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 نظرة عامة
  

مجموعة من اإلجراءات في إطار  ٢٠١٠اتخذ مصرف البحرين المركزي خالل عام 
وقد اشتملت . السياسة النقدية وذلك لضمان سالسة أداء أسواق المال في مملكة البحرين

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

  
 

 لسياسة النقديةإدارة ا
 

 لجنة السياسة النقدية
  

اسبوعية جتماعات إعقد في مصرف البحرين المركزي بالسياسة النقدية واصلت لجنة 
هذا وتقوم اللجنة برصد التطورات اإلقتصادية والمالية، . ٢٠١٠عام على مدى منتظمة 

قدية باإلضافة إلى تطورات السيولة وتقوم بوضع توصيات بشأن أدوات السياسة الن
  .وتحديد أسعار الفائدة على التسهيالت التي يقدمها المصرف

  
  االحتياطي اإللزامي 

 
يقوم مصرف البحرين المركزي وبصوره شهرية بإحتساب االحتياطي اإللزامي بواقع 

ودائع الزبائن المقومة بالدينار البحريني والموجوده لدى مصارف قطاع  على جميع ٪٥
سبة من الفوائد على حسابات االحتياطي اإللزامي وبدون إحتساب أي نالتجزئة 

  . للمصارف لدى مصرف البحرين المركزي
 

 ملتقى سوق النقد
  

الشهرية  اإلجتماعات ، إستضافة٢٠١٠ في عاممصرف البحرين المركزي  واصل
وذلك  (Bahrain Money Market Forum) سوق المال في البحرينلمنتديات 

لمية، اإلقليمية والمحلية وآثارها على المؤسسات المالية في لمناقشة األوضاع المالية العا
بين المشاركين في  ةومفيد ةفعالقناة إتصال هذا المنتدى أنه وقد أثبت  .مملكة البحرين

ومصرف البحرين المركزي حول التطورات الجارية في األسواق المالية  السوق
 .تحليالتهاو
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ويضم  ٢٠٠٧لبحريني قد تم تأسيسه في عام ا المالأن منتدى سوق تجدر اإلشارة إلى 
ممثلين عن عدد من المصارف التقليدية واإلسالمية العاملة في مملكة البحرين باإلضافة 

 .إلى أعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي

  
 تسهيالت مبادالت سعر الصرف 

 
 FX( مبادالت سعر الصرفتسهيالت يقوم مصرف البحرين المركزي بتوفير 

SWAP (وكذلك بقبول ضمانات ذات نطاق أوسع لعمليات تسهيل  ٢٠٠٨ عام منذ
 هذه اإلجراءات الجديدة إلى كل تهدفو.  ٢٠١٠المعتادة في  (Repo)إعادة الشراء 

التسهيالت وتتوفر تلك   .البحرينمملكة ضمان سالسة وفعالية عمل أسواق المال في 
 مصرف البحرين المركزيقام هذا وقد  .مبالغعمل من دون قيود على الالجميع أيام في 

في ضوء تحسن مبادالت سعر الصرف تسهيالت  مراجعة شروطب ٢٠١٠في عام 
كما بدأ  .حداشهر ومدتها استحقاق ولفترة أداة جديدة ظروف السوق وقرر تقديم 

فترة استحقاق ذات  مبادالت سعر الصرفتسهيالت فرض رسوم على المصرف ب
  .استخدام تلك التسهيالت للربح بدون مخاطر ء على فرصللقضاسبوع و شهر أ
 
 

  أسعار الفائدة المحلية
 

 سعر الفائدة األساسي
  

لم يطرأ أي تغيير على جميع التسهيالت التي يقدمها مصرف البحرين المركزي 
٪ ٠,٢٥للمصارف التجارية حيث بلغ سعر تسهيل اإليداع لفترة استحقاق ليلة واحدة 

ولم يطرأ أي تغيير أيضاً على .  ٢٠١٠٪ وذلك خالل عام ٠,٥بوع ولفترة استحقاق أس
لفترة استحقاق ليلة واحدة قطاع التجزئة سعر اإلقراض الذي يقدمه المصرف لمصارف 
لدى المصرف حيث بلغ  هذه المصارفمقابل أذونات الخزينة الحكومية ومقابل إيداعات 

  .٪ خالل نفس الفترة٢,٢٥سعر الفائدة  لإلقراض 
  

 عار الفائدة بين المصارفأس
 

) BHIBOR(طور مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة بين المصارف في البحرين 
) BHIBOR(ويشير   .وذلك بالتعاون مع عدد من المصارف ورويترز ٢٠٠٦في عام 
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إلى أسعار فائدة القروض بالدينار البحريني بين المصارف وذلك لفترات تتراوح من 
 . شهر ١٢ليلة واحدة إلى 

 
بنهاية عام  ٪١,٢لثالثة شهور ) BHIBOR(وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف 

وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف لستة   .٢٠٠٩في نهاية عام  ٪١,٣مقابل  ٢٠١٠
نهاية عام وهي نفس نسبة الفائدة المسجلة  في  ٢٠١٠في نهاية عام  ٪١,٥٣شهور 
٢٠٠٩. 

  
  ع والقروضأسعار الفائدة على الودائ

 
في نهاية              ٪      ١,٣٦من ) شهراً ١٢- ٣(إنخفض معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع 

وإرتفع بشكل بسيط معدل سعر الفائدة .  ٢٠١٠في نهاية عام  ٪١,٠٧إلى  ٢٠٠٩عام 
ع سعر كما إرتف.  لنفس الفترة ٪٠,٢٥إلى         ٪        ٠,٢٢المرجح على ودائع التوفير من 

إلى  ٢٠٠٩في نهاية        ٪    ٦,٨٤الفائدة المرجح على القروض الممنوحة لقطاع األعمال من 
أما سعر الفائدة على القروض الشخصية فقد إنخفض من .  ٢٠١٠وذلك بنهاية         ٪    ٧,٣٠
  .٪٧,١٠إلى        ٪    ٧,٧٠

  
 
 الدين العام اتصدارإ

 
بة عن حكومة مملكة االبحرين بإصدار صكوك يقوم مصرف البحرين المركزي ونيا

وسندات تقليدية وإسالمية ذات آجال قصيرة وطويلة األجل ممثلة في أذونات الخزانة 
جير اإلسالمية ويقوم مصرف ، سندات النمية الحكومية، وصكوك السلم والتأالحكومية 

  .الصكوك والسندات  بدور الوكيل في إدارة وإصدار هذة البحرين المركزي
  

وبصورة اسبوعية بإصدار أذونات الخزانة الحكومية  ٢٠١٠قام المصرف خالل عام 
وبقيمة  مليون دينار بحريني ٢٥أشهر وبمبلغ  ٣بالدينار البحريني لفترة استحقاق 

إصدار أذونات كما تم  . ٢٠١٠مليون دينار بحريني في نهاية عام  ٢٥٠اجمالية بلغت 
وبقيمة اجمالية  مليون دينار بحريني ٢٠ر وبمبلغ أشه ٦خزانة حكومية لفترة استحقاق 

وذلك بصورة شهرية وتم ايضا إصدار أذونات خزانة  مليون دينار بحريني ١٢٠بلغت 
 مليون دينار بحريني ٥٠شهر بصورة ربع سنوية بمبلغ  ١٢حكومية لفترة استحقاق 

  .مليون دينار بحريني ٢٠٠وبقيمة اجمالية بلغت 
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إصدارات من سندات التنمية الحكومية المحلية  ٣ركزي بتنفيذ قام مصرف البحرين الم
حيث بلغ مجموع تلك  (SSS)بالدينار البحريني من خالل نظام تسوية األوراق المالية 

ولفترات إستحقاق  ٢٠١٠مليون دينار بحريني وذلك خالل عام  ٤٥٠اإلصدارات 
 .سنوات  ٧إلى  ٣مختلفة تتراوح من 

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

أشهر بمبلغ  ٦مليون دينار بحريني وصكوك إجارة شهرية لفترة إستحقاق  ١٢بمبلغ 
  .مليون دينار بحريني ١٠
  

يضا بإصدار صكوك إجارة طويلة األجل وبمبالغ وفترات إستحقاق أويقوم المصرف 
كومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة مختلفة بين كل إصدار وآخر وذلك حسب رغبة ح

  .المالية
  

 ٣قام مصرف البحرين المركزي بتنفيذ أول عملية إقراض قابلة للتجديد لفترة استحقاق 
أشهر مقابل صكوك اإلجارة اإلسالمية بالدينار البحريني لدى المصرف المركزي 

)ISLI(  ا من قبل الهيئة مليون دينار بحريني وذلك بعد إقرارها واعتماده ٩,٤١٠بمبلغ
علما بأن ) SSS(الشرعية للمصرف وتم تنفيذها من خالل نظام تسوية األوراق المالية 

وذلك بموافقة جميع األطراف  ٢٠١٠هذه العملية قد تم تجديدها لثالث مرات خالل عام 
  .المشتركة في تنفيذ هذه العملية
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 التطورات المصرفية .٢
  
  

    المصرفي للجهاز الموحدة الميزانية
 

   التجزئة قطاع مصارف
  

   الجملة قطاع مصارف
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

لفصلا  

٢
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  الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي
  

طاع التجزئة ومصارف قطاع مصارف ق(بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي 
بليون دوالر في  ٢٢١,٨، مقابل ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ٢٢٢,٢) الجملة

وقد بلغ نصيب مصارف قطاع    .       ٪     ٠,٢ اً بنسبةرتفاع، مسجلة بذلك ا٢٠٠٩نهاية عام 
 .      ٪    ٢٩,٥زئة ، وبلغت حصة مصارف قطاع التج        ٪        ٧٠,٥الجملة من إجمالي الميزانية 

  
بليون  ٤٢,٢مقابل  ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ٤٥,٨بلغت الموجودات المحلية 

بلغت  ).٪٨,٥(بليون دوالر  ٣,٦مقداره  بارتفاع، أي ٢٠٠٩دوالر في نهاية عام 
بليون  ١٧٩,٦مقابل  ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ١٧٦,٤الموجودات األجنبية 

  ).      ٪    ١,٨(بليون دوالر  ٣,٢، أي بانخفاض مقداره ٢٠٠٩ر في نهاية عام دوال
  
 ٤٧,٧مقابل  ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ٥٠,٨المطلوبات المحلية إلى  رتفعتا

انخفض   ).      ٪    ٦,٥(بليون دوالر  ٣,١، أي بمقدار ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام 
بليون  ١٧١,٤ليصل إلى )       ٪    ١,٦(بليون دوالر  ٢,٧بمقدار  إجمالي المطلوبات األجنبية

  .٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ١٧٤,١دوالر مقابل 
  
  

  ١مصارف قطاع التجزئة
  
بليون دينار في نهاية عام  ٢٤,٦ الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى رتفعتإ

    ).٪٩,٣( ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام  ٢٢,٥مقابل  ٢٠١٠
  
 ١٣,١ليصل إلى  )٪٢٠,٢(بليون دينار  ٢,٢إجمالي الموجودات المحلية بمقدار  رتفعا

المطالب على القطاع المصرفي  رتفعتكذلك ا.  ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام 
ليون دينار ب ٠,٦بمقدار  السندات الحكوميةوعلى )       ٪    ٤٧,٤(بليون دينار  ٠,٩بمقدار 

)٧٥,٠    ٪      .(  
  

 ١١,٥لتصل إلى )       ٪    ٠,٩(بليون دينار  ٠,١سجلت الموجودات األجنبية انخفاضاً بمقدار 
وقد .  ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام  ١١,٦مقابل  ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام 

 )      ٪    ٥,٩(دينار بليون  ٠,٣المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار  رتفعتا
 . ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام  ٥,٤إلى  ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام  ٥,١من 

                                                 
  .التقليدية واإلسالميةمصارف  قطاع التجزئة  تشمل  ١
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 )      ٪    ٦,٢(بليون دينار  ٠,٤المطالب على القطاع المصرفي بمقدار  نخفضتإفي حين 
  .٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام  ٦,١لتصل إلى 

  
 ١١,٧من        ٪    ١٣,٧بليون دينار أي بنسبة  ١,٦بمقدار  إجمالي المطلوبات المحلية رتفعا

ويعزى .  ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام  ١٣,٣إلى  ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام 
بليون دينار  ٠,٦بمقدار  الخاص غير المصرفيالمطلوبات للقطاع  رتفاعإذلك إلى 

يضاً أ رتفعتإو).       ٪    ٣٣,٣(دينار  بليون ٠,٥بمقدار  وللقطاع المصرفي)       ٪    ٨,٨(
  ).      ٪    ٢٣,١(بليون دينار  ٠,٣المطلوبات للقطاع الحكومي بمقدار 

  
مقابل  ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام  ١١,٣إجمالي المطلوبات األجنبية إلى  رتفعإ

وقد ).        ٪٤,٦(بليون دينار  ٠,٥، أي بمقدار ٢٠٠٩بليون دينار في نهاية عام  ١٠,٨
في حين )       ٪    ١٣,١(بليون دينار  ٠,٨المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار  رتفعتإ

