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 نظرة عامة
  

في إطار  اإلجراءاتمجموعة من  ٢٠٠٩ن المركزي خالل عام اتخذ مصرف البحري
وقد اشتملت . في مملكة البحرينسالسة أداء أسواق المال السياسة النقدية وذلك لضمان 

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

 
تهدئة التوترات في سوق النقد بالدينار البحريني  راءات هواإلجكان الهدف من هذه وقد 

ات من اضطراب تبعتهاوما  باألزمة المالية العالميةالمتعلقة التي حدثت نتيجة للمخاوف 
 .المالية العالمية في األسواق

 
  :تم تنفيذ التدابير التاليةهذا وقد 

  
  

 أدوات السياسة النقدية 
 

المتمثلة في ودائع الليلة الواحدة  االعتيادية سة النقديةأدوات السياباإلضافة إلى توفر 
وضمان أذونات االقتراض بضمان الودائع لليلة واحدة و "الريبو"وواألسبوع الواحد 

تسهيالت مصرف بتوفير القام ، لدى مصرف البحرين المركزيالحكومية  الخزينة
أوسع بقبول ضمانات ذات نطاق  ، وكذلك)FX SWAP( مبادالت سعر الصرف

هذه اإلجراءات  كل تهدفو.  ٢٠٠٩المعتادة في  (Repo)لعمليات تسهيل إعادة الشراء 
  .البحرينمملكة ضمان سالسة وفعالية عمل أسواق المال في  الجديدة إلى

  
بالحصول على  المصارف )FX SWAP(تخول تسهيالت مبادالت الصرف هذا و

احة للمصارف في جميع أيام العمل مت ، وهيالدوالر األمريكي مقابلالدينار البحريني 
  .ومن دون تحديد مسبق للمبلغ

  
  

 أدوات الدين العام
 

يقوم مصرف البحرين المركزي ونيابة عن حكومة مملكة االبحرين بإصدار صكوك 
وسندات تقليدية وإسالمية ذات آجال قصيرة وطويلة األجل ممثلة في أذونات الخزانة 
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سالمية ويقوم مصرف البحرين المركزي بدور الحكومية وصكوك السلم والتاجير اإل
  .الوكيل في إدارة وإصدار تلك الصكوك والسندات 

  
يقوم المصرف وبصورة اسبوعية بإصدار أذونات الخزانة الحكومية بالدينار هذا و

مليون دينار بحريني وكذلك بإصدار  ٢٥أشهر وبمبلغ  ٣البحريني لفترة استحقاق 
مليون دينار بحريني وذلك  ٥أشهر وبمبلغ  ٦استحقاق أذونات خزانة حكومية لفترة 

 ١٢تم إصدار أذونات خزانة حكومية لفترة استحقاق  ٢٠٠٩بصورة شهرية وخالل عام 
  .مليون دينار بحريني ٤٥شهر قابلة للتجديد بمبلغ 

  
أشهر  ٣عالوة على ذلك يقوم المصرف بإصدار صكوك سلم شهرية لفترة استحقاق 

 ٥أشهر بمبلغ  ٦ستحقاق إر بحريني وصكوك إجارة شهرية لفترة مليون دينا ٦بمبلغ 
  .مليون دينار بحريني

  
ستحقاق إويقوم المصرف ايضا بإصدار صكوك إجارة طويلة األجل وبمبالغ وفترات 

مختلفة بين كل إصدار وآخر وذلك حسب رغبة حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة 
  .المالية

 

 

 إدارة السياسة النقدية
  

  االحتياطي اإللزامي 
 

االحتفاظ يوميا بنسبة التجزئة قطاع مصارف  من جميع يتطلب االحتياطي اإللزامي
المقومة بالدينار البحرين عند المصرف المصرفية ومئوية معينة من ودائعها غير 

  . المركزي في حساب بدون أي نسبة من الفوائد
  

 ٪٥إلى  ٪٧إللزامي من تم خفض نسبة اإلحتياطي ا ٢٠٠٩وخالل مارس من عام 
  .  كل من المستهلكين وأسعار األصول النخفاض الضغوط التضخمية علىوذلك 

  
 لجنة السياسة النقدية 
  

جتماعات منتظمة إعقد في مصرف البحرين المركزي بالسياسة النقدية واصلت لجنة 
قتصادية والمالية، هذا وتقوم اللجنة برصد التطورات اإل. ٢٠٠٩عام على مدى 
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إلضافة إلى تطورات السيولة وتقوم بوضع توصيات بشأن أدوات السياسة النقدية با
خالل لعبت اللجنة من وقد . وتحديد أسعار الفائدة على التسهيالت التي يقدمها المصرف

في اإلجراءات التي رئيسيا  ، دوراًالمحافظإلى سعادة  وتوصياتهااألسبوعية  اجتماعاتها
تأثيرات األزمة المالية العالمية على  لمواجهةالمركزي  مصرف البحرين اتخذت من قبل
 . مملكة البحرين

 
 ملتقى سوق النقد

  
شهرية بعد أن جتماعات إ ستضافةإ، ب٢٠٠٩ في عاممصرف البحرين المركزي  بدأ

 (Bahrain Money Market Forum) سوق المال في البحرينلمنتديات  كانت فصلية
آثارها على المؤسسات لعالمية، اإلقليمية والمحلية وع المالية اوذلك لمناقشة األوضا

بين  ةومفيد ةفعالتصال إقناة هذا المنتدى أنه وقد أثبت  .المالية في مملكة البحرين
ومصرف البحرين المركزي حول التطورات الجارية في األسواق  المشاركين في السوق

 .تحليالتهاالمالية و
  

ويضم ممثلين عن عدد من  ٢٠٠٧في عام وقد تأسس منتدى سوق النقد البحريني 
المصارف التقليدية واإلسالمية العاملة في مملكة البحرين باإلضافة إلى أعضاء لجنة 

 .السياسة النقدية في المصرف المركزي
  
  

 عرض النقد
 

، ٢٠٠٩مليون دينار في نهاية عام  ٧١١٩,٣) ٢ن(بلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط 
عما كان عليه في نهاية عام )       ٪    ٥,٨(مليون دينار  ٣٩٠,٩قدار مسجالً بذلك ارتفاعاً بم

مليون  ٢٤٠,٨ تحت الطلب بـويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص   . ٢٠٠٨
أما   ).       ٪    ٢,٧(مليون دينار  ١٣١,٣بمقدار  األجل والتوفيروودائع )       ٪    ١٥,١(دينار 

)       ٪    ٤,٥(مليون دينار  ٣٥٩,٧رتفع بمقدار إفقد ) ٣ن( عرض النقد بمفهومه الواسع
  .مليون دينار ٨٤٠٤,٢ليصل إلى 
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  أسعار الفائدة المحلية
 

 سعر الفائدة األساسي
  

 ١٥في  ٪٠,٥إلى  ٪٠,٧٥سبوع واحد من أتم خفض سعر الفائدة على الودائع لفترة 
ائدة لليلة واحدة على الودائع ولم يتم أي تغيير على سعر الف  .٢٠٠٩سبتمبر من عام 

إعادة ) الريبو(علما بأن في نفس التاريخ تم خفض سعر الفائدة على . ٪٠,٢٥بواقع 
  .٪٢,٢٥إلى  ٪٢,٧٥لليلة واحدة من  الشراء

  

 أسعار الفائدة بين المصارف
 

) BHIBOR( المركزي سعر الفائدة بين المصارف في البحرينالبحرين مصرف  طور
) BHIBOR(يشير و . ورويترز لمصارفبالتعاون مع عدد من ا وذلك ٢٠٠٦في عام 

 وذلك لفترات تتراوح من بين المصارفبحريني الدينار إلى أسعار فائدة القروض بال
  . شهر ١٢إلى  واحدة ليلة
  

بنهاية عام  ٪١,٣ثالثة شهور ل )BHIBOR(نسبة الفائدة بين المصارف وقد بلغت 
ستة لوقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف   .٢٠٠٨في نهاية عام  ٪٢,٨٤مقابل  ٢٠٠٩
   .٢٠٠٨في نهاية عام  ٪٢,٩٩مقابل  ٢٠٠٩في نهاية عام  ٪١,٥٣شهور 

  
  فائدة على الودائع والقروضالأسعار 

 
 منهاية عا يف       ٪  ١,٢٩من ) شهراً ١٢-٣(على الودائع  رجحمعدل سعر الفائدة الم رتفعإ

على  معدل سعر الفائدة المرجحض فنخإو .  ٢٠٠٩اية عام في نه ٪١,٣٦ إلى ٢٠٠٨
 سعر الفائدة المرجحنخفض إكما .  لنفس الفترة ٪٠,٢٢إلى       ٪    ٠,٢٣ودائع التوفير من 

وذلك        ٪  ٦,٨٤إلى  ٢٠٠٨في نهاية      ٪ ٧,٤٣من  على القروض الممنوحة لقطاع األعمال
إلى       ٪  ٨,٠٩نخفضت من إالفائدة على القروض الشخصية فقد  أما سعر.  ٢٠٠٩بنهاية 
٧,٧٠٪.  
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 التطورات المصرفية .٢
  
  

    المصرفي للجهاز الموحدة الميزانية
 

   التجزئة قطاع مصارف
  

   الجملة قطاع مصارف
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

لفصلا  
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  الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي
  

مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع (بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي 
بليون دوالر في  ٢٥٢,٤، مقابل ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ٢٢١,٨) الجملة

  .       ٪     ١٢,١بليون دوالر أي بنسبة  ٣٠,٦قداره ، مسجلة بذلك انخفاضاً م٢٠٠٨نهاية عام 
، وبلغت حصة         ٪        ٧٣,١وقد بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي الميزانية 

 .      ٪    ٢٦,٩مصارف قطاع التجزئة 
  

بليون  ٤٨,٥مقابل  ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ٤٢,٢بلغت الموجودات المحلية 
بلغت  ). ٪١٣,٠(بليون دوالر  ٦,٣، أي بانخفاض مقداره ٢٠٠٨نهاية عام  دوالر في

بليون  ٢٠٣,٩مقابل  ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ١٧٩,٦الموجودات األجنبية 
  ). ٪١١,٩(بليون دوالر  ٢٤,٣، أي بانخفاض مقداره ٢٠٠٨دوالر في نهاية عام 

  
 ٥٤,٥مقابل  ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ٤٧,٧ انخفضت المطلوبات المحلية إلى

انخفض   ). ٪١٢,٥(بليون دوالر  ٦,٨، أي بمقدار ٢٠٠٨بليون دوالر في نهاية عام 
)  ٪١٢,٠(بليون دوالر  ٢٣,٨بمقدار  ٢٠٠٩إجمالي المطلوبات األجنبية في نهاية عام 

  .٢٠٠٨ليون دوالر في نهاية عام ب ١٩٧,٩بليون دوالر مقابل  ١٧٤,١ليصل إلى 
  
  

  ١مصارف قطاع التجزئة
  
بليون دينار في نهاية عام  ٢٢,٥نخفضت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلىإ

    ). ٪٥,٩( ٢٠٠٨بليون دينار في نهاية عام  ٢٣,٩مقابل  ٢٠٠٩
  

 ١٠,٩ليصل إلى )  ٪١,٨(بليون دينار  ٠,٢بمقدار  انخفض إجمالي الموجودات المحلية
كذلك انخفضت المطالب على القطاع المصرفي .  ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام 

 ٠,٠٥وعلى القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار )  ٪٢٥,٧(بليون دينار  ٠,٧بمقدار 
  ). ٪٠,٧(بليون دينار 

  
 ١١,٦لتصل إلى )  ٪٨,٧(بليون دينار  ١,١انخفاضاً بمقدار  سجلت الموجودات األجنبية
وقد .  ٢٠٠٨بليون دينار في نهاية عام  ١٢,٧مقابل  ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام 

بليون دينار  ١,٣انخفضت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 
                                                 

  .التقليدية واإلسالميةمصارف  قطاع التجزئة  تشمل  ١



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٨ التطورات المصرفية: ٢الفصل 
 

بليون دينار  ٠,١رتفعت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار إ، في حين ) ٪٢٠,٦(
)١,٩٪ .(  
  

