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   تطورات السياسة النقدية.١
 
 

 في إطار اإلجراءات مجموعة من ٢٠٠٨ل عام اتخذ مصرف البحرين المركزي خال
وقد اشتملت . في مملكة البحرين المال أسواق أداء سالسةالسياسة النقدية وذلك لضمان 

هذه التدابير على أدوات جديدة للسياسة النقدية باإلضافة إلى عدد من القرارات المتعقلة 
  .بأسعار الفائدة

 
ة التوترات في سوق النقد بالدينار البحريني  تهدئاإلجراءات هوكان الهدف من هذه وقد 

 من تبعتها وما العالمي الرهن العقاري المتعلقة بأزمةالتي حدثت نتيجة للمخاوف 
 . المالية العالميةات في األسواقاضطراب

 
  :تم تنفيذ التدابير التاليةهذا وقد 

  
 أدوات السياسة النقدية 

 
المتمثلة في ودائع الليلة الواحدة و   االعتياديةةدوات السياسة النقديباإلضافة إلى توفر األ

 لليلة واحدة و االقتراض بضمان الودائع لدى مصرف البحرين "الريبو"واألسبوع الواحد 
 FX( مبادالت سعر الصرفتسهيالت المركزي بتوفير البحرين قام مصرف ، المركزي
SWAP(  .راء  تسهيل إعادة الشبقبول ضمانات ذات نطاق أوسع لعمليات(Repo) 
 ضمان سالسة وفعالية هذه اإلجراءات الجديدة إلى  كلتهدفو.  ٢٠٠٨في  المعتادة

  .البحرينمملكة عمل أسواق المال في 
  

بالحصول على الدينار  المصارف )FX SWAP( الصرف مبادالتتخول تسهيالت 
 متاحة للمصارف )FX SWAP( عملية إنكذلك .  الدوالر األمريكيمقابلالبحريني 

  .مبلغللي جميع أيام العمل ومن دون تحديد مسبق ف
  

متوافقة مع الشريعة  قصيرة األجلذونات أ  مصرف البحرين المركزيأطلقكما و
تهدف هذه . Islamic Sukuk Liquidity Instruments (ISLI) مثل  اإلسالمية

وذلك وقف   اإلسالمية الحصول على السيولةالمصارف مساعدة إلى ISLI  ذوناتاأل
حيث يتم ذلك من خالل البيع على ثالث مراحل منفصلة لصكوك .  لشريعة اإلسالميةا
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، تستدعي وجود ثالثة أطراف و هي )قصيرة وطويلة األجل(اإلجارة الحكومية 
والجدير بالذكر إن بفضل هذه .  المصرف وصانع السوق والمصرف المركزي

اس ليلة واحدة بضمان اإلقراض على أساإلجراءات، يوفر المصرف المركزي حاليا 
ذونات الخزينة الصادرة أالدينار البحريني لدى المصرف المركزي و ودائع(موجودات ال

صكوك اإلجارة الحكومية طويلة وقصيرة باإلضافة إلى )  البحرين مملكةعن حكومة
 .األجل كضمان، وبدون حسم

 
  اإللزامي االحتياطي

 
االحتفاظ يوميا بنسبة التجزئة اع قطمصارف  من جميع يتطلب االحتياطي اإللزامي

مئوية معينة من ودائعها الغير مصرفية و المقومة بالدينار البحرين عند المصرف 
  . المركزي في حساب بدون أي نسبة من الفوائد

  
 وذلك جراءات المتعلقة باالحتياطي اإللزامياإلمركزي بمراجعة البحرين قام مصرف 

، ذلكك. لك لتعكس األرقام الشهرية بسرعة أكبر و ذ،٢٠٠٧ األخير من عام الفصلفي 
 في الفصل  ٪٧ إلى   ٪٥  مننسبة االحتياطي اإللزامي برفع قام المصرف المركزي

 و ذلك لمواجهة الضغوط التضخمية و السيولة الفائضة في ،٢٠٠٨األول من عام 
  .حينها

  
 أسعار الفائدة بين المصارف

 
) BHIBOR (المركزي سعر الفائدة بين المصارف في البحرين البحرين مصرف طور

) BHIBOR(يشير و.  ورويترزلمصارف بالتعاون مع عدد من اوذلك ٢٠٠٦في عام 
 وذلك لفترات تتراوح من بين المصارفبحريني الدينار إلى أسعار فائدة القروض بال

  .  شهر١٢إلى   واحدةليلة
  
 ٢,٨٤ ثالثة شهور عند  ألجل)BHIBOR(نسبة الفائدة بين المصارف بلغت  وقد

  . ٢٠٠٧ في نهاية عام ٤,٧٨ مقابل  ٢٠٠٨بنهاية عام 
  

 وذلك لتعكس األسعار بدقة أكبر )BHIBOR(وفي سعيه لتطوير عملية حساب سعر 
وبطريقة فعالة و شفافة، كلف المصرف المركزي مسئولية تسهيل ومراقبة هذا المؤشر 

 .إلى جمعية المصرفيين بالبحرين
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 إدارة السياسة النقدية
 

السياسة النقدية    لجنة

  
  

  

عقد اجتماعات منتظمة في مصرف البحرين المركزي بالسياسة النقدية واصلت لجنة 
وتقوم اللجنة برصد التطورات االقتصادية والمالية، ذا ه. ٢٠٠٨عام على مدى 

نقدية و باإلضافة إلى تطورات السيولة وتقوم بوضع توصيات بشأن أدوات السياسة ال
خالل لعبت اللجنة من . بتحديد أسعار الفائدة على التسهيالت التي يقدمها المصرف

في اإلجراءات التي  رئيسيا ، دوراًالمحافظ إلى سعادة وتوصياتها األسبوعية اجتماعاتها
تأثيرات األزمة المالية العالمية على  لمواجهة مصرف البحرين المركزي اتخذت من قبل
  .مملكة البحرين

 
النقد سوق  ملتقى

شهرية بعد أن  اجتماعات ، باستضافة٢٠٠٨ في عام مصرف البحرين المركزي بدأ
 (Bahrain Money Market Forum)سوق المال في البحرينلمنتديات  كانت فصلية

و ذلك لمناقشة األوضاع المالية العالمية، اإلقليمية و المحلية و آثارها على المؤسسات 
 بين ة ومفيدةفعالقناة اتصال هذا المنتدى أنه وقد أثبت  . البحرينالمالية في مملكة

ومصرف البحرين المركزي حول التطورات الجارية في األسواق  المشاركين في السوق
 .تحليالتهاالمالية و

  
 ويضم ممثلين عن عدد من ٢٠٠٧تأسس منتدى سوق النقد البحريني في عام وقد 

لعاملة في مملكة البحرين باإلضافة إلى أعضاء لجنة المصارف التقليدية و اإلسالمية ا
 .السياسة النقدية في المصرف المركزي

  
  سعر الفائدة األساسي

  
  باتخاذفي ضوء التطورات االقتصادية والمالية العمالية، قام مصرف البحرين المركزي

عار أسحيث خفض .  قرارات السياسة النقدية لتغيير سعر الفائدة األساسيال من عدداً
انخفض سعر الفائدة ونتيجة لذلك . ٢٠٠٨الفائدة على الودائع سبع مرات خالل عام 

  .        ٪    ٠,٧٥ إلى        ٪    ٤على الودائع ألسبوع واحد من 
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       ٪    ٣,٥٠قام المصرف المركزي بتعديل سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من كذلك 
 .      ٪    ٢,٧٥ إلى       ٪    ٥,٢٥ من لليلة واحدة ) الريبو(عر الفائدة على وخفض س       ٪    ٠,٢٥إلى 

  
  عرض النقد

 
، ٢٠٠٨ مليون دينار في نهاية عام ٦٧٢٨,٤) ٢ن(بلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط 

عما كان عليه في نهاية )       ٪    ١٨,٤( مليون دينار ١٠٤٥,٨مسجالً بذلك ارتفاعاً بمقدار 
ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص األجل والتوفير بمقدار  . ٢٠٠٧عام 

 مليون دينار ٢٧٨,١والودائع تحت الطلب بمقدار )       ٪    ١٧,٥( مليون دينار ٧١٩,٧
 مليون ١٣٢٤,٧فقد ارتفع بمقدار ) ٣ن(أما عرض النقد بمفهومه الواسع  ).       ٪    ٢١,١(

  . مليون دينار٧٩٨١,٨صل إلى لي)       ٪    ١٩,٩(دينار 
  

  أسعار الفائدة المحلية
 

 في نهاية      ٪  ٣,٤٧من )  شهرا١٢ً-٣(انخفض معدل سعر الفائدة المرجع على الودائع 
 كذلك معدل سعر الفائدة المرجع على ٢٠٠٨ في نهاية عام      ٪  ١,٢٩ إلى ٢٠٠٧عان 

 على  المرجعوارتفع سعر الفائدة.   لنفس الفترة     ٪    ٠,٢٣ إلى        ٪        ٠,٣٦ودائع التوفير من 
 وذلك       ٪  ٧,٤٣ إلى ٢٠٠٧ في نهاية     ٪ ٦,٩١من   لقطاع األعمالالقروض الممنوحة

 إلى      ٪  ٩,٢٧أما سعر الفائدة على القروض الشخصية فقد انخفضت من .  ٢٠٠٨بنهاية 
٨,٠٩  ٪     .  
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 التطورات المصرفية .٢

 
  

  الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي
  
مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع (ت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بلغ

في   دوالربليون ٢٤٥,٨، مقابل ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون ٢٥٢,٤إلى ) الجملة
وقد .         ٪     ٢,٧ دوالر أي بنسبة بليون ٦,٦ مقداره ارتفاعاً، مسجلة بذلك ٢٠٠٧نهاية عام 

، وبلغت حصة مصارف         ٪        ٧٤,٨بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي الميزانية 
  .      ٪    ٢٥,٢قطاع التجزئة 

  
  الموجودات

  

 
 بليون ٣٧,٦ مقابل ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون ٤٨,٥بلغت الموجودات المحلية 

  .) ٪٢٩,٠( دوالر بليون ١٠,٩، أي بارتفاع مقداره ٢٠٠٧ي نهاية عام دوالر ف
  

 ٢٠٨,٢ مقابل ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون ٢٠٣,٩بلغت الموجودات األجنبية 
  ). ٪٢,١( دوالر بليون ٤,٣ مقداره بانخفاض، أي ٢٠٠٧ دوالر في نهاية عام بليون

  
 إلى ٢٠٠٧ دوالر في نهاية عام بليون ٦,٨من ية  صافي الموجودات األجنبانخفض
  .) ٪١١,٨( دوالر بليون ٠,٨ بمقدار  أي،٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون ٦,٠

 
المطلوبات

 
 ٤٤,٤مقابل  ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون ٥٤,٥  إلى المطلوبات المحليةارتفعت
  ). ٪٢٢,٧( دوالر بليون ١٠,١  بمقدار أي،٢٠٠٧ دوالر في نهاية عام بليون

  
 دوالر بليون ٣,٥ بمقدار ٢٠٠٨ إجمالي المطلوبات األجنبية في نهاية عام انخفض

 دوالر في نهاية عام بليون ٢٠١,٤ دوالر مقابل بليون ١٩٧,٩ليصل إلى )  ٪١,٧(
٢٠٠٧.  
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  مصارف قطاع التجزئة
  

 دينار في نهاية عام بليون ٢٣,٩ئة إلى الموحدة لمصارف قطاع التجز الميزانية ارتفعت
 و دينار أبليون ٥,٣ بمقدار  أي،٢٠٠٧ دينار في نهاية عام بليون ١٨,٦  مقابل٢٠٠٨
  .   ٪٢٨,٥بنسبة 

  
 الموجودات

  
 ١١,١ليصل إلى )  ٪٣٨,٦( دينار بليون ٣,١ بمقدار  إجمالي الموجودات المحليةارتفع
 ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير كذلك.  ٢٠٠٨ عام  في نهاية ديناربليون

 بليون ١,١وعلى القطاع المصرفي بمقدار )  ٪٤٣,٦( دينار بليون ١,٩المصرفي بمقدار 
بمقدار ) القروض( ارتفعت المطالب على القطاع الحكومي وأيضاً، ) ٪٧٧,٢(دينار 
  .٢٠٠٧قارنة مع نهاية عام م)  ٪٨,٠( دينار بليون ٠,٠٢

  
 ١٢,٧ لتصل إلى)  ٪١٩,٨( دينار بليون ٢,١ بمقدار ارتفاعاًسجلت الموجودات األجنبية 

 وقد.  ٢٠٠٧ دينار في نهاية عام بليون ١٠,٦ مقابل ٢٠٠٨ دينار في نهاية عام بليون
 ) ٪١٢,٣(ر  دينابليون ٠,٧المصرفي بمقدار  الخاص غير المطالب على القطاعارتفعت 
  ). ٪٣٠,٦(مليون دينار  ١,٥القطاع المصرفي بمقدار وعلى 

  
والتسهيالت االئتمانية   القروض

  
ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصادية 

نهاية عام  دينار فـي نبليو ٥,٩ليصل إلى )  ٪٤٠,٥( دينار بليون ١,٧المقيمة بمقدار 
  .٢٠٠٧ دينار في نهاية عام بليون ٤,٢ مقابل ٢٠٠٨

  
 من إجمالي القروض والتسهيالت االئتمانية، بينما  ٪٦٥,٧وقد بلغ نصيب قطاع األعمال 

  . على التوالي ٪٤,٨و  ٪٢٩,٥بلغ نصيب قطاع األشخاص وقطاع الحكومة 
  

 المطلوبات
  

 ١٠,٢  من      ٪    ٢١,٦  أي بنسبة ديناربليون ٢,٢إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار  ارتفع
 ويعزى.  ٢٠٠٨ دينار في نهاية عام بليون ١٢,٤ إلى ٢٠٠٧ دينار في نهاية عام بليون

 دينار بليون ١,٠ارتفاع المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار ذلك إلى 
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، وارتفعت المطلوبات ) ٪٣٢,٣( دينار بليون ٠,٧ المصرفي بمقدار وللقطاع)  ٪١٨,٥(
ولمصرف البحرين المركزي )  ٪٣٩,٧( دينار بليون ٠,٤للقطاع الحكومي بمقدار 