  ).      ٪    ٦,٤(بليون دينار  ٠,٣للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار انخفضت المطلوبات 
  

  القروض والتسهيالت االئتمانية
 

قدمة للقطاعات االقتصادية ئتمانية المانخفض الرصيد القائم للقروض والتسهيالت اإل
 ٥,٩مقابل  ٢٠١٠دينار فـي نهاية عام  بليون ٥,٧ليصل إلى  ٪٣,٤نسبة المقيمة ب

من إجمالي        ٪    ٦٤,٩وقد بلغ نصيب قطاع األعمال   .٢٠٠٩دينار في نهاية عام  ليونب
ومة ئتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع األشخاص وقطاع الحكالقروض والتسهيالت اإل

  .على التوالي       ٪    ٥,٣و       ٪    ٣١,٦
 

 الودائع
 

بليون  ٨,٠مقابل  ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام  ٩,١بلغ إجمالي ودائع المقيمين 
ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع .        ٪    ١٣,٨ نسبته، أي بارتفاع ٢٠٠٩دينار في نهاية عام 

 ٠,٣وودائع القطاع الحكومي بمقدار )       ٪    ٨,٨(ر بليون دينا ٠,٦القطاع الخاص بمقدار 
  ).      ٪    ٢٣,١(بليون دينار 

  
لتصل إلى )        ٪    ٢٠,٣(بليون دينار  ١,٢رتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار إ

نخفضت ودائع المقيمين بالعمالت إ، في حين ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام  ٧,١
وقد بلغ نصيب . بليون دينار ١,٩لتصل إلى )        ٪    ٩,٥(بليون دينار  ٠,٢بمقدار  األجنبية
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على التوالي من إجمالي         ٪    ٣٢,٤و        ٪    ٦٧,٦الودائع بالدينار البحريني وبالعمالت األجنبية 
  .ودائع المقيمين

  
  وأهم العمالت  حسب التصنيف الجغرافي الموجودات

  

من إجمالي ) باستثناء مملكة البحرين(ول مجلس التعاون الخليجي بلغت حصة د
، والدول       ٪    ٦,١، ودول أوروبا الغربية ٪١٠,٢، والدول اآلسيوية       ٪    ٢١,١الموجودات 

  .٪٢,٤ األخرى، والدول العربية ٪٥,٧األمريكية 
  

، ٪٤٥,١موجودات أما حسب العمالت، فقد بلغ نصيب الدوالر األمريكي من إجمالي ال
وقد شكل .  ٪    ٧,٧) الدينار البحريني بإستثناء(وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي 

  . من إجمالي الموجودات       ٪٤,١اليورو 
 

  

   ٢مصارف قطاع الجملة
  

بليون دوالر أي  ٥,٣سجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة انخفاضاً بمقدار 
بليون  ١٦٢,٠مقابل  ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ١٥٦,٧تصل إلى ل       ٪    ٣,٣بنسبة 

  .٢٠٠٩دوالر في نهاية عام 
 

مقابل  ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ١١,٠انخفض إجمالي الموجودات المحلية إلى 
  .٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ١٣,٢

  
 ١٤٥,٧لتصل إلى )       ٪    ٢,١(بليون دوالر  ٣,٢نخفضت الموجودات األجنبية بمقدار إ

نخفاض المطالب على القطاع إويرجع ذلك إلى   .٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام 
نخفاض قيمة السندات التي بحوزة إو)       ٪    ١٢,٨(بليون دوالر  ٨,١غير المصرفي بمقدار 

تب الرئيسية المكانخفاض المطالب على إو)       ٪    ٣,٦(بليون دوالر  ١,٠المصارف بمقدار 
  ).      ٪    ٢,٠(بليون دوالر  ٠,٨بمقدار  والشركات الزميلة

  
 ١٥,٤ليصل إلى )       ٪    ٧,٢(بليون دوالر  ١,٢انخفض إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 

  .  ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ١٦,٦مقابل  ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام 
  

                                                 
  .التقليدية واإلسالميةمصارف  قطاع الجملة  تشمل  ٢
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 ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ١٤١,٣لتصل إلى  انخفضت المطلوبات األجنبية
بليون دوالر  ٤,١، أي بمقدار ٢٠٠٩بليون دوالر في نهاية عام  ١٤٥,٤مقابل 

نخفاض المطلوبات للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار إ، وذلك بسبب )      ٪    ٢,٨(
، )      ٪    ٠,٧(بليون دوالر  ٠,٣دار وللقطاع المصرفي بمق)        ٪    ٢١,٩(بليون دوالر  ١٣,٢
  ).      ٪    ٤,٤(بليون دوالر  ٠,٢بمقدار  قيمة السنداتنخفضت إكذلك 

  
  وأهم العمالت  حسب التصنيف الجغرافي الموجودات

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

، والدول       ٪    ١٠,٢، والدول األمريكية       ٪    ٣٩,٠با الغربية ، ودول أورو      ٪    ٣٢,٩الموجودات 
  .٪٣,٣ ، والدول العربية األخرى٪٦,٥اآلسيوية 

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

من        ٪    ٦٧,٦، والدوالر األمريكي ٪    ٩,٠من إجمالي الموجودات ) الدينار البحريني
  . من إجمالي الموجودات       ٪    ١٠,٦وقد شكل اليورو .  إجمالي الموجودات

 

 



٢٠١٠السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
 

١١ رات األنظمة التشريعية والرقابيةتطو : ٣الفصل 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطورات األنظمة التشريعية والرقابية. ٣
  

  
    التشريعية األنظمة تطورات

 
   الرقابية ةاألنظم تطورات

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

لفصلا  

٣



٢٠١٠السنوي  التقرير مصرف البحرين المركزي 
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  التشريعية األنظمة تطورات 
  

ضمن سعي مصرف البحرين المركزي المتواصل في تطوير األنظمة التشريعية، تم 
لضمان  وذلكالعمل على تطوير عدد من األنظمة والسياسات اإلجرائية والرقابية 

  :وقد شملت ما يلي ٢٠١٠خالل عام  االستقرار المالي
  

  ة للمصرفالرقابية الخاص توجيهاتال لى دليلالتعديالت ع
  

  )قطاع الشركات االستثمارية(المجلد الرابع 
 

بتطوير   ،  ٢٠١٠واصلت ادارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام ، وفقاً إلهدافها 
بدأت باستحداث  حيثوتحديث القواعد و القوانين المتعلقة بالشركات المرخص لها ، 

  :، تتمثل في التاليلوائح وقوانين جديدة 
 

اللوائح والتوجيهات واعادة هيكلتها والتي من في عملية تحديث  اإلدارةشرعت  •
شأنها تنظيم عمل الصناديق االستثمارية وذلك ضمن المجلد السادس من الدليل 

، مع األخذ بعين للصناديق االستثماريةتعزيز اإلطار التنظيمي  االرشادي بهدف
في األسواق المحلية واإلقليمية واحتياجات  لةالحاصاالعتبار التطورات 

تقدم  حيث تم انجاز  .أفضل الممارسات الدولية األطراف ذات الصلة، في ضوء
بهدف في عملية التحديث، وذلك إلعداد الصيغة النهائية  حتى اآلن ملحوظ

 التحديث القادم يشمل.  ٢٠١١خالل عام  القطاعطرحها لالستشارة من قبل 
 متطلبات حوكمةك، جديدة الى اللوائح والتوجيهات الحاليةإضافة أقسام 

 يةنحو الصناديق االستثمار األطراف المعنيةمسؤوليات الصناديق، باإلضافة إلى 
 .والمشاركين فيها

  
 الرابع  تحديث رئيسي في الدليل اإلرشادي ٢٠١٠أصدر المصرف في يوليو  •

وحدة النهائية لالصيغة تحديث اللمصرف البحرين المركزي ، حيث شمل 
لكفاءات والمؤهالت المطلوبة لالتدريب والكفاءة، والتي تحدد فيها الحد األدنى 

شغل المناصب العليا في الشركات التي تندرج تحت مظلتها، باإلضافة بللقيام 
 .متطلبات القائمةالاستحداث قواعد جديدة وتعديالت لبعض  إلى
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، باصدار تعميم ٢٠١٠شهر اكتوبر قامت ادارة مراقبة المؤسسات المالية، في  •
حيث يلزم الشركات المالية  ) ٣و فئة   ٢و فئة  ١فئة (لجميع شركات االستثمار 

المدرجة لديها بتعديل جميع أنواع مراسالتها ومن ضمنها بطاقات هوية العمل 
وذلك بإدراج بيان يتضمن ان الشركة مرخصة ومراقبة من قبل مصرف 

هذا التعميم الى تعزيز حماية المستثمر في القطاع ويهدف   .البحرين المركزي
 .المالي بمملكة البحرين

  
في تشجيع الشفافية في القطاع المالي فقد اصدرت  ومن منطلق سعي اإلدارة  •

يلزم هذه الشركات باالفصاح عن  ٢و فئة  ١تعميم الى شركات االستثمار فئة 
و يجب ان يبدأ . لها مبالغ االصول المدارة من قبلها في التقرير السنوي 

وبناءاً عليه سيتم االفصاح عن جميع   .٢٠١٠التطبيق نهاية السنة المالية 
الحسابات الخارجية في التقرير السنوي مما يمنح مستوى عاٍل من الشفافية 

 .لجميع األطراف ذات الصلة
  

ضع يتطرق فصل الجرائم المالية من الدليل االرشادي الرابع الى هذا الجانب حيث يخ
  .هذا المجال لمراقبة ادارة المتابعة في مصرف البحرين المركزي

  
أن هذه تقوم ادارة مراقبة المؤسسات المالية بالعمل يداً بيد مع ادارة المتابعة بش •

خاضعة لرقابتها على كل مؤسسة مالية تحتوي أن االدارة ضمن تالمسائل ، و
 .ضابط التبليغ عن غسيل االموال

  
ات مكافحة غسيل األموال لصناديق االستثمار الجماعي، فيما يتعلق بمتطلب •

تضمن االدارة ان تكون الصناديق اإلستثمارية اما مرخصة او مسجلة لدى 
ويخضع مثل هذا . مصرف البحرين المركزي ليتم تسويقها في مملكة البحرين

  .التسجيل في كل األوقات لقانون البحرين لمكافحة غسيل األموال/ الترخيص 
  
 )الشركات المتخصصة( الخامس  لد المج 

  
، اصدر المصرف ثمان فصول معنية بشركات الصرافة  ٢٠١٠خالل شهر اكتوبر 

تشمل هذه الفصول جميع المتطلبات   .كجزء اضافي من الدليل اإلرشادي الخامس
والتأكيد على شركات . الحالية المعممة مسبقاً على شركات الصرافة في هيئة تعاميم

 .لتزام بجميع المتطلبات المطروحة ضمن هذه الفصول الثمانيةالصرافة باال
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 )قطاع رأس المال(السادس  المجلد 

، على تنفيذ وإستكمال بنود خطته ٢٠١٠عمل مصرف البحرين المركزي خالل العام 
الرامية إلى تطوير وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية والرقابية المتعلقة بقطاع رأس 

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

دة ومبتكرة، وتعزيز معايير وآليات والسماح بإدخال أوراق وأدوات ومشتقات مالية جدي
الرقابة واإلشراف على مثل هذه المؤسسات واألسواق التي يتوجب عليها وضع االليات 
واألنظمة الكفيلة بتوفير الطمأنينة بإلتزام أعضائها والمتعاملين فيها بالمعايير المهنية 

   .  الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في هذه األسواق

قد عملت إدارة مراقبة األسواق المالية خالل هذا العام على إستكمال إصدار الفصول و
التي يتضمنها المجلد السادس من مجلد التعليمات الصادر عن المصرف وعلى النحو 

 :اآلتي

إصدار الفصل الخاص بالترخيص لوسطاء األوراق المالية، األعضاء في أسواق  •
 Market) واإليداع المركزي التداول وأنظمة  التسوية والتقاص

Intermediaries and Representatives License Module)  كورقة ،
يناير  ١، على أن يبدأ سريان تطبيقه ابتداء من ٢٠٠٩ديسمبر  ١٥نهائية بتاريخ 

٢٠١٠ . 
  