 ١٢,٤من        ٪    ٥,٦بليون دينار أي بنسبة  ٠,٧انخفض إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 
ويعزى .  ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام  ١١,٧إلى  ٢٠٠٨بليون دينار في نهاية عام 

)  ٪٤٤,٤(ار بليون دين ١,٢نخفاض المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار إذلك إلى 
يضاً أنخفضت إو).  ٪٢٤,٨(بليون دينار  ٠,٠٦ولمصرف البحرين المركزي بمقدار 

  ). ٪٣,٢(بليون دينار  ٠,٠٤المطلوبات للقطاع الحكومي بمقدار 
  
مقابل  ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام  ١٠,٨نخفض إجمالي المطلوبات األجنبية إلى إ

وقد ).   ٪٦,١(بليون دينار  ٠,٧، أي بمقدار ٢٠٠٨دينار في نهاية عام  بليون ١١,٥
وللقطاع )  ٪٩,٢(بليون دينار  ٠,٦نخفضت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار إ

  ). ٪١,٦(بليون دينار  ٠,٠٨الخاص غير المصرفي بمقدار 
  
  

  القروض والتسهيالت االئتمانية
 

ئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصادية صيد القائم للقروض والتسهيالت اإلانخفض الر
دينار فـي نهاية  مليون ٥٨٨٤,٩ليصل إلى )  ٪٠,٠٥(ليون دينار م ٣,٧المقيمة بمقدار 

وقد بلغ نصيب قطاع   .٢٠٠٨دينار في نهاية عام  مليون ٥٨٨٧,٦مقابل  ٢٠٠٩عام 
ئتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع مالي القروض والتسهيالت اإلمن إج  ٪٦٤,٩األعمال 

  .على التوالي  ٪٦,٧و  ٪٢٨,٥األشخاص وقطاع الحكومة 
 

 الودائع
 

بليون  ٧,٦مقابل  ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام  ٨,٠بلغ إجمالي ودائع المقيمين 
ويعزى ذلك ).   ٪٥,٣(ليون دينار ب ٠,٤، أي بارتفاع مقداره ٢٠٠٨دينار في نهاية عام 

وودائع القطاع )  ٪٦,٦(بليون دينار  ٠,٤إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 
  ). ٪٠,٥(بليون دينار  ٠,٠١الحكومي بمقدار 

  
لتصل إلى  )٪١٩,٨(بليون دينار  ١,٠رتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار إ

نخفضت ودائع المقيمين بالعمالت إ، في حين ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام  ٥,٩
وقد بلغ نصيب . بليون دينار ٢,١لتصل إلى ) ٪٢١,١(بليون دينار  ٠,٦األجنبية بمقدار 
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التوالي من إجمالي  على ٪٣٦,٢و ٪٦٣,٨الودائع بالدينار البحريني وبالعمالت األجنبية 
  .ودائع المقيمين

  
  الموجودات وأهم العمالت حسب التصنيف الجغرافي

  

من إجمالي ) باستثناء مملكة البحرين(بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 
، والدول ٪٧,٤ودول أوروبا الغربية ، ٪١١,٥والدول اآلسيوية ، ٪٢٢,٠الموجودات 

  .٪٢,٠األخرى، والدول العربية ٥.٩األمريكية 
  
، ٪٤٤,٧من إجمالي الموجودات  حسب العمالت، فقد بلغ نصيب الدوالر األمريكي أما
وقد شكل . ٪٨,٥) الدينار البحريني بإستثناء(عمالت دول مجلس التعاون الخليجي و

  . من إجمالي الموجودات ٪٥,٤اليورو 
 

  

   ٢مصارف قطاع الجملة
  

بليون دوالر أي  ٢٦,٩انية الموحدة لمصارف قطاع الجملة انخفاضاً بمقدار سجلت الميز
 ١٨٨,٩مقابل  ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ١٦٢,٠لتصل إلى  ٪١٤,٢بنسبة 

  .٢٠٠٨بليون دوالر في نهاية عام 
 

مقابل  ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ١٣,٢إلى  إجمالي الموجودات المحليةانخفض 
  .٢٠٠٨بليون دوالر في نهاية عام  ١٨,٩

  
 ١٤٨,٩لتصل إلى ) ٪١٢,٤(بليون دوالر  ٢١,١ الموجودات األجنبية بمقدارنخفضت إ

نخفاض المطالب على القطاع إويرجع ذلك إلى   .٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام 
السندات التي بحوزة نخفاض قيمة إو) ٪٩,٨(بليون دوالر  ٦,٩غير المصرفي بمقدار 

نخفاض المطالب على القطاع إو) ٪١٨,١(بليون دوالر  ٦,٢المصارف بمقدار 
  ).٪٢٥,١(بليون دوالر  ٤,٦المصرفي بمقدار 

  
 ١٦,٦ليصل إلى ) ٪٢٢,٨(بليون دوالر  ٤,٩بمقدار  إجمالي المطلوبات المحليةانخفض 

  .٢٠٠٨بليون دوالر في نهاية عام  ٢١,٥مقابل  ٢٠٠٩ بليون دوالر في نهاية عام

                                                 
  .التقليدية واإلسالميةمصارف  قطاع الجملة  تشمل  ٢



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

١٠ التطورات المصرفية: ٢الفصل 
 

بليون  ٢,٥ويرجع ذلك إلى انخفاض المطلوبات المحلية على القطاع المصرفي بمقدار 
  ).٪٢٢,٥(دوالر 

  
 ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ١٤٥,٤لتصل إلى  المطلوبات األجنبيةانخفضت 

بليون دوالر  ٢١,٩، أي بمقدار ٢٠٠٨بليون دوالر في نهاية عام  ١٦٧,٣مقابل 
نخفاض المطلوبات للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار إ، وذلك بسبب )٪١٣,١(

، )٪١٥,٩(بليون دوالر  ٧,٩وللقطاع المصرفي بمقدار )  ٪١٩,٠(بليون دوالر  ١٤,١
  ).٪٢,٣(بليون دوالر  ٠,٦دار نخفضت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقإكذلك 

  
  حسب التصنيف الجغرافي وأهم العمالت  الموجودات

 
من إجمالي ) ستثناء مملكة البحرينبإ(حصة دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 

ول ، والد٪١٠,٤، والدول األمريكية ٪٣٣,٣، ودول أوروبا الغربية ٪٣٨,٠الموجودات 
  .٪٣,٦والدول العربية األخرى ،٥,٣اآلسيوية 

  
ستثناء بإ(الت دول مجلس التعاون الخليجي أما حسب العمالت، فقد بلغ نصيب عم

من ٪٦٧,٤، والدوالر األمريكي ٪١١,٦من إجمالي الموجودات ) الدينار البحريني
  . من إجمالي الموجودات ٪١٠,٦وقد شكل اليورو .  إجمالي الموجودات
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  األنظمة التشريعية والرقابية اتتطور. ٣
  

  
    التشريعية األنظمة تطورات

 
   الرقابية األنظمة تطورات

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

لفصلا  

٣
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  التشريعية األنظمة تطورات 
  

تم البحرين المركزي المتواصل في تطوير األنظمة التشريعية،  ضمن سعي مصرف
وذلك خالل عام على تطوير عدد من األنظمة والسياسات اإلجرائية والرقابية العمل 
  :شملت ما يليوقد  ٢٠٠٩

  
  ة للمصرفالرقابية الخاص توجيهاتال التعديالت على دليل

  
  )قطاع الشركات االستثمارية(المجلد الرابع 

 
العمل على تطوير في بدوره  المصرف المركزي واصل المصرف فداألهوفقاُ 

وفيما يتعلق بقطاع . التي تحكم المؤسسات المرخصة من قبله األنظمة والقوانين
ع بشكل منتظم وذلك بهدف ستثمارية، يقوم المصرف بتحديث المجلد الرابالشركات اإل
التطورات في القطاع المالي تحديث األنظمة والقوانين الحالية لتعكس أهم مراجعة و
، تم إصدار تحديث رئيسي للمجلد الرابع وعلى هذا النحو   .مارسات الدوليةوأفضل الم
 . ٢٠٠٩في أكتوبر 

  
قام المصرف بإصدار الصيغة النهائية للتقرير  ٢٠٠٩وفي نهاية الربع األول من 
وكغيره  .  (Quarterly Prudential Return) ستثماريةالفصلي لشركات األنشطة اإل
عتماد صيغته النهائية بعد أن تم طرحه على الشركات إمن األنظمة المقترحة، تم 

 .المرخصة وشركات التدقيق إلبداء الرأي والمشورة وذلك لتقييم وتطبيق آراء القطاع
  

ستشارية يعمل على مراجعة مصرف المركزي وبالتعاون مع الشركات اإلوما زال ال
  :ستكماله،  وهي كالتاليليل وذلك إلاألجزاء المتبقية من الد

  

 مراقبة المجموعات •
 إجراءات النزاع •
 اإلفصاح العام •
 التعويض •

  
ستشارة من قبل السوق بعد التأكد من وسيتم الحقاً طرح األجزاء المشار إليها أعاله لإل

المرخصة،  ستثماريةالشركات اإلأنها شاملة لجميع القوانين واألنظمة المطلوبة لتنظيم 
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اً عليه سيتم تعديل األجزاء حسب التعليقات الواردة من القطاع وفي ضوء أفضل وبناء
  .الممارسات وذلك إلعداد صيغتها النهائية

  
 )الشركات المتخصصة( الخامس  المجلد  

  
المصرف  ضمن جهود المصرف لتطوير المتطلبات الرقابية على القطاع المالي، يعمل

لرقابة أنشطة خامس والذي يتضمن متطلبات جديدة التوجيهات المجلد إصدار على حالياً 
، شركات الصرافة، )إسالمية ، تقليدية(شركات التمويل  :الشركات المتخصصة التالية

 لجنة داخليةتم تعيين قد و  .المكاتب التمثيلية، إدارة الصناديق االستثمارية، أمناء العهد
 متطلباتلمن ا األولىالدفعة  صدرومن المتوقع أن ت.  هذا المشروعالعمل على تولى تل

 .  ٢٠١٠في الربع األول من عام  لشركات الصرافة الرقابية
  

 )قطاع رأس المال(السادس  المجلد 

ستكمال بنود خطتة إ، على تنفيذ و٢٠٠٩عمل مصرف البحرين المركزي خالل العام 
س بقطاع رأة الرامية إلى تطوير وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية والرقابية المتعلق

طراف المال بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية بالتشاور مع الجهات واأل
المعنية بهذا القطاع وكافة مكونات القطاع المالي األخرى في البحرين، وبالشكل الذي 
يمكن المصرف وهذه المؤسسات والجهات من الترخيص لمؤسسات متخصصة جديدة، 

دوات مالية جديدة ومبتكرة، وتعزيز معايير وآليات الرقابة أدخال أوراق وإوالسماح ب
واإلشراف على مثل هذه المؤسسات واألسواق التي يتوجب عليها وضع االليات 

عضائها والمتعاملين فيها بالمعايير المهنية ألتزام أنينة بإواألنظمة الكفيلة بتوفير الطم
  .  ه األسواقالكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في هذ

ستكمال إصدار الفصول إعملت إدارة مراقبة األسواق المالية خالل هذا العام على  وقد 
التي يتضمنها المجلد السادس من مجلد التعليمات الصادر عن المصرف وعلى النحو 

 :اآلتي

ستحواذ الفصل الخاص بمعايير ومتطلبات تنفيذ الصفقات المتعلقة باإل •
 ,Take-Overs)اء الشركات المدرجة ألسهمها وإعادة شر واإلستمالك،

Mergers, Acquisitions and Share Repurchases Module) ،
 ١ابتداء من  ابدء سريان تطبيقه حيث، ٢٠٠٩يناير  ٢١كورقة نهائية بتاريخ 

  .٢٠٠٩مارس 
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الفصل الخاص بالتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الرقابية الخارجية  •
 Cooperation and Exchange of Information with)األخرى 

overseas authorities  Module) مارس  ٤، كورقة نهائية بتاريخ
 .٢٠٠٩ابريل  ١بتداء من إ، الذي بدء سريان تطبيقه ٢٠٠٩

 

الفصل الخاص بالترخيص واإلشراف على بيوت المقاصة                    •
(Clearing, Settlement and central Depository Module) كورقة ،

مايو  ١بتداء من إ، الذي بدء سريان  تطبيقه ٢٠٠٩ابريل  ٩نهائية بتاريخ 
٢٠٠٩. 