  ). ٪١٢٨,٥( دينار بليون ٠,١بمقدار 
  

 مقابل ٢٠٠٨م  دينار في نهاية عابليون ١١,٥  إلى إجمالي المطلوبات األجنبيةارتفع
 وقد.  ) ٪٣٦,٩( مليون دينار ٣,١، أي بمقدار ٢٠٠٧ دينار في نهاية عام بليون ٨,٤

 ) ٪٣٧,١( دينار بليون ١,٣المصرفي بمقدار الخاص غير للقطاع المطلوبات  ارتفعت
  ). ٪٣٦,٧( دينار بليون ١,٨المصرفي بمقدار  للقطاعو
 

 الودائع
  
 بليون ٦,٣مقابل  ٢٠٠٨ دينار في نهاية عام بليون ٧,٦الي ودائع المقيمين  إجمبلغ

ويعزى .  ) ٪٢٠,٦(ر  دينابليون ١,٣ همقدار، أي بارتفاع ٢٠٠٧دينار في نهاية عام 
ودائع القطاع  و) ٪١٨,٩( دينار بليون ١,٠ بمقدار الخاصودائع القطاع إلى ارتفاع ذلك 

  .) ٪٣٩,٣( دينار بليون ٠,٤ر  بمقداالحكومي
  

إلى  لتصل) ٪٢٦,٢( دينار بليون ١,٠ ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار ارتفعت
لتصل إلى ) ٪١٣,٨( دينار بليون ٠,٣بالعمالت األجنبية بمقدار ، و ديناربليون ٥,٠
 ٪٥٣,٢الدينار البحريني وبالعمالت األجنبية  وقد بلغ نصيب الودائع ب.  ديناربليون ٢,٦
  . على التوالي من إجمالي ودائع المقيمين٪٤٦,٨و
  

  مصارف قطاع الجملة
  

 دوالر أي بليون ٧,٤ بمقدار انخفاضاً لمصارف قطاع الجملةسجلت الميزانية الموحدة 
 بليون ١٩٦,٣ مقابل ٢٠٠٨ نهاية عام في  دوالربليون ١٨٨,٩ لتصل إلى ٪٣,٨بنسبة 

  .٢٠٠٧دوالر في نهاية عام 
 

 الموجودات
  

 مقابل ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون ١٨,٩  إلى إجمالي الموجودات المحليةارتفع
  .٢٠٠٧ دوالر في نهاية عام بليون ١٦,٢
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 ١٧٠,٠ إلى لتصل) ٪٥,٦( دوالر بليون ١٠,٢ الموجودات األجنبية بمقدار انخفضت
 انخفاض المطالب على المكاتب إلى ويرجع ذلك.  ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون

وانخفاض قيمة ) ٪١٩,٧( دوالر بليون ١٠,٦الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 
انخفاض المطالب  و)٪١٩,٢( دوالر بليون ٨,١السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 

  ).٪٢٠,٥( دوالر بليون ٤,٧اع المصرفي بمقدار على القط
  

 المطلوبات
  

 ٢١,٥ ليصل إلى) ٪٢٤,٣( دوالر بليون ٤,٢ بمقدار  إجمالي المطلوبات المحليةارتفع
  .٢٠٠٧ دوالر في نهاية عام بليون ١٧,٣ مقابل ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون

 
 ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون ١٦٧,٣لى إلتصل  المطلوبات األجنبية انخفضت

 دوالر بليون ١١,٧، أي بمقدار ٢٠٠٧ دوالر في نهاية عام بليون ١٧٩,٠مقابل 
 دوالر بليون ١٣,٣انخفاض المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار ، وذلك بسبب )٪٦,٥(
، كذلك )٪٣٠,٨( دوالر بليون ١١,٥وللقطاع غير المصرفي بمقدار )  ٪٢١,٠(

  ).٪١٨,٢( دوالر بليون ٠,٩انخفضت قيمة السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 
  

العمالتالموجودات التصنيف الجغرافي وأهم   / المطلوبات حسب
  

من إجمالي ) باستثناء مملكة البحرين(بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 
، والدول ٪١٠,٧، والدول األمريكية ٪٣٤,٥ ودول أوروبا الغربية ،٪٣٧,٢الموجودات 

 ٪٦,٤و ٪٤٠,٨و ٪٢٨,٦، بينما بلغ نصيبها من إجمالي المطلوبات ٪٤,١اآلسيوية 
  . على التوالي٪٥,٧و
  

باستثناء (دول مجلس التعاون الخليجي أما حسب العمالت، فقد بلغ نصيب عمالت 
على التوالي،  ٪١٠,١و ٪١٣,٤من إجمالي الموجودات والمطلوبات ) الدينار البحريني

 ٪١١,٤وقد شكل اليورو .   للمطلوبات٪٧٠,٥للموجودات و ٪٦٥,٤والدوالر األمريكي 
 . من إجمالي المطلوبات٪١١,٠ومن إجمالي الموجودات 
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  المصارف اإلسالمية
 

 دوالر أي بليون ٨,٣ بمقدار ارتفاعاً للمصارف اإلسالميةسجلت الميزانية الموحدة 
 بليون ١٦,٤ مقابل ٢٠٠٨في نهاية عام   دوالربليون ٢٤,٧ لتصل إلى ٪٥٠,٦بنسبة 

  .٢٠٠٧دوالر في نهاية عام 
  

 الموجودات
  

 مقابل ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون ١١,٨  إلى إجمالي الموجودات المحليةارتفع
  .٢٠٠٧ دوالر في نهاية عام بليون ٩,٥

  
 بليون ١٢,٨ إلى لتصل) ٪٨٥,٠( دوالر بليون ٥,٩ الموجودات األجنبية بمقدار ارتفعت

لى المكاتب الرئيسية  ارتفاع المطالب عإلى ويرجع ذلك.  ٢٠٠٨دوالر في نهاية عام 
وارتفاع قيمة السندات التي ) ٪١٦٦,٢( دوالر بليون ٢,٨والشركات الزميلة بمقدار 

ارتفاع المطالب على االستثمار  و)٪١٠٦,٩( دوالر بليون ١,٢بحوزة المصارف بمقدار 
لب على االستثمار مع المطا و)٪٨٥,٩( دوالر بليون ١,٢مع القطاع المصرفي بمقدار 
  ).٪٣٣,٠( دوالر بليون ٠,٨القطاع غير المصرفي بمقدار 

  
 المطلوبات

  
 ١٢,٦ ليصل إلى) ٪٢٠,٠( دوالر بليون ٢,١ بمقدار  إجمالي المطلوبات المحليةارتفع
  .٢٠٠٧ دوالر في نهاية عام بليون ١٠,٥ مقابل ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون

 
 مقابل ٢٠٠٨ دوالر في نهاية عام بليون ١٢,٠إلى لتصل  المطلوبات األجنبية عتارتف
، )٪١٠٠,٠( دوالر بليون ٦,٠، أي بمقدار ٢٠٠٧ دوالر في نهاية عام بليون ٦,٠

)  ٪٦٦,٤( دوالر بليون ٢,٢ارتفاع المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار وذلك بسبب 
، كذلك ارتفعت مطالبات )٪٣٦,٤( دوالر بليون ٠,٥ بمقدار وللقطاع غير المصرفي

  ).٪٢٥١,٤( دوالر بليون ٣,٣رأس المال واالحتياطي بمقدار 
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  التشريعية والرقابيةاألنظمة  اتتطور. ٣
  

 

  التشريعية األنظمة تطورات 
  

تم التشريعية،  األنظمة مصرف البحرين المركزي المتواصل في تطوير سعيضمن 
وذلك خالل عام على تطوير عدد من األنظمة والسياسات اإلجرائية والرقابية العمل 
  :شملت ما يليوقد  ٢٠٠٨

  
دليل          الرابع من المجلد على الخاصتوجيهاتالالتعديالت بقطاع الشركاتةالرقابية

 االستثمارية
  

، لوحظ الطلب ٢٠٠٦بعد اإلعالن عن الترخيص الجديد لشركات االستثمار في عام 
من قبل الشركات المحلية و اإلقليمية إضافة إلى فقط ليس المتزايد على هذا القطاع 

  . الكفاءة في مجال إدارة أصول ذاتالشركات العالمية
  

  أهمالعمل على تحديث المجلد الرابع ليعكس  البحرين المركزيبدأ مصرفونتيجة لذلك 
  .ارسات الدوليةالتطورات في القطاع المالي وأفضل المم

  
 Quarterly Prudential)وقد تم خالل الفترة نفسها مراجعة صيغة التقرير الفصلي 

Return)على الشركات المرخصة إلبداء  لشركات األنشطة االستثمارية وذلك لطرحه 
وسيتم الحقاً اإلعالن عن اعتماده رسمياً لشركات االستثمار بعد .  الرأي والمشورة

  .المؤسسات العاملة في القطاعج التعليقات الواردة من إدرامن  االنتهاء
  

 بطرح الجزء المتعلق بالتدريب قام مصرف البحرين المركزيباَإلضافة إلى ذلك فقد 
على الشركات المرخص لها ) الخاص بشركات االستثمار(والكفاءة من المجلد الرابع 

بداء الرأي والمشورة ، حيث ، وذلك إل٢٠٠٨محلياً خالل الربع الثاني من السنة المالية 
  .من المتوقع اعتماده رسمياً في وقت الحق
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 إلى تطوير القوانين واألنظمة المتعلقة بالشركات المصرفومن منطلق سعي 
 بالتعاون مع الشركات االستشارية قام مصرف البحرين المركزيقد المرخص لها، ف

  : وهي كالتاليلمراجعة األجزاء المتبقية من الدليل واالنتهاء منه، 

  

 مراقبة المجموعات •
 إجراءات النزاع •
 اإلفصاح العام •
 التعويض •

  
 أعاله لالستشارة من قبل السوق بعد التأكد من اوسيتم الحقاً طرح األجزاء المشار إليه

،  المرخصةالشركات االستثمارية القوانين واألنظمة المطلوبة لتنظيم جميعأنها تشمل 
أفضل في ضوء جزاء حسب التعليقات الواردة من القطاع ووبناءاً عليه سيتم تعديل األ

  .إلعداد صيغتها النهائيةالممارسات وذلك 
  

على المجلد  دليلالخامسالتعديالت الخاصتوجيهاتال من         ةالرقابية

  
      

  

  
للمعايير  المصرف حالياً على إصدار مجلد قوانين وتوجيهات حديثة مواكبة يعكف
 :م تدرج حيث ستتضمن األنشطة المتخصصة التالية وذلك ألنشطة مختلفة لالداخلية

، شركات )تقليدية، إسالمية(، شركات اإلجارة )تقليدية،  إسالمية(شركات التمويل 
وأمناء العهد المساندة للقطاع المالي، ) المؤسسات(الصرافة، المكاتب التمثيلية، الشركات 

  .المالية
  
بهذا الشأن وذلك لدعوة الشركات قد تم إعداد مسودة تحتوي على األمور الفنية و

  .االستشارية لتقديم عطائها

إجراءات عرض المنازعاتالنزاعأحكام فض لجنة  على

 ، قام المصرف بتشكيل٢٠٠٦ قانون مصرف البحرين المركزي في سبتمبر إصداربعد 
تم إصدار قرار رقم .  لجنتين منفصلتين ألغراض اإلسراع في فض النزاعات المالية

 من قبل وزارة العدل و الشئون اإلسالمية بشأن أحكام ٢٠٠٨ يناير ١٧  في) ٦(
 مادة ٢٥إجراءات عرض النزاع على لجنة فض المنازعات بالمصرف ويحتوي على

  .يلزم العمل بها من قبل المرخص لهم
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العقارية االستثمارات     تمويل

    
  

  

 
 على  المركزي البحرينمصرف المتسارع للقطاع العقاري، حرص في ظل النمو

مراجعة التركزات االئتمانية للمصارف في هذا القطاع بصورة دورية، وأبلغت 
وقد أصدر المصرف .  المصارف بالحاجة إلى توخي الحيطة والحذر في ممارساتها

 تمهيداً لوضع حدود وتوجيهات جديدة فيما يتعلق هتشاوري أوراق ةالمركزي ثالث
 وتعد هذه الخطوة  .رف وشركات التمويلبالتمويل واالستثمار العقاري من قبل المصا

لمواكبة التطورات في مجال تمويل المشاريع العقارية وتطبيق  المصرف ضمن جهود
أفضل المعايير الدولية ولتفادي مخاطر التمركز في االستثمارات العقارية في المملكة 

  .صتمركز من إجمالي األصول لكل مرخو نسبة ال) للمؤسسات المحلية(بصورة عامة 
 

تتضمن هذه المتطلبات وضع سقوف لتركزات التمويل واالستثمار العقاري من قبل 
 كحد أقصى من مجموع محفظة القروض وذلك  ٪٣٠البنوك حيث تم اقتراح نسبة 

 من مجموع القاعدة الرأسمالية كحد  ٪٤٠كما تم تحديد نسبة .  لقروض العمالء العقارية
  . القطاع العقاريبنك في أقصى الستثمار ال

 

 لتقييم تأثير تطبيق المتطلبات الخاصة و التي مسحوقد قام المصرف أيضا بإعداد 
تتضمن وضع سقوف تركز للتمويالت واالستثمارات العقارية على القطاع المالي 

، و إدارة  والسياسات المصرفيةإدارة الرقابة المصرفية، إدارة التراخيص (والمصرفي
 أنواع متعددة من التركزات كالتركزات المباشرة  المسحكما يغطي. )المالياالستقرار 

وغير المباشرة عن طريق الشركات ذات الغرض الخاص و التي عادة تقوم بتملك 
 أيضا إدراج معلومات عن التركزات المسحويتطلب .  المصرفالعقار نيابة عن 

  .    المستقبلية أو المتوقعة للمؤسسة
 

ال قانون غراماتجدول

يقوم المصرف حاليا بدراسة إعداد الئحة لتطبيق قانون الغرامات لجميع المصارف 
العاملة في المملكة والشركات االستشارية وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات 

  .المالية في حال عدم التزامها أو اإلخالل أو التهاون بتوجيهات وقوانين المصرف
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م بشأن االستشارية اإلصدارات الخاصةالورقة   Private Placement -ذكرات
Memorandum (PPM) 
    

  

    

    