 Dispute)إصدار الفصل الخاص بالمنازعات والتحكيم في أسواق التداول  •
Resolution, Arbitration and Disciplinary Proceedings Module 

(DRA)) على أن يبدأ سريان تطبيقه ٢٠١٠يونيو  ٢٩، كورقة نهائية بتاريخ ،
 .٢٠١٠يوليو  ١ابتداء من 

 
إصدار الفصل الخاص بحظر ومكافحة غسل االموال والجرائم المالية المرتبطة  •

 Anti-Money Laundering and) بالتعامل في األوراق المالية
Combating of Financial Crime Module (AML)) كورقة نهائية ،

  . ، على أن يبدأ سريان تطبيقة من تاريخ صدوره٢٠١٠نوفمبر  ١٠بتاريخ 
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فصول المجلد السادس، ومنها الورقة علماً بانه تم اإلنتهاء من األوراق الداخلية لبعض 

بالشفافية واالفصاح،  الخاصة بإصدار وطرح األوراق المالية لالكتتاب، والفصل الخاص
والفصل الخاص بحوكمة الشركات المدرجة، وذلك تمهيدا الصدارها كأوراق استشارية 

  :   تحديث بعض فصول المجلد السادس ومنهاكما تم .  خالل الفترة القادمة

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

 ,Market Surveillance)راقبة السوق والتحقيق والتنفيذالفصل الخاص بم •
Investigation and Enforcement Module)   

 
  بشأن شروط منح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابةالئحة 

 

بإصدار الورقة االستشارية األولى بشأن شروط منح الترخيص لتقديم قام المصرف 
وذلك إلبداء  ٢٠١٠والعموم في نهاية أكتوبر مالي قطاع اللل الخدمات الخاضعة للرقابة

  .أي مالحظات لديهم بشأن ما جاء في هذه الالئحة

من قانون مصرف البحرين  ٤٤وقد قام المصرف بهذه الخطوة حسب المادة رقم 
 أكثر فعالية ووضوح اإلجراءات لجعلوذلك ) ٦٤(المركزي والمؤسسات المالية رقم 

  .ت والمستندات المطلوب تقديمها مع طلب الترخيصوتحديد البيانات والمعلوما

وقد استلم المصرف بعض المالحظات من القطاع المالي وتمت دراستها وهي قيد 
  .المراجعة القانونية حالياً

  
  حوكمة المؤسسات المالية

  

قانون  أصدرت وزارة الصناعة والتجارة باالشتراك مع مصرف البحرين المركزي 
طبق على جميع شركات لي  ٢٠١٠مارس  ١٦في الشركات  ة حوكمالبحرين الوطني ل
  .٢٠١١يناير  ١في المساهمة العامة 

 

الفصل  في حوكمةالتحديث متطلبات ب ٢٠١٠في أكتوبر قام المصرف المركزي  قدو
الرقابية  توجيهاتال دليلدارة العليا للمصارف في المجلد األول والثاني من المتعلق باإل
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وتشمل هذه . التقليدية واإلسالميةلمصارف نطبق على اي لمصرف والذيباة الخاص
ويتوقع  .وزارة الصناعة والتجارة المتطلبات مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن

  . ٢٠١١من يناير ا قانون أن يبدأ تطبيق هذكزي المصرف المر

 

المتعلق بالفصل  إجراء تقييم مفصل المتثالهاالوطنية  مصارفلب من الطُهذا وقد 
ات حوكمة المؤسسات المالية وتقديم نتائج متطلبوالتغييرات ل دارة العليا للمصارفباإل

و يتضن التقييم التدابير التي يجب ان تتبعها المصارف لالمتثال . التقييم للمصرف
  .٢٠١١بالمتطلبات في عام 

 

المؤسسات متطلبات حوكمة  تحديثعلى  مصرف البحرين المركزي حالياًيعمل  كما 
شركات التأمين ب الخاصوالرقابية  توجيهاتال دليل منفي المجلد الثالث والرابع  المالية

  . وشركات االستثمار
 

  و إدارة السيولة تعزيز مراقبة

 
لتحسين إدارة  ٢٠١٠قام المصرف بإصدار ورقة استشارية ثانية في نهاية يوليو 

 فيآخذاً  ٣زل مخاطر السيولة لدى المصارف تماشياً مع المبادئ التوجيهية لـ با
على الورقة االستشارية األولى إضافة إلى ما جاء في  مصارفمالحظات ال االعتبار

  .٢٠٠٩ديسمبر  في بازل لجنة عن الصادرة الجديدة لورقة االستشاريةاإرشادات 
ويقوم المصرف حاليا بدراسة مالحظات القطاع المصرفي على الورقة االستشارية 

حالياً بدراسة لمقارنة متطلبات الورقة االستشارية التي المصرف  يقومالثانية، كما 
 المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة والتي تم أصدرت من قبل المصرف مع ورقة بازل

سوف يقرر المصرف المضي قدما بناءا على نتيجة حيث   ٢٠١٠في ديسمبر اإصداره
  .المقارنة 

 
  مكافحة غسيل األموال

 
من خالل لجنة وضع سياسات حظر  ٢٠١٠خالل عام  المصرفتركزت جهود 

 ٢٠٠١لسنة  ٤رقم ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ، حيث تم مراجعة قانون 
بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ،  آخذين في االعتبار المتطلبات الجديدة الصادرة 

عها ، وتم إعداد مسودة التعديل على القانون وتم رف)الفاتف(عن مجموعة العمل المالي 
  .الى الجهات المختصة
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وعلى المستوى االقليمي، فقد عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط 

، حيث ٢٠١٠اجتماعها العام بدولة قطر خالل شهر نوفمبر)المنيافاتف ( وشمال افريقيا 
ي تم مناقشة تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين  ، وقد استعرض التقرير التطورات الت

ادخلتها المملكة على التشريعات ذات العالقة بحظر ومكافحة غسل االموال وتمويل 
، أخذين في االعتبار توصيات بعثة تقييم  ٢٠١٠الى  ٢٠٠٦االرهاب خالل الفترة من 
التي قامت بها بعثة صندوق النقد  الدولى في عام  (FSAP)قطاع الخدمات المالية  

٢٠٠٥.  
  

خالل العام على تعزيز الوعي باألنظمة والتشريعات ذات كما تركزت جهود اإلدارة 
العالقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب لدى كافة المصارف والمؤسسات المالية 

وواصل المصرف جهوده للتأكد من قيام المرخص لهم من  .المرخصة من قبل المصرف
ات العالقة بمكافحة قبل المصرف بتطبيق كافة القوانين والتشريعات الصادرة عنه ذ

غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وذلك من خالل زيارات التفتيش الميدانية التي قام بها 
مين وشركات الصرافة أمفتشوا اإلدارة للمصارف والمؤسسات المالية وشركات الت

ومساعدة تلك المؤسسات لتطوير وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لديهم لتتوافق مع 
  .تشريعات ذات العالقةالقوانين وال

  
كما إستضاف المصرف إجتماعات فريق مراجعة التعاون الدولي لمنطقة الشرق األوسط 

، ويقوم فريق ٢٠١٠خالل عام  (FATF)وأفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي 
مراجعة التعاون الدولي بتعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء 

لق بأنظمة وإجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بالمجموعة فيما يتع
  .على المستوى الدولي ويقدم المشورة للدول لتطوير إجراءاتها وتشريعاتها

 
  الرقابة على درجة التعرض للقطاع العقاري

  
أصول تنوع وسالمة مصرف البحرين المركزي المتمثل في ضمان مع هدف  شياًاتم

في  المصارفستثمارات إعلى أوزان المخاطر الرقابية لجميع تم اإلبقاء ، المصارف
 .   ٪٢٠٠القطاع العقاري عند نسبة 
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  و حسابات المضاربة المطلقة حماية الودائعنظام تعزيز 
  

تم إقرار الئحة نظام حماية الودائع وحسابات االستثمار المطلقة بصورتها النهائية من 
ر مع القطاع المصرفي وأخذ مالحظاته التشاوقبل مجلس إدارة المصرف بعد 

 قام أيضاً و يةاستشار أوراق أربعبخصوص مسودة القرار عن طريق إصدار 
الرقابة الشرعية التابعة للمصرف المركزي للحصول على  هيئة مع بالتشاورالمصرف 

  .وسوف يتم إصدارها في الجريدة الرسمية قريبا الرأي الشرعي بهذا الخصوص

  

واستبداله بنظام جديد يعتمد على  الحالي تطوير النظامه الخطوة هو إن الهدف من هذ
حيث تحولت معظم تلك يتماشى مع األنظمة المعمول بها عالميا حيث  الدفع المسبق

 .األنظمة لنظام يعتمد على أموال يتم جمعها و إعدادها مسبقا لتعويض المودعين
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 الرقابية األنظمة وراتتط
 

  إدارة المتابعة
  

كجزء من برنامج تطوير االطار التشريعي ألنظمة حظر ومكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب في القطاع المالي والمصرفي، فقد تم إصدار األدلة اإلسترشادية 

  :التالية
  

إصدار تشريعات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن  •
 .المجلد السادس –لمال فصل الجرائم المالية لقطاع رأس ا

إصدار تشريعات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ضمن  •
فصل الجرائم المالية لقطاع شركات الصرافة، حيث سيحل هذا التعديل 
محل  التعاميم التي صدرت في وقت سابق، كما تضمنت التشريعات 

  .ودالجديدة كذلك اضافة بنود تتعلق متطلبات نقل األموال عبر الحد
 

  المصرفية الرقابة اتإدار
 

واصل مصرف البحرين المركزي نهجه اإلشرافي اإلستباقي بما في ذلك تعزيز مراقبة 
. لتوفير إشارات إيجابية للسوق القطاع المصرفي مع األخذ في نفس الوقت خطوات

كان الهدف هو توفير ضمانات كافية للمستهلكين من القطاع المصرفي، و ضمان و
  .المالي في النظام و لتعزيز الثقة في السوق لتسهيل النمو االقتصادي اإلستقرار

  
  :و بناء عليه، تم إتخاذ التدابير التالية من قبل المصرف المركزي خالل العام

  
اجتماع دوري مع  ٧٥ أجرت دوائر الرقابة المصرفية :الدورية اإلجتماعات •

إلى ذلك ، استمرت وباإلضافة . ٢٠١٠المصارف و المؤسسات المالية في عام
اجتماعات الربع سنوية مع المصارف وفي وجود مدققي الحسابات الخارجية ، 

لمناقشة ممارسات اإلقراض وأسعار الفائدة واآلثار المترتبة على  وذلك
  .المصارف نتيجة األحداث غير المتوقعة

  
يذ بهدف وضع جدول زمني للفترة اإلنتقالية لتنف: ٣دراسة االثر الكمي لـ بازل  •

في مملكة البحرين، طلب المصرف المركزي من المصارف  ٣إتفاقية بازل 
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مقترحات لجنة بازل على نسبة كفاية رأس عن المحلية تقييم التأثيرات الناتجة 
 .المال وذلك على المستوى الفردي والموحد

 
و كجزء من سعي المصرف المركزي بشكل مستمر لمحاذاة اإلطار التنظيمي 

سات الدولية، طلب المصرف المركزي من المصارف تقديم مع أفضل الممار
. تعليقاتهم على اقتراح لجنة بازل بشأن منهجيات محاذاة المخاطر و أداء األجور

من  ٢و  ١و ستؤخذ التعليقات من القطاع كأساس لصياغة التعديالت في مجلد 
  .الدليل اإلرشادي للمصرف المركزي

  
كجزء من :  (Reporting Accountant)اإلستعانة بالمحاسبيين المؤهلين •

جهود المصرف المركزي لزيادة مواردها اإلشرافية عن قرب تم تعيين بعض 
 ١٤حيث تم تفتيش . مؤسسات التدقيق لتقوم بإجراء تفتيش ميداني للمصارف
لتشمل كال من  ٢٠١٠مصرف عن طريق المحاسبيين المؤهلين خالل عام 

شتمل التفتيش على جملة أمور منها  التأكد و أ. المصارف التقليدية و اإلسالمية
بها في ممارسة نشاط االئتمان اإلستهالكي  ةمن األلتزام و التقيد بالقواعد المعمول

  .و فرض الرسوم، و إدارة المخاطر و السيطرة عليها
  

واصل المصرف المركزي في مراقبته  :التعرض لألطراف ذات العالقة •
على أساس شهري بهدف الحد من مخاطر لإلنكشافات لألطراف ذات العالقة 

  .التركيز، و ضمان األمتثال لقواعد المصرف المركزي
  

كجزء من نهج الرقابة المصرفية الموحدة  :المراقبة المصرفية الموحدة •
للمصارف المحلية، قام المصرف المركزي بعدة زيارات ميدانية للشركات 

و سيشل و سويسرا و الكويت التابعة لهذه المصارف في كل من المملكة المتحدة 
هذه الزيارات عبر الحدود تسهل أيضا تبادل المعلومات بين . و باكستان

  .المصرف المركزي و الجهة الرقابية للبلد المضيف
  

واصل المصرف المركزي رصده لسيولة المصارف على  :مراقبة السيولة •
و يستند . أساس أسبوعي، باإلضافة إلى تقييم السيولة على أساس ربع سنوي

تقييم مخاطر السيولة على المخاطر المصرفية المحددة فضالً  عن األحداث 
. الخارجية التي تؤثر على المصارف واستخدام كل المؤشرات الكمية و النوعية

كما أبرزت تقارير السيولة األسبوعية التي تقدمها المصارف الثغرات بين 
 .األصول و الخصوم تحت فترات زمنية مختلفة
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مراقبة المؤسسات المالية  استمرت إدارة: رير فصلية للمصارف االسالميةتقا •

بإلزام المصارف اإلسالمية بتقديم تقارير بشكل فصلي حول اإلفصاح  اإلسالمية
العام، على أن يتم مراجعتها من قبل المدققين الخارجين لهذة المصارف، حيث 

تحليل مدى شفافية وصحة تقوم اإلدارة بإستخدام هذة التقارير كأداة رقابية ل
وأن أي نقص في مستوى االفصاح يقوم . التقارير المرفوعة للجمهور 