 
 Market Abuse and) الفصل الخاص بحظر حاالت التالعب في السوق •

Manipulation Module) الذي ٢٠٠٩ابريل  ٢٠، كورقة نهائية بتاريخ ،
 .٢٠٠٩نيو يو ١بتداء من إبدء سريان تطبيقه 

 
 ,Market Surveillance)الفصل الخاص بمراقبة السوق والتحقيق والتنفيذ •

Investigation and Enforcement Module) ٥، كورقة نهائية بتاريخ 
 .٢٠٠٩ديسمبر  ١بتداء من إ، الذي بدء سريان تطبيقه ٢٠٠٩نوفمبر 

 
تداول واألعضاء في أسواق ال الفصل الخاص بالترخيص للوسطاء العاملين •

 Market Intermediaries) وأنظمة  التسوية والتقاص واإليداع المركزي
and Representatives License Module)  ١٥، كورقة نهائية بتاريخ 

 .٢٠١٠يناير  ١بتداء من ، الذي بدء سريان تطبيقه إ٢٠٠٩مبرديس
 

، ومنها الورقة نتهاء من األوراق الداخلية لبعض فصول المجلد السادسعلماً بانه تم اإل
الخاصة بالمنازعات والتحكيم، والورقة الخاصة بمعايير اإلفصاح، وكذلك الورقة 

خالل  لالكتتاب والتي من المؤمل إصدارهاالخاصة بإصدار وطرح األوراق المالية 
 .٢٠١٠العام 

 
  بشأن شروط منح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابةالئحة 

 
انون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم من ق ٤٤حسب المادة رقم 

مسودة الئحة بشأن شروط منح الترخيص بتقديم الخدمات  عدادالمصرف بإ قام) ٦٤(
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مواد تتضمن متطلبات وشروط المصرف  ٨الخاضعة للرقابة والتي تتكون من 
القطاع ستشارة هذه المسودة معدة إل  .والمستندات المطلوبة بشأن تقديم طلب الترخيص

   .٢٠١٠والعموم في الربع األول من المالي 
  

 شركات وممثلي التأمين ووسطاء خبراء سجالت في القيد وإجراءات شروط الئحة
  التأمين

  
 لقطاع المساندة المؤسسات عمل على التنظيم من المزيد إضفاء إلى تهدف خطوة في

 منتجات لتسويق تعاقدوني الذين التأمين ممثلى شركات عمل وتنظيم البحرين في التأمين
 يوليو ٢ في المركزي البحرين مصرف أصدر البحرين، في العاملة التأمين شركات
 سجالت في القيد وإجراءات شروط الئحة بشأن ٢٠٠٩ لسنة) ١١( رقم قرار ٢٠٠٩
 قانون من) ٧٤( رقم للمادة تنفيذاًوذلك  التأمين شركات وممثلي التأمين ووسطاء خبراء

  .٢٠٠٦ لسنة) ٦٤( رقم المالية والمؤسسات لمركزيا البحرين مصرف
  
 التأمين شركات وممثلي التأمين ووسطاء خبراء يكون أن القرار هذا اشترط وقد

 بها معترف جامعية وشهادات خبرات إلى إضافة محددة، علمية مؤهالت على حاصلين
 ههذ مثل تفرض األوسط الشرق في رقابية جهة أول المصرف أصبح الخطوة وبهذه

من الممارسات الحصيفة لشركات التأمين مع مختلف  تعزز والتي التأمينية المؤهالت
  .المملكة في جمهور حملة الوثائق

  

  و إدارة السيولة تعزيز مراقبة

 

. السيولة كفاية مستويات على المحافظة أهمية على جديد من المالية األزمة أكدتقد و
ستشارية إورقة  المصرف مركزي  أصدرستمرارا لجهود مصرف البحرين الإوبالتالي 

 المصارفإلى " إدارة مخاطر السيولة"حول  ٢٠٠٩للقطاع المصرفي في يونيو 
لإلستئناس بآرائها ووجهات نظرها المتعلقة بالقواعد المقترحة حول إدارة مخاطر 

حول العناصر  المصارفالسيولة، حيث عرضت الورقة جملة من التوجيهات إلى 
ستشارية الورقة اإلتتضمن و. ت وإجراءات إدارة مخاطر السيولةة لسياسااألساسية الفعال

السيولة داخل مملكة  قوانين إدارة مخاطرحول مستقبل المصرف المركزي نظر  ةوجه
 عتباراإل في تأخذستشارية ثانية إكما إن المصرف اآلن بصدد إصدار ورقة . البحرين

لى إضافة إلى ما جاء في إرشادات ستشارية األوعلى الورقة اإل المصارفمالحظات 
  .بهذا الخصوص ٢٠٠٩ديسمبر  في بازل لجنة عن الصادرة الجديدة ستشاريةلورقة اإلا
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  مكافحة غسيل األموال
  

ل األموال وتمويل اإلرهاب في يمكافحة غسإطار  المستمر لتحسين  كجزء من برنامجه
 :اآلتيلتتضمن  ةسترشادياإل قام المصرف بتعديل األدلة المملكة ،

  
تصنيف وظيفة مساعد ضابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في  .١

ليها المواصفات عالمصارف والمؤسسات المالية لتكون وظيفة رئيسية تنطبق 
الموافقة المسبقة من  إلى ذات العالقة وتخضع في إجراءات التوظيف روالمعايي

  .قبل المصرف
 

بالطلب من الجمعيات الخيرية بإرفاق إلزام جميع المصارف والمؤسسات المالية  .٢
تحويل أو ستالم إجتماعية قبل إجراء الموافقة المسبقة من قبل وزارة التنمية اإل

 .الخارجوإلى المبالغ النقدية من 
  

كما قامت لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بمراجعة 
حة غسل األموال وتمويل اإلرهاب القوانين والتشريعات ذات العالقة بحظر ومكاف

لتتواكب مع التطورات األخيرة والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي 
(FATF).  

 
  برامج االدخار المهنية

  

إصدار الصيغة النهائية للشروط األساسية لبرامج  ٢٠٠٩تم خالل الربع األول من 
ت المرخصة حسب للشركا (Occupational Saving Schemes)دخار المهنية اإل

 ٢و  ١فئة (، والرابع )المصارف التقليدية واإلسالمية(الدليل اإلرشادي األول، والثاني 
  ).من الشركات االستثمارية

  
والجدير بالذكر أن هذه الشروط تهدف إلى فصل مدخرات الموظفين عن تلك المنتمية 

بنود قانون العهد دخار المهنية كعهد ماليه تحت لرب العمل، وذلك بإنشاء برامج اإل
كما توضح هذه البرامج متطلبات التسجيل ). ٢٠٠٦لسنه  ٢٣قانون رقم (المالية 

    .ستثماروالتقارير المطلوبة باإلضافة إلى القيود المفروضة على اإل
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  الرقابة على درجة التعرض للقطاع العقاري
  
أصول مة تنوع وسالمصرف البحرين المركزي المتمثل في ضمان مع هدف  شياًاتم

في  المصارفستثمارات إتم اإلبقاء على أوزان المخاطر الرقابية لجميع ، المصارف
 .   ٪٢٠٠القطاع العقاري عند نسبة 

  
  و حسابات المضاربة المطلقة حماية الودائعنظام تعزيز 

  

نتهاء من إعداد الئحة لحماية الودائع لدى اإلإن مصرف البحرين المركزي بصدد  
التي تعمل حسب  المصارفدية وحسابات المضاربة المطلقة لدى التقلي المصارف

وتهدف هذه الالئحة إلى  . الشريعة اإلسالمية والتي تعتبر تعديال على النظام المتبع حاليا
التقليدية واإلسالمية وذلك بحماية حسابات  المصارفتشجيع البيئة التنافسية بين 

  .التقليدية المصارفاملة بالمثل بودائع اإلسالمية مع المصارفالمضاربة المطلقة لدى 
ستبداله بنظام جديد يعتمد على إو الحالي تطوير النظامإن الهدف من هذه الخطوة هو 

 وعلى وجه الخصوص إنشاءيتماشى مع األنظمة المعمول بها عالميا حيث  الدفع المسبق
على أن يتم التقليدية  للمصارفاإلسالمية واآلخر  للمصارفصندوقين مستقلين واحد 

إدارته من قبل مجلس واحد وأن يتم التمويل بشكل منفصل ودوري من قبل تلك 
 .المصارف
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 الرقابية األنظمة وراتتط
 

 حوكمة المؤسسات المالية
  

، المصارففي ظل سعي المصرف المركزي لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات لدى 
الى قياس  فعالية مجالس اإلدارات مع  يهدف إختبارإجراء عكف المصرف على 

، المصارفالتركيز على الحاجة إلى زيادة أعداد األعضاء المستقلين في مجالس إدارات 
والوقوف على اإلمكانيات المحتملة لتضارب المصالح، وتركيبة عضوية اللجان الفرعية 

  .المنبثقة عن مجالس اإلدارات
 

  مكافحة غسيل األموال
  

دارة خالل العام على تعزيز الوعي باألنظمة والتشريعات ذات العالقة تركزت جهود اإل
ل األموال وتمويل اإلرهاب لدى كافة المصارف والمؤسسات المالية يبمكافحة غس

  .المرخصة من قبل المصرف
  

وواصل المصرف جهوده للتأكد من قيام المرخص لهم من قبل المصرف بتطبيق كافة 
ة عنه ذات العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل القوانين والتشريعات الصادر

اإلرهاب، وذلك من خالل زيارات التفتيش الميدانية التي قام بها المختصون للمصارف 
والمؤسسات المالية وشركات التامين وشركات الصرافة ومساعدة تلك المؤسسات 

لتشريعات ذات لتطوير وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لديهم لتتوافق مع القوانين وا
  .العالقة

  
جتماع العام وعقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اإل

ستضاف المصرف ذلك االجتماع، وتم إحيث .  ٢٠٠٩للمجموعة وذلك خالل شهر مايو 
ستعراض تقرير المتابعة لمملكة البحرين والذي تضمن أهم التطورات إجتماع خالل اإل

ذات  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦تخذتها المملكة خالل الفترة من إت والقوانين التي في اإلجراءا
العالقة بحظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وذلك حسب التوصيات الواردة 

  .٢٠٠٥في تقرير تقييم قطاع الخدمات المالية التي قام بها صندوق النقد الدولي في عام 
  

ة التعاون الدولي لمنطقة الشرق األوسط جتماع فريق مراجعإستضاف المصرف إكما 
، ويقوم ٢٠٠٩خالل شهر سبتمبر  (FATF)وأفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي 

فريق مراجعة التعاون الدولي بتعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء 
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رهاب بالمجموعة فيما يتعلق بأنظمة وإجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإل
  .على المستوى الدولي ويقدم المشورة للدول لتطوير إجراءاتها وتشريعاتها

 
  المصرفية الرقابة اتإدار

 
قام مصرف البحرين المركزي بإتخاذ عدداً من اإلجراءات الرامية إلى مساعدة النظام 
 المالي لمواجهة ضغوط السيولة وتجنيب وحماية القطاع المالي من آثار األزمة المالية

 : وتضمنت هذه اإلجراءات ما يلي. العالمية
  

عقد فريق الرقابة المصرفية في المصرف : اإلجتماعات الدورية مع المصارف •
العاملة بالمملكة، عالوة على عقد  المصارفاجتماعاً دورياً مع  ٥٣المركزي 

ها في عمليات بعلمناقشة الممارسات التي تت المصارفاجتماعات فصلية مع هذه 
، أسعار الفائدة على القروض ومراجعة إدارة المخاطر وأثر األزمة اإلقراض

 . المالية العالمية، إلى جانب ما قد يطرأ من أحداث غير متوقعة
 

قامت إدارات الرقابة   :٢بازل  ة تقدم المصارف في تطبيق متطلباتمتابع •
مراجعة وذلك ب ،)الثالثة( ٣و) الثانية( ٢بالدعامة المتطلبات المتعلقة بمتابعة 