 
تهدف هذه الورقة إلى تنظيم اإلصدارات الخاصة التي تقوم المصارف والمؤسسات 

و تتضمن هذه الورقة متطلبات تركز .  المالية في البحرين بتسويقها على المستثمرين
ليف االستثمار والرسوم على اإلفصاح عن االستثمار بشكل مفصل خاصة عن تكا

  .المحتسبة على المستثمر
  

المؤسسات المالية بشأن الورقة االستشارية الثانية التي  وقد استلم المصرف مالحظات
 و عمل المصرف على دراسة المالحظات ٢٠٠٨صدرت في هذا الموضوع في مايو 

ام المرخص لهم المستلمة ومناقشتها ومن ثم إصدار الورقة بشكلها النهائي و اعتماد إلز
  .بالبدء في تطبيق المتطلبات الجديدة بعد صدورها بشكل رسمي في الجريدة الرسمية

 
السيطرةمتطلبات أحكام

  
النسب المسموح  و والتي تتضمن أحكام السيطرة٢٠٠٨تم إصدار هذه الالئحة في يونيو 

لب السيطرة بها للسيطرة والملكية في المصارف باإلضافة إلى إجراءات الموافقة على ط
وتستند هذه الالئحة .  واإلجراءات المتبعة من قبل المصرف المركزي لدراسة الطلبات

  .مصرف المركزيال من قانون ٥٢المادة  إلى
 

العمل سلوكيات متطلبات
 

قام مصرف البحرين المركزي ضمن جهوده لحماية عمالء المصارف وزيادة الشفافية، 
 التقليدية لمصارفل(الدليلين األول و الثاني بتوسيع متطلبات سلوكيات العمل في 

حيث ستكون هذه المتطلبات الجديدة مطابقة لمبادئ سلوك )  على التواليواإلسالمية
 ،  والذي يشمل متطلبات٢٠٠٦ يونيو في العمل الذي صدر في المجلد الثالث والرابع

  . األدوات الماليةفي تقديم األنشطة االستثمارية
  

 التشريعي إلى تشجيع المعايير العالية في سلوكيات العمل التجاري ويهدف هذا النظام
 وجميع الخدمات المصرفية، والتي تنطبق على جميع المصارف التقليدية المرخصة،

ومع ذلك، يدرك مصرف البحرين المركزي بوجود . العمالء باإلضافة إلى جميع أنواع
وتبعا لذلك .  في األدوات الماليةالمخاطر الكامنة ، وفي فهمنوعية العمالءاختالف في 
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عليها في تسيير األعمال الحتياجات عمالء التجزئة،  فإن مستوى الضمانات المنصوص
 .المعتمدة بالنسبة للمستثمرين على سبيل المثال، تختلف عن تلك

  
وقد قام المصرف بإصدار الورقة النهائية وإدراج المتطلبات في مجلد التوجيهات األول 

 بعد دراسة المالحظات المستلمة من المصارف اإلسالمية ٢٠٠٨ أبريل والثاني في
  .٢٠٠٧والتقليدية على الورقة االستشارية التي صدرت في 

  
الترخيص إجراءات     الئحة

    

  

  إجراءات الترخيص الحالية وذلك على تغييراتبإجراءقام مصرف البحرين المركزي 
) مسودة(تم بهذا الشأن صياغة و.  بتغيير الترخيص من مرحلتين الى مرحلة واحدة

 بتحديد البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة مع طلب الترخيص وهي في ةالالئح
طور المراجعة حاليا ومن المتوقع أن تصدر الالئحة في شكلها النهائي في الربع األول 

  .٢٠٠٩من 
 

الودائع حماية نظام
 

والذي يدار من قبل ) ما بعد التمويل(ئع  حاليا نظام حماية الوداأوجدت مملكة البحرين
ما قبل (هذا النظام بنظام استبدال  ب المركزيالمصرف يرغب  و. الودائعحمايةمجلس 
 ومؤسسة نقد جمعية المصرفيين البحرينيةبين  التي دارت مناقشاتطبقا لل )التمويل

  . في األعوام السابقة)سابقا(البحرين 
  

 للقطاع ين استشاريتين ورقتين المركزيمصرف البحروبناءا على ذلك أصدر 
 وتم استالم مالحظات مصارف التجزئة وهي حاليا قيد ٢٠٠٨ خالل عام المصرفي

  .٢٠٠٩ الربع األول من عام خاللالدراسة والتحليل ومن المتوقع أن تصدر 
  

 دينار بحريني كحد ٢٠،٠٠٠ يغطي الودائع المؤهلة لألفراد إلى  الجديدالنظام المقترح
  .  أقصى
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لهم المصرح الخاضعة للرقابةالئحة لتحديد  بتسويق الخدمات
 

قام مصرف البحرين المركزي بإعداد مسودة الئحة لتنظيم تسويق الخدمات الخاضعة 
 هو منع غير المرخص لهم من تسويق الخدمات الخاضعة للرقابة هاللرقابة، الغرض من

   .ن المركزي من قانون مصرف البحري٤٢تمشياً مع نص المادة 
  

 إلبداء ا المرخص له المؤسساتومن المتوقع أن يتم عرض مسودة هذه الالئحة على
  .  حتى يتم إصدارها بشكلها النهائي٢٠٠٩مالحظاتهم عليها في الربع الثاني من العام 

 
المتنا المانحة للتمويل لمراقبة المؤسسات متطلبات هي الصغرإصدار

 
 (Micro Finance)" التمويل المتناهي الصغر"ية حول أخذت عملية تطوير معايير رقاب

الكثير من الوقت والجهد استعدادا لإلشراف والرقابة على مثل هذا النوع من األعمال، 
كما انتهى .   لمؤسستين للعمل في هذا المجالاخيصحيث أن المصرف بصدد منح التر

بة ذلك البلد في هذا المجال فريق العمل الذي قام بزيارة ميدانية للهند لإلطالع على تجر
من إعداد التقارير والمقترحات بهذا الشأن وذلك بغرض وضع معايير رقابية معينة 
ورفع جاهزية الرقابة المصرفية لإلشراف والرقابة على عمل تلك المؤسسات 

  .المتخصصة في تقديم التمويالت المتناهية الصغر
  

لع المنظمة بتحديد القواعد واإلجراءات مجال العملالئحة في المهنية الجمعيات مل
المالي

  

القواعد  يتضمن الئحة ٢٠٠٨في مايو  ) ٢٧(قام المصرف بإصدار قرار رقم 
 بعد أن استلم واإلجراءات المنظمة لعمل الجمعيات المهنية في مجال العمل المالي
  .مالحظات كل من جمعية التأمين البحرينية وجمعية البحرين للمصرفيين

  

ال الماليةحوكمة مؤسسات

  البحرينمصرفات حوكمة المؤسسات المالية عمل بهدف تعزيز وتقوية متطلب
للتوجيهات الجديدة الصادرة عن لجنة بازل بشأن حوكمة المؤسسات على  المركزي وفقا

إدخال إضافات بسيطة على الدليل اإلرشادي األول والثاني حيث أصدرت ورقة 
رف بدراسة جميع المالحظات المستلمة من جمعية استشارية بهذا الخصوص وقام المص

وتم إصدار تلك التوجيهات في شكلها النهائي من خالل إضافتها . البحرين للمصرفيين
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 إلزام وجود عضو اللوائحتتضمن هذه .  ٢٠٠٨في الدليل األول والثاني في أبريل 
 .المصرف المرخص لهمستقل في مجلس إدارة 

  
ين ورسوم السداد المبكرالتأمأقساطعديلتاسترداد /    

  
 أقساط  أصحاب القروض استردادقام المصرف بإضافة متطلبات جديدة بخصوص

 عند فرالمصا على الرسوم التي يفرضها أقصى ووضع حد بكر الدفع المعندالتأمين 
 بعد إجراء العديد من ٢٠٠٨ المبكر في مجلد التوجيهات األول و الثاني في أبريل سدادال

مصارف  ل٢٠٠٥يم تأثير متطلبات تمويل المستهلكين الذي صدر في يناير الدراسات لتقي
 التجزئة وشركات التمويل واستالم مالحظات القطاع المصرفي على الورقة قطاع

  .االستشارية بهذا الخصوص ودراستها
 

  مختلطة  تأمين كشركة للعمل الترخيص عن استشارية ورقة
   
 لشركات للسماح استشارية ورقة لمركزيا البحرين مصرف اصدر ، ٢٠٠٨ أبريل في

 نتيجة .(Composite Insurance Firm)مختلطة  تأمين كشركة بالعمل التأمين
 عدم البحرين المركزي مصرف قرر فقد االستشارية، الورقة في المذكورة للمقترحات
 التي الترخيص متطلبات واالستمرار بالعمل وفق المقترح التعديل هذا في قدما المضي

 ال ، التأمين إعادة شركات و التابعة الخاصة التأمين شركات باستثناء على أنه نصت
مزاولة أعمال التأمينات العامة وأعمال التأمينات  تأمين بالجمع بين يسمح ألية شركة

 .طويلة األجل
  

 التكافل لشركات المالءة هامش متطلبات عن استشارية ورقة
 
 متطلبات عن استشارية ورقة المركزي البحرين مصرف أصدر ، ٢٠٠٨ أبريل في

  . التكافل لشركات المالءة هامش
 
عن منح شركات التكافل  المشاورات إطار تلك في وردت التي التعليقات حظيت وقد

الفصل الخاص بكفاية رأس  تعديل تم عليه لجديدة مهلة الستيفاء شروط المالءة المالية و
  ).٣رقم (مجلد تعليمات التأمين المال لشركات التكافل والمنصوص عليه في 
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المقترحة  بنسبة الكبيرةللتركزاتالحدود األسهم في٪١٠لحملة أعلى مصارفالأو
اإلسالمية
           

  
  

  

 متطلبات خاصة بوضع حدود لتمويل  وتحديث بإدراج البحرين المركزيمصرفقام 
مية في المجلد الثاني في الربع  اإلسالالمصارف في كثر أو أ٪١٠حملة األسهم بنسبة 
 بعد إصدار ورقة استشارية بهذا الشأن و دراسة جميع ٢٠٠٨الثاني من العام 

ومن الجدير . المالحظات المستلمة من جمعية البحرين المصرفية بخصوص هذه الورقة
  .بالذكر أن هذه المتطلبات تتفق مع المتطلبات الموجودة حاليا في الدليل اإلرشادي األول

  
 األموالغسيلمكافحة 

  
 جهوده للتأكد من قيام المرخص لهم من قبل  البحرين المركزيمصرفواصل 

 غسيل ذات العالقة بمكافحة هالمصرف بتطبيق كافة القوانين والتشريعات الصادرة عن
األموال وتمويل اإلرهاب وذلك من خالل زيارات التفتيش الميدانية التي قام بها 

ركات الصرافة وشركات التأمين،  ومساعدة تلك المؤسسات المختصون للمصارف وش
لتطوير وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لديهم وإرسال تقارير التحويالت المالية 

  .المشبوهة
  

،  إعادة تشكيل لجنة وضع سياسات ٢٠٠٨وعلى المستوى الوطني،  فقد تم خالل عام 
ي من مهامها وضع السياسات  والت- األموال وتمويل اإلرهاب غسيلحظر ومكافحة 

  حيث تم إضافة –والتشريعات والتنسيق بين الوزارات واألجهزة المعنية ذات العالقة 
عدد من ممثلي الوزارات واألجهزة الحكومية الممثلة في اللجنة ليصل عدد األعضاء 

 وذلك ٢٠٠٨ د االجتماعات بشكل فصلي خالل عامكما قامت اللجنة بعق  .١٢إلى 
    .تواصل والتنسيق مابين الوزارات ذات العالقةلضمان ال

  
     حظر كما ساهم المصرف من خالل رئاسته وعضويته للجنة وضع سياسات 

بالتنسيق مع الوزارات ذات العالقة في إعداد  األموال وتمويل اإلرهاب غسيلومكافحة 
  : القرارات التالية وهي

  
خ خالد بن علي آل خليفة  الصادر عن معالي الشي٢٠٠٨لسنة ) ٢(قرار رقم  •

 بشأن االلتزامات ٢٠٠٨ يناير ١٥وزير العدل والشئون اإلسالمية بتاريخ 
 األموال في مهنة المحاماة ومكاتب غسيلالمتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة 

  .االستشارات القانونية األجنبية في مملكة البحرين 
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.  الدوائر الجمركية بشأن اإلفصاح عن األموال في ٢٠٠٨لسنة ) ٦(قرار رقم  •

وبإصدار هذا القرار فإن مملكة البحرين تكون قد التزمت بتنفيذ التوصية التاسعة 
الخاصة الصادرة عن مجموعة الفاتف، وتضع مملكة البحرين في مصاف الدول 

  . الملتزمة بالتوصيات الصادرة عن مجموعة الفاتف
  

التي خضعت للتقييم المشترك و حسب متطلبات مجموعة العمل المالي بأن تقوم الدول 
  يتم من خالله استعراض أهم التطورات -  بعد سنتين من التقييم - بتقديم تقرير  متابعة 

في اإلجراءات التي اتخذتها الدولة خالل الفترة الماضية،   وبناءاً على ذلك،  فقد قامت 
 سياسات اإلدارة بالتنسيق مع الوزارات واألجهزة الحكومية األعضاء في لجنة وضع

حيث من  األموال وتمويل اإلرهاب بإعداد التقرير المطلوب ، غسيلحظر ومكافحة 
مجموعة العمل المالي لمنطقة  ل مناقشته واستعراضه خالل االجتماع العاشرالمقرر

و مما .  ٢٠٠٩المقرر عقده في شهر مايو ) المنيافاتف(الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ك العديد من القوانين والقرارات ذات العالقة قد صدرت تجدر اإلشارة إليه بأن هنا

خالل السنتين الماضيتين،  األمر الذي سينعكس ايجابياً على سمعة ومكانة مملكة 
البحرين كونها التزمت بتطوير أنظمتها وتشريعاتها لتتواكب مع المعايير والتوصيات 

  .الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية المتخصصة 
  

٢(بازل  ) 
 

 توجيهاً حول المتطلبات الرقابية ٢٠٠٧أصدر المصرف المركزي في أواخر العام 
 بازل الثانية، حيث بدأ سريانها مطلع العام اتفاقيةلخاصة بالركيزة األولى والثالثة من وا

  . ٢٠٠٨ة عام ية رأس المال في بداالء المتطلبات الرقابية لمإصدار تم وقد. ٢٠٠٨
ارف المحلية باحتساب نسبة مالءة كفاية رأس المال وتسليم وبذلك شرعت جميع المص