  .المصرف المركزي بمعالجته في حينه
  

عقد المصرف المركزي االجتماعات الربع  :إجتماعات مناقشة البيانات المالية  •
أية  و السنوية مع مصارف التجزئة المحلية لمناقشة بياناتها المالية المرحلية

وعالوة على ذلك ، عقدت . إشارات غير طبيعية في البيانات المالية الخاصة بهم
اجتماعات مع المصارف في وجود مدققي الحسابات الخارجية ، لمناقشة البيانات 

، قبل أن يتم تقديم مثل هذه المعلومات لمجلس إدارة  ٢٠٠٩المالية لعام 
اس اإلعتراف بالدخل ، أسس وشملت المناقشات أس. المصرف للموافقة عليها

التقييم واألصول المتعثرة ، قائمة بالمخصصات ومدى كفايتها، األرباح المقترح 
وعالوة على ذلك ، تم حث المصارف من قبل . توزيعها ومكافئات الموظفين

٪ من مجموع  ١المركزي لوضع مخصصات عامة مجمعة بما يعادل  المصرف
  .صافي محافظ القروض

  
ومن أجل ضمان كفائة : عات مجالس اإلدارة والهيكل االداريمراقبة اجتما •

وفعالية أعضاء مجالس اإلدارة، فقد كثفت اإلدارة مراقبتها على حضور 
خالل كما أولت اإلدارة .  مجالس اإلدارة ومشاركتهم في إجتماعاتاألعضاء 

بة والمطالاهتماما خاصاً لتركيبة اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة  ٢٠١٠عام 
بأن ال تنطوي هذه التركيبة على أي تضارب في المصالح، وإلزام كافة 

كما تقوم اإلدارة .  المصارف بتعيين أعضاء مستقلين في مجالس إدارتها 
لتأكد من عدم وجود لبمراجعة الهيكل اإلداري لمختلف المصارف االسالمية 

أكد من أن كما قامت االداره بالت.  تضارب مصالح في خطوط رفع التقارير 
  .لديهاتحتفظ بخطه تعاقب للوظائف الرئيسيه  المصارف

 
من أجل تعزيز النهج اإلستباقي في اإلشراف ، أجرى  :استطالعات/ دراسات  •

خدمات الشركات الصغيرة والمتوسطة  علىالمصرف المركزي دراسات خاصة 
  .والتمويل العقاري المقدمة من قبل المصارف وشركات التمويل في البحرين
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من أجل تسهيل وتحسين اتخاذ  ) :بِنفت(معلومات االئتمانية البحرين لل مركز •
قرارات االئتمان وتحسين نوعية االئتمان في النظام المصرفي ، عمل المصرف 

بِِنِفت على توسيع نطاق خدماتها لتشمل اإلئتمانات المركزي وبالتنسيق مع 
ركات اإلئتمان غير المرخص المقدمة للشركات وتوسيع نطاق خدماتها لتغطية ش

وفي هذا الصدد ،   .لهم من قبل المصرف المركزي مثل شركات المرافق العامة
 لشركة يقوم مصرف البحرين المركزي بالتشاور مع القطاع المصرفي بالسماح

وفي   .٢٠١١أبريل  ١الرجوع إلى خدمات االئتمان للشركات إبتداءاً من  بِِنِفتل
بتوفير خدمات قيمة لعمالئها مثل خدمات الرجوع  بِِنِفت شركة هذا الصدد ، تقوم

اإلئتماني ومعلومات عن الشركات و األفراد، والتحذير من خطورة اإلقراض 
 . لبعض المقترضين

 
 :إدارات الرقابةمل عليها عاألخرى التي تاإلجراءات ن مو
 

مركزي شارك المصرف ال: العربية االتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج •
بفعالية في اجتماعات لجنة الرقابة المصرفية لإلتحاد النقدي الخليجي و ذلك من 

الجدير بالذكر أن اللجنة تقوم بتنسيق القواعد . خالل إعطاء مالحظاته للجنة
  .الرقابية للدول األعضاء

  
 مصارف قطاعلعمل مع اواصل المصرف المركزي  : EMVتطبيق نظام •

القديمة  اإلتمانية دال الشريط المغناطيسي في البطاقاتالتجزئة في المملكة الستب
وبناء عليه ، تم توجيه . pin cardsو   EMVنظامشريحة جديدة متوافقة مع ب

بحلول  EMV نظاماإللتزام بو  اإلمتثالببطاقات لالمصدرة ل المصارفجميع 
توفر للعمالء وضع أمني  EMV ـتقنية التجدر اإلشارة إلى أن  . ٢٠١٠نهاية 

  .أفضل عند استخدام بطاقاتهم باإلضافة إلى استخدامها من قبل الصراف اآللي
  

 إدارة التفتيش
 

من قبل  للمؤسسات المرخص لهادارة التفتيش خطة برنامجها للزيارات الميدانية إاتمت 
تطبق اإلدارة منهجية . دهالمصرف المركزي، والتي تضمنت تغطية شاملة او محدو

CMORTALE الى  بذلك مرخص لهم هادفةركيز المخاطر في تقييم الالتي تعنى بت
تحديد متابعة  تشمل من خالل إجراءات ميدانية تعزيز سالمة ومتانة المؤسسات المالية

االجراءات التنظيمية المطلوبة للحد من مخاطر االعسار، واحتمال فقدان الثقة في 
   .الخسائر للمودعين والمستثمرينكذلك السوق، و
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بمراجعات مقدمة من بعض المحاسبين التفتيش دارة إت الجهود التي تبذلها استكملكما 

  .توسيع نطاق الزيارات الميدانية للمصارفوذلك بهدف   المعينين
 
زيادة التركيز نحو تقييم المخاطر في القطاع المالي، حددت ونفذت االدارة  تماشياً معو

المهارات والخبرات بفي التفتيش برامج التدريب والتطوير والتي  تهدف إلى تزويد موظ
أفضل الممارسات إلدارة المخاطر بالشكل الفعال في القطاع  تطبيق الالزمة لتقييم مدى

  .المالي
  

وقد أدت اإلدارة دور فعال من خالل لجنة التدابير األمنية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع 
داخلية، بشأن جميع مصارف التجزئة، وشركات البطاقات اإلئتمانية ووزارة ال

إستمرارية تطوير وتنفيذ أنظمة لألمن مثل اإلتصال اإللكتروني ألجهزة المراقبة 
  .وكاميرات الرقابة بالمصارف، وشركات الصرافة باإلضافة إلى أجهزة الصراف اآللي

  
،  شاركت اإلدارة في اإلجتماعات الفرعية للجنة ٢٠١٠الجدير بالذكر أنه خالل العام 

دفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي ركزت على تعزيز دور الفنية لنظم الم
  .الشبكات وحلول اإلتصاالت

 
 إدارة مراقبة األسواق المالية 

 
تقوم إدارة مراقبة األسواق المالية بالتنظيم واإلشراف على سوق رأس المال في 

لضمان المملكة، وهدفها الرئيسي هو الحفاظ على شفافية وفعالية سوق رأس المال 
 : ٢٠١٠حماية المستثمر ، وفيما يلي أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل عام 

  
  

 استناداً  :خدمات وانشطة سوق رأس المال الخاضعة للترخيص واالشراف •

لسنة ) ٦٤(الحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم 

خدمات الخاضعة لرقابة ، بشأن ال٢٠٠٧لسنة ) ١(، والى الالئحة رقم ٢٠٠٦

، فقد صدر ٢٠١٠لسنة ) ٩(مصرف البحرين المركزي، المعدله بالقرار رقم 

، ٢٠١٠لسنة ) ٤٣(قرار رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي رقم 
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، بشأن ٢٠١٠ديسمبر  ٩بتاريخ  ٢٩٧٧المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 

 .واشراف المصرفإضافة خدمات سوق رأس المال الخاضعة لرقابة 
 

رئيس بموجب قرار   :رسوم الترخيص النشطة وخدمات قطاع رأس المال •

، المنشور في ٢٠١٠لسنة ) ٢٦(مصرف البحرين المركزي  رقم  مجلس إدارة

، فقد تم تحديد فئات ٢٠١٠ديسمبر  ٩بتاريخ  ٢٩٧٧الجريدة الرسمية رقم 

فة رسوم رسوم  التراخيص السنوية المستحقة للمصرف، حيث تمت إضا

التراخيص لالسواق المالية المرخص لها بتداول األوراق واالدوات والمشتقات 

المالية، ومؤسسات وبيوت التسوية والتقاص وااليداع والحفظ المركزي، 

ومختلف فئات الوسطاء في األوراق واالدوات المالية العاملين في األسواق 

الفصل الخاص بالترخيص  المالية المرخص لها، وذلك حسب الفئات الواردة في

لوسطاء األوراق المالية األعضاء في أسواق التداول وأنظمة التسوية والتقاص 

  .وااليداع المركزي ضمن مجلد التعليمات السادس

 
 بموجب المرسوم: تحويل سوق البحرين لألوراق المالية إلى شركة مساهمة •

اق المالية إلى ، تم تحويل سوق البحرين لألور٢٠١٠لسنة ) ٦٠(رقم  بقانون
شركة مساهمة مقفلة بموجب قانون الشركات التجارية، وتخضع في مزاولة 
اعمالها إلى شروط ومتطلبات مصرف البحرين المركزي والفصل الخاص 
بالترخيص واالشراف على األسواق المالية لتداول األوراق واالدوات المالية 

تم تغيير االسم من  الصادر عن المصرف ضمن مجلد التعليمات السادس، كما
سوق البحرين لألوراق المالية الى شركة بورصة البحرين بموجب المرسوم 

ديسمبر  ٣٠الصادر في يوم  ٢٩٨٠المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 
٢٠١٠ . 

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية خالل عام  :مراجعة نشرات االصدار •
نشرة إصدار الكتتابات عامة وخاصة  ٥٤، عدم ممانعتها على استخدام ٢٠١٠

بعد اإلطمئنان على إكتمال بياناتها ومعلوماتها، وفقاً لما تتطلبة معايير اإلفصاح 
 ٣٧,٢وقد بلغ اجمالي قيمة هذه االصدارات  .والنشر الصادره عن المصرف

كما قامت إدارة مراقبة األسواق المالية بإبداء مالحظاتها على .  مليار دوالر
ت إصدار لإلكتتاب الخاص والعام بعد أن تمت مراجعتها وفقاً لمعايير نشرا) ٦(

اإلفصاح والنشر، علماً بانه لم يتم إصدار هذه النشرات أو طرحها في السوق 
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لغاية نهاية العام، وذلك نتيجة عدم إستكمال وتعديل بيانات هذه النشرات التي بلغ 
 .  دوالر ٧٥١,٨٠١,٦٨٥اجمالي قيمتها 

 

من اجل تطوير وظيفة مراقبة السوق  :بة تعامالت السوق االلينظام مراق •

وحظر وتجريم كافة حاالت التالعب في أسواق التداول، فقد عمل المصرف 

، على البدء في اختيار وتشغيل نظام الي لمراقبة التعامل في ٢٠١٠خالل 

أسواق التداول في األوراق واالدوات المالية المرخص لها، بما يتناسب مع 

هذا الشأن، والذي من المتوقع تشغيله خالل احدث االنظمة المتخصصة في 

٢٠١١. 
  