هذه المصارف  معظمجتماعات مع إلهذا الغرض وعقد  المعدةالتقاريرالشهرية 
بتوجهات مصرف البحرين المركزي بهذا من إلتزامهم لتأكد لكل على حده 

 .الخصوص
 

ر تقييم لزام المصارف بتقديم تقاريقامت االدارة بإ :تقارير تقييم المخاطر •
وذلك  ،عمالهال ممارستها ألالمصارف خال هذةالمخاطر التي تتعرض لها 

دارة وتشمل هذة التقارير التدقيق في اإل ،قة بالغةوضاعها المالية بدلمراقبة أ
عاجة المخاطر لمساليب المتبعة من قبلها في البحرين العليا للمصارف واأل

مخاطر  ،مخاطر العمليات ومخاطر السيولة ،مخاطر السوق ،ئتمانالمتعلقة باإل
والموارد  حوكمةجراءات المتعلقة بالتيجية وكذلك اإلاسترإلالمخاطر ا ،السمعة
الرقابة المالية والمحاسبة  ،حكام والتشريعات ذات العالقةباأللتزام اإل ،البشرية

 ٢والعالقة بالمستثمرين بما يضمن جاهزية المصارف للتقيد بمتطلبات بازل 
 .  الواردة تحت الدعامة الثانية والثالثة

  
كجزء من متطلبات تطبيق معايير   :لممارسات إلدارة المخاطرمراجعة النظام وا •

المحلية إجراء تقييمات داخلية إلدارة المخاطر في  المصارف، طلب من ٢بازل 
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كما تجري مناقشة .  سبيل تعزيز سياسات وممارسات وإجراءات إدارة المخاطر
ابعة فعالة كالً على حدة، ووفقاً إلجراءات مت المصارفنتائج تلك المراجعات مع 

 .تم إعدادها لضمان الجودة واإللتزام بأفضل المعايير
 

في سبيل تعزيز اإلشراف الرقابي على   :مخاطر األطراف ذات الصلة •
، بدأ المصرف المركزي بمتابعة التركزات لألطراف ذات العالقة المصارف

بالمصارف على أساس شهري وذلك بهدف الحد من تركز المخاطر وضمان 
 .   بالحدود النسبية التي وضعها المصرف المركزي مصارفالالتزام 

 
في سبيل إكمال  : التركزات الكبيرةبمراجعة اإلمتثال بالتوجيهات المتعلقة  •

راجعة شاملة عملية التقييم الشاملة إلدارة المخاطر، أجرى المصرف المركزي م
مقابل  العاملة في البحرين، المصارفزات الكبيرة لدى لسياسات وسقوف الترك

المتطلبات الرقابية للمصرف المركزي وأفضل الممارسات المتبعة في هذا 
وقد جرت معالجة المخالفات التي تم الوقوف عليها وفقاً لألصول . الصدد
 .   المتبعة

 

تأكيداً ألهمية اإلبقاء على مستويات كافية من   :و إدارة السيولة تعزيز مراقبة •
ف المركزي إجراءاته الرقابية على وضع السيولة لدى المصارف، عزز المصر

وذلك بالطلب منها لرفع تقارير عن أوضاع وتوافر  المصارفالسيولة لدى 
، وبعد ذلك التاريخ على أساس ٢٠٠٩السيولة على أساس يومي حتى مارس 

األجنبية إخطار  للمصارفكما طلب من جميع فروع التجزئة . أسبوعي
طورات قد تؤثر بشكل جوهري على المصرف المركزي بأية مستجدات أو ت

المركز المالي للمصرف األم أو لوضع السيولة للفرع العامل في مملكة 
 .البحرين

 
لزام المصارف اإلسالمية إقامت اإلدارة ب: تقارير فصلية للمصارف االسالمية •

 ن يتم مراجعتها من قبلأعلى  ،فصاح العامرير بشكل فصلي حول اإلبتقديم تقا
ستخدام هذة التقارير إدارة بحيث تقوم اإل ،رجين لهذة المصارفالمدققين الخا

 . رقابية جديدة لتحليل مدى شفافية وصحة التقارير المرفوعة للجمهور كأداة
  

سوف يقوم المصرف المركزي عقد  :اجتماعات مراجعة القوائم المالية •
المحلية، بحضور مدققيها الخارجيين لمناقشة  المصارفجتماعات خاصة مع إ
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قبل عرضها على مجالس  ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١قوائمها المالية للسنة المنتهية في 
شتملت المناقشات على أساس إثبات األرباح إو. اإلدارات للمصادقة عليها

نكشافات واألصول المضمحلة، مدى كفاية والممارسات المتبعة في التقويم، اإل
وحصص مكافآت ومالئمة مخصصاتها وفئاتها، توزيعات األرباح المقترحة 

 .الموظفين
 

أعضاء مجالس جل ضمان كفائة وفعالية أومن : اجتماعات مجالس االدارة •
ومشاركتهم في عضاء بتشديد مراقبتها على حضور األإلدارة ت افقد بدأ ،اإلدارة

هتماما خاصا إ ٢٠٠٩ عام خاللدارة أولت اإل كما  .مجالس االدارة جتماعاتإ
مطالبة إياهم السالمية واللجان المنبثقة منها دارة المصارف اإلتركيبة مجالس 

كافة  وإلزام ،لتركيبة على أي تضارب في المصالحن ال تنطوي هذة ابأ
 . عضاء مستقلين في مجالس اداراتها ين أالمصارف بتعي

  

أجرى المصرف المركزي، في سبيل تعزيز المراقبة : المسوحات/الدراسات •
وحات الخاصة حول مشتقات اإلئتمان ستباقية، عدداً من الدراسات والمساإل
/ والرسوم المصرفية على القروض التجارية) األدوات المشتقة اإلئتمانية(

 . الشركات والقروض االستهالكية
 

بالتنسيق مع مركز البحرين للمعلومات    :مركز البحرين للمعلومات االئتمانية  •
دمات المعلومات اإلئتمانية عمد المصرف المركزي لربط وكاالت السيارات بخ

باإلضافة لذلك فأن . اإلئتمانية وذلك بهدف جعل تلك الخدمات شمولية وكفؤة
المصرف حالياً بصدد التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين حول ضرورة 

 . أن تشمل خدمات مركز البحرين للمعلومات اإلئتمانية معلومات الشركات
 

 :ارات الرقابةإدمل عليها عاألخرى التي تاإلجراءات ن مو
 

ساهم المصرف المركزي في  :االتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي •
تحاد النقدي بين بية الواجب توحيدها أو تنسيقها إلقامة اإلتطوير المعايير الرقا

جتماعات إدول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خالل مشاركاته الفعالة في 
، وأيضاً من خالل دراسة وصياغة لجنة الرقابة المصرفية لدول المجلس

مجموعة من القوانين والتعليمات الخاصة بالقطاع المصرفي والتي ينبغي تنسيقها 
 . تحاد النقديوتوحيدها للوصول إلى الغاية المتوخاة من اإل

 



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٢٢ تطورات األنظمة التشريعية والرقابية : ٣الفصل 
 

 مع ٢٠٠٩عمل المصرف المركزي خالل العام  :تطبيق تقنية البطاقة الذكية  •
في جميع  EMVق تقنية البطاقة الذكية مصارف التجزئة على اعتماد وإطال

ئتمان والخصم الفوري، حيث توفر هذه التقنية للعمالء معامالت بطاقات اإل
مستويات إضافية من األمن عند استخدام بطاقاتهم، خاصة وأنها تجمع بين ميزة 
البطاقة الذكية المدمجة ورقم التعريف الشخصي الذي يطلب من العمالء 

ميع المعامالت من خالل نقاط البيع، والتي تشمل كذلك ستخدامه إلجازة جإ
. الء في المحالت التجاريةأجهزة الصراف اآللي والمعامالت التي يجريها العم

لى ذلك تم تحديث جميع أجهزة نقاط البيع في البحرين لتوفر للعمالء إضافة إ
مة على التعريف الشخصي بدالً من الطريقة القديمة القائإمكانية استخدام رقم 

سحب البطاقة على الجهاز مدعم بتوقيع العميل، مما سيعزز من سمعة الصناعة 
العاملة في المملكة هذه  المصارفطلقت معظم أوقد  .المالية في مملكة البحرين

البطاقات الجديدة ووزعتها على عمالئها، ويتوقع المصرف المركزي أن 
  .٢٠١٠تستكمل تطبيق التقنية الجديدة خالل العام 

 
 إدارة مراقبة األسواق المالية 

 
شراف على سوق رأس المال في المملكة، تقوم إدارة مراقبة األسواق المالية بتنظيم واإل

وهدفها الرئيسي هو الحفاظ على شفافية وفعالية سوق رأس المال لضمان حماية 
 : ٢٠٠٩المستثمر ، وفيما يلي أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل عام 

 
صدر عن حضرة  يل سوق البحرين لألوراق المالية إلى شركة مساهمةتحو •

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى قانون رقم 
ديسمبر  ٢٣بتاريخ بشأن سوق البحرين لالوراق المالية  ٢٠٠٩لسنة   ٥٧

 ١٩٨٧لسنة ) ٤(رقم  في القانون انه يلغى المرسوم بقانون وجاء. ٢٠٠٩
بقانون رقم  وراق المالية المعدل بالمرسومبإنشاء وتنظيم سوق البحرين لأل

وراق المالية خالل وضاع سوق البحرين لألأبعد توفيق  ، ٢٠٠٢لسنة ) ٢١(
 .في الجريدة الرسمية القانون ستة اشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر مدة
 .ي نص يتعارض مع هذا القانونأيلغى  كما

  
أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية  :ومراجعة نشرات االصدار لموافقاتا •

نشرة إصدار الكتتابات عامة وخاصة  ٢١، موافقاتها على ٢٠٠٩خالل عام 
كتمال بياناتها ومعلوماتها، وفقاً لما تتطلبة معايير إطمئنان على بعد اإل
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ات رادوقد بلغ حجم االص  .اإلفصاح والنشر الصادره عن المصرف
  .مليار دوالر ٢,٢بلغت قيمة االصدارات ورقة مالية و ١,٩٠٦,٩٨٩,٢٣٠

نشرة ) ١٤(بداء مالحظاتها على إكما قامت إدارة مراقبة األسواق المالية ب
كتتاب الخاص والعام بعد أن تمت مراجعتها وفقاً لمعايير اإلفصاح إصدار لإل

السوق لغاية  والنشر، علماً بانه لم يتم إصدار هذه النشرات أو طرحها في
ستكمال وتعديل بيانات هذه النشرات وفقاً إنهاية العام، وذلك نتيجة عدم 

وقد بلغ حجم تلك   .لمالحظات المصرف من قبل الشركات المتقدمة بالطلبات
 .  دوالر ٢,٣٣٧,٨٧٢,٣٨٩ورقة مالية بقيمة  ١,٢٧٥,٨٦٢,٨٧٧صدارات اإل
 

نخفاض عدد إ ٢٠٠٩عام  تم خالل :الرقابة على السوق والصفقات المنفذه •
حتماالت إالصفقات المشكوك في صحة تنفيذها ومطابقتها للقوانين واألنظمة و

ستخدام المعلومات الداخلية في الشركات إالتالعب في السوق أو إساءة 
 ١١وقد تم استكمال التحقيق في . المساهمة المدرجة الى ثالثة عشر صفقة

نظمة وقوانين عدم مخالفتها أل صفقة من الصفقات المذكورة اعاله وتبين
فيما تم تحويل صفقة واحدة لسوق البحرين . مصرف البحرين المركزي

لألوراق المالية للتحقيق وصفقة واحدة إلتخاذ اإلجراء الالزم حيث تبين 
 .مخالفتها لقواعد وقوانين مصرف البحرين المركزي

 
ولية لسوق األ فقةعلى ضوء إصدار الموا :التراخيص والموافقات والتعاميم •

تم إصدار الموافقة   (Bahrain Financial Exchange)البحرين المالي 
لهذا السوق لتأسيس شركة المقاصة ، ٢٠٠٩نوفمبر  ٢٢لمبدئية بتاريخ ا

شركة سوق البحرين المالي للتسوية "وية واإليداع المركزي تحت مسمى والتس
وق وشركة المقاصة جل تمكين السأمن ، وذلك "التقاص واإليداع المركزيو