تقارير المعلومات الوقائية الخاصة بها بحسب منهجية بازل الثانية،  وذلك بدءاً من 
   .  ٢٠٠٨الفصل األول من العام 

 
باإلضافة إلى ذلك فقد طلب المصرف المركزي من جميع المصارف المحلية ضرورة  

تقلة لتقييم إدارة المخاطر فيها بناءاً على مجموعة من تعيين جهة استشارية مس
االستبيانات المعدة من قبل المصرف المركزي،  وينبغي على الجهة االستشارية 
مراجعة نظام الحوكمة المؤسسية وإطار إدارة المخاطر في المصارف للوقوف على 

 إدارة المخاطر مواضع عدم االلتزام بكل من متطلبات منهجية بازل الثانية، ممارسات
وسوف يتم استخدام النتائج النوعية لتقارير تقييم إدارة .  وقوانين المصرف المركزي
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رأس المال لكل المخاطر إلى جانب المعلومات الرقابية الكمية في تحديد نسب مالءة 
 خالل السنتين يةوسوف يتم االنتهاء من المنهجهذا .  مصرف محلي على حدة

    .القادمتين
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 الرقابية  األنظمةوراتتط
 

 وضمن اإلطار التنظيمي وحدود ٢٠٠٨استمر المصرف المركزي خالل العام 
السياسات الرقابية التي رسمها في التفتيش على المؤسسات المالية في المملكة لضمان 

تلك التطورات التي وفيما يلي أهم .  التزامها بالقوانين والقواعد التنظيمية ومتطلباتها
  : واكبت العام المنصرم

  
 إدارة التفتيش

  
 للزيارات الميدانية لجميع المخطط له مسبقا برنامج  العمل إدارة التفتيشأنجزت 

المؤسسات التي تم الترخيص لها من قبل المصرف المركزي وفق منهجية 
)CMORTALE ( ،المخاطر، مخاطر التشغيلية، إدارة اللقياس رأس المال، اإلدارة

دارة اإل فقد قامت ،باإلضافة إلى ذلك  .السيولةوالشفافية، جودة األصول، الربحية، 
إنتاجيتها  اإلدارة من و زادتكما  دةبزيارات إلى المصارف ألغراض رقابية محد

 TEAMMATE من خالل االنتفاع بالتطورات التقنية في برنامج الحاسوب وفعاليتها
  . التفتيش عبر االنترنتالذي ساعد في تطوير عمليات

  
كما تم خالل العام المنصرم االنتهاء من إعداد التطبيقات والمعايير الواردة في ورقة 

 الحدودمع التركيز على ما جاء في هذه الورقة من تطورات في ) ٢بازل (العمل 
  . شراف المصرفيإلالتنظيمية للرقابة على المؤسسات المالية المنبثقة عن لجنة بازل ل

  
 تقدم كبير فيما يتعلق بمبدأ التركيز على المخاطر التي تواجهها اإلدارةما حققت ك

 تطوير استراتجياتها إلىاإلدارة  كما تتطلع.  المؤسسات المالية وتطوير أساليب الرقابة
 الهياكلشراف والرقابة عن طريق خلق روح المبادرة وتطوير إلالرئيسية في مجال ا

ريق التركيز على تطوير مجاالت التخصص في أعمالها التنظيمية واإلدارية عن ط
كما تم  التكريم واإلشادة بالجهاز الوظيفي لإلدارة .   اإلشرافيةاضمن حدود مسؤولياته

وفرق التفتيش بصورة متزايدة مما يعكس الرغبة الملحة والطلب المتزايد عالمياً في 
  .التركيز على العمل اإلشرافي ألجهزة القطاع المصرفي

  
 بالتركيز بصورة أشمل على تقييم المخاطر وذلك عن طريق تدريب اإلدارةكما قامت  

.  شراف والرقابةإلعداد البرامج والدورات التخصصية في مجال اإموظفيها من خالل 
 من إدارة المخاطر متمكنعداد كادر ذو مهارات عالية إل  من اإلدارة حرصايأتي ذلكو
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، مما يعزز المستوى العالي لنهج الرقابة فاعلةورة التي يتضمنها العمل المصرفي بص
  . يسير عليه مصرف البحرين المركزيالذيالمحكم 

  
 والتي تتولى التنسيق مع التدابير األمنية بدورها التكميلي في لجنة اإلدارةكما اضطلعت 

تحسين نظم ل بشأن المقترحات الخاصة  باستمرارجمعية المصرفيين ووزارة الداخلية
كما قامت إدارة التفتيش بالتأكيد   .ة ألجهزة الصراف اآللي وللمصارف عموماًالحماي

وشركتي ) Europay(تطبيق الشروط الدولية التي حددتها   وتوجيه المصارف لضرورة
إن التأكيد على تلك المعايير المطبقة من قبل الشركات . ماستر كارد وفيزا الدوليتين

الحماية للمعامالت التي يقوم بها األفراد فيما المعنية سوف يسهم في تطوير مستوى 
باإلضافة الى   .يتعلق باستخدامات بطاقات االئتمان والمطبقة أصالً في مملكة البحرين

 تنوي التي المصارف في التنسيق وتقديم المشورة إلى تساهمن اللجنة سوف إ ف،ذلك
 قاعدة حماية البيانات تأسيس مشاريع في هذا المجال مستمدة المعايير منفي المساهمة 

)PCI - DSS ( الناشئة عن التطبيقات في مجال برنامج حماية بطاقات االئتمان
  .المعمول به في المملكة

 
    المصرفيةالرقابةاتإدار

  
 ضمن توجهه إلرساء إطاراً  وذلكواصل مصرف البحرين المركزي دوره الرقابي
ية الهادفة إلى تطبيق ممارسات رقابية حصيفاً للرقابة واإلشراف من خالل الرقابة المكتب

  . على المصارف والمؤسسات الماليةسليمة وقوية
  

  :٢٠٠٨ خالل عام تمت التي التطورات أهموفيما يلي 
 

تطوير وتحديث عملية تحليل التقارير الدورية بالنسبة لجميع المصارف المحلية  •
لتي بدأ سريانها  حول كفاية رأس المال، وا٢بعد تطبيق متطلبات اتفاقية بازل 

 . ٢٠٠٨مع بداية يناير 
 
تقارير (ستقوم المصارف المحلية وكذلك األجنبية بإرسال التقارير الفصلية   •

الجديدة إلى المصرف المركزي بصورة إلكترونية بحسب ) المعلومات الوقائية
، والذي سوف يسهل على المصرف تحليل ٢٠٠٩الخطة الموضوعة خالل العام 

 .  ة في هذه التقارير إلكترونياًالبيانات المقدم
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بعد التشاور مع جميع شركات المراجعة والتدقيق، تم إصدار نموذج   •
اإلجراءات المتفق عليها لمراجعة تقرير المعلومات الوقائية إلى شركات 
المراجعة والتدقيق الستخدامها عند مراجعة التقارير الرقابية الفصلية وإعداد 

 يوماً من نهاية الفصل ٦٠في موعد ال يتجاوز تقرير حول صحة البيانات 
 .المعني

  
شاركت الرقابة المصرفية في اجتماعات لجنة اإلشراف والرقابة على الجهاز   •

المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، وقد أعدت مجموعة من أوراق العمل 
منها ورقة عمل جديدة تهدف إلى توحيد الممارسات المصرفية وتنسيقها بين 

 .   المجلس بالتزامن مع اقتراب قيام االتحاد النقدي الخليجيدول
  

شاركت الرقابة المصرفية أيضاً بفاعلية في اجتماعات اللجنة الوطنية للحوكمة   •
 تطوير ممارسات الحوكمة بالنسبة ةالمؤسسية والتي أنشأت لالضطالع بمسئولي
 .لجميع الشركات العاملة في مملكة البحرين

  
لمركزي، بالتنسيق مع وزارة العدل والشئون اإلسالمية، لجنة أنشأ المصرف ا  •

 . فض المنازعات لتسوية النزاعات بين المؤسسات المرخصة من قبل المصرف
  

   
 بعدد من الخطوات الرامية إلى حماية مصالح العمالء وغيرهم  المركزيقام المصرف

  :تضمن ما يليمن مستخدمي خدمات المصارف والمؤسسات المالية بصورة كافية، ت
  

يتابع المصرف المركزي عن كثب عملية تحديث قاعدة المعلومات االئتمانية   •
 لدى مركز البحرين للمعلومات االئتمانية من قبل مصارف قطاع محفوظةال

التجزئة، وكذلك تحديد موعد نهائي إلنجاز عملية التحديث، على أن تفرض 
تزم بإنجاز عملية التحديث عقوبات على جميع المؤسسات المرخصة التي ال تل

 .في الموعد المحدد
 
عمد المصرف المركزي إلى إصدار مجموعة جديدة من المتطلبات الرقابية   •

الخاصة بتحديد رسوم التسديد المبكر واسترجاع اإلقساط التأمينية للقروض عند 
 .السداد المبكر أو اإلضافة على القرض
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حتيال المتعلقة ببطاقات الخصم في إطار جهوده للحد من مخاطر عمليات اال  •
واالئتمان، بالنسبة إلى كل من العمالء والمصارف والتجار المتعاملين بنظام 

تعزيز مساعيه من خالل إصدار توجيهات بالبطاقات، قام المصرف المركزي 
إلى المرخص لهم في مملكة البحرين تلزمهم االمتثال الكامل لنظام البطاقة الذكية 

لكترونية، على أن تلتزم هذه المؤسسات بإصدار وقبول بطاقات ذات الشريحة اال
الخصم واالئتمان وفق هذا النظام، وأن تكون أجهزة الصرافة اآللية مزودة 
بالنظام أيضاً، باإلضافة إلى تزويد التجار بأجهزة نقاط بيع متوافقة مع هذا 

 . ٢٠٠٩ يونيو ٣٠المعيار، وذلك في موعد أقصاه 
  

اإلسالميةمراقبة اإدارة     لمصارف
  

متابعة المؤسسات المالية اإلسالمية والتي تشمل ب تقوم إدارة مراقبة المصارف اإلسالمية
 مؤسسات مالية ٣ مصارف في قطاع التجزئة و٦ مصرف في قطاع الجملة و١٩

  .إسالمية
  

  :٢٠٠٨وفيما يلي أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل عام 
  

ل التقارير الشهرية والفصلية والسنوية المطلوبة من إلدارة تجميع وتحليت اتابع •
كأدوات رقابية المصارف والتي على ضوئها يتم إعداد التقارير التحليلية المالية 

ضرورية تمكن من تشخيص الوضع المالي واإلداري لهذه المصارف 
اً لجداول االجتماعات ق الرقابية الدورية وفتوالمؤسسات ومن ثم عقد االجتماعا

 .متفق عليها ال
  

كما وقامت اإلدارة بتجميع وتحليل ومتابعة التقارير الشهرية المتعلقة بمدى تقدم  •
 ، وعقد اجتماعات مع هذه ٢المصارف اإلسالمية في تطبيق متطلبات بازل 

لتأكد من إلتزامهم بإتخاذ اإلجراءات اإلدارية والفنية لالمصارف كل على حده 
 .  المركزي بهذا الخصوص الالزمة لتطبيق توجيهات المصرف

 
 Quarterly Prudential)(تم تعديل وتحديث متطلبات التقرير الفصلي  •

Returns  ومخاطبة المصارف اإلسالمية إلعداد ٢ لينسجم مع متطلبات بازل 
 . تقاريرهم الفصلية بعد مراجعتها من قبل المدقق الخارجي وفقاً لذلك
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ريبيه في اإلشراف ومراقبة المصارف ساهمت اإلدارة بإعداد وتقديم دورات تد •
مثل وزارة مالية بروناي، المصرف المركزي اللبناني اإلسالمية لعدة وفود 

 .والمصرف المركزي السوري
  

تم عقد عدد من ورش العمل الداخلية لتطوير مهارات الموظفين في تحليل  •
فاية رأس التقارير المالية الفصلية والرقابة المصرفية والمعايير المحاسبية وك

 .المال
  

المؤسسات الماليةإدارة    مراقبة

 
 

االستثمارية   الصناديق

  
  

  

 بتحديث اللوائح و ٢٠٠٧ف البحرين المركزي خالل شهر يونيو من عام قام مصر
التوجيهات التي تنظم عمل الصناديق االستثمارية، و ذلك ضمن المجلد السادس من دليل 

  :ويصنف الهيكل التنظيمي الجديد الصناديق االستثمارية كالتالي. التوجيهات الرقابية
 

 تثمرين بصفة عامةصناديق قطاع التجزئة التي تستهدف المس •
 صناديق الخبراء والتي تستهدف فئة المستثمرين ذوي الخبرة في المجال المالي •
الصناديق المعفية والتي تستهدف المؤسسات االستثمارية واألشخاص ذوي  •

  المالءة المالية

 
وبناءاً عليه بدأت إدارة مراقبة المؤسسات المالية بالعمل على تصنيف الصناديق 

 . لمؤسسة محلياً، وذلك تماشياً مع متطلبات التصنيف الجديداالستثمارية ا
  

فقاً ألفضل الممارسات ووكجزء من دور اإلدارة في تنظيم عمل المؤسسات المالية و
الدولية، فقد واصلت اإلدارة عملية مراجعة الجزء المتعلق بالصناديق االستثمارية، وذلك 

يسية األخرى ومالحظات المؤسسات تماشياً مع التطورات في المراكز المالية الرئ
والجدير بالذكر أن إدارة مراقبة   . المتبعة عالمياالعاملة محلياً وأفضل الممارسات

المؤسسات المالية تقوم بمراجعة وتحديث الجزء المتعلق بالصناديق االستثمارية بشكل 
   . دوري
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المالية    العهد قطاع  تطورات

  

 من اللغة العربية إلى ٢٠٠٦الصادر في يوليو تمت ترجمة قانون العهد المالية 
المتواجدة في  األجنبية المختصة واالنجليزية،  وذلك لتيسير عمل المؤسسات المالية

. صة في هذا المجال من خارج المملكةص مؤسسات مالية جديدة متخواستقطابالمملكة 
جزئة وقطاع وقد تم إرسال نسخ من قانون العهد المالية إلى جميع مصارف قطاع الت