إصدار الموافقة النهائية بالترخيص  :الترخيص لمؤسسات السوق واالعضاء •
باالضافة إلى . ٢٠١٠اكتوبر  ١٨بتاريخ  (BFX)لسوق البحرين المالي 

الترخيص النهائي لشركة بي اف اكس للتسوية والتقاص وااليداع المركزي، 
 (BFX)في سبيل تمكين سوق البحرين المالي . ٢٠١٠توبر اك ٥وذلك بتاريخ 

، فقد اصدر المصرف ٢٠١١من البدء في تشغيل عملياته مع بداية العام 
  : موافقاته على الترخيص لكل من

 
الترخيص النهائي لشركة بي اف اكس للتسوية والتقاص وااليداع  −

 BFX Clearing and Depository Corporationالمركزي  
(BCDC)  لتوفر خدمات االيداع وتسوية الصفقات المنفذه في هذا

  .السوق
اصدر المصرف الموافقة المبدئية للترخيص لعدد من األعضاء المتوقع  −

 : ، وهم كل منBFXانضماهم لعضوية سوق البحرين المالي 

 
− Global Commodities DMCC Dubai     
− Dynamic Commodities and Forex DMCC          
− Supama International DMCC     
− Alankit Global Resources DMCC   
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 Arab Globalأصدرت المصرف موافقته المبدئية للترخيص لشركة  −

Financial Services لالنظمام لعضوية شركة بي اف اكس للتسوية ،

 . والتقاص وااليداع المركزي

  

عاله قبل بدء والمتوقع إن يتم الترخيص النهائي لالعضاء المشار اليهم أ  

، بعد استكمال كافة األوراق ٢٠١١تشغيل عمليات سوق البحرين المالي مطلع عام 

  .والمتطلبات الالزمة للترخيص من قبل المصرف

 

، ٢٠٠٧من سنة ) ٤٩(تطبيقاً للقرار رقم  :نتائج تطبيق معايير اإلفصاح والنشر •
شر البيانات الصادر عن محافظ مصرف البحرين المركزي المتعلق باالفصاح ون

المالية السنوية والفصلية، واالخطار بمواعيد إجتماعات مجالس ادارات 
الشركات المساهمة المدرجة لمناقشة البيانات المالية فقد تم رصد ومخالفة بعض 

   :الشركات غير الملتزمة بمتطلبات القرار وعلى النحو االتي

 

 فصلي  سنوي

٤ 
عدم إصدار البيانات المالية خالل 

 يوم ٤٥
٤ 

عدم إصدار البيانات المالية خالل 
 يوم ٦٠

١   النشر بجريدتينعدم  ١   النشر بجريدتينعدم 

٧ 
عدم إخطار السوق بموعد انعقاد 

 اجتماع المجلس
٢ 

عدم إخطار السوق بموعد انعقاد 
 اجتماع المجلس

١ 
النشر بالجرائد تزامنا مع سوق 

 البحرين لألوراق المالية
١ 

نا مع سوق النشر بالجرائد تزام
 البحرين لألوراق المالية

      ١ 
عدم االعالن ودعوة الجمعية 

 العامة لالنعقاد

  

 مراقبة المؤسسات الماليةإدارة 
 

نهجها المتبع في مراقبة  ٢٠١٠دارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام إواصلت 
التفصيلية  التقارير التحليلية و، كبيةالشركات عبر استخدامها مختلف االدوات الرقا

للشركات وعقد االجتماعات مع ادارات الشركات المرخص لها وطلب المعلومات من 
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، باالضافة الى المراقبة المستمرة لترتيب الداخلي مع ادارات المصرفوا اتالقطاع
  .لوضع الشركات من خالل تبادل المراسالت

   
تثمارياً منشأ صندوقاً اس ١٣ بترخيص ٢٠١٠مصرف البحرين المركزي خالل عام  قام

 Unit)ثاني صندوق استثماري يرخص كعهدة استثمارية في هيئة  يعتبر أحدها ، محليا
Trust) واللوائح و التوجيهات التي تنظم عمل الصناديق  العهد المالية وفقا لقانون

 مصرف أيضا ال قاموقد  . االستثمارية ضمن المجلد السادس من الدليل االرشادي
لتسويق للمقيمين في ا بهدف ستثماري منشأ خارج البحرينصندوق ا ٢١٥ بترخيص

 ٢٢٨الى ما مجموعه بذلك يصل مجموع الصناديق االستثمارية المرخصة البحرين، و
  .الماضي خالل العام صندوقاً استثمارياً

  
الصناديق االستثمارية للوائح وتوجيهات  متثالا  مراقبةكجزء من دورها اإلشرافي في و

 المالية مؤسساتمراقبة ال إدارة ، واصلتمركزي التي تنظم عملهامصرف البحرين ال
يونيو  ية المنشأة محلياً و المرخصة خالل الفترة ما قبلتصنيف الصناديق االستثمار

نهاية  وفي. للتصنيف المعتمد حسب الهيكل التنظيمي للصناديق االستثمارية ، وفقا٢٠٠٧
من إجمالي عدد الصناديق ٪ ٨٩المصنفة بلغت نسبة الصناديق االستثمارية ، ٢٠١٠عام 

  .٢٠٠٩عام  في٪ ٦٢، مقارنة بنسبة  االستثمارية المحلية
 

االستثمارية المنشاة  الصناديق اإلدارة عملية رصد اداءباإلضافة إلى ذلك، واصلت ا
االستثمارية الخاصة،  سياساتها، فضال عن محلياً وامتثالها للوائح وتوجيهات المصرف

أكثر  على نحوٍ اعداد تقارير ه العمليةهذ تطلبتوقد . وتفصيل يةشمول على أساس أكثر
استراتيجية  كانتهاكتقارير  بالصناديق األطراف ذات الصلة من قبل تواتراً

  .على سبيل المثالاالستثمار
  

  مراقبة قطاع التأمين
 

 Insurance)التأمين لسوق السنوي التقرير بإصدار التأمين قطاع مراقبة إدارة قامت
Market Review) قطاع ألوضاع مفصال وصفًا التقرير وتضمن . ٢٠١٠يونيو في 

 التقارير لتوحيد وضعت التيرقابية ال المتطلبات بفضل وذلك البحرين في التأمين
من  أكبراً قدر للقارئ يوفر بما المملكة، في التأمين شركات قبل من المقدمةرقابية ال

وضح التقرير إرتفاع أقساط التأمين اإلجمالية في حيث أ .التأمين سوق المعلومات حول
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مليون دينار بحريني وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي  ٢٠٠مملكة البحرين إلى 
  .٢٠٠٩في عام  ٪٢,٥٩إلى 

  

كما قامت إدارة مراقبة التأمين بالمصرف بإخضاع شركات التأمين إلى جملة من 
  :واستقرار الوضع المالي لهذه الشركات وهيالخطوات االحترازية للتأكد من متانة 

 

طلب المصرف من شركات التأمين المحلية بتزويده بالبيانات المالية واإلجتماع  •
مع المصرف بحضور المدقق الخارجي للشركة قبل عرضها على مجلس 

 .اإلدارة للموافقة عليها

  

ت شركات نتيجة لألزمة المالية العالمية الراهنة والتي أثرت على إستثمارا •
التأمين المحلية والعالمية، واصل المصرف جهوده بعقد إجتماعات مع شركات 
التأمين الوطنية العاملة في البحرين لقياس مدى تأثير األزمة وتحديد اإلجراءات 

كما تقوم اإلدارة شهرياً بإستالم تقرير من . الالزم إتخذتها من قبل تلك الشركات
 .هذه الشركات حول وضع اإلستثمار

  

قامت اإلدارة بإجراء الترتيبات القانونية الالزمة لتحويل كافة األعمال التأمينية  •
لشركات التأمين المرخصة من المصرف والعاملة في المملكة العربية السعودية 
إلى الشركات المؤسسة حديثاً وذلك في أعقاب  صدور قانون التأمين في المملكة 

) ٦٦(مال هذه الشركات بحسب نص المادة حيث تم تحويل أع. العربية السعودية
من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 

، وقد تم اإلنتهاء من إعالن طلب إجراءات التحويل ٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(
كما تم إصدار قرار الموافقة النهائية من قبل المصرف . لعشرشركات معفاة

  .ذه الشركاتلتحويل أعمال ثمانية من ه

  
قام المصرف بالتنسيق مع جمعية التأمين البحرينية بإعداد مسودة مقترح إنشاء صندوق 
تعويض المتضررين من حوادث المركبات بهدف توفير تغطية للمتضررين في حالة 
عدم وجود وثيقة تأمين سارية المفعول للمركبة المتسببة في الحادث أو عدم التحقق من 

  . في حالة إعسار شركة التأمينهوية المركبة أو 
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باإلضافة إلى ذلك، قام المصرف بإتخاذ اإلجراءات االزمة لتعديل ترخيص بعض 
الشركات التي خالفت قوانين وأنظمة المصرف المشار إليها في مجلد تعليمات التأمين 

كما واصل المصرف جهوده لحل الخالفاات بين حملة الوثائق ).  المجلد الثالث(
 .لتأمينوشركات ا

  
كما يلزم المصرف جميع الشركات العاملة في مملكة البحرين بالكشف عن المعلومات و 

حيث يجب أن ).  المجلد الثالث(التزام الشفافية المنصوص بها في مجلد تعليمات التأمين 
يشمل التقرير السنوي لشركات التأمين على معلومات تتعلق بوضع وأداء الشركة 

مة، اإللتزام وكفاية رأس المال باإلضافة إلى إدارة األخطار المالي، تقرير الحوك
 .  واإلستراتيجيات المتبعة

  
  إدارة االستقرار المالي

  
إجراء الرقابة االحترازية للنظام المالي  ٢٠١٠في عام   واصلت إدارة االستقرار المالي

شأن ككل لتحديد المجاالت ذات المخاوف المحتملة وإجراء البحوث والتحليالت ب
  :ة أداء المهام االساسية التاليةرالقضايا المتعلقة باالستقرار المالي كما واصلت اإلدا

  
إصدار مطبوعات مختلفة مثل تقارير االستقرار المالي النصف سنوية، التقرير  •

التطورات النقدية  االقتصادي السنوي، تقرير ميزان المدفوعات السنوي، تقرير
باالضافة إلى .  ف سنويصنذار المبكر النالفصلي، و تقرير االوالمالية 

 .المنشورات الدورية االخرى التي ترصد التطورات المحلية والدولية
  

إجراء بحوث عامة بشأن القضايا المتعلقة باالستقرار المالي في البحرين وإقامة  •
 .عدد من المحاضرات عن تطورات االستقرار المالي لمختلف الضيوف

  
لومات االحصائية والبيانات المالية التي يتم إصدارها جمع وتصنيف ونشر المع •

 .من خالل النشرة االحصائية الشهرية ونشرة المؤشرات االقتصادية
  

إجراء الدراسات االستقصائية السنوية مثل مسح القوى العاملة، مسح بطاقات  •
مسح االستثمار في الحوافظ  اإلئتمان، مسح الرقم القياسي ألسعار المستهلك،

يه والمسح الجغرافي للمصارف الدولية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية المال
(BIS). 
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٣٠ رات األنظمة التشريعية والرقابيةتطو : ٣الفصل 
 

مع المؤسسات والوكاالت الدولية والتفاعل مع جميع الكيانات ذات  التنسيق •
 .األهمية بالنسبة للمصرف

  

  :مايلي ٢٠٠٩من بين التطورات الهامة االخرى خالل عام 
 

نصف سنوي يهدف  داخلي، وهو تقرير تقرير االجهاد للقطاع المصرفيإعداد   •
 ثارها بناءآوقياس في البحرين  المصارففي  الكامنة نقاط الضعفإلى تحديد 

 .افتراضيةعلى صدمات 

 

يهدف   نصف سنوي داخليوهو تقرير  مؤشرات السالمة المالية ،تقرير  إعداد •
رة ختاالمة ومتانة القطاع المصرفي من خالل استخدام مجموعة مإلى تقييم س

 .حسب الممارسات الدولية من مؤشرات السالمة المالية
 

 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، االستثمار في الحوافظ المالية تقرير إعداد •
في السنة خالل المستثمرة  وهو تقرير يلخص التغيرات في الحوافظ الماليه

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ن المركزيتطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحري .٤
  

  
   الجديدة التراخيص

 
    النقد إصدار

 
    )RTGS  &SSS( المدفوعات نظام

 
   التدريبية البرامج

  
  مشاريع تقنية المعلومات

 
   العمل وورش واالجتماعات والندوات المؤتمرات في المشاركة

 
  المركزي البحرين لمصرف التنظيمي الهيكل

  
  

لفصلا  

٤
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  التراخيص الجديدة
  

 :مؤسسة مالية وأفراد كالتالي ١٤ترخيص و تسجيل  ٢٠١٠تم خالل عام 
  

 )فرع(مصرف قطاع جملة  - بنك كنارا .١

  فرع لشركة تأمين أجنبية - شركة زيورخ للتأمين .٢

 وسيط تأمين  -م .م.شركة ايس لوساطة التأمين ذ .٣

 خبراء التأمين االستشاريون  -شركة االفق لالستشارات التأمينية  .٤

 -) مقفلة(ب .م.شركة إدارة أصول الهيئة العامة للتأمين اإلجتماعي  ش .٥

  )١(ية فئة شركة أعمال أستثمار

شركة أعمال أستثمارية فئه  -) م(ب .م.ش) البحرين(البن  –شركة ساراسن  .٦

)٢(  

شركة أعمال استثمارية فئه  - ) م(ب .م.ش) البحرين (شركة البن كابيتال  .٧

)٣(  

توفير خدمات الدعم فى  - )مقفلة.(ب.م.ش النقد لخدمات سيكيور شركة .٨

  القطاع المالى

  مسجلوا اسهم  -م .م.شركة البحرين لتسجيل االسهم ذ .٩

مشغلوا انظمة التسوية  -) م.(ب.شركة بي اف اكس للمقاصة وااليداع م .١٠

 والتقاص وااليداع المركزي 

مشغلوا أسواق وانظمة التداول في  -) م(ب .م.شركة بي اف اكس ش .١١

  االوراق واالدوات المالية

  جمعية مهنية مسجلة -رفية بالبحرين صالجمعية الم .١٢

هيئة  -دارات لدول مجلس التعاون الخليجي معهد أعضاء مجالس اإل .١٣

 مهنية مسجلة

 خبير اكتواري مسجل -سوان بون تان . د .١٤

  
على الرغم من االوضاع اإلقتصادية التى تمر بها األسواق العالمية مازالت مملكة 
البحرين تتمتع بمناخ استثماري مستقر، باالضافة الى وجود قوانين وضوابط الزمة 
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٣٣ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 
 

و قد جعل هذا البحرين األختيار االول للعديد من المؤسسات . ليلتنظيم القطاع الما
  . المالية التى قررت أن تتمركز وتنطلق في المنطقة ابتداءاً من البحرين

  

مشغلوا أنظمة التسوية "كما تم تأسيس شركات ذات أنواع تراخيص جديدة وهى  

األوراق واألدوات مشغوا أسواق وأنظمة التداول في "و " والتقاص وااليداع المركزي

بعد أصدار القوانين المنظمة لالسواق المالية والتى تخضع لرقابة مصرف " المالية

هذا و باالضافة الى البدء  في تسجيل الجمعيات و الهيئات المهنية . البحرين المركزي

.تماشيا مع منهجية المصرف الجديدة و طبقاً لقانون مصرف البحرين المركزي  
  

  )RTGS  &SSS(نظام المدفوعات 
  

 ٣٥٠,٧٨٧) RTGS(بلغ مجموع التحويالت المصرفية عن طريق نظام الدفع اآلني 
  -:موزعة على النحو التالي  ٢٠٠١خالل العام  بليون دينار بحريني ٤٢,٨عملية بمبلغ 

  
من خالل النظام  قطاع التجزئةبلغ عدد التحويالت المصرفية بين مصارف  •

بليون ديناربحريني وذلك  ٣٥,٤ويل بمبلغ عملية تح ٩٦,٩٠١المذكور أعاله 
  .٢٠١٠خالل عام 

  
عملية  ٢٥٣,٨٨٦كما بلغ عدد تحويالت الزبائن من خالل هذا النظام أيضاً  •

  .٢٠١٠بليون دينار بحريني وذلك خالل عام  ٧,٤تحويل بمبلغ 
  

وبلغ مجموع عدد العمليات المصرفيه من خالل نظام تسوية األوراق المالية  •
)SSS (٢٠١٠بليون دينار بحريني خالل عام  ٤,٣ ملية تحويل بمبلغع ٩٦٤. 