كما .  ٢٠١٠هذه لبدء العمليات وتقديم الخدمات خالل الربع األول من عام 
بتاريخ    قامت إدارة مراقبة األسواق المالية بإصدار عدة تعاميم ومنها تعميم

، على ضوء متابعته لمستوى نوعية وطبيعة التزام ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠
ئولين اآلخرين في الشركات الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين والمس

المدرجة عند تعليقهم على نتائج أداء شركاتهم المدرجة خالل الربع المعني 
والنشر   حيث تم التأكيد مرة أخرى على ضرورة التقيد بمعايير اإلفصاح

دارة مراقبـة إصـدرت أكذلك  . من هذه المعايير) ٦٥(وتحديداً المادة 
ق البحـرين لألوراق المـالية لالنضمام األسـواق الماليـة الموافقـة لسـو

 Association of)لعضـوية رابطـة وكـاالت التـرقيم الوطنيـة 
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National Numbering Agencies - ANNA)  ٢٠٠٩نوفمبر  ١بتاريخ ،
لمبدئية بتاريخ كما تم إصدار الموافقة ا . كممثل لمملكة البحرين واألسواق فيها

وية واإليداع أسيس شركة المقاصة والتسلهذا السوق لت، ٢٠٠٩نوفمبر  ٢٢
شركة سوق البحرين المالي للتسوية والتقاص واإليداع "المركزي تحت مسمى 

، وذلك  من اجل تمكين السوق وشركة المقاصة هذه لبدء العمليات "المركزي
 .٢٠١٠وتقديم الخدمات خالل الربع األول من عام 

 
مراقبة األسواق المالية  بدراسة تقوم إدارة  :مراجعة لوائح وأنظمة التشغيل •

المسودة الخاصة بمجلد االنظمة والتعليمات الخاص بسوق البحرين المالي 
(BFX  للتأكد من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في

الفصل الخاص بالترخيص ألسواق تداول االوراق المالية من المجلد السادس 
تم استالم نسخة من المسودة للمناقشة  كما .لمصرف البحرين المركزي

لألوراق المالية الخاصة بمجلد االنظمة والتعليمات الخاص بسوق البحرين 
، وتقوم إدارة مراقبة األسواق المالية حالياً بدراسة ٢٠٠٩ديسمبر  ١٠بتاريخ 

المسودة للتأكد من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في 
بالترخيص ألسواق تداول االوراق المالية من المجلد السادس الفصل الخاص 

 .لمصرف البحرين المركزي
 

من سنة  ٤٩طبقا للقرار رقم  :التأكد من االلتزام بمعايير اإلفصاح والنشر  •
المتعلق بإفصاح ونشر البيانات المالية ومواعيد إجتماع مجلس اإلدارة،  ٢٠٠٧

 :ات غير الملتزمة بمواد القرار أعالهفيما يلي الجدول أدناه يبين عدد الشرك

 

 فصلي  سنوي

٢ 
عدم إصدار البيانات المالية 

 يوم ٤٥خالل 
١ 

عدم إصدار البيانات المالية 

 يوم ٦٠خالل 

١   النشر بجريدتين ١   النشر بجريدتين

١ 
النشر بالجرائد تزامنا مع سوق 

 البحرين لألوراق المالية
٦ 

النشر بالجرائد تزامنا مع سوق 

 رين لألوراق الماليةالبح

١٢   إخطار السوق ١   إخطار السوق

      ١   إعالن الجمعية العامة
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 مراقبة المؤسسات الماليةإدارة 
 

  الصناديق االستثمارية
  

الصناديق تصنيف  ٢٠٠٩عام  خالل قبة المؤسسات الماليةارم إدارةواصلت 
تطبيق من أجل  ،٢٠٠٧ نيويوقبل خالل الفترة ما  المرخصةياً ومحل المنشأة االستثمارية

 ،٢٠٠٩نهاية عام  فيو. تنظم عمل الصناديق االستثمارية التي توالتوجيهااللوائح 
من  ٪٦٢ المعتمدالهيكل التنظيمي  المصنفة حسبالصناديق االستثمارية  بلغت نسبة

  . إجمالي عدد الصناديق االستثمارية
  

 المنشأةتثمارات الصناديق سأداء ارصد  اإلدارة عملية، واصلت باإلضافة إلى ذلك
الصناديق  للوائح والتوجيهات التي تنظم عمل هذه، من أجل ضمان امتثالها محلياً

 .االستثمارية
 

  )REITs(االستثمار العقاري  عهد
  

وقد لوحظ من قبل المصرف المركزي الطلب المتزايد على إنشاء العهد من قبل 
شركات عقارية  والتي هي عبارة عن الشركات المحلية ومنها عهد االستثمار العقاري

  .تتمثل بهيئة عهد مالية وتقوم بتقديم حصص ملكية للعامة
  

بالموافقة على أول عهدة استثمار عقاري  ٢٠٠٩وقام المصرف خالل الربع الثالث من 
  .وذلك وفقاً لقانون العهد المالية(Unit Trust) في هيئة 

  
، يعتزم مبادرات المصرف المركزي يتجزأ منعتباره جزء ال إوبالمضي قدماً، وب

ستثمار العقاري مع األخذ بعين المصرف تطوير وطرح مجموعة من أنظمة عهد اإل
االعتبار مالئمة هذه األنظمة الحتياجات الشركات المشغلة المحلية واإلقليمية مع مراعاة 

  .أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال

  
  مراقبة قطاع التأمين

 
 Insurance)التأمين لسوق السنوي التقرير بإصدار التأمين قطاع راقبةم إدارة قامت

Market Review) قطاع ألوضاع مفصال وصفًا التقرير وتضمن. ٢٠٠٩ يونيو في 
 المالية التقارير لتوحيد وضعت التي المالية المتطلبات بفضل وذلك البحرين في التأمين
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 استقراء على أكبر قدرة للقارئ يوفر ابم المملكة، في التأمين شركات قبل من المقدمة
 .التأمين سوق

  
 دولياً المقبولة الرقابية الممارسات أفضل مع لتتالءم التشريعات من العديد تحديث تم كما

  :وهي التأمين لقطاع بالنسبة
 

من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات ) ٦٦(عمالً بنص المادة  •
الئحة بتحديد المصرف صدر أ، ٢٠٠٦لسنة  )٦٤(المالية الصادر بالقانون رقم 

إجراءات البت في طلب تحويل أعمال المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين في 
وبناء عليه، تم المضي قدماً بإعالن طلب . ٢٠٠٩أبريل  ٢٢مملكة البحرين في 

تحويل كافة األعمال التأمينية لبعض شركات التأمين المسجلة في البحرين 
 النهائي الترخيص على حصلت والتي السعودية العربيةلمملكة والعاملة في ا

 . قبل مؤسسة النقد العربي السعودي منلمزاولة أعمال التأمين 
  

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

بند ستحداث إو التأمين شركات ممثلىورسوم يذ حيث تم تحديث متطلبات التنف
  .للحصول على إحصائيات خاصة بتأمين المركبات

  
 على التأمين شركات وضع لدراسة خارجي إكتواري بخبير ستعانةاإل تمت •

 حملة تجاه لتزاماتهاإ لمواجهة كافية حسابية حتياطاتإب حتفاظهاإ لضمان الحياة
 بيانات يخص فيما وذلك تسويقها وطرق الوثائق سالمة مدى ييمولتق الوثائق
 .٢٠٠٨ في المنتهية المالية السنة

 
 شركات كافة مع) Prudential Meetings( حترازيةإ جتماعاتإ عقد تم •

 .األجنبية الشركات وفروع الوطنية التأمين
  

التأمين عن مصرف المركزي بمراقبة تأثير األزمة المالية على شركات ال ستمرإقد  و
جتماعات مع بعض شركات التأمين الوطنية العاملة في إالمصرف  عقد حيث ،كثب

البحرين للوقوف على سالمة المركز المالي لهذه الشركات في ضوء تداعيات األزمة 
 المالية البيانات بتحليل شهري وبشكل المصرف يقومباإلضافة إلى ذلك، . المالية العالمية
 هامحافظ تأثر مدى معرفةل البحرين في العاملة الوطنية التأمين لشركات واإلستثمارية
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 تأثير من للحد الشركات إتخذتها التي واإلجراءات الراهنة المالية باألزمة اإلستثمارية
 .األزمة تلك
  
 لإلشراف العربية الهيئات منتدىالالزمة بين كل من  الجهود المصرف ينسق كما

 والمالية المصرفية للدراسات البحرين معهدو) AFIRC( التأمين على والرقابة
)BIBF (على نوعها من األولى الشهادة تعتبر والتي التأمين مراقبي شهادة إلصدار 

  .واإلنجليزية العربية باللغتين التأمين لمراقبي طرحها يتم العربي العالم مستوى
  

ثقة من مجلس لجنة رأس المال والمالءة المالية المنب فيكعضو فعال  ويساهم المصرف
 رأس متطلبات حول عمل مسودة إصدار تم حيث ،(IFSB)الخدمات المالية اإلسالمية 

 عضوك يشارك المصرف ، كما٢٠٠٩ ديسمبر في التكافل لشركات المالية والمالءة المال
والتي ) IAIS( التأمين لمراقبي الدولية الجمعية نع المنبثقة واإللتزام الحوكمة لجنة في

  .لشركات وهيئات التأمين دولية حوكمة أنظمة وضع تعمل على
 

 إدارة التفتيش
 

للزيارات الميدانية لجميع  المخطط له مسبقابرنامج  العمل  إدارة التفتيشأنجزت 
المؤسسات التي تم الترخيص لها من قبل المصرف المركزي وفق منهجية 

)CMORTALE ( ،ة المخاطر، مخاطر التشغيلية، إداراللقياس رأس المال، اإلدارة
دارة اإلفقد قامت  ،باإلضافة إلى ذلك  .السيولةوالشفافية، جودة األصول، الربحية، 

إنتاجيتها اإلدارة من  زادتوكما  دةبزيارات إلى المصارف ألغراض رقابية محد
 TEAMMATEمن خالل االنتفاع بالتطورات التقنية في برنامج الحاسوب  وفعاليتها

  .ت التفتيش عبر االنترنتالذي ساعد في تطوير عمليا
  

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  اإلدارةكما حققت 
تطوير استراتجياتها  إلىاإلدارة  كما تتطلع.  المؤسسات المالية وتطوير أساليب الرقابة

 الهياكلشراف والرقابة عن طريق خلق روح المبادرة وتطوير إلالرئيسية في مجال ا
طريق التركيز على تطوير مجاالت التخصص في أعمالها التنظيمية واإلدارية عن 
 .  اإلشرافية اضمن حدود مسؤولياته
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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 حرصا يأتي ذلكو

، مما يعزز المستوى العالي لنهج الرقابة فاعلةالتي يتضمنها العمل المصرفي بصورة 
  .يسير عليه مصرف البحرين المركزي الذيالمحكم 

  
والتي تتولى التنسيق مع  التدابير األمنيةبدورها التكميلي في لجنة  اإلدارة قامتكما 
تحسين نظم لبشأن المقترحات الخاصة  ستمرارإب معية المصرفيين ووزارة الداخليةج

كما قامت إدارة التفتيش بالتأكيد  .الحماية ألجهزة الصراف اآللي وللمصارف عموماً
وشركتي ) Europay(تطبيق الشروط الدولية التي حددتها   وتوجيه المصارف لضرورة
تأكيد على تلك المعايير المطبقة من قبل الشركات إن ال. ماستر كارد وفيزا الدوليتين

المعنية سوف يسهم في تطوير مستوى الحماية للمعامالت التي يقوم بها األفراد فيما 
باإلضافة الى   .ستخدامات بطاقات االئتمان والمطبقة أصالً في مملكة البحرينإيتعلق ب
تنوي  التي المصارفلى في التنسيق وتقديم المشورة إ تساهمن اللجنة سوف إف ،ذلك

تأسيس مشاريع في هذا المجال مستمدة المعايير من قاعدة حماية البيانات في المساهمة 
)PCI - DSS ( الناشئة عن التطبيقات في مجال برنامج حماية بطاقات االئتمان المعمول