الجملة وشركات التدقيق وشركات المحاماة المحلية والخارجية وذلك لفتح المجال لمناقشة 
القانون الجديد واالستفادة منه في إصدار عدداً من األدوات االستثمارية القائمة على نظام 

  .العهد المالية
  

  برامج االدخار المهنية
  

قوانين واألنظمة باإلضافة إلى واصل مصرف البحرين المركزي عملية تطوير ال
 تماشيا مع متطلبات القطاع المالي في إيجاد استحداث قوانين وأنظمة جديدة وذلك

  .منتجات مالية مبتكرة
  

 البدء في مشروع وضع الشروط واألحكام ٢٠٠٨وقد تم خالل الربع األول من 
 (Occupational Saving Schemes)األساسية لتسجيل برامج االدخار المهنية 

المصارف التقليدية (للشركات المرخصة حسب الدليل اإلرشادي األول، والثاني 
وقد تم طرح األنظمة ).  من الشركات االستثمارية٢ و ١فئة (، والرابع )واإلسالمية

المتعلقة ببرامج االدخار المهنية على جميع المصارف والشركات االستثمارية المرخصة 
فة إلى مكاتب المحاماة وشركات التدقيق العاملة في من قبل المصرف المركزي باإلضا

وقد تم االنتهاء من تعديل الشروط   .نفس المجال وذلك لغرض االطالع واالستشارة
واألحكام األساسية لتسجيل برامج االدخار المهنية بناءاً على المالحظات الواردة من 

  .المصارف والشركات االستثمارية
 

لقوانين تهدف إلى فصل مدخرات الموظفين عن تلك المنتمية و الجدير بالذكر أن هذه ا
 كعهد ماليه تحت بنود قانون ةلرب العمل، وذلك عن طريق إنشاء برامج االدخار المهني

كما توضح هذه البرامج متطلبات التسجيل ). ٢٠٠٦ لسنه ٢٣قانون رقم (العهد المالية 
وسيقوم المصرف   . على االستثمار المفروضةو التقارير المطلوبة باإلضافة إلى القيود

المركزي بإصدار الشروط واألحكام األساسية لتسجيل برامج االدخار المهنية 
(Occupational Saving Schemes) قريبا.  
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الماليدارةإ     االستقرار
  

خالل عام  بإعداد العديد من التقارير التحليلية المتخصصةاالستقرار المالي  إدارة تقوم
 قامت اإلدارة فقد . بشكل دوريتعدالتي وإلى النشرات اإلحصائية  إضافة ٢٠٠٨

 أهم  التقرير هذاويعرض. ٢٠٠٨يونيو  بإصدار التقرير االقتصادي األول في
التطورات الدولية، واإلقليمية، والمحلية االقتصادية، وتطورات سوق رأس المال، 

.  ٢٠٠٧ت خالل عام والتطورات المالية والنقدية، والحكومية، وميزان المدفوعا
 . بإعداد ونشر هذا التقرير بشكل سنويستقوم إدارة االستقرار المالي إنالجدير بالذكر و

 إلى جانب تقارير  بشكل نصف سنوي االستقرار الماليتقريرنشر إلدارة كما واصلت ا
  . النقدية والمالية وتقرير ميزان المدفوعاتالتطورات أخرى مثل 

    
  :  ما يلي٢٠٠٨هامة األخرى خالل عام من بين التطورات ال

 
تم تطوير استمارة جمع المعلومات اإلحصائية الشهرية للمصارف والمؤسسات  •

المالية وذلك تماشيا مع سياسة اإلفصاح والشفافية لدى مصرف البحرين 
 . المركزي وتوسيع نطاق جمع المعلومات

  
تماشيا مع التغيرات  وذلك خضوع النشرة اإلحصائية الشهرية لمزيد من التطوير •

 . في استمارة جمع المعلومات اإلحصائية الشهرية
  

بشكل فصلي   (national accounts survey)الحسابات القوميةمسح إجراء   •
 البيانات الموجزة من قبل المصارف استالم حيث سيتم ٢٠٠٩ من عام اعتباراً

ت بشكل فصلي  البياناتجدر اإلشارة إلى أن جمع .مع نهاية كل فصل في السنة
 Special(معايير نشر البيانات الخاصة  على االلتزام ب البحرين مملكةساعدسي

Data Dissemination Standards( والموضوعة من قبل صندوق النقد 
 . الدولي

  
 . على بيانات ميزان المدفوعاتإحصائي إجراء تحليل  •

  
 .اخلياإلحصائية شهرياً لالستعمال الدنشرة للتنفيذي ملخص إعداد  •

  
 .إعداد ونشر بيانات وضع االستثمار الدولي بشكل فصلي •
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 مراقبة قطاع التأمين
  

 Insurance)التأمين لسوق السنوي التقرير بإصدار التأمين قطاع مراقبة إدارة قامت
Market Review)ألوضاع مفصال وصفًا التقرير تضمنو .  ٢٠٠٨ سبتمبر  في 

اعتماد المتطلبات المالية الجديدة التي وضعت وذلك بفضل  في البحرين التأمين قطاع
لتوحيد التقارير المالية المقدمة من قبل شركات التأمين في المملكة، بما يوفر للقارئ 

 .قدرة أكبر على استقراء سوق التأمين
  

 الرقابية المقبولة دولياً ممارساتأفضل المع  لتتالءمتم تحديث العديد من التشريعات كما 
  :ع التأمين وهيبالنسبة لقطا

 
تم العمل على مسودة الالئحة التنفيذية بشأن شروط وإجراءات القيد في سجالت  •

خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين، والتي يزمع مصرف البحرين 
من قانون مصرف البحرين المركزي ) ٧٤( للمادة رقم تنفيذاًالمركزي إصدارها 

 .٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(والمؤسسات المالية رقم 
  

تحديث المعلومات بشكل فصلي للمجلد الثالث من دليل اللوائح ونظم اإلشراف  •
الخاص بشركات التأمين وضبط قواعدها خالل مرحلة ) Rulebook(والرقابة 

التنفيذ حيث تم تحديث متطلبات رأس المال لفروع الشركات األجنبية واستحداث 
 من قبل المصرف نظام الرسوم المفروضة على الشركات المرخصة لها

  .كتوارياإلباإلضافة إلى المتطلبات الالزمة لتعيين الخبير 
  

االستعانة بخبير إكتواري خارجي لدراسة وضع شركات التأمين على الحياة  •
لضمان احتفاظها باحتياطات حسابية كافية لمواجهة التزاماتها تجاه حملة الوثائق 

المالية  فيما يخص بيانات السنة ولتقييم مدى سالمة الوثائق وطرق تسويقها وذلك
 .٢٠٠٧المنتهية في 

 
مع كافة شركات ) Prudential Meetings(تم عقد اجتماعات احترازية  •

 .التأمين الوطنية وفروع الشركات األجنبية
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مصرف البحرين المركزي عن كثب تأثير األزمة المالية على شركات و قد راقب 
 تأثير انخفاض االستثمارات على  بدراسةزيمصرف البحرين المرك حيث قام. التأمين

وأظهرت .  لشركات التأمين في البحرينالمطلوبكفاية رأس المال وهامش المالءة 
كانت جميع شركات التأمين العاملة في البحرين  ف ضئيلة األزمة الماليةالنتائج أن آثار

 .افيةرؤوس أموال كو تمتلك المالية شروط المالءة تتوافق مع 
   

في  الشركات حوكمة ممارسات تحسين إلى بالسعي المركزي البحرين مصرف امق كما
ويعتبر  الممارسات، هذه لتعزيز التأمين قطاع مع العمل إلى باإلضافة .التأمين قطاع

في لجنة الحوكمة واإللتزام المنبثقة عن الجمعية  نشط عضو المركزي البحرين مصرف
 مع بالتعاون المركزي البحرين مصرف حث وقد . (IAIS)الدولية لمراقبي التأمين 

االستبيان المشترك لجمعية  في للمشاركة التأمين شركات جميع التأمين البحرينية جمعية
 وذلك (OECD) ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (IAIS)الدولية لمراقبي التأمين 

 العاملة بغرض دراسة ممارسات الحوكمة المتبعة حالياً من قبل شركات التأمين
  .بالمنطقة

 
 مصرف يقوم التكافل، مجال من إتخاذ مركز الصدارة في البحرين تمكنت أن وبعد

. التكافل وإعادة التكافل لشركات الحالية واألنظمة القوانين بدراسة البحرين المركزي
ويعمل المصرف باعتباره عضواً في لجنة متطلبات المالءة ورأس المال لشركات 

 Islamic Financial Services)اإلسالمية  المالية الخدمات مجلس التكافل في
Board) ،للمبادرات الحالية، وعلى وجه الخصوص متطلبات المالءة ةعلى االستجاب 

 .المالية لشركات التكافل وإعادة التكافل
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  تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي .٤
  
  

حماية النظام المالي في ل ذها مصرف البحرين المركزياإلجراءات التي قام باتخا
   األزمة المالية العالمية تأثيراتالبحرين منمملكة 

 

مما ال شك فيه أن األزمة المالية العالمية كان لها تأثير مباشر على األنظمة المالية في 
ظام المالي  العالمية على الن الماليةتأثير األزمةدول المنطقة وعلى اقتصاديتها، إال إن 

 من هأن مملكة البحرين لم ترى فإن حكومة اً ونتيجة لذلكمحدودكان البحرين مملكة في 
غير . ى في دول أخراعتمدتالتي ك االستثنائية الخطواتالضروري اللجوء إلى بعض 

حماية  مساعدة وبهدفجديدة  قد قام باتخاذ عدة تدابيرمصرف البحرين المركزي أن 
غير المباشرة لألزمة العالمية والتعامل مع الضغوط ثار المباشرة وي من اآلالنظام المال
  : م هذه التدابير إلىباإلمكان تقسيهذا و.  لدى المؤسسات الماليةعلى السيولة

   تدابير لتحسين سيولة السوق- ١
  رقابيةو تدابير تنظيمية - ٢
   تدابير أخرى- ٣
  

السوق: أوال سيولة المتخذة لتحسين      التدابير
  

  :هي السيولة في السوق ون لتحسيتدابير ي عدةصرف البحرين المركزاتخذ م
  
  : أسعار الفائدةتخفيض .١

األمريكي بخفض سعر الفائدة  االحتياطي الفيدرالي  قام البنك٢٠٠٨في أكتوبر 

 وبذلك قام مصرف البحرين المركزي بتخفيض  ٪١ نقطة أساسية إلى ٥٠بواقع 

سعر  خفض وكانت نسبة  ٪١,٥٠ نقطة أساسية إلى ٢٥سعر الفائدة األساسي بواقع 
 إلى حيث يهدف ذلكة الواليات المتحد تلك التي في تقل عن  في البحرينالفائدة

 إضافة إلى ذلك تم .تشجيع تدفقات رأس المال وتحقيق االستقرار في األسواق

ساعد هذا  وبالفعل،  ٪٣,٥ نقطة أساسية إلى ١٢٥تخفيض أسعار االقتراض بواقع 
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 Short-term financial(التخفيض إلى توفر المساعدات المالية القصيرة األجل 
assistance(  منخفضةوبتكلفةالمتاحة للمصارف  .  

  

 قام البنك الفيدرالي األمريكي بتخفيض أسعار الفائدة ٢٠٠٨وفي منتصف ديسمبر 

 وبذلك قام المصرف  ٪٠ إلى ٪٠,٢٥ نقطة أساسية ليصبح ١٠٠ إلى ٧٥بواقع 
 ٧٥المركزي بتخفيض أسعار الفائدة األساسي وأسعار اإلقراض لليلة واحدة بواقع 

  .  على التوالي ٪٢,٧٥ و  ٪٠,٧٥نقطة أساسية لتصبح 

 
   :)FX Swap Facility( في المقايضة في سوق النقد األجنبي  جديدةتسهيالت .٢

 في المقايضة في سوق النقد األجنبي التي ةالمركزي تسهيالت جديدوفر المصرف 
تسمح للمصارف بالحصول على الدينار البحريني لقاء الدوالر األمريكي حسب 

من خالل تخفيف  تستهدف هذه العمليات التأثير على التدفقات الماليةو. حاجتها
  . صرف األجنبياضطرابات السيولة النقدية الناتجة عن التطورات في أسواق ال

 
  :توسيع نطاق الضمان المقبول .٣

 مصارف قطاع التجزئة التي يقبلها من الضماناتوسع المصرف المركزي نطاق 
 إلى اإلقراض على أساس ليلة واحدة فباإلضافة.  بسهولة منهلتأمين االقتراض

الدينار البحريني لدى المصرف المركزي وأذونات  ودائع (موجوداتال مانبض
 المصرف المركزي كذلكيقبل ، ) البحرين مملكةلصادرة عن حكومةالخزينة ا

ويشتمل . صكوك اإلجارة الحكومية طويلة وقصيرة األجل كضمان، وبدون حسم
على صكوك اإلجارة طويلة األجل الصادرة عن حكومة البحرين والمقومة  ذلك

انات وبناء على ذلك سيواصل المصرف المركزي دراسة الضم. األمريكي بالدوالر
  .لتوسيع قاعدة الضمانات المقبول بها األخرى المتاحة

 
  :المصارف في مديري الخزينةعقد اجتماعات منتظمة مع  .٤

ما ( اجتماعات منتظمة ، باستضافة٢٠٠٨منذ أكتوبر  مصرف البحرين المركزي بدأ
، حيث  (Bahrain Money Market Forum)) البحرينسوق المال فيتسمى بمنتديات 

  التجزئةفي مصارف قطاعمديري الخزينة مع عدد من  صرف المركزييجتمع الم
و اإلطالع على اإلجراءات  لمناقشة االتجاهات السائدة في أسواق المال في المملكة

مما ال شك فيه أن هذه االجتماعات . التي من الممكن اتخاذها في ظل هذه االتجاهات
  .ل في المملكةأسواق الما  واستقرارهدوءفي بشكل كبير قد أسهمت 
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الرقابية: ثانيا و التنظيمية      التدابير
  

باإلضافة إلى التدابير الرامية إلى معالجة الضغوط على السيولة على المدى القصير، 
 تشمل ، حيثالرقابيةبير التنظيمية ومصرف البحرين المركزي أيضا عددا من التدااتخذ 

  :هذه التدابير كل مما يلي
  
  : المصارف للقطاع العقاريالتحكم في مستوى تعرض .١

 البحرينية في المصارفلتأكد من أن محافظ قام المصرف المركزي بإجراءات ل
لذلك، أجريت مشاورات مع القطاع المصرفي عن التدابير . قويسليم ووضع 