 

  المقاصة
  

خالل  دينار بحريني بليون ٤,٤شيك بمبلغ  ٣٫١١٢,٨٨٩بلغ عدد الشيكات المتداولة 
 .مليون دينار بحريني ١٧,٨شيك بقيمة  ١٢٫٥٩٢بلغ  يومي أي بمعدل ، ٢٠١٠عام 
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٣٤ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 
 

  ) البنفت(شبكة الصراف اآللي 

حيث ). البنفت(المركزي بعمليات التسوية لشبكة الصرف اآللي  يقوم مصرف البحرين
) البنفت(بلغ عدد عمليات السحب المحلية من خالل نظام شبكة الصرف اآللي 

أي بمعدل  ٢٠١٠خالل عام   مليون دينار بحريني  ٤٦٩,٦بمبلغ  عملية ٥,٠٤٣,٧٥٢
 .رينيمليون دينار بح ١,٢٨٧بمبلغ عملية سحب تقريباً ١٣,٨١٨يومي بلغ 

  
  

 إصدار النقد
  

  :٢٠١٠اإلنجازات التي تم تحقيقها في إدارة إصدار النقد خالل عام  فيما يلي أهم
  

التجزئة و محالت الصرافة العاملة  مصارفقامت اإلدارة بزيارات تفتيشية إلى  •
للمعايير  المصارففي مملكة البحرين، وذلك للتأكد من مطابقة آالت العد لدى 

  .م٢٠٠٨يف الدينار البحريني الجديد والذي صدر في عام المطلوبة لكشف تزي
 

مصارف قطاع تعميماً الى جميع  ٢٠١٠مايو  ١١درت اإلدارة بتاريخ أص •
التجزئة العاملة في مملكة البحرين بخصوص عمليات سحب وإيداع المبالغ التي 

م، ٢٠١٠يونيو  ١ابتداء من (RTGS)سوف تتم من خالل نظام التسويات األنية 
التجزئة توفيرمبالغ كافية في حساباتهم لدى  مصارفذي يقتضي من جميع وال

المصرف المركزي أثناء قيامهم بعمليات السحب حيث سيتم خصم المبالغ 
وفي األول من شهر يونيو تم تطبيق عمليات السحب . مباشرة من حساباتهم

 . (RTGS)وإيداع المبالغ خالل نظام التسويات األنية 
 

مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد أصدرت اإلدارة أطقم ضمن إحتفاالت  •
فضية تذكارية تحتوي على سته قطع فضية من المسكوكات المعدنية المتداولة 

 .دينار بحريني للطقم الواحد ٦٠حالياً وتم بيعها للجمهور الكريم بسعر 
 

احل في نطاق توعية الجمهور الكريم بالخصائص األمنية للدينار البحريني ومر •
تطور العملة البحرينية، قامت اإلدارة بإعداد فيلم وثائقي توعوي عن الخصائص 
األمنية لإلصدار الرابع للدينار البحريني حيث يعرض في متحف النقود 

 .بالمصرف لزواره وضيوفه
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٣٥ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 
 

استمرت اإلدارة بعملية العد والفرز واإلتالف المباشر بواسطة آلة العد والفرز  •
مباشر بسجالت اإلدارة، حيث بلغت كمية اإلتالف الجديدة، وربطها ال

لجميع اإلصدارات النقدية  ٢٠١٠خالل عام دينار بحريني  ٣٣,٧٩٠,٥٦٠
الورقة النظيفة من  عملية فرز( البحرينية حيث قامت اإلدارة باإلتالف المباشر

الورقة الغير صالحة لالستعمال حيث تتلف الورقة النقدية الغير صالحة 
قائياً بواسطة جهاز تقطيع خاص يقطع الورقة الى قطع صغيرة جداً لالستعمال تل

اليمكن إستخدامها مره أخرى ويتم إحراق القطع الصغيرة فيما بعد بواسطة 
 ٢٧,٠١١,٥٦٠  هخالل العام وبلغ  قدر )محرقة خاصة محكمة تمنع تلوث البيئة

ت الى آخر تتم هذة العملية من وق( ، أما اإلتالف الغير مباشرينار بحرينيد
للفئات النقدية الصغيرة واإلصدارات النقدية القديمة بواسطة آلة تقطيع خاصة 

 .بحريني دينار ٦,٧٧٩,٠٠٠فبلغ  )وتحت إشراف المدقق الخارجي للمصرف
 

دينار بحريني  ٩٨٨,٤٨٠,٨٧٥مبلغ  ٢٠١٠بلغت عمليات السحوبات اليومية خالل عام 
بلغ النقد و. دينار بحريني ٩٥٧,١٣٦,٦٧٠بلغ بينما بلغت عمليات اإليداعات اليومية م

حيث تمثل المسكوكات المعدنية  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١دينار في  ٤٣٧,٧٥٥,٢٦٥المتداول 
دينار، وبلغت قيمة األوراق  ٤٢٤,٣٥١,٩١٠دينار واألوراق النقدية  ١٣,٤٠٣,٣٥٥

من  ٪٩٦,٦٦٥دينار، حيث تشكل ما نسبته  ٤١٠,٢٠٠,٣٢٥النقدية الجديدة المتداولة 
إجمالي األوراق النقدية المتداولة بينما بلغت قيمة األوراق النقدية القديمة المتداولة 

   . ٪٣,٣٣٥دينار أو ما نسبته  ١٤,١٥١,٥٨٥
  
  
  برامج التدريبية ال
 

في مختلف  ابق على تطوير قدرات موظفيهدأب مصرف البحرين المركزي كما في الس
ا كبيرا برفع مستويات أداء لى المصرف اهتمام، أو٢٠١٠وفي عام .  المجاالت المهنية

من خالل الحصول على المؤهالت المهنية المتخصصة باإلضافة الى اكتساب  موظفيه
  .المعارف والمهارات الفنية والتقنية، وذلك على كفالة المصرف

  
  :تم ما يلي وتطوير تلك القدرات، هذه االلتزامات ولتحقيق

  
دات مهنية متنوعة في مجاالت شتى مثل موظفاً للحصول على شها ١٨دعم  •

 .التمويل، المحاسبة، التأمين والموارد البشرية
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موظفاً  ٨٤تنظيم برنامج تدريبي خاص في مجال إدارة المخاطر لتعريف  •
مشاركاً بآخر التطورات والمنهجيات في مجال تقييم المخاطر وكيفية االستفادة 

  .واالئتمان والعمليات والسيولةمن الخبرات السابقة في إدارة مخاطر السوق 
هذا وقد تم تنظيم البرنامج التدريبي بالتعاون مع المؤسسة العالمية لمحترفي 

 ).GARP(المخاطر 
 

موظفاً  ١٧٣توفير فرص التدريب لتنمية مهارات وقدرات ما مجموعه  •
دة التامة من برامج معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، وذلك واالستفا

موظفاً في مجاالت تشمل مراقبة المصارف والمؤسسات المالية،  ٨٩ريب بتد
 .التأمين، اإلدارة ومهارات الحاسب اآللي

 
، وهو FSI-Connectمن موظفي المصرف في برنامج  ١٢٠إلحاق اكثر من  •

مصدر الكتروني تعليمي ومعلوماتي مختص بمراقبي القطاع المالي في جميع 
ه تقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال الدراسات انحاء العالم، والذي من شأن

المصرفية المركزية، بما في ذلك المواضيع الرئيسية حول إدارة المخاطر 
 .والتمويل واالدوات المالية، التأمين، والدفع والتسوية وغيرها

  
  

  مشاريع تقنية المعلومات
  

  :مشاريع كالتالي، قامت ادارة تقنية المعلومات بانجاز عدد من ال٢٠١٠خالل عام 
  

تعمل إدارة تقنية المعلومات على تحديث  :تطوير نظام إدارة الحسابات  •
وتطوير مختلف األنظمة في المصرف بصفة مستمرة تماشيا مع الخطة 

فقد . اإلستراتيجية المرسومة لمواكبة آخر المستجدات في عالم التكنولوجيا
أفضل  يتوافقذي تم البدء باعتماد نظام إدارة الحسابات الحديث ال

  .المجال االممارسات العالمية في هذ
  

تماشيا مع الخطة اإلستراتيجية والتي تهدف إلى  : إدارة االحتياطينظام  •
تطوير وتحديث جميع األنظمة المعتمدة في المصرف قامت إدارة تقنية 
المعلومات بإجراء االختبارات األخيرة على نظام إدارة االحتياطي الذي 

هذا النظام من شأنه أن . ه كليا في الربع األول من العام الجاريسيتم اعتماد
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يربط إدارة االحتياطي بنظرائها من المؤسسات المالية ومدراء المحافظ 
 .االستثمارية الخارجية لتوفير مختلف التقارير المطلوبة 

 
 :مع نظام الدفع اآلني) يداعالإ/ سحب ال(إصدار النقد  ربط نظام إدارة •

المعلومات في المصرف وأنظمة الدفع من أولويات واهتمامات  يعتبر أمن
إدارة تقنية المعلومات لهذا فان اإلدارة تعنى بشان تطوير وتحديث األنظمة 

واستكماال لتلك ، لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها أنظمة الدفع
االحتياطات فقد تم ربط نظام الدفع اآلني بنظام إدارة إصدار النقد الخاص 

  :السحب واإليداع  ألهداف منها ب
o  إجراء السحوبات قطاع التجزئة التأكيد على إمكانية مصارف

المطلوبة بالدينار البحريني من مصرف البحرين المركزي عند توفر 
 . السيولة الكافية من قبل المصرف المعني

o  بعد إيداعها المبالغ لمصارف قطاع التجزئة توفير السيولة الفورية
بحريني في مصرف البحرين المركزي بالتوافق مع أي بالدينار ال

  .مدفوعات أخرى مع نظام الدفع اآلني

 

 
   وورش العمل واالجتماعات ي المؤتمرات والندواتالمشاركة ف

  

بلغ عدد المؤتمرات التي نظمتها وحدة االتصال أو ساهمت في دعمها خالل عام  
متخصصة تقام سنوياً في مملكة مؤتمراً أو فعالية تنوعت بين مؤتمرات  ٦٠بـ  ٢٠١٠

  .البحرين، أو مؤتمرات تنظم ألول مرة

  :ولهذا العام عمد المصرف تكثيف جهوده على ثالث مؤتمرات رئيسية

عشر على التوالي  ةالمؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية الذي يقام للمرة السابع •
من خالل  وقد حرصنا على تقديم كل الدعم لهذا المؤتمر. في مملكة البحرين

ن العالم ما زال يعاني من أوبالرغم من . التعاون المطلق مع الجهة المنظمة
تبعات األزمة االقتصادية إال أن عدد المشاركين كان أكبر من السنة الماضية 

دولة وهذا داللة على أهمية  ٥٠مشارك من ما يقارب  ١٥٠٠حيث وصل إلى 
 .المؤتمر والقيمة الكبيرة التي يتمتع بها
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٣٨ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 
 

من قادة  بحضور كثيف ٢٠١٠عام حظي ملتقى الشرق األوسط للتأمين لما ك •
إن  حيثمشاركاً،  ٤٥٠حيث بلغ عدد المشاركين  صناعة التأمين العالمية

موضوع ناقش المشاركين وقد .  متميزةموضوعات المؤتمر لهذا العام كانت 
أمين في التي ستحدد إطار المسار المستقبلي لصناعة الت» العودة إلى األسس"