  .به في المملكة
  

  إدارة االستقرار المالي
  

قابة االحترازية للنظام المالي ككل لتحديد واصلت إدارة االستقرار المالي إجراء الر
ضايا المتعلقة المجاالت ذات المخاوف المحتملة وإجراء البحوث والتحليالت بشأن الق

  :داء المهام االساسية التاليةأدراة اإلكما واصلت  باالستقرار المالي
  

إصدار مطبوعات مختلفة مثل تقارير االستقرار المالي النصف سنوية، التقرير  •
، تقرير ميزان المدفوعات، وتقرير النقد ٢٠٠٩القتصادي السنوي لعام ا

لى المنشورات الدورية االخرى التي ترصد إباالضافة .  واالتجاهات المالية
 .التطورات المحلية والدولية

  
إجراء بحوث عامة بشأن القضايا المتعلقة باالستقرار المالي في البحرين وإقامة  •

 .ورات االستقرار المالي لمختلف الضيوفعدد من المحاضرات عن تط
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٢٩ تطورات األنظمة التشريعية والرقابية : ٣الفصل 
 

جمع وتصنيف ونشر المعلومات االحصائية والبيانات المالية التي يتم إصدارها  •
 .االقتصاديةالمؤشرات نشرة من خالل النشرة االحصائية الشهرية و

  
لقوى العاملة، مسح بطاقات إجراء الدراسات االستقصائية السنوية مثل مسح ا •

للمصارف  الجغرافيسعار المستهلك، والمسح قم القياسي ألاإلئتمان، مسح الر
 .(BIS)بالتعاون مع بنك التسويات الدولية  الدولية

  
مساعدة مصرف البحرين المركزي على مدار السنة في الحفاظ على العالقات  •

همية التفاعل مع جميع الكيانات ذات األمع المؤسسات والوكاالت الدولية و
  .مصرفلبالنسبة ل

 
  :مايلي ٢٠٠٩ين التطورات الهامة االخرى خالل عام من ب

  
فصلي ابتداءاً من ساس أالحسابات القومية على خاص ألغراض إجراء مسح  •

إلى  تم تسليم البيانات الموجزة من قبل المصارف فصلياًحيث  ٢٠٠٩عام 
الجهة المسئولة عن إعداد بيانات الحسابات (الجهاز المركزي للمعلومات 

معايير إلى ارتفاع الوصول واالمتثال  ذلك في سرعة ث سيساعدحي.  )القومية
 .صندوق النقد الدوليتوصيات  بحسنشر البيانات الخاصة 

  
تقديم تقرير اإلنذار المبكر، وهو تقرير سري للغاية حيث يمثل وثيقة داخلية  •

لمصرف البحرين المركزي، على ان يتم اصداره بشكل نصف سنوي بهدف 
  .لمحتملة لسالمة المصارف في البحرينتعريف التهديدات ا



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٣٠ البحرين المركزي تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف: ٤الفصل 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي .٤
  

  
   الجديدة التراخيص

 
    النقد إصدار

 
    )RTGS  &SSS( المدفوعات نظام

 
   التدريبية البرامج

 
   العمل وورش واالجتماعات والندوات المؤتمرات في المشارآة

 
  المرآزي البحرين لمصرف التنظيمي الهيكل

  
  
  
  

لفصلا  

٤
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٣١ البحرين المركزي تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف: ٤الفصل 
 

  التراخيص الجديدة
  

شملت  .مؤسسة مالية وأشخاص مرخصين جدد ١٣ لعدد ٢٠٠٩رخيص خالل عام تم الت
 .شركات استثمارية ٣مزودي خدمات تأمينية، و ٨تلك المؤسسات مصرفين تجاريين، و

  
  :٢٠٠٩في عام  تم الترخيص لهاالمؤسسات المالية الجديدة التي  فيما يليو

 )م(ب .م.بنك اإلبداع للتمويل متناهي الصغر ش .١
  ب.م.رة شبنك األس .٢
  )م(ب .م.ش) البحرين(شركة ماجد الفطيم إلدارة األصول  .٣
  كي كابيتال انفستمنت مانجمنت ليمتد .٤
  م.م.اتقان للخدمات المالية ذ .٥
  )م. (ب.م.مشيد التابعة الخاصة للتأمين ش .٦
  )م(ب .م.الشركة البحرينية اإلماراتية للتأمين ش .٧
  و.ش.شركة بيت التمويل الوطني لخدمات التأمين ش .٨
  م.م.هاردي أريج إلدارة التأمين ذ شركة .٩
  جمعية التأمين البحرينية  .١٠
  أديبوال أولورانتي أجاي .١١
  باندت. أكشاي دي .١٢
  ماريوس أرجايرو .١٣

  
ستقطاب إستقطاب المؤسسات العالمية وكذلك إوتدل تلك األرقام على قدرة البحرين على 

ة التي تمر بها ستثمارات الجديدة في مجال القطاع المالي بالرغم من الظروف الحالياإل
  .األسواق العالمية، وهذا يعكس ثقة تلك الشركات بإمكانية توفر فرص مستقبلية

  
 إصدار النقد

  
  :٢٠٠٩ خالل عام في إدارة إصدار النقد اإلنجازات التي تم تحقيقها فيما يلي أهم

  

محالت الصرافة العاملة مصارف التجزئة وقامت اإلدارة بزيارات تفتيشية إلى  •
للمعايير المطلوبة  ك للتأكد من مطابقة آالت العد لديهاالبحرين، وذلفي مملكة 

  .لكشف تزييف الدينار البحريني الجديد
 



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٣٢ البحرين المركزي تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف: ٤الفصل 
 

بدأت اإلدارة باإلتالف المباشر لألوراق النقدية الغير صالحة للتداول بواسطة آلة  •
  .العد والفرز الجديدة وربط جميع العمليات بالسجالت الرسمية لإلدارة

 
ر عشر سنوات على تولي صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل بمناسبة مرو •

خليفة عاهل البالد المفدى مقاليد الحكم، قامت اإلدارة بالتعاون مع وزارة المالية 
ببيع ثالثة أنواع من الميداليات التذكارية برونز مطلية بالذهب وبرونز مطلية 

داليات التذكارية داخل بالفضة وبرونز خالصه للهواة والمهتمين بالعملة والمي
 .وخارج مملكة البحرين

 
بلغت كمية األوراق النقدية الغير صالحة للتداول التي تم إتالفها خالل عام  •

، حيث قامت )لإلصدارين الثالث والرابع(دينار  ٥٠٠/٤٠,٢٢٢,٤٧٩ ٢٠٠٩
دينار بدون استخدام أله العد والفرز الجديدة  ٥٠٠/٣٤,٢٥٩,١٢١اإلدارة بإتالف 

إتالف (دينار باستخدام أله العد والفرز  ٥,٩٦٣,٣٥٨/-و ) ف غير مباشرإتال(
 ).مباشر

 
دينار  ٩٥٧,٥٤٣,١١٥/-مبلغ  ٢٠٠٩بلغت عمليات السحوبات اليومية خالل عام كما 

. دينار بحريني ٩٢٢,٧٠١,٠٩٠/-بحريني بينما بلغت عمليات اإليداعات اليومية مبلغ 
دينار بحريني حيث  ٤٠٦,٤٠٢,١٩٠/- ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١وبلغ النقد المتداول في 

وتمثل  ٪٩٢,٣دينار من األوراق النقدية الجديدة بنسبة  ٣٧٥,١٠٩,٧٠٥/- تمثل  
وبلغت المسكوكات  ٪٤,٧دينار أي بنسبة  ١٩,٠٨٥,٦٣٠/-األوراق النقدية القديمة 

  .٪٣,٠دينار أي بنسبة  ١٢,٢٠٦,٨٥٥/-المعدنية المتداولة 
 

  )RTGS  &SSS(نظام المدفوعات 

  
خالل عام ) RTGS(بلغ مجموع التحويالت المصرفية عن طريق نظام الدفع اآلني 

  -:موزعة على النحو التالي ٣١٢,٠٢٨ ٢٠٠٩
  

بلغ عدد التحويالت المصرفية بين المصارف التجارية من خالل النظام المذكور  •
  .بليون دينار بحريني ٣٣,٤عملية تحويل بمبلغ  ٨٥,٦٣٧أعاله 

  



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٣٣ البحرين المركزي تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف: ٤الفصل 
 

عملية  ٢٢٦,٣٩١ يضاًالت الزبائن من خالل هذا النظام أحويكما بلغ عدد ت •
  .٢٠٠٩بليون دينار بحريني وذلك خالل عام  ٦,٤تحويل بمبلغ 

  
وبلغ مجموع عدد العمليات المصرفيه من خالل نظام تسوية األوراق المالية  •

)SSS (٢٠٠٩عام خالل  بليون دينار بحريني ٣,٧عملية تحويل بمبلغ  ٦٧٠.  
  
  دريبية برامج التال
 

القدرات ركيز على ضرورة توافر المهارات وواصل مصرف البحرين المركزي الت
، وعلى التنمية الشاملة في ٢٠٠٩الالزمة بين موظفي المصرف وذلك خالل عام 

  .القطاعين المصرفي والمالي في البحرين
  
  :تم ما يليللوفاء بهذه االلتزامات و
  

موظفاً، بما في ذلك  ١٦٥مجموعه  ماتوفير التدريب لتنمية مهارات وقدرات  •
اإلستخدام المكثف لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتوفير التدريب 

موظفاً في مجاالت تشمل الخدمات المصرفية التقليدية واالسالمية،  ١٣٩إلى 
 .التأمين، اإلدارة، و مهارات الحاسب اآللي

  
الجدد، وإجراء عدد من الحلقات  تقديم وتطوير البرنامج التوجيهي للموظفين •

 .الدراسية الداخلية بإستخدام الخبراء المحليين بالمصرف
 

طالباً جامعياً، صممت هذه المنح لمساعدتهم على  ١٢توفير منح دراسية إلى  •
  .االستعداد للدخول في سوق العمل

 

  وورش العمل واالجتماعات ي المؤتمرات والندواتالمشاركة ف
  

استمرارية الحفاظ  من أجل ٢٠٠٩في عام جهوده  المركزي مصرف البحرينكثف 
ولهذا .  البحرين كمركز مالي مصرفي عالمي مرموق في المنطقة على مكانة مملكة

  :العام عمد المصرف تكثيف جهوده على ثالث مؤتمرات رئيسية



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٣٤ البحرين المركزي تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف: ٤الفصل 
 

والذي عقد خالل الفترة  المؤتمر المصرفي التاسع لدول مجلس التعاون الخليجي •
مشارك  ٥٠٠وقد استقطب هذا المؤتمر ما يزيد على  ٢٠٠٩رس ما ٢٥-٢٤

من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط باإلضافة إلى مشاركين من 
 .أمريكا الشمالية وأوروبا، وإفريقيا وروسيا

 
  ٥-٤والذي عقد خالل الفترة  ٢٠٠٩ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس  •

 .عاون مع جمعية التامين البحرينيةت، والذي كان بال٢٠٠٩نوفمبر 
 

الذي استضافته مملكة  المؤتمر السنوي السادس عشر للمصارف اإلسالمية •
حيث شارك في المؤتمر قرابة  ٢٠٠٩ديسمبر  ٨- ٦رين خالل الفترة البح

 .دولة ٤٠شخصية من صناع القرار في التمويل اإلسالمي من أكثر من  ١٢٠٠
  

عدد من الدول والمراكز المالية أو استضافة يارة على زحرص المصرف سنوياً و قد 
لتطوير صناعة العالمية لتعزيز التعاون المصرفي والمالي وإيجاد فرص وبدائل 

والتي  مثل الزيارة التي قام بها الوفد الفرنسي لخدمات المصرفية في مملكة البحرينا
ير الصناعة وز، اماليزيدولة نائب محافظ ، MEDEF Internationalرئيس ترأسها 

الخارجية  لعالقاتاوزير كازخستان، ونائب رئيس الوزراء و والتجارة لجمهورية
  . أوزبكستانوالصناعة واالستثمار لجمهورية االقتصادية و
  
فقد بادر مصرف البحرين المركزي، باالشتراك مع معهد البحرين باإلضافة إلى ذلك،  

وتنظيم ورش  ةن الندوات المتخصصستضافة العديد مللدراسات المصرفية والمالية إل
عمل فنية تهدف إلى توسعة المعرفة بالتطورات العالمية في المجاالت المصرفية 