 وفي نهاية .لألصول العقاريةالتنظيمية الجديدة الرامية للحد من تعرض المصارف 
مركزي بزيادة حجم المخاطر التنظيمية للتعرض ، قام المصرف ال٢٠٠٧عام 

إلى  )regulatory risk weighting of real estate exposures(للقطاع العقاري 
في التعرض للقطاع  على التوسع المفرط  ويعتبر ذلك بمثابة قيد تنظيمي٪٢٠٠

 .العقاري
  
  :مراجعة النظم و الممارسات المتبعة إلدارة المخاطر .٢

توجيه جميع ا للدور الكبير الذي لعبته إدارة المخاطر في هذه األزمة المالية، تم نظر
 Internal Risk( المحلية لتنفيذ عمليات تقييم داخلي إلدارة المخاطر المصارف

Management Assessment( الضعف التي تحتاج إلى التركيز من أجل تحديد نقاط 
حتى  على حدة، مع كل مصرفتعراضات نتائج هذه االسهذا وستناقش . االهتمامو
الممارسات المتبعة النظم و التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير المناسبة لتحسين يتم
  .دارة المخاطرإل

 
  تمركز المخاطرل  الموضوعةحدودل المصارف لالتزام ةمراقب .٣

)Compliance and Risk Concentration Limits( : 

قام المصرف  ،لشامل إلدارة المخاطرلتقييم الاستكماال ، و٢٠٠٨في صيف 
  متطلباتبالمقارنة مع (وتحديدها للمخاطرسياسات المصارف  المركزي بتقييم

وبعد هذه المراجعة، قد تم إبالغ ). مصرف البحرين المركزي وأفضل الممارسات
 الثغرات في نهاية عام جميع المصارف التي لوحظ فيها قصور أن تعالج هذه

٢٠٠٨. 
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  : و إدارة السيولةقبةتعزيز مرا .٤

. أكدت األزمة المالية من جديد على أهمية المحافظة على مستويات كفاية السيولة
من قبل لسيولة في المصارف ا ، قد تم تعزيز مراقبة إدارة٢٠٠٨لذلك، في سبتمبر 

جميع المصارف المحلية بإعالم المصرف المصرف المركزي حيث تم إلزام 
التعرض للمخاطر ، وتقديم تقرير عن ا السيولة لديهالمركزي بشكل يومي عن وضع

 إضافة إلى ذلك، يعمل المصرف على إصدار متطلبات جديدة .على أساس أسبوعي
 أكتوبر تأخذ في االعتبار المتطلبات الجديدة الصادرة عن لجنة بازل في للسيولة 
٢٠٠٨.  

 
 :حماية الودائعنظام تعزيز  .٥

 الترتيبات القائمة لتعزيز وائح جديدةإصدار لمصرف البحرين المركزي يعكف 
 يتماشىحماية الودائع ل وتهدف هذه اللوائح الجديدة إلى وضع نظام. لحماية الودائع
 فيه صندوق تجمع، وعلى وجه الخصوص إلى إنشاء رسات الدوليةمع أفضل المما

 مساهمات منتظمة من جانب  على أساسكنسبة من اإليداعات وذلكمدفوعات ال
  .)pre-funded scheme( ألعضاء المصارفا

  
 :تعزيز مراقبة فروع المصارف األجنبية .٦

إخطار الفرع المتواجد في البحرين للمصرف المركزي عن أي  خالل وذلك من
تطورات تأثر بها الوضع المالي للمصرف األم ومن ثم يقوم المصرف المركزي 

عه المتواجد في على السيولة في فرلوضع المصرف األم المحتمل التأثير دراسة ب
  . البحرين

 
 Special(  ذات األغراض الخاصةللشركاتمراقبة استخدام المصارف المحلية  .٧

Purpose Vehicles(:  

ه تالذي لعبالكبير   السلبيوالحكومات الدور  العديد من المصارف المركزيةتالحظ
 )shadow banking sector( القطاع المصرفي الظلبأزمة السيولة في ما يسمى 

 مصرف البحرين المركزي في قام لذلك، . وتأثيرها المباشر على القطاع المصرفي
 لشركات ذات األغراض الخاصةل  المحليةالمصارفتنظيم استخدام بمراقبة و البدء

 حيث من .)Off-balance sheet funding(وغيرها من التمويل خارج الميزانية 
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بشأن تنظيم هذه  توجيهات بإصدار مصرف البحرين المركزي المتوقع أن يقوم
  . وفقا ألية معايير دولية جديدةالشركات

  
 :التشديد على األرباح المدفوعة .٨

مصرف البحرين المركزي تعميما على جميع المصارف أصدر ، ٢٠٠٨ نوفمبر في
عالن عن صرف  المركزي قبل اإلالمصرف موافقة مسبقة من تأخذ أن طلب منهمت
 يضمن المصرف المركزي أن المصارف ء حتى راج اتخذ هذا اإللقدو. رباحاأل

  .ية رأس المال واالحتياطياتا كفتحافظ على مستويات
 
  : التفتيشتطوير إجراءات .٩

 إضافية على عمليات التفتيش في اتمصرف البحرين المركزي حاليا بإجراءيقوم 
 نقاط القوة العالية وتقييممخاطر ذات اللتعرف على المصارف ل  المصرفموقع

 . فيهاوالضعف

 
  :)Stress Testing(  اإلجهاداختبار .١٠

 االفتراضيثر األ لتقييم  اإلجهاد اختبارعملية مصرف البحرين المركزي أجرى
-non(المتعثرة  القروض معدالت في المحافظ االستثمارية وارتفاعالرتفاع الخسائر 

performing loans(تحديد  إلى هذه العملية وتهدف.  على السالمة المالية للمصارف
التي ستخفض متطلبات رأس المال التنظيمي للمصارف إلى ما  الخسارة مستوى

 minimum( دون الحد األدنى حسب المتطلبات الرقابية للمصرف المركزي
regulatory capital requirements.( 

  
أخرى: ثالثا    تدابير

  
 :)Contingency Planning( التخطيط لحاالت الطوارئ .١

داخلية إلدارة الجراءات لإلالمركزي مراجعة للسياسات و مصرف البحرين أجرى
 واحدة طوارئ خطة فيفي عملية الجمع بينها و هو عدم االستقرار المالي حاالت 
 بشكل  لالستجابةز قدرة مصرف البحرين المركزيعزي أنهذا من شأنه  .وشاملة
  .ألزمات المالية لفاعل

  
 :نشر المعلومات العامة .٢
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مصرف ، قام  التعاون الخليجي األزمة المالية في دول مجلسمع بداية ظهور آثار 
 External Communications(خارجية التصاالت اال وحدة  بتحديدالبحرين المركزي

Unit( مع تحديد  االستفسارات الخارجيةلتكون هي الجهة المسئولة للرد على جميع ،
بيانات صحفية  صداركما تم إ. يمكن الوصول إليه بسهولة متحدث باسم هذه الوحدة

لزيادة الوعي بطبيعة األزمة المالية، وقوة ومالئمة النظام منتظمة بشكل مستمر و
المالي في المملكة، والتأكيد على دور المصرف في استمرار مراقبة تطورات 
األزمة عن كثب واالستعداد التام التخاذ اإلجراءات المناسبة في حال حدوث أي 

 تطورات
 
  إدارة األزمات المصرفية دليل إلعدادق عمل يفر
  

 ٢٠٠٨لعام ) ٤١( على قرار رقم ءاً بنا٢٠٠٨ يونيو ٢٣ في تم تشكيل فريق عمل
قائمة من الخيارات  ومن أهداف الدليل توفير.  المصرفيقطاع لل األزمات إلعداد دليل
  وجود بنية تحتيةالمتعلقة بمخاطر القطاع المصرفي والتي تتطلب  والقانونيةالسياسية

  .  للقيام باالختيارات المناسبةقوية
  

ثمرة ستة أشهر من  وهو ٢٠٠٩م الدليل إلى سعادة المحافظ في آخر يناير يسلت  تم وقد
 مصرف البحرين المركزي من اإلدارات مستشاريوالعمل من قبل فريق من موظفي 

طبيق  شامل لتتوفير إطارإلى لقطاع المصرفي يهدف دليل إدارة أزمات او .  المختلفة
    . في النظام المالياالضطراباتدارة، واحتواء إل سلسلة من اإلجراءات

 
 تطوير نظام المدفوعات

  

في إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع المالي بمملكة البحرين، ولمواكبة التطورات 
 المعمول به في RTGS)(العالمية في شأن تسوية المدفوعات، نظام المدفوعات اآلني 

  .راكز المالية العالمية المتقدمةمعظم الم

  

ويشتمل هذا النظام على وضع شبكة اتصال بين مصرف البحرين المركزي والمصارف 
والمؤسسات المالية حيث تتم المعامالت الخاصة بتحويالت األموال أو المشاركة في 

وعليه فإن بإمكان المصارف .  إصدارات السندات والصكوك عن طريق شبكة االتصال
سسات معرفة تسوية المعامالت للتحويالت والسندات أوالً بأول ومعرفة أرصدتها والمؤ

  .لدى المصرف المركزي
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 تراوح المعدل ،٢٠٠٨و في سنة . ٢٠٠٧ يونيو ١٤وقد تم تشغيل النظام بتاريخ 
 مليون ٣٠٦,٩ عملية تحويل تتراوح إجمالي بمعدل يومي بلغ ١١٧١اليومي للعمليات 
، ٢٠٠٨ سبتمبر ٢٥بلغت أعلى نسبة للتحويالت المصرفية في حيث .  دينار بحريني

  . مليون دينار بحريني٣٠٣,٦ عملية تحويل بمبلغ ٢٦٢٥
 
تم تطبيق احتساب رسوم سنوية لنظامي ٢٠٠٨ من يونيو بدء RTGS ,SSS على كل بنك 

رسوم يومية باإلضافة إلى   . دينار بحريني لكل نظام٣٥٠٠عضو في النظامين بمعدل 
 . فلس لكل تحويل٤٠٠ويالت المصرفية بين البنوك التجارية بواقع للتح

  
التحويالت المصرفية يتم احتسابها على أساس يومي، في حين يتم احتساب رسوم علما بأن 

 .العضوية لنظامي تسوية المدفوعات وتسوية األوراق المالية في أول يوم عمل من كل سنة 
  

 نظام مقاصة الشيكات
  

الشيكات  المؤتمتة مقاصة    
  

 ، حيث ٢٠٠٧طور المصرف المركزي تقنيات مقاصة الشيكات لديه وذلك خالل عام 
 في الدقيقة، شيك ٣٠٠اعتمد المصرف على اقتناء آلة جديدة لفرز الشيكات بسرعة 

 وتقليص الفترة الزمنية الالزمة لمقاصة الشيكاتهذه اآللة إمكانية تصوير وأيضاً توفر 
  .الشيكات

 
د إدارة الخدمات المصرفية بالمصرف المركزي بآلة فرز أخرى جديدة وقد تم تزوي

وقد ساعد ذلك  على تقليص الفترة الزمنية .  ٢٠٠٨مكملة آللة الفرز الحالية خالل عام 
 .لمقاصة الشيكات و زيادة كفاءة عملية المقاصة

 
المقاصة بالذكر إن باستطاعة المصارف التجارية االطالع على ملفات بيانات والجدير  

للمصرف المركزي وذلك بالتنسيق ) Extranet(من خالل شبكة المعلومات الخارجية 
حيث كان يتم تقديم الملفات الخاصة . ٢٠٠٨مع إدارة تقنية المعلومات وذلك بعام 

وكان لذلك الفضل . بعملية مقاصة الشيكات إلى مندوبي المصرف على قرص مدمج
حيث لم يعد هناك حاجة . ليات مقاصة الشيكاتبتقليص الفترة الزمنية المحددة لعم

  . لمندوبي المصرف إلى انتظار الحصول على األقراص المدمجة
  

. ٢٠٠٨ دينار في عام بليون ٤,٩ ماليين شيك بقيمة ٣وقد تم مقاصة ما يزيد عن 
 شيكاً، بقيمة وسطية ١٢٣١٦وبذلك يكون متوسط عدد الشيكات المعالجة يوميا هو 

  .ن دينار بحريني في اليوم الواحد مليو١٩,٨قدرها 
  

  التراخيص الجديدة
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 في عام ٣٨(مؤسسة مالية جديدة  ٨٣  لعدد٢٠٠٧/٢٠٠٨تم الترخيص خالل العامين 
 ).٢٠٠٨ في عام ٤٥ و٢٠٠٧

  
 ٨و)  مصارف قطاع جملة٨مصرفين تجاريين و( مصارف ١٠شملت تلك المؤسسات 

 شركة ٤٠ مؤسسة تأمينية، و٢٥ول، ومكاتب تمثيلية لبنوك أجنبية وشركات إدارة األص
 .استثمارية

  
  :م٢٠٠٨ المؤسسات المالية الجديدة التي رخصت في عام من أهمو
    يو٣بي ان بي باريبا  .١
  اليانز جلوبل انفسترز يورب جي ام بي اتش .٢
  الزارد إلدارة األصول المتحدة .٣
  بي اس آي اس أيه .٤
  )م. (ب.م.بي ان باريبا إلدارة األصول ش .٥
  سراسن .٦
  ت سويسكريدي .٧
  جي آي سي لخدمات الصناديق .٨
  أبكس لخدمات الصناديق .٩
  أوجيير فيديشيري سيرفيسيز ليمتد  .١٠
  ليجال اند جنرال جلف .١١
  أيه سي آر ريتكافل ام إي أيه .١٢
 )م. (ب.م.مصرف الطاقة األول ش .١٣
  

يعكس ذلك العدد الكبير من المؤسسات المالية الجديدة التي تم ترخيصها خالل عام 
ية في البحرين كمركز مالي عريق ومقدرتها على استقطاب  الثقة المتنام٢٠٠٨

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

  

 إصدار النقد
  

 ٢٠٠٨ مارس ١٧ في  بإصدار أوراق نقدية جديدة البحرين المركزي قام مصرف
 دنانير ودينار واحد ونصف دينار التي ٥ دنانير و ١٠ينار و  د٢٠ من فئات وذلك