النظرة المستقبلية لصناعة التأمين ودور الجهات التنظيمية كذلك ناقش المنطقة، 
 .لتعزيز دور قطاع التأمين

 
وللمرة األولى تم إختيار مملكة البحرين لعقد الملتقى السنوي لرابطة مراقبة  •

وقد كان هذا الملتقى ساحة الجتماع مراقبين التأمين  (IAIS)التأمين 
هذا المجال من مختلف الدول مع أعضاء الرابطة الدولية  والمختصين في
تنظيم والترتيب الذي ال، وأثنى المشاركون كثيراً على )IAIS(لمراقبي التأمين 

مما حدا . حظي به هذا المؤتمر، واعتبروه من أنجح الملتقيات التي عقدت سابقاً
  .قى السنوي للتأمينبها التفكير جدياً بقيام المصرف باإلشراف مستقبالً على الملت

  

" لتأمينللمبادرات الرقابية ل"حصل مصرف البحرين المركزي على جائزة العام و قد 
نظمته الذي  ٢٠١٠التأمين لمنطقة الشرق األوسط للعام  جوائزتوزيع في حفل وذلك 

وقد حصل المصرف على هذه الجائزة نتيجةً . ٢٠١٠أبريل  ٧إنشوركس في دبي في  
بشأن الئحة شروط  ٢٠٠٩الذى تم إصداره والعمل به في يوليو ) ١١(للقرار رقم 

وإجراءات القيد في سجالت خبراء ووسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين، حيث 
اشترط هذا القرار بأن يكون الخبراء اإلكتواريين ووسطاء التأمين وممثلي شركات 

شهادات جامعية التأمين حاصلين على مؤهالت علمية محددة، إضافة إلى خبرات و
معترف بها وبهذه الخطوة أصبح المصرف أول جهة رقابية في الشرق األوسط تفرض 
مثل هذه المؤهالت التأمينية والتي من شأنها تعزز وعي وإطمئنان مستهلكي التأمين في 

  .المملكة

  

من باإلضافة إلى ذلك، تمكن مصرف البحرين المركزي وللسنة الثالثة على التوالي 
في صناعة التأمين كأفضل مركز مالي " التكافل، مجال في كز الصدارةإتخاذ مر
وذلك نتيجة لجهود المصرف الفّعالة في تطوير القوانين واألنظمة والتقارير " التكافلي

  .٢٠١٠المالية للتأمين التكافلي في يوليو 

  
 عدة دول عالمية للمثليتنظيم عدد من الزيارات  على وقد حرص المصرف هذا العام

الى المملكة وذلك من أجل إيجاد فرص وبدائل لتطوير صناعة الخدمات المصرفية في 
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٣٩ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 
 

مطلع هذا العام، كما قام  غمملكة البحرين مثل الزيارة التي قام بها وفد لوكسمبور
السفير األسترالي والسفير السنغافوري بزيارة إلى المملكة، إلى جانب وفد من جامعة 

  .المصرف في كل عام تقوم فيها بزيارة المملكةحرص على زيارة تداردن التي 
  
كما بادر مصرف البحرين المركزي، باالشتراك مع معهد البحرين للدراسات  

المصرفية والمالية الستضافة العديد من الندوات المتخصصة وتنظيم ورش العمل الفنية 
. اليةتهدف إلى توسعة المعرفة بالتطورات العالمية في المجاالت المصرفية والم

وتحرص وحدة االتصال الخارجي على دعوة المعهد في كل مؤتمراتها لتعريف 
المشاركين بدور المعهد والمنتجات والخدمات التي يقدمها وكيفية االستفادة منه في قطاع 

  .الخدمات المالية
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٤٠ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: 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   

المدير التنفيذي 
 للعمليات المصرفية

 إدارة
الحسابات ٍ  

 إدارة
الموارد البشرية  

والخدمات

 مراقبة األسواق المالية

التدقيق / ضمان الجودة
اخليالد  

 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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٢٠١٠ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  يةالبيانات المال .٥  
  

 المرآزي البحرين مصرف إدارة مجلس إلى المستقلين الحسابات مدققي تقرير
  الموقر

 
  العمومية الميزانية 
 
   والتوزيع والخسائر األرباح حساب 
 
 المنتهية للسنة والتوزيع والخسائر األرباح وحساب الميزانية حول إيضاحات 

  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ في
  

  
  

  

لفصلا  

٥
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٤٢ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي  تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى

  الموقر
  

المصرف ("ة لمصرف البحرين المركزي المرفق الميزانية العموميةلقد قمنا بتدقيق 
 المتعلق ، وحساب األرباح والخسائر والتوزيع٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في ") المركزي

  . للسنة المنتهية في ذلك التاريخ
  

  مسئولية اإلدارة
  

تعد اإلدارة مسؤولة عن إعداد الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع 
وبما يتفق مع المرسوم الملكي  ٢رقم إلعداد المبين في إيضاح ألساس اوفقاً المتعلق 

، وعن تلك الرقابة الداخلية التي تعدها اإلدارة ضرورية لتمكين ٢٠٠٦لسنة  ٦٤رقم 
خاليةً من أية  المتعلقإعداد الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع 

  .طأأخطاء جوهرية سواء كانت بسبب االحتيال أو الخ
  

  مسئولية مدققي الحسابات 
  

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

خالقيات المهنية ذات تتطلب هذه المعايير منا اإللتزام باأل. وفقاً لمعايير التدقيق الدولية
العالقة وأن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن 

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

تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيده للمبالغ 
. المفصح عنها في الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع واإليضاحات

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

عند تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار نظم و. الناتجة عن تجاوزات أو أخطاء
الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر 
والتوزيع بصورة عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل 

ة نظام الرقابة األوضاع القائمة، ولكن ليس لغرض إبداء رأي مهني حول مدى فعالي
كما تتضمن أعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة السياسات . الداخلية للمصرف المركزى
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٤٣ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

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

  
التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من إبداء رأي  وباعتقادنا إن أدلة

  . تدقيق
  

  الرأي
  

تم المتعلق أن الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع  ،في رأينا
من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم  م،اعداده

حساب األرباح والخسائر والتوزيع وبموجب المرسوم الملكي للميزانية العمومية و ٢
  .٢٠٠٦لسنة  ٦٤رقم 

  
  
  
  
  
  ٢٠١١مارس  ١٥

  المنامة، مملكة البحرين
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٤٤ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

  
 مصرف البحرين المركزي

  الميزانية العمومية 
  )آافة المبالغ مبينة بآالف الدنانير البحرينية(

 
  ديسمبر ٣١كما في 

إيضاحات ٢٠١٠ ٢٠٠٩
    
  الموجودات   
   

  ذهب ٣  ٢,٥٠٠ ٢,٥٠٠
  إحتياطيات أجنبية ٤, ٣  ٢,٢٦٧,٦٦٩ ١,٨٥٨,٨١٧
  مبالغ مستحقة من وزارة المالية ٥  ١٠٥,٢٩٨ ١٧٧,٧٨٠
  نقد ومبالغ مستحقة من مصارف محلية وأذونات خزانة  ٦  ١,٣١٩ ٩,٢٠٧
  موجودات أخرى ٧  ٨,١٨٣ ٦,٥٧٢
  معدات   ١,٧٨٠ ٢,٠٩٩

    
 أجمالى الموجودات  ٢,٣٨٦,٧٤٩ ٢,٠٥٦,٩٧٥

    
   
المطلوبات   

  النقد الورقي والمعدني المتداول ٣  ٤٣٦,٩٨٥ ٤٠٥,٦٢٦
  ودائع بالدينار البحريني   ١,٢٨٩,٧٩٣ ١,٠٣٣,٦٨٢
  ودائع أخرى    ١٥٦,٦٠١ ١٢٢,٠٧٨
  مبالغ مستحقة لحكومة مملكة البحرين    ٥,٥٠٠ ٨,٥٠٠
  مخصص للعمالت المسحوبة    ٦,٢٧١ ٦,٢٨٦
  ذمم دائنة أخرى ٨  ٤,٩٢١ ٣,٨٣٠
  مبالغ مستحقة لمصارف مركزية أخرى   ١,٦٦٠ ٤١٤

    
 أجمالى المطلوبات  ١,٩٠١,٧٣١ ١,٥٨٠,٤١٦

    
أموال رأس المال   

  رأس المال ٩  ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
  إحتياطي عام ١٠  ١٨٨,٢١٦ ١٨٢,٧١٦
  طي طوارئإحتيا ١١  ٨٠,٩١٥ ٧٧,٠١٥
  احتياطي إعادة التقييم ١٢  ١٥,٨٨٧ ١٦,٨٢٨

    
أجمالى رأس المال   ٤٨٥,٠١٨ ٤٧٦,٥٥٩

   
أجمالى المطلوبات ورأس المال   ٢,٣٨٦,٧٤٩ ٢,٠٥٦,٩٧٥

 

  

 

 
 

  
        ــــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــ

    رشيد المعراج          قاسم فخرو
مجلس اإلدارة رئيس         المحافظ       
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٤٥ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

 مصرف البحرين المركزي

   حساب األرباح والخسائر والتوزيع
  )آافة المبالغ مبينة بآالف الدنانير البحرينية(
  

   ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
إيضاحات  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  

   
الدخل   
    

  دخل الفوائد   ٢٥,٣٨٧ ٢٨,١٠٨
  وفات الفوائدمصر  (٥,٣٥٠)  (٥,٠٦٥)

     
  صافي دخل الفوائد    ٢٠,٠٣٧          ٢٣,٠٤٣

     
  رسوم التسجيل والترخيص   ٥,٢٨٠  ٥,٦٠٤

  مكسب تحويل عمالت ناتجة عن بيع دوالرات أمريكية    ٤,٧٦٦             ٣,٨٣٦        
  صافي مكسب محقق من إستثمارات    ٥,٠٣١             ٨,٣٤٩        
  أخرى   ٨٥٦                ٦٢٤           

     
٣٥,٩٧٠ ٤١,٤٥٦     

     
المصروفات   
     

  تكلفة الموظفين  (١٠,٢٥٧)  (٩,٨٠٩)
  مصروفات عامة وإدارية  (٦,٣٢٦)  (٦,٠١٨)

  رسوم صناديق مدارة واستشارية    (٩٦٦)  (٩٣١)
  مصروفات إصدار العملة الورقية  (٣,٠٠٤)  (٢,٠٨٣)

     
(١٨,٨٤١)  (٢٠,٥٥٣)    

     
     

ربح السنة قبل المخصص   ١٥,٤١٧ ٢٢,٦١٥
     

  مخصص االضمحالل ٤ (٥١٧)  -
     

صافي ربح السنة   ١٤,٩٠٠ ٢٢,٦١٥
     

  محول إلى إحتياطي طوارئ ١١ (٣,٩٠٠)  (٥,٦١٥)
  محول إلى اإلحتياطي العام  ١٠ (٥,٥٠٠)  (٨,٥٠٠)

     
الرصيد المستحق الدفع لحكومة مملكة البحرين   ٥,٥٠٠            ٨,٥٠٠
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٤٦ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

للسنة المنتهية في  إيضاحات حول الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

)كافة المبالغ مبينة بآالف الدنانير البحرينية(  

  

  األنشطة  ١
  

بموجب شأة عامة أسست منهو ") المصرف المركزي("البحرين المركزي إن مصرف 

وهو . ٢٠٠٦سبتمبر  ٧قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية في تاريخ 

الصادر من صاحب الجاللة  ٢٠٠٦لسنة ) ٦٤(المرسوم الملكي رقم يعمل بموجب 

  .الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين

  

ى االستقرار النقدي والمالي الحفاظ علإن مصرف البحرين المركزي هو المسؤول عن 

 .في مملكة البحرين

  

إن مصرف البحرين المركزي يطبق سياسات المملكة النقدية وسياسات سعر الصرف 

األجنبي، ويدير احتياطيات الحكومة وإصدار سندات الدين، ويصدر العملة الوطنية 

للقطاع  وهو أيضا المنظم الوحيد. ويشرف على المدفوعات في البالد ونظم التسوية

المالي في البحرين، ويغطي مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والتأمين وشركات 

البنك المركزي ليس لديه فروع أو عمليات في . االستثمار و أنشطة أسواق رأس المال

  .الخارج

  

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

  . سية، مملكة البحرينالمركزي، المنطقة الدبلوما

  

 لقد تمت الموافقة على إصدار الميزانية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع للمصرف

بناءا على قرار رئيس مجلس اإلدارة  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المركزي للسنة المنتهية في 

  .٢٠١١مارس  ١٥الموقر والمحافظ بتاريخ 
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٤٧ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

  السياسات المحاسبية الهامة  ٢
  

للسيايات المحاسبية وحساب األرباح والخسائر والتوزيع وفقاً العمومية ية تم إعداد الميزان

وقد تم تطبيق هذه السياسات باستمرار لجميع السنوات المعروضة ما لم  .الهامة التالية

  .ينص على خالف ذلك

  