هتمام بهذه المؤتمرات وقد حرص مصرف البحرين المركزي على اإل .والمالية
والندوات وورش العمل وجعلها من األنشطة الهامة وذلك بدعمها باستمرار وتنظيمها 

  .  تعكس صورة مملكة البحرين كمركز مالي متميز في المنطقةبصورة مشرفة 
  

لغ عدد المؤتمرات والفعاليات التي نظمها مصرف البحرين المركزي أو شارك وقد ب
مؤتمر سواء كانت على المستوى المحلي أو المستويين العربي  ٣٦فيها لهذا العام 

أما . مالي في مملكة البحرينوهدفها توسعة المعرفة واإلعالم بتطور القطاع ال والدولي
عدد المقابالت الصحفية التي أجراها مسئولي مصرف البحرين المركزي خالل عام 

  .سائل اإلعالم العالمية والعربيةمقابلة مع و ٢٩ فقد بلغت ٢٠٠٩
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٣٥ البحرين المركزي تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف: ٤الفصل 
 

  
  نظيمي لمصرف البحرين المركزيالهيكل الت

 

 

 

 

 

 

المدير التنفيذي لرقابة
 المؤسسات المالية

 إدارة 
 تقنية المعلومات

  

 مجلس االدارة

 
  
  
  
  

 المحافظ

 

 الوحدة القانونية نائب المحافظ

دارة االستقرار الماليإ

إدارة التراخيص 
 والسياسات

 إدارة
التفتيش   

 إدارة
مراقبة المصارف  

التجزئة قطاع

 إدارة
مراقبة المصارف  

الجملة قطاع

دارة الخدمات إ
 المصرفية

 إدارة 
 االحتياطي

 إدارة
إصدار النقد   

تنفيذي المدير ال
 للعمليات المصرفية

 إدارة
الحسابات ٍ  

 إدارة
الموارد البشرية  

والخدمات

 مراقبة األسواق المالية

التدقيق / ضمان الجودة
 الداخلي

 وحدة االتصال الخارجي

 إدارة 
المؤسسات المالية 

اإلسالمية

المدير النتفيذي 
 للخدمات االدارية

  إدارة
  التأمين 

 

إدارة مراقبة 
 المؤسسات المالية

  

  إدارة 
 المتابعة

 المدير التنفيذي
 للرقابة المصرفية
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٣٦ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ية في للسنة المنته البيانات المالية .٥  
  
  

 المركزي البحرين مصرف إدارة مجلس رئيس إلى الحسابات مدققي تقرير
    الموقر

  
    العمومية الميزانية

  
    والتوزيع والخسائر األرباح حساب

 
 المنتهية للسنة والتوزيع والخسائر األرباح وحساب الميزانية حول إيضاحات

 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
  
  
  
  

لفصلا  

٥
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٣٧ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

  الموقرمصرف البحرين المركزي  رئيس مجلس إدارة الحسابات إلىمدققي تقرير 
  

لمصرف ا("المرفقة لمصرف البحرين المركزي  لبيانات الماليةلقد قمنا بتدقيق ا
، وحساب ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١كما في والمتمثلة فى الميزانية العمومية ") المركزي

األرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص السياسات 
  . المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى

  
 مسئولية اإلدارة

  
باح والخسائر والتوزيع بصورة وحساب األرالعمومية إن إعداد وعرض الميزانية 

المرسوم الملكي رقم من هذه البيانات المالية وبما يتفق مع  ٢لأليضاح رقم  فقاًوعادلة 
تصميم وتنفيذ : تتضمن هذه المسئوليةكما . هو من مسئولية اإلدارة ٢٠٠٦لسنة  ٦٤

ة العموميوالمحافظة على نظم الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض الميزانية 
جوهرية، الخطاء األوحساب األرباح والخسائر والتوزيع بصورة عادلة وخالية من 

ختيار وتطبيق السياسات إباألضافة الى ناتجة عن تجاوزات أو أخطاء السواء 
  .المحاسبية المناسبة وإعداد التقديرات المحاسبية المعقولة في مثل تلك الظروف

  
  

 مسئولية مدققي الحسابات
   

وحساب األرباح والخسائر العمومية هي إبداء رأي حول الميزانية  إن مسئوليتنا
لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها . والتوزيع استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها

تتطلب هذه المعايير منا اإللتزام باألخالقيات المهنية ذات . وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
ط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن العالقة وأن نقوم بتخطي

  . وحساب األرباح والخسائر والتوزيع خالية من أية أخطاء جوهرية العمومية الميزانية
  

تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيده للمبالغ 
ألرباح والخسائر وحساب ا العمومية واإليضاحات المفصح عنها في الميزانية

إن اختيار اإلجراءات المناسبة يعتمد على تقديراتنا المهنية، بما في ذلك . والتوزيع
وحساب األرباح والخسائر العمومية تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في الميزانية 

وعند تقييم هذه المخاطر يتم األخذ . ناتجة عن تجاوزات أو أخطاءالوالتوزيع، سواء 
وحساب العمومية ر نظم الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض الميزانية في االعتبا

األرباح والخسائر والتوزيع بصورة عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات تدقيق 
فعالية مدى مناسبة في ظل األوضاع القائمة، ولكن ليس لغرض إبداء رأي مهني حول 

ا تتضمن أعمال التدقيق تقييم مدى كم. المركزى نظام الرقابة الداخلية للمصرف



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٣٨ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أجرتها 
وحساب األرباح والخسائر العمومية اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للميزانية 

  .والتوزيع
  
مكيننا من إبداء رأي عتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتإوب

  . تدقيق
  

  الرأي
  

للسنة المنتهية فى وحساب األرباح والخسائر والتوزيع العمومية في رأينا أن الميزانية 
وفقاً للسياسات  ،من جميع النواحي الجوهرية، تم اعدادها ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

ائر وحساب األرباح والخسالعمومية للميزانية  ٢المحاسبية المبينة في إيضاح رقم 
  .٢٠٠٦لسنة  ٦٤والتوزيع وبموجب المرسوم الملكي رقم 

  
  
  

  
  ٢٠١٠مارس  ١٧

  المنامة، مملكة البحرين
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٣٩ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

  مصرف البحرين المركزي

  العمومية الميزانية
  )كافة المبالغ مبينة بآالف الدنانير البحرينية(

 
ديسمبر ٣١آما في   

    

    اتإيضاح  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨
        
  الموجودات      

  ذهب  ٣  ٢,٥٠٠  ٢,٥٠٠
  إحتياطيات أجنبية   ٤, ٣ ١,٨٥٨,٨١٧  ١,٩٢٦,٤٣٥

  وزارة الماليةمن مبالغ مستحقة   ٥ ١٧٧,٧٨٠  -
  نقد ومبالغ مستحقة من مصارف محلية وأذونات خزانة   ٦  ٩,٢٠٧  ٣٦,٩٧٨

  موجودات أخرى  ٧  ٦,٥٧٢  ٧,٢٩٨
  معدات    ٢,٠٩٩  ٢,٥١٢

──────── ─────────     
  اجمالى الموجودات   ٢,٠٥٦,٩٧٢ ١,٩٧٥,٧٢٣
════════ ═════════     

      
  المطلوبات    

  النقد الورقي والمعدني المتداول  ٣ ٤٠٥,٦٢٦ ٣٧٠,٧٧٢
  ودائع بالدينار البحريني   ١,٠٣٣,٦٨٢ ٩٦٣,٩٢٤
  ودائع أخرى     ١٢٢,٠٧٨  ٩٤,٨١٢
  مبالغ مستحقة لحكومة مملكة البحرين     ٨,٥٠٠  ١٠,٥٠٠
٦,٢٨٦ ٦,٢٩٨   لعمالت المسحوبة مخصص ل  
٣,٨٣٠ ٢,٠٢٩   ذمم دائنة أخرى  ٨
  مبالغ مستحقة لمصارف مركزية أخرى    ٤١٤  ٤١٠

  مبالغ مستحقة لوزارة المالية   ٥  -  ٦٢,٦٦١
──────── ─────────     

  اجمالى المطلوبات   ١,٥٨٠,٤١٦ ١,٥١١,٤٠٦
──────── ─────────     

  أموال رأس المال    
  المالرأس   ٩ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
  إحتياطي عام  ١٠ ١٨٢,٧١٦ ١٧٤,٢١٦
  إحتياطي طوارئ  ١١  ٧٧,٠١٥  ٧١,٤٠٠
١٦,٨٢٨ ١٨,٧٠١   احتياطي إعادة التقييم  ١٢

──────── ─────────     

  رأس المالاجمالى    ٤٧٦,٥٥٩ ٤٦٤,٣١٧

──────── ─────────     
  المطلوبات ورأس المالجمالى ا   ٢,٠٥٦,٩٧٥ ١,٩٧٥,٧٢٣
════════ ═════════     

      
           

   
  

  ــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــ
  رشيد المعراج  قاسم فخرو

  المحافظ  رئيس مجلس اإلدارة



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٤٠ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

  مصرف البحرين المركزي

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  حساب األرباح والخسائر والتوزيع
  )كافة المبالغ مبينة بآالف الدنانير البحرينية(
  

    اتإيضاح  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨
       
  الدخل      
        

  دخل الفوائد  ٢٨,١٠٨ ٧٣,٩٧٦
  مصروفات الفوائد  (٥,٠٦٥) (٢٩,١٩٩)

     
  صافي دخل الفوائد   ٢٣,٠٤٣ ٤٤,٧٧٧

     
  رسوم التسجيل والترخيص  ٥,٦٠٤ ٥,٢٥٢
  مكسب تحويل عمالت ناتجة عن بيع دوالرات أمريكية   ٤,٩٣٦ ٥,٤٨٩
  مكسب محقق من إستثمارات  صافي  ٧,٢٤٩ ٤,٩٣٧
  أخرى  ٦٢٤ ٣٣٦

    

٤١,٤٥٦ ٦٠,٧٩١   
──────── ────────     

      
  المصروفات    
      
  تكلفة الموظفين   )٩,٨٠٩(  )٨,٣٩٢(
  مصروفات عامة وإدارية   )٦,٠١٨(  )٦,٦١٠(
  رسوم صناديق مدارة واستشارية      )٩٣١(   )٩١٤(
  ار العملة الورقيةمصروفات إصد   )٢,٠٨٣(  )٣,٩٠٠(
      

)١٨,٨٤١(  )١٩,٨١٦(     
──────── ────────     

        
  ربح السنة قبل المخصص   ٢٢,٦١٥ ٤٠,٩٧٥

        
  مخصص االضمحالل  ٤  -  )٦,٥٧٥(

──────── ────────     
  صافي ربح السنة    ٢٢,٦١٥  ٣٤,٤٠٠

        
  طوارئ احتياطيمحول إلى   ١١ )٥,٦١٥( )١٣,٤٠٠(
  محول إلى االحتياطي العام   ١٠  )٨,٥٠٠(  )١٠,٥٠٠(
      

  الرصيد المستحق الدفع لحكومة مملكة البحرين   ٨,٥٠٠ ١٠,٥٠٠
════════ ════════     

  
 

 



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٤١ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

 ٣١ للسنة المنتهية الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيعحول  إيضاحات
  ٢٠٠٩ديسمبر 

  )كافة المبالغ مبينة بآالف الدنانير البحرينية(
  

  طةاألنش ١
  

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

  .صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين
  

ل نقد مملكة البحرين أن المصرف المركزي مسئول عن تنظيم عمليات إصدار وتداو
والصرف األجنبي والمحافظة على ثبات قيمة النقد البحريني والعمل على تأمين 
االستقرار النقدي والرقابة على وتنظيم األعمال المصرفية والتأمين وقطاعات سوق 
رأس المال لكي يحقق أهداف السياسة االقتصادية لمملكة البحرين، والمساهمة في إيجاد 

يعمل المصرف المركزي كممثل مالي لحكومة مملكة . الي متطورسوق نقدي وم
ال يوجد لدى . البحرين، وهو الهيئة المشرفة على القطاع المالي في مملكة البحرين