تحمل اسم مصرف البحرين المركزي بدالً من مؤسسة نقد البحرين وتحتوي على 
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خصائص أمنية جديدة وتصاميم مبتكرة على أن تتداول جنباً إلى جنب مع األوراق 
 .١٩٩٣النقدية والمسكوكات المعدنية التي تم إصدارها في عام 

  
ألوراق النقدية الجديدة، لفي إطار توعية الجمهور الكريم بالخصائص األمنية الحديثة و 

فقد .  ورش عمل لتوضيح أهم الخصائص األمنيةبتنظيم  إصدار النقدقامت إدارة
 مع اإلدارات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالنقد بشكل يومي  اإلدارةاجتمعت

مارك والموانئ وإدارة البريد ووزارة العمل واإلدارة كهيئة الكهرباء والماء وإدارة الج
والمعهد  العامة للمرور باإلضافة لعقد ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة البحرين

 .السعودي البحريني للمكفوفين
  

 التجزئة ومحالت الصرافة العاملة مصارف قطاع أصدرت اإلدارة تعميماً لجميع كذلك
لتزييف أثناء العد وتتضمن ا  لكشفاء آالت متخصصةفي مملكة البحرين بضرورة اقتن

 وذلك في شهر معظم الخصائص األمنية الحديثة الموجودة في األوراق النقدية الجديدة
 .٢٠٠٨مايو لعام 

  
بدأت اإلدارة في تشغيل آلة العد والفرز الجديدة التي تحمل تقنية حديثة تشمل على و 

 باإلتالف المباشر لألوراق النقدية الغير العد والفرز والكشف عن التزييف والقيام
 .صالحة للتداولال
  

اإلجراءات االحترازية التي تم اتخاذها من قبل المصرف جراء األزمة ب  وأما فيما يتعلق
 مليون ورقة ١٥ مليون دوالر نقداً وطباعة ٢٥االقتصادية العالمية فقد تم شراء مبلغ 

 لضمان توفير السيولة في القطاع المصرفي نقدية من فئة العشرين دينار بحريني وذلك
 .في مملكة البحرين

  
   وورش العمل واالجتماعاتي المؤتمرات والندواتالمشاركة ف

  

تمثل المؤتمرات والندوات وورش العمل وغيرها من الفعاليات المشابهة، واحداً من أهم 
 وقد حرص .ناألنشطة والفعاليات الكفيلة بالتعريف بالقطاع المالي بمملكة البحري

مصرف البحرين المركزي على االهتمام بهذه المؤتمرات والندوات وورش العمل 
وجعلها من األنشطة الهامة وذلك بدعمها باستمرار وتنظيمها بصورة مشرفة تعكس 

وتعتبر هذه الفعاليات وسيلة .  صورة مملكة البحرين كمركز مالي متميز في المنطقة
 بمملكة البحرين، كما إنها ملتقى لكثير من المسئولين هامة بالتعريف بالقطاع المالي

 تقيمها والقياديين أو ممثلين القطاع المصرفي والمالي لتبادل وجهات النظر واألفكار
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الجمعية المصرفية بالبحرين، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، 
   .الي بمملكة البحرينوغيرها من المؤسسات المساندة للعمل المصرفي والم

  
وقد استضاف مصرف البحرين المركزي الكثير من هذه المؤتمرات والندوات وورش 
العمل، وتقديم الرعاية المناسبة لها وإخراجها بالصورة المشرفة التي ترفع من سمعة 
ومكانة مملكة البحرين، كما حث مؤسسات القطاع المالي والمصرفي بالمشاركة في تلك 

  .   التي كان لهم دور بارز في إنجاح تلك الفعالياتالفعاليات،
  

 غيرها من الدول بتنظيم أكبر عدد من تلك الفعاليات، عنوقد تميزت البحرين 
وبالمواظبة على تنظيم مؤتمرات سنوية متخصصة مثل مؤتمر الدولي األول للصكوك 

رأس المال وندوة اإلسالمية والمؤتمر العالمي اإلسالمي للصناديق االستثمارية وأسواق 
الخدمات المالية للشرق األوسط، ومؤتمر العمل المصرفي اإلسالمي الذي ظل يعقد 

إضافة إلى المؤتمر   .بالبحرين بصورة متواصلة لمدة خمسة عشرة عاماً حتى اآلن
السنوي لهيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية اإلسالمية والمؤتمرات األخرى التي 

 المصرفية بالبحرين، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية تقيمها الجمعية
  .اإلسالمية، وغيرها من المؤسسات المساندة للعمل المصرفي والمالي بمملكة البحرين

  
وقد ساهم المصرف بفعاليات لقطاع التأمين في العام المنصرم ومنها إقامة المؤتمر 

أمين الذي انعقد في مملكة البحرين خالل السابع والعشرون لإلتحاد العام العربي للت
" نحو سوق تأمين عربي أكثر تكامالً"  تحت عنوان ٢٠٠٨ فبراير ٢٨- ٢٦الفترة من 

والذي حضره أكثر من ألف مشارك يمثلون معظم شركات التأمين وإعادة  التأمين 
 .العربية والعالمية ومراقبي التأمين

 
ة عمل حول عمل شركات التأمين ورش هذا وقد أقام مصرف البحرين المركزي 

ومجلس الخدمات  (IAIS)التكافلي وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية لمراقبي التأمين 
كما شارك مصرف . ٢٠٠٨ فبراير ٢٥- ٢٤في الفترة من  (IFSB)المالية اإلسالمية 

 (IAIS)البحرين المركزي في االجتماعات الدورية للجمعية الدولية لمراقبي التأمين 
وتجدر اإلشارة كذلك . ٢٠٠٨ نوفمبر ٢١ - ٢٠عضو في لجنة الحوكمة وااللتزام في ك

إلى مشاركة مصرف البحرين المركزي في االجتماعات الدورية لمجلس الخدمات 
 نوفمبر ٢٨ كعضو في لجنة رأس المال والمالءة المالية في (IFSB)المالية اإلسالمية 

٢٠٠٨. 
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ن األهمية الدولية تم التعاون مع مؤسسات دولية كبيرة وإلعطاء تلك المؤتمرات مزيداً م
في تنظيم تلك المؤتمرات والفعاليات منها على سبيل المثال الجمعية المصرفية 
األمريكية وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك اإلسالمي للتنمية 

  وصندوق النقد العربي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية
  
ضافة إلى تلك المؤتمرات، فقد بادر مصرف البحرين المركزي ، باالشتراك مع معهد إ

البحرين للدراسات المصرفية والمالية، على استضافة العديد من الندوات المتخصصة 
في مجاالت مصرفية ومالية معينة، وتنظيم ورش عمل فنية تهدف إلى توسعة المعرفة 

  .ية ومالية متخصصةبالتطورات العالمية في مجاالت مصرف
  

وعلى الصعيد الدولي، ولتوسعة المعرفة واإلعالم بتطور القطاع المالي في مملكة 
البحرين، فقد درج المصرف المركزي في هذه الفترة على المشاركة في عدد من ورش 
العمل وعقد كثير من االجتماعات مع القائمين على القطاعات المالية بعدد من الدول 

حيث قام المصرف المركزي باستعراض التطورات التي , شرق آسياالغربية ودول 
شهدها القطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين وإعطاء فرصة للمسئولين القائمين 
على المؤسسات المالية بتلك الدول للتعرف على ما تتمتع البحرين به من مزايا وتطور 

وما تضطلع به من دور كبير مستمر كمركز مالي دولي هام بمنطقة الشرق األوسط، 
في تطور العمل المصرفي والمالي، السيما على صعيد العمل المصرفي اإلسالمي الذي 

  .ترغب كثير من الدول الغربية التوسع فيه في السنوات القادمة
  

هذا، وقد بلغ عدد المؤتمرات والفعاليات التي نظمها مصرف البحرين المركزي أو 
 كانت على المستوى المحلي أو  سواء،٢٠٠٨ك خالل عام  وذل٥٨ مايقاربشارك فيها 

   .المستويين العربي والدولي
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  الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع .٥
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ 

  
  

مصرف البحرين المركزي  رئيس مجلس إدارة الحسابات إلىمدققي تقرير 
  الموقر

  
") المصرف المركزي("مصرف البحرين المركزي لالميزانية المرفقة قمنا بتدقيق لقد 
في  للسنة المنتهية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع، ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ في كما

  . ذلك التاريخ
  
عنئومس اإلدارة والتوزيعلية األرباح والخسائر       الميزانية وحساب

   

  

لة  بصورة عادالميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعإن إعداد وعرض 
تتضمن هذه .  هو من مسئولية اإلدارة٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(بموجب المرسوم الملكي رقم 

تصميم وتنفيذ والمحافظة على نظم الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض : ليةئوالمس
 بصورة عادلة وخالية من أخطاء الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع

محاسبية السياسات ال واختيار وتطبيق و أخطاءسواء ناتجة عن تجاوزات أجوهرية، 
  .في مثل تلك الظروفمعقولة المحاسبية التقديرات المناسبة وإعداد ال
  
الحساباتئومس مدققي  لية
  

 استناداً الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعإن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول 
وفقاً لمعايير التي قمنا بها  مال التدقيقتمت أعلقد . أعمال التدقيق التي قمنا بهاإلى 

 باألخالقيات المهنية ذات العالقة وأن االلتزامتتطلب هذه المعايير منا . التدقيق الدولية
الميزانية تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن ب نقوم

   . خالية من أية أخطاء جوهريةوحساب األرباح والخسائر والتوزيع
  

للمبالغ مؤيده  التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق تشمل أعمال
إن . الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعواإليضاحات المفصح عنها في 

، بما في ذلك تقييم مخاطر تقديراتنا المهنيةاختيار اإلجراءات المناسبة يعتمد على 
ناتجة عن ، سواء ساب األرباح والخسائر والتوزيعفي الميزانية وحاألخطاء الجوهرية 
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 الرقابة م في االعتبار نظيتم األخذوعند تقييم هذه المخاطر . اءخطأأو تجاوزات 
 بصورة الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعالداخلية المعنية بإعداد وعرض 

، ولكن ضاع القائمةفي ظل األو تصميم إجراءات تدقيق مناسبة  والتي تمكننا منعادلة
كما تتضمن . للمصرف نظام الرقابة الداخلية ةحول فعاليمهني ليس لغرض إبداء رأي 

 التدقيق تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات أعمال
للميزانية وحساب األرباح وكذلك تقييم العرض العام أجرتها اإلدارة التي المحاسبية 

  .سائر والتوزيعوالخ
 

الحساباتئومس مدققي )    تتمة(لية
  

  

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

  
 الرأي

من ،  تعبر بصورة عادلةالميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعن أفي رأينا 
 ديسمبر ٣١ كما في مصرف المركزيي للعن المركز المال، جميع النواحي الجوهرية

 للسياسات المحاسبية  وعن نتائج أعماله للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا٢٠٠٨ً
 للميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع وبموجب ٢المبينة في إيضاح رقم 

  .٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(رقم الملكي لمرسوم ا
  
  
  
  ٢٠٠٩ مارس ١٨

  المنامة، مملكة البحرين
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  مصرف البحرين المركزي
  الميزانية

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧      
      ألف  ألف

بحريني بحريني    دينار     اتإيضاح  دينار
        
  الموجودات      
        

  ذهب  ٤  ٢,٥٠٠  ٢,٥٠٠
  أجنبيةإحتياطيات   ٤ و٣  ١,٩٢٦,٤٣٥  ١,٩٥٧,٨٤٣

  ات خزانة  وأذونمبالغ مستحقة من مصارف محلية ونقد  ٥  ٣٦,٩٧٨  ٣,٩٧٧
  مبالغ مستحقة من مؤسسات دولية     ٢١١  ٢١١

  معدات    ٢,٥١٢  ٢,٣٥٢
  موجودات أخرى  ٦  ٧,٠٨٧  ١١,٦١٣

──────── ─────────     

١,٩٧٥,٧٢٣ ١,٩٧٨,٤٩٦     
════════ ═════════     

  المطلوبات وأموال رأس المال    
      
  المطلوبات    

  المتداول الورقي والمعدنيالنقد   ٤ ٣٧٠,٧٧٢ ٣٠٧,٦٠٤
  ودائع بالدينار البحريني   ٩٦٣,٩٢٤ ١,٠٦٦,٢٧١

  مبالغ مستحقة لوزارة المالية     ٦٢,٦٦١  ٥٦,٥٥٣
  مبالغ مستحقة لمصارف مركزية أخرى    ٤١٠  ٣٧٢

  مبالغ مستحقة لحكومة مملكة البحرين   ٩  ١٠,٥٠٠  ١٠,٥٠٥
  ودائع أخرى     ٩٤,٨١٢  ٨٥,٤٨١
   مخصص للعمالت المسحوبة   ٦,٢٩٨ ٦,٣١٥
  أخرىذمم دائنة   ٧ ٢,٠٢٩ ٥,٤٩١

──────── ─────────     

١,٥١١,٤٠٦ ١,٥٣٨,٥٩٢     
──────── ─────────     

  أموال رأس المال    
  رأس المال  ٨ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
   عاماحتياطي  ٩ ١٧٤,٢١٦ ١٦٣,٧١٦
  طوارئ احتياطي  ١٠  ٧١,٤٠٠  ٥٨,٠٠٠
  التقييماحتياطي إعادة   ١١ ١٨,٧٠١ ١٨,١٨٨

──────── ─────────     

٤٦٤,٣١٧ ٤٣٩,٩٠٤     
──────── ─────────     

١,٩٧٥,٧٢٣ ١,٩٧٨,٤٩٦     
════════ ═════════     

  
  
  

افـظـالمح  رئيس مجلس اإلدارة  
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  مصرف البحرين المركزي
  حساب األرباح والخسائر والتوزيع

  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧      
      ألف  ألف
بحر بحريني      ينيدينار دينار     اتإيضاح

       
  الدخل      
        

  دخل الفوائد    ٧٣,٩٧٦  ٩٣,١٠٤
  مصروفات الفوائد    ٢٩,١٩٩  ٤٥,٣٩٣

──────── ────────     
  صافي دخل الفوائد     ٤٤,٧٧٧  ٤٧,٧١١

        
  الترخيصالتسجيل ورسوم     ٥,٢٥٢  ٤,٦١٩
  ريكية مكسب تحويل عمالت ناتجة عن بيع دوالرات أم    ٥,٤٨٩  ٥,٢٨٠