  العرف المحاسبي ١-٢
  

.  م الملكيللمرسو وحساب األرباح والخسائر والتوزيع وفقاًالعمومية أعدت الميزانية 

وفقا لمبدأ التكلفة  وحساب األرباح والخسائر والتوزيعالعمومية الميزانية يتم إعداد 

  .التاريخية على أساس االستحقاق

  

  الذهب ٢-٢
 

  .يدرج الذهب بسعر التكلفة

  

  إحتياطيات أجنبية ٣-٢
  

تشتمل اإلحتياطيات األجنبية على الودائع بعد حسم الودائع المستلمة وإستثمارات 

تدرج جميع اإلستثمارات والودائع بالتكلفة بعد حسم مخصص . بالعمالت األجنبية

  .اإلضمحالل

  

بالنسبة لمحفظة إستثمارات مصرف البحرين المركزي يتم إطفاء عالوات أو خصومات 

الشراء على أساس القسط الثابت على مدى عمر االستثمار المتبقي ويتم إدراجه ضمن 

  . األرباح والخسائر والتوزيع صافي دخل الفوائد في حساب
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٤٨ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

يتم إثبات مشتريات أو مبيعات الموجودات المالية على أساس تاريخ التسوية، أي 

  . التاريخ الذي يجب فيه تسوية موجودات العمليه التي تم تنفيذها

  

  نقد ومبالغ مستحقة من مصارف محلية وأذونات خزانة ٤-٢
  

الودائع لدى البنوك المقيمة بالدينار البحريني تمثل هذه األرصدة النقد في متناول اليد، 

 .وأذون الخزانة ذات المدى القصير والسيولة العالية المستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل
 
 المعدات ٥-٢
  

تظهر جميع الممتلكات والمعدات التي يستخدمها . تضم المبان المكاتب بشكل رئيسي

تتضمن التكلفة التاريخية التكاليف المتعلقة . اكمبقيمة التكلفة ناقصاً اإلستهالك المترالبنك 

  .مباشرة باقتناء المعدات

  

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد المعدات من خالل المقارنة مع عائدات 

 .وتسجل هذه في حساب األرباح والخسائر والتوزيع. القيمة الدفترية

  

  النقد الورقي والمعدني المتداول ٦-٢
  

النقد الورقي والمعدني المتداول بعد حسم العمالت الورقية والمعدنية بالدينار  يدرج

  .البحريني المحتفظ بها في خزينة المصارف

  

  العمالت األجنبية ٧-٢
  

تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية وفقاً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ إجراء 

  .المعامالت
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٤٩ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ  يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات ذات

الميزانية العمومية على أساس السعر الرسمي للدينار البحريني مقابل الدوالر األمريكي، 

  .وأسعار اإلقفال لصرف العمالت األخرى في نهاية السنة

  

الناتجة من  )الخسائر/(من المرسوم الملكي، تسجل جميع المكاسب) أ( ٢٢وفقاً للمادة 

إعادة تقييم موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من 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 

  

المتعلقة ) الخسارة/(بات المكاسبعند استبعاد األصول المقيمة بالعمالت األجنبية، يتم اث

  .بسعر صرف العملة األجنبية لهذه األصول في حساب األرباح والخسائر والتوزيع

  

. يعاد تقييم تحركات أسعار صرف العمالت األجنبية للعقود اآلجلة على أساس شهري

يتم تسجيل المكاسب أو الخسائر من اعادة تقييم العقود اآلجلة التي لم يحن موعد 

يتها عند نهاية الشهر في احتياطي إعادة التقييم ويتم عكس هذه المكاسب أو الخسائر تسو

يتم احتساب األرباح أو الخسائر التي تنشأ عند تسوية العقود اآلجلة . في الشهر الالحق

عن طريق مقارنة سعر صرف العمالت األجنبية في وقت الشراء مع سعر صرف 

ويتم تسجيل المكاسب أو الخسائر الناتجة في العمالت األجنبية في وقت التسوية 

 .احتياطي إعادة التقييم
 
  مخصص االضمحالل ٨-٢
  

يقوم مصرف البحرين المركزي بعمل تقييم في تاريخ كل ميزانية لتحديد ما إذا كان 

يتم تقييم اضمحالل االستثمارات في  .هناك دليل موضوعي يثبت اضمحالل استثمار

العوامل التي تمت مراعاتها في تحديد ادلة موضوعية . السندات على أساس المحفظة

على اضمحالل القيمة تشمل المقارنة بين التكلفة اإلجمالية مع القيمة العادلة للمحفظة 

  .لتحديد ما إذا كان هناك انخفاظ كبير وغير مؤقت في القيمة العادلة للمحفظة
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٥٠ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

  إثبات اإليراد ٩-٢
  

  إيراد الفوائد
  

ائد على أساس الفترة الزمنية آخذيـن في االعتبار أصل المبلغ يتم إثبات دخل الفو

  . المستحق وسعر الفائدة المتعلق به

  

  رسوم التسجيل والترخيص
  

  . يتم إحتساب رسوم التسجيل والترخيص بناءاً على السنة التقويمية المتعلقة بها

  

  صافي أرباح وخسائر االستثمارات المحققة 
  

سائر االستثمار الناجمة عن بيع األصول عندما يتم استبعاد يتم احتساب صافي أرباح وخ

 .هذه األصول
 
  تكاليف الفائدة ١٠-٢
  

يتم احتساب تكاليف الفائدة على المبالغ المستحقة بالدينار البحريني والودائع األخرى 

على أساس االستحقاق باستخدام طريقة القسط الثابت ويتم ادراجها في حساب األرباح 

  .التوزيعوالخسائر و
 
  مصروفات إصدار العملة ١١-٢
  

 .يتم إثبات هذه المصروفات عند تكبدها
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٥١ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

 

  الزيادة في الغطاء المصرح به للنقد المتداول  ٣
  

٢٠١٠  ٢٠٠٩    

      

  :الغطاء المصرح به    

  ذهب  ٢,٥٠٠            ٢,٥٠٠

  ٤إيضاح  -إحتياطيات أجنبية   ٢,٢٦٧,٦٦٩    ١,٨٥٨,٨١٧

٢,٢٧٠,١٦٩    ١,٨٦١,٣١٧    

    

  المتداول النقد الورقي والمعدني (٤٣٦,٩٨٥)    )٤٠٥,٦٢٦(

     

  زيادة في الغطاء المصرح به عن النقد المتداول  ١,٨٣٣,١٨٤ ١,٤٥٥,٦٩١
 
  

من قانون البنك المركزي ، يجب أال تقل االحتياطيات األجنبية التي  ١٩وفقا للمادة 

 .٪ من قيمة النقد المتداول ١٠٠ائم، عن يحتفظ بها البنك المركزي بشكل د

  

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني كما في  ٦٦,٠٧٧ بلغت القيمة العادلة للذهب

  ).ألف دينار بحريني ٦٢,٥٣٦: ٢٠٠٩(
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٥٢ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

  إحتياطيات أجنبية  ٤
٢٠١٠  ٢٠٠٩    

      

  محافظ السندات  ٦٢٧,٤٥٤ ٦٠٠,٣٧٤

  ودائع مصرفية  ١,٦٤٧,٣٠٧ ١,٢٦٥,٠١٨

    

٢,٢٧٤,٧٦١ ١,٨٦٥,٣٩٢    

     

)٦,٥٧٥(   مخصص اإلضمحالل: محسوماً منها (٧,٠٩٢)  

    

٢,٢٦٧,٦٦٩ ١,٨٥٨,٨١٧   

  

من هذه اإلستثمارات بدرجة  ٪٩٩جمـيع السندات يتم تسعيرها في األسواق النشطة و

من السندات هي بالدوالر  ٪٩١جميع الودائـع و). ٪٩٧: ٢٠٠٩(بي بي بي أو أعلى 

بالنسبة للعمالت األجنبية األخرى، وخاصة اليورو والجنية ). ٪٩٠: ٢٠٠٩(كي األمري

تتضمن محافظ السندات صافي . يتم تحوطها بالدوالر األمريكي ٪٩٨اإلسترليني، فأن 

أرباح غير محققة للسندات المتداولة بالعمالت األجنبية غير الدوالر األمريكي وعقود 

ألف دينار بحريني المستخدمة لتحوط هذه  ٤٤٥الصرف اآلجلة الخاصة بها بمبلغ 

  ). ألف دينار بحريني ٢,٩٣٨مكسب بقيمة : ٢٠٠٩(السندات 
 

ديسمبر  ٣١ألف دينار بحريني في  ٦٣٩,٠٦٠بلغت القيمة السوقية لمحافظ السندات

  ).ألف دينار بحريني ٥٧٨,٦٢٢: ٢٠٠٩( ٢٠١٠

  

ألف دينار  ٥١٧ مبلغبالمصرف المركزي بإثبات مخصص اضمحالل  قامخالل السنة، 

  ).ال شيء: ٢٠٠٩(بحريني
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٥٣ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

  مبالغ مستحقة من وزراة المالية  ٥
  

لمستحقات والمدفوعات مقابل ايمثل هذا المبلغ الصافي المستحق من وزارة المالية 

 .المرتبطة بالحكومة والتي قام بها البنك المركزي

    

 نقد ومبالغ مستحقة من مصارف محلية وأذونات خزانة ٦
  

٢٠١٠  ٢٠٠٩    

      

٦٢١         ٨,٦٠٩  
 نقد

٦٩٨           ٥٧٨  
 مبالغ مستحقة من مصارف محلية

 أذونات خزانة صادرة من قبل حكومة البحرين   -                ٢٠

   

١,٣١٩ ٩,٢٠٧ 
 

 
 موجودات أخرى  ٧

٢٠١٠  ٢٠٠٩   

   

٢,٢٢٥      ١,٣٧٩  
 فوائد مستحقة القبض

٤,٠٣٧      ٣,٣٤٨  
لموظفين قروض ا  

١,٩٢٣ ١,٨٤٥  
 أخرى 

      

٨,١٨٣      ٦,٥٧٢  
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٥٤ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

  ذمم دائنة أخرى   ٨
  

٢٠١٠  ٢٠٠٩   

      
   

١٧٢  
   

١٦٧  
  مصروفات مستحقة 

   
٣,٦٥٨  

   
٤,٧٥٤  

  مبالغ مستحقة الدفع 

      

٤,٩٢١  ٣,٨٣٠   
 

 رأس المال ٩
  

٢٠١٠  ٢٠٠٩    

      

  رح بهالمص  ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠

      

  الصادر والمدفوع بالكامل ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠

  

 إحتياطي عام ١٠
    

٢٠١٠  ٢٠٠٩    

      

  الرصيد في بداية السنة  ١٨٢,٧١٦ ١٧٤,٢١٦

  محول من حساب األرباح و الخسائر والتوزيع ٥,٥٠٠ ٨,٥٠٠

    

  الرصيد في نهاية السنة ١٨٨,٢١٦ ١٨٢,٧١٦
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٥٥ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

  

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

  : العام الذي يتم تمويله بنسبه من أرباحه الصافية على النحو التالي

  

من رأس  ٪٢٥من صافي ربح المصرف حتى يصل اإلحتياطي العام إلى  ٪١٠٠ -

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

 للمصرف المركزي؛
 
من صافي الربح حتى يصل اإلحتياطي العام ضعف مبلغ رأس المال  ٪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

  

 وارئإحتياطي ط ١١
  

٢٠١٠ ٢٠٠٩   

      

  الرصيد في بداية السنة ٧٧,٠١٥ ٧١,٤٠٠

  محول خالل السنة ٣,٩٠٠ ٥,٦١٥

    

  الرصيد في نهاية السنة ٨٠,٩١٥ ٧٧,٠١٥

  

ألف دينار بحريني من صافي ربح السنة إلى  ٣,٩٠٠وافق مجلس اإلدارة على تحويل 

  . إحتياطي الطوارئ
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٥٦ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 
 

 إحتياطي إعادة التقييم ١٢
  

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 
  

  الرصيد في بداية السنة ١٦,٨٢٨ ١٨,٧٠١
)(٩٤١)  )١,٨٧٣ 

  التغيرات خالل السنة

    
  الرصيد في نهاية السنة ١٥,٨٨٧ ١٦,٨٢٨

  

يتعلق احتياطي إعادة التقييم بالمكاسب والخسائر المثبتة من تحويل العمالت بموجب 

  .المرسوم الملكي

  
 

  االلتزامات الطارئة  ١٣
  

ة، بعضها تقابلها التزامات مقابلة من أطراف ثالثة ، تنشأ التزامات وارتباطات عرضي

في سياق العمل المعتاد ، بما في ذلك االلتزامات االحتمالية من الضمانات والتعويضات 

 ٣١لم تكن هناك أية التزامات عرضية كما في . فيما يتعلق بعمليات دعم السيولة

  ).ال شيء:  ٢٠٠٩( ٢٠١٠ديسمبر 

  

  أرقام المقارنة  ١٤
  

إعادة . أعيد تصنيف بعض أرصدة السنة الماضية لتتطابق مع عرض السنة الحالية

  .التصنيف لم ينشأ عنها تأثير على صافي الربح أو رأس المال للسنة الماضية
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