بالدوالر األمريكي. تتضمن محافظ السندات صافي أرباح غير 
ر الدوالر األمريكي وعقود الصرف اآلجلة محققة للسندات المتداولة بالعمالت األجنبية غي

: 2006ألف دينار بحريني المستخدمة لتحوط هذه السندات ) 4.817الخاصة بها بمبلغ 
 ألف دينار بحريني(.  2.996مكسب بقيمة 

 
ألف دينار  591.847كانت  2007ديسمبر  31أن القيمة السوقية لمحافظ السندات في 

 بحريني(. ألف دينار 575.652: 2006بحريني )
 
 

 الزيادة في الغطاء المصرح للنقد المتداول 4
 

2006 2007  
  ألف ألف

  دينار بحريني دينار بحريني
 الغطاء المصرح:  

 ذهب 2.500 2.500
 3إيضاح  -إحتياطيات أجنبية  1.957.843 1.252.918
─────── ───────  
1.255.418 1.960.343  

 عمالت متداولة:  
 الورقي والمعدنيالنقد  (307.604) (279.722)

─────── ───────  
 المتداول عن النقدزيادة الغطاء المصرح  1.652.739 975.696

═══════ ═══════  
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ألف دينار بحريني  47.237كانت  2007ديسمبر  31إن القيمة العادلة للذهب كما في 
 ألف دينار بحريني(. 36.178: 2006)
 
  موجودات أخرى 5

  
2006 2007  
  ألف ألف

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 فوائد مستحقة القبض 6.475 3.945

 قروض الموظفين  3.370 2.802

 أخرى  1.768 1.397
─────── ───────  

8.144 11.613  
═══════

═ 
═══════

═ 
 

 
 

 ذمم دائنة أخرى    6
 

2006 2007  
  ألف ألف

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 فوائد مستحقة الدفع  2.722 2.555

 مصروفات مستحقة  1.066 229

 مبالغ مستحقة الدفع  1.703 1.459
─────── ───────  

4.243 5.491  
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═══════
═ 

═══════
═ 

 
 
 رأس المال 7
 

2006 2007  
  ألف ألف

  دينار بحريني دينار بحريني
   

 به المصرح 500.000 500.000
═══════

═ 
═══════

═ 
 

 الصادر والمدفوع بالكامل 200.000 200.000
═══════

═ 
═══════

═ 
 

 
 حتياطي عامإ 8

  
2006 2007  
  ألف ألف

  دينار بحريني دينار بحريني

   
 الرصيد في بداية السنة  153.211 142.380
 محول من حساب األرباح والخسائر 10.505 10.831

─────── ───────  
 الرصيد في نهاية السنة 163.716 153.211

════════
═ 

════════
═ 

 
 

 
، يحافظ المصرف المركزي 2006( لسنة 64من المرسوم الملكي رقم ) 12وفقًا للمادة رقم 

 على اإلحتياطي العام الذي يتم التمويل إليه نسبة من أرباحه الصافية على النحو التالي: 
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 100%  من  %25حتى يصل اإلحتياطي العام إلى من صافي ربح المصرف
 رأس المال المصرح به للمصرف المركزي؛

 
 50%  من صافي الربح حتى يعادل اإلحتياطي العام رأس المال المصرح به

 للمصرف المركزي؛
 

 25%  من صافي الربح حتى يصل اإلحتياطي العام ضعف مبلغ رأس المال
 المصرح به للمصرف المركزي.

 
في ربح بعد التخصيص إلى الحساب العام لمملكة البحرين خالل ثالثة يتم تحويل إي صا

 أشهر من تاريخ الموافقة على حسابات مصرف البحرين المركزي.
 

 طوارئحتياطي إ  9
 

2006 2007  
  ألف ألف

  دينار بحريني دينار بحريني
  

 الرصيد في بداية السنة 38.000 33.000 

 محول خالل السنة 20.000 5.000
─────── ───────  

 الرصيد في نهاية السنة 58.000 38.000
═══════

═ 
═══════

═ 
 

 
ألف دينار بحريني من صافي ربح السنة الى  20.000مجلس اإلدارة على تحويل وافق 

تم تخصيصها خصيصًا دينار بحريني  ألف 15.000ويتضمن هذا احتياطى الطوارئ. 
 .زيمصرف المركلمقر جديد للتمويل شراء 

 
 التقييمحتياطي إعادة إ   10
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2006 2007 

 
  ألف ألف

  دينار بحريني دينار بحريني
  

 الرصيد في بداية السنة 16.367 11.659 
 4.708 1.821 

 التغيرات خالل السنة
─────── ───────  

 الرصيد في نهاية السنة 18.188 16.367
═══════

═ 
═══════

═  
 

 22وفقًا للمادة دة التقييم بالمكاسب غير المحققة من تحويل العمالت يتعلق إحتياطي إعا
 .2006لسنة  (64)رقم الملكي )أ( من المرسوم 