   استثماراتمحقق من  )خسارة(  مكسبصافي    ٤,٩٣٧  )١,٢٠١(
  أخرى    ٣٣٦  ٣٣٩

──────── ────────     
٦٠,٧٩١ ٥٦,٧٤٨     

──────── ────────     

      
  المصروفات    
      

  تكلفة الموظفين   ٨,٣٩٢ ٦,٨١٤
  مصروفات عامة وإدارية   ٦,٦١٠ ٥,٦٧٨
  رية  رسوم صناديق مدارة واستشا    ٩١٤  ٩٩٨

   الورقيةمصروفات إصدار العملة   ٣,٩٠٠ ٢,٢٤٨
──────── ────────     

١٩,٨١٦ ١٥,٧٣٨     
──────── ────────     

        
   قبل المخصصربح السنة   ٤٠,٩٧٥ ٤١,٠١٠

        
  مخصص االضمحالل  ٣  )٦,٥٧٥(  -

──────── ────────     
  صافي ربح السنة    ٣٤,٤٠٠  ٤١,٠١٠

        
  طوارئ احتياطيمحول إلى   ١٠ )١٣,٤٠٠( )٢٠,٠٠٠(
   العام االحتياطيمحول إلى   ٩  )١٠,٥٠٠(  )١٠,٥٠٥(

──────── ────────     
  الرصيد المستحق الدفع لحكومة مملكة البحرين   ١٠,٥٠٠ ١٠,٥٠٥

════════ ════════     
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  الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع حول إيضاحات
  ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١

  
  

  نشطةاأل  ١
  

 لمملكة المصرف المركزي وه") المصرف المركزي("مصرف البحرين المركزي إن 
 الصادر من ٢٠٠٦لسنة ) ٦٤( ويزاول أعماله بموجب المرسوم الملكي رقم البحرين

أن المصرف . صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين
ول نقد مملكة البحرين والصرف المركزي مسئول عن تنظيم عمليات إصدار وتدا

األجنبي والمحافظة على ثبات قيمة النقد البحريني والعمل على تأمين االستقرار النقدي 
والرقابة على وتنظيم األعمال المصرفية والتأمين وقطاعات سوق رأس المال لكي يحقق 

مالي أهداف السياسة االقتصادية لمملكة البحرين، والمساهمة في إيجاد سوق نقدي و
يعمل المصرف المركزي كممثل مالي لحكومة مملكة البحرين، وهو الهيئة . متطور

ال يوجد لدى المصرف المركزي أي . المشرفة على القطاع المالي في مملكة البحرين
  .فروع أو عمليات خارج المملكة

  
، بناية المصرف ٢٧إن العنوان المسجل للمصرف المركزي هو صندوق بريد 

  . نطقة الدبلوماسية، مملكة البحرينالمركزي، الم
  

لقد تمت الموافقة على إصدار الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع للمصرف 
 بناءا على قرار رئيس مجلس اإلدارة ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١المركزي للسنة المنتهية في 

  .٢٠٠٩ مارس ١٨الموقر وسعادة المحافظ بتاريخ 
  
  ةالسياسات المحاسبية الهام  ٢
  

  .الملكيوفقاً للمرسوم والتوزيع  الميزانية وحساب األرباح والخسائرعداد إتم 
  

المحاسبي    العرف
  
  . وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيععدت أ
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ةأجنبيإحتياطيات    

  

  

واستثمارات  الودائع المستلمةحسم بعد   الودائععلى ة األجنبيشتمل االحتياطيات
 تدرج جميع االستثمارات والودائع بالتكلفة بعد حسم مخصص .بالعمالت األجنبية

  .االضمحالل
  

بالسنة لمحفظة استثمارات مصرف البحرين المركزي يتم إطفاء عالوات أو خصومات 
 ضمن هويتم إدراجالمتبقي مدى عمر االستثمار أساس القسط الثابت على على الشراء 

   . والتوزيعئد في حساب األرباح والخسائرصافي دخل الفوا
  

، أي تاريخ التسوية على أساسالمالية الموجودات  مبيعات أومشتريات يتم إثبات 
  . يجب فيه تسوية موجودات العملية التي تم تنفيذهاالتاريخ الذي 

 
إستهالك

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

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

  
العمالت األجنبية

  
 ءتاريخ إجراسعار الصرف السائدة بأل المعامالت بالعمالت األجنبية وفقاً تسجل

  .المعامالت
  

تاريخ بالعمالت األجنبية في ذات الطبيعة النقدية بات يعاد تحويل الموجودات والمطلو
على أساس السعر الرسمي للدينار البحريني مقابل الدوالر األمريكي، وأسعار الميزانية 

  .لعمالت األخرى في نهاية السنةلصرف اإلقفال ا
  

تقييم ن إعادة م الناتجة المكاسب تسجل جميع، الملكيمن المرسوم ) أ (٢٢وفقاً للمادة 
موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذهب أو العمالت األجنبية كنتيجة ألي 
تغير في سعر تعادل الدينار البحريني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي 

  ". إعادة تقييماحتياطي"لمثل هذه العمالت في حساب خاص يلقب 
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ارة عقود الصرف بموجب متطلبات المرسوم الملكي، فأنه يتم إثبات مكسب أو خس
عند استبعاد الموجودات ذات الصلة فأنه يتم . األجنبي في حساب احتياطي إعادة التقييم

  .إثبات المكسب أو الخسارة في حساب األرباح و الخسائر والتوزيع
  

االضمحالل    مخصص
  

  
  

   
  

  
  

   
  

يقوم مصرف البحرين المركزي بعمل تقييم في تاريخ كل ميزانية لتحديد ما إذا كان 
يشمل هذا على انخفاض هام أو طويل .  موضوعي يثبت اضمحالل استثمارهناك دليل

  .األمد في القيمة العادلة السوقية لالستثمار إلى أدنى من تكلفتها

الذهب
  

  .يدرج الذهب بسعر التكلفة
  

المتداولالورقي والمعدني النقد

بالدينار دنية حسم العمالت الورقية والمعالمتداول بعد الورقي والمعدني  النقد يدرج
  .ا في خزينة المصارفالبحريني المحتفظ به

  
إثبات اإليراد

 المبلغ  أصلن في االعتبارـآخذيأساس الفترة الزمنية دخل الفوائد على يتم إثبات 
 بناءاً على الترخيصالتسجيل و رسوم احتسابيتم . المتعلق بهوسعر الفائدة المستحق 

  .تحققهاعند  االستثماراتمكاسب  إثباتيتم .  المتعلقة بهاةالسنة التقويمي
  

العملة مصروفات إصدار

  .يتم إثبات هذه المصروفات عند تكبدها
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 جنبية أاحتياطيات ٣
 

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  
  

  
  
,  

, ,
 

  
ألف  ألف   

بحريني بحريني  دينار     دينار
  :تتألف مما يلي  
٥٤٦  ٥٩٦,٦١٩ ٢٩٤   محافظ السندات 

١ ١,٣٦١,٢٢٤ ٣٨٦   ودائع مصرفية  ٧١٦
─────── ───────    
١  ١,٩٥٧,٨٤٣ ٩٣٣ ٠١٠  , ,

),(
 

  
-  ٦   مخصص االضمحالل: محسوماً منها  ٥٧٥

─────── ───────    

١  ١,٩٥٧,٨٤٣ ٩٢٦ ٤٣٥  , ,
 

  
═══════ ═══════    
 

 بدرجة االستثمارات من هذه       ٪    ٩٦جمـيع السندات يتم تسعيرها في األسواق النشطة و
 من السندات هي بالدوالر       ٪    ٨٩جميع الودائـع و).       ٪    ٩٧: ٢٠٠٧(بي بي بي أو أعلى 

بالنسبة للعمالت األجنبية األخرى، وخاصة اليورو والجنية ).       ٪    ٩٢: ٢٠٠٧(األمريكي 
تتضمن محافظ السندات صافي .  يتم تحوطها بالدوالر األمريكي      ٪    ٩٨اإلسترليني، فأن 

تداولة بالعمالت األجنبية غير الدوالر األمريكي وعقود أرباح غير محققة للسندات الم
 ألف دينار بحريني المستخدمة لتحوط هذه ٥,٣٣٠الصرف اآلجلة الخاصة بها بمبلغ 

  ).  ألف دينار بحريني٤,٨١٧مكسب بقيمة : ٢٠٠٧(السندات 
 

 ديسمبر ٣١ ألف دينار بحريني في ٥١٤,٢٢٩بلغت القيمة السوقية لمحافظ السندات 
  ). ألف دينار بحريني٥٩١,٨٤٧: ٢٠٠٧( ٢٠٠٨

  
 ألف ٦,٥٧٥خالل السنة، قام المصرف المركزي بإثبات مخصص اضمحالل بإجمالي 

  .دينار بحريني
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 للنقد المتداولبه الزيادة في الغطاء المصرح  ٤
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧    
  ألف  ألف

    

  
  

    

  
بحريني بحريني  دينار دينار   

  : بهالغطاء المصرح    
  هبذ  ٢,٥٠٠  ٢,٥٠٠

  ٣ إيضاح -احتياطيات أجنبية   ١,٩٢٦,٤٣٥  ١,٩٥٧,٨٤٣
───────  ───────    
١,٩٢٨,٩٣٥ ١,٩٦٠,٣٤٣   

  :عمالت متداولة    
  الورقي والمعدنيالنقد  )٣٧٠,٧٧٢( )٣٠٧,٦٠٤(

───────  ───────    
   المتداول به عن النقد الغطاء المصرح فيزيادة  ١,٥٥٨,١٦٣  ١,٦٥٢,٧٣٩
═══════  ═══════    

  

 ٢٠٠٨ ديسمبر ٣١ ألف دينار بحريني كما في ٤٩,٠١٩لغت القيمة العادلة للذهب ب
  ). ألف دينار بحريني٤٧,٢٣٧: ٢٠٠٧(
  
  نقد ومبالغ مستحقة من مصارف محلية وأذونات خزانة ٥
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
ألف  ألف   

بحريني بحريني  دينار دينار   
      

٩,٤٧٨  ٢١٧  
  نقد

٢,٦٩٩  ٣,٧٦٠  
  محليةمبالغ مستحقة من مصارف 

  أذونات خزانة صادرة من قبل حكومة البحرين  ٢٤,٨٠١  -
───────  ───────    

٣٦,٩٧٨  ٣,٩٧٧  
  

═════════  ═════════    
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  موجودات أخرى  ٦
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  

  

  

  
  

  
    ألف  ألف

بحريني بحريني  دينار     دينار

    
  

١,٩٠٧  ٦,٤٧٥  
  فوائد مستحقة القبض

٣,٤٦٢  ٣,٣٧٠  
  قروض الموظفين

١,٧١٨  ١,٧٦٨  
  أخرى

───────  ───────    

٧,٠٨٧  ١١,٦١٣  
  

════════  ════════    
  
  ذمم دائنة أخرى  ٧
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧   
    ألف  ألف

بحريني بحريني  دينار     دينار

    
  

١٩٣  ٢,٧٢٢  
  فوائد مستحقة الدفع

٢٩٦  ١,٠٦٦  
  مصروفات مستحقة

  مبالغ مستحقة الدفع  ١,٥٤٠  ١,٧٠٣
───────  ───────    

٢,٠٢٩  ٥,٤٩١    
════════  ════════    

  
  رأس المال    ٨
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧    
ألف  ألف   

بحريني بحريني  دينار     دينار

    
  

   بهالمصرح  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠
════════  ════════    
  الصادر والمدفوع بالكامل ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠

════════  ════════    
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   عاماحتياطي  ٩
    

٢٠٠٨  ٢٠٠٧    
  ألف  ألف

    
  

بحرين بحريني  يدينار دينار   

    
  

  الرصيد في بداية السنة   ١٦٣,٧١٦  ١٥٣,٢١١
  محول من حساب األرباح و الخسائر والتوزيع  ١٠,٥٠٠  ١٠,٥٠٥

───────  ───────    
  الرصيد في نهاية السنة ١٧٤,٢١٦ ١٦٣,٧١٦

═════════  ═════════    
  

على االحتياطي  من المرسوم الملكي، يحافظ المصرف المركزي ١٢وفقاً للمادة رقم 
  : العام الذي يتم تمويله بنسبه من أرباحه الصافية على النحو التالي

  
 من  ٪٢٥ من صافي ربح المصرف حتى يصل االحتياطي العام إلى  ٪١٠٠ •

 رأس المال المصرح به للمصرف المركزي؛
 

مال المصرح به  من صافي الربح حتى يعادل االحتياطي العام رأس ال ٪٥٠ •
 للمصرف المركزي؛

 
 من صافي الربح حتى يصل االحتياطي العام ضعف مبلغ رأس المال  ٪٢٥ •

  ,المصرح به للمصرف المركزي
  

يتم تحويل إي صافي ربح بعد التخصيص إلى الحساب العام لمملكة البحرين خالل 
 .ركزيثالثة أشهر من تاريخ الموافقة على حسابات مصرف البحرين الم
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  طوارئ احتياطي ١٠
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  

  
    ألف  ألف

بحريني بحريني  دينار     دينار
  

٥٨,٠٠٠  ٣٨,٠٠٠  
  الرصيد في بداية السنة

  محول خالل السنة  ١٣,٤٠٠  ٢٠,٠٠٠
───────  ───────    

  الرصيد في نهاية السنة  ٧١,٤٠٠  ٥٨,٠٠٠
════════  ════════    

  
 إلى ألف دينار بحريني من صافي ربح السنة ١٣,٤٠٠مجلس اإلدارة على تحويل وافق 

تم تخصيصها خصيصاً  دينار بحريني ألف ٨,٤٠٠ويتضمن هذا .  الطوارئاحتياطي
 .مصرف المركزيلمقر جديد للتمويل شراء 

  

  التقييم إعادة احتياطي ١١
  

٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  

  
    ألف  ألف

بحريني بحريني  دينار     دينار

  ية السنةالرصيد في بدا  ١٨,١٨٨  ١٦,٣٦٧
٥١٣  ١,٨٢١  

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

  الرصيد في نهاية السنة ١٨,٧٠١ ١٨,١٨٨
════════  ════════    

  

يتعلق احتياطي إعادة التقييم بالمكاسب والخسائر المثبتة من تحويل العمالت بموجب 
  .المرسوم الملكي
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