  .المصرف المركزي أي فروع أو عمليات خارج المملكة
  

، بناية المصرف ٢٧إن العنوان المسجل للمصرف المركزي هو صندوق بريد 
  . طقة الدبلوماسية، مملكة البحرينالمركزي، المن

  
لقد تمت الموافقة على إصدار الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع للمصرف 

على قرار رئيس مجلس اإلدارة  بناء ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١المركزي للسنة المنتهية في 
  .٢٠١٠مارس  ١٧الموقر والمحافظ بتاريخ 

  
  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٢
  

  .عداد الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع وفقاً للمرسوم الملكيتم إ
  
  العرف المحاسبي ١- ٢

  .أعدت الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية
  
  
  



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٤٢ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

  
  إحتياطيات أجنبية ٢- ٢

وإستثمارات تشتمل اإلحتياطيات األجنبية على الودائع بعد حسم الودائع المستلمة 
تدرج جميع اإلستثمارات والودائع بالتكلفة بعد حسم مخصص . بالعمالت األجنبية

  .اإلضمحالل
  

بالسنة لمحفظة إستثمارات مصرف البحرين المركزي يتم إطفاء عالوات أو خصومات 
الشراء على أساس القسط الثابت على مدى عمر االستثمار المتبقي ويتم إدراجه ضمن 

  . ئد في حساب األرباح والخسائر والتوزيعصافي دخل الفوا
  

يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية على أساس تاريخ التسوية، أي 
  . التاريخ الذي يجب فيه تسوية موجودات العمليه التي تم تنفيذها

 
 إستهالك ٣- ٢
 تلك افيه حدثت التي السنة في عليه أجريت التي واإلضافات المبنى تكلفة صرف يتم

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

  
  العمالت األجنبية ٤- ٢

تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء 
  .المعامالت

  
المطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ يعاد تحويل الموجودات و

الميزانية على أساس السعر الرسمي للدينار البحريني مقابل الدوالر األمريكي، وأسعار 
  .اإلقفال لصرف العمالت األخرى في نهاية السنة

  
تقييم من المرسوم الملكي، تسجل جميع المكاسب الناتجة من إعادة ) 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 

  ".إحتياطي إعادة تقييم"لمثل هذه العمالت في حساب خاص يلقب 
  

أو خسارة عقود الصرف  بموجب متطلبات المرسوم الملكي، فأنه يتم إثبات مكسب
عند استبعاد الموجودات ذات الصلة فأنه يتم . األجنبي في حساب احتياطي إعادة التقييم

  .إثبات المكسب أو الخسارة في حساب األرباح و الخسائر والتوزيع



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٤٣ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

  
  مخصص االضمحالل ٥- ٢

يقوم مصرف البحرين المركزي بعمل تقييم في تاريخ كل ميزانية لتحديد ما إذا كان 
يشمل هذا على انخفاض هام في القيمة . هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل استثمار
  .العادلة السوقية لالستثمار إلى أدنى من تكلفتها

  
  الذهب ٦- ٢

  .يدرج الذهب بسعر التكلفة
  
  النقد الورقي والمعدني المتداول ٧- ٢

عدنية بالدينار يدرج النقد الورقي والمعدني المتداول بعد حسم العمالت الورقية والم
  .البحريني المحتفظ بها في خزينة المصارف

  
  إثبات اإليراد ٨- ٢

يتم إثبات دخل الفوائد على أساس الفترة الزمنية آخذيـن في االعتبار أصل المبلغ 
يتم إحتساب رسوم التسجيل والترخيص بناءاً على . المستحق وسعر الفائدة المتعلق به

  .يتم إثبات مكاسب اإلستثمارات عند تحققها. السنة التقويمية المتعلقة بها
  
  مصروفات إصدار العملة ٩- ٢

 .يتم إثبات هذه المصروفات عند تكبدها
  
 للنقد المتداولبه الزيادة في الغطاء المصرح  ٣
  

٢٠٠٩  ٢٠٠٨    
  :به الغطاء المصرح    

  ذهب  ٢,٥٠٠  ٢,٥٠٠
  ٤إيضاح  -احتياطيات أجنبية   ١,٨٥٨,٨١٧  ١,٩٢٦,٤٣٥
١,٨٦١,٣١٧ ١,٩٢٨,٩٣٥   

      
  :عمالت متداولة )٤٠٥,٦٢٦( )٣٧٠,٧٧٢(
  الورقي والمعدنيالنقد     

١,٤٥٥,٦٩١  ١,٥٥٨,١٦٣    
  المتداول به عن النقد الغطاء المصرح في زيادة  ٢,٥٠٠  ٢,٥٠٠

════════ ════════   
  

التي من قانون البنك المركزي ، يجب أال تقل االحتياطيات األجنبية  ١٩وفقا للمادة 
 .العمالت المتداولةمن قيمة  ٪١٠٠بشكل دائم، عن  تفظ بها البنك المركزييح



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٤٤ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

  
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني كما في  ٦٢,٥٦٣ بلغت القيمة العادلة للذهب

  ).ألف دينار بحريني ٤٩,٠١٩: ٢٠٠٨(
  
 جنبيةاحتياطيات أ ٤
 

٢٠٠٩  ٢٠٠٨    
  :تتألف مما يلي    

  محافظ السندات   ٦٠٠,٣٧٤  ٥٤٦,٢٩٤
  ودائع مصرفية  ١,٢٦٥,٠١٨ ١,٣٨٦,٧١٦
───────  ───────   
١,٨٦٥,٣٩٢  ١,٩٣٣,٠١٠    

      
  مخصص االضمحالل: محسوماً منها  )٦,٥٧٥(  )٦,٥٧٥(

───────  ───────    

١,٨٥٨,٨١٧  ١,٩٢٦,٤٣٥    
═════════ ═════════   

 
درجة من هذه اإلستثمارات ب ٪٩٧جمـيع السندات يتم تسعيرها في األسواق النشطة و

من السندات هي بالدوالر  ٪٩٠جميع الودائـع و). ٪٩٦: ٢٠٠٨(بي بي بي أو أعلى 
بالنسبة للعمالت األجنبية األخرى، وخاصة اليورو والجنية ). ٪٨٩: ٢٠٠٨(األمريكي 

تتضمن محافظ السندات صافي . يتم تحوطها بالدوالر األمريكي ٪٩٨اإلسترليني، فأن 
داولة بالعمالت األجنبية غير الدوالر األمريكي وعقود أرباح غير محققة للسندات المت

ألف دينار بحريني المستخدمة لتحوط هذه  ٢,٩٣٨الصرف اآلجلة الخاصة بها بمبلغ 
  ). ألف دينار بحريني ٥٣٣٠مكسب بقيمة : ٢٠٠٨(السندات 

 
ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني في  ٥٧٨,٦٢٢بلغت القيمة السوقية لمحافظ السندات 

  ).ألف دينار بحريني ٥١٤,٢٢٩:٢٠٠٩ (  ٢٠٠٩
  

 :٢٠٠٩(خالل السنة، لم يقم المصرف المركزي بإثبات أي مخصص اضمحالل 
  ).ألف دينار بحريني ٦,٥٧٥

  
  وزارة الماليةمبالغ مستحقة من  ٥
  

، للمستحقات والمدفوعات وزارة الماليةإلى /يمثل هذا المبلغ الصافي المستحق من
 .بها البنك المركزي المرتبطة بالحكومة والتي قام



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٤٥ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

  
  نقد ومبالغ مستحقة من مصارف محلية وأذونات خزانة ٦
  

٢٠٠٩  ٢٠٠٨    
      

٨,٦٠٩  ٩,٤٧٨ 
  نقد

٥٧٨  ٢,٦٩٩  
  مبالغ مستحقة من مصارف محلية

  أذونات خزانة صادرة من قبل حكومة البحرين  ٢٠  ٢٤,٨٠١
───────  ───────    

٩,٢٠٧  ٣٦,٩٧٨  
  

════════  ════════    
 
  رىموجودات أخ ٧
  

٢٠٠٩  ٢٠٠٨    
      

  فوائد مستحقة القبض  ١,٣٧٩  ١,٩٠٧

  قروض الموظفين  ٣,٣٤٨  ٣,٤٦٢

  أخرى  ١,٨٤٥  ١,٩٢٩
───────  ───────    

٦,٥٧٢  ٧,٢٩٨    
════════  ════════    

  

  ذمم دائنة أخرى ٨
  

٢٠٠٩  ٢٠٠٨    

    
  

٩٧  ١٩٣  
  فوائد مستحقة الدفع

٧٥  ٢٩٦  
  مصروفات مستحقة

  الدفع مبالغ مستحقة  ٣,٦٥٨  ١,٥٤٠
───────  ───────    

٣,٨٣٠  ٢,٠٢٩    
════════  ════════    

  
  
  
  



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٤٦ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

  
  

  رأس المال ٩
  

٢٠٠٩  ٢٠٠٨    

    
  

  به المصرح  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠
═════════  ═════════    

٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠   الصادر والمدفوع بالكامل
═════════  ═════════    

 
   

  عام احتياطي ١٠
    

٢٠٠٩  ٢٠٠٨    

    
  

  لرصيد في بداية السنة ا  ١٧٤,٢١٦  ١٦٣,٧١٦
  محول من حساب األرباح و الخسائر والتوزيع  ٨,٥٠٠  ١٠,٥٠٠

───────  ───────    
  الرصيد في نهاية السنة ١٨٢,٧١٦ ١٧٤,٢١٦

═════════  ═════════    
  

  
من المرسوم الملكي، يحافظ المصرف المركزي على اإلحتياطي  ١٢وفقاً للمادة رقم 

  : سبه من أرباحه الصافية على النحو التاليالعام الذي يتم تمويله بن
  
من رأس  ٪٢٥من صافي ربح المصرف حتى يصل اإلحتياطي العام إلى  ٪١٠٠ -

 المال المصرح به للمصرف المركزي؛
 
من صافي الربح حتى يعادل اإلحتياطي العام رأس المال المصرح به  ٪٥٠ -

 للمصرف المركزي؛
 
لعام ضعف مبلغ رأس المال من صافي الربح حتى يصل اإلحتياطي ا ٪٢٥ -

  ؛المصرح به للمصرف المركزي
  

يتم تحويل إي صافي ربح بعد التخصيص إلى الحساب العام لمملكة البحرين خالل 
  .ثالثة أشهر من تاريخ الموافقة على حسابات مصرف البحرين المركزي



٢٠٠٩السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

٤٧ الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع: ٥الفصل 
 

  

  طوارئ احتياطي ١١
  

٢٠٠٩  ٢٠٠٨    
  

  الرصيد في بداية السنة  ٧١,٤٠٠  ٥٨,٠٠٠

  محول خالل السنة  ٥,٦١٥  ١٣,٤٠٠
───────  ───────    

  الرصيد في نهاية السنة ٧٧,٠١٥  ٧١,٤٠٠
═════════  ═════════   

  
ألف دينار بحريني من صافي ربح السنة إلى  ٥,٦١٥وافق مجلس اإلدارة على تحويل 

 .إحتياطي الطوارئ
  
  

  التقييمإعادة  احتياطي ١٢
  

٢٠٠٩  ٢٠٠٨    

  في بداية السنة الرصيد  ١٨,٧٠١  ١٨,١٨٨

  التغيرات خالل السنة  )١,٨٧٣(  ٥١٣
───────  ───────    

١٦,٨٢٨ ١٨,٧٠١   الرصيد في نهاية السنة
═════════  ═════════   

  
  االلتزامات الطارئة ١٣

  

بعضها تقابلها التزامات مقابلة من أطراف ثالثة ، تنشأ  ،التزامات وارتباطات عرضية
ذلك االلتزامات االحتمالية في الضمانات والتعويضات  في سياق العمل المعتاد ، بما في
 ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١لم تكن هناك أية التزامات كما في . فيما يتعلق بعمليات دعم السيولة

  .)ال شيء:  ٢٠٠٨(
  

  أرقام المقارنة   ١٤
  

إعادة . السنة الحاليةعرض للتطابق مع  الماضيةالسنة  أرصدة بعض أعيد تصنيف
 .للسنة الماضية تأثير على صافي الربح أو رأس المالعنها  لم ينشأتصنيف ال
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