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١ النقديةتطورات السياسة : ١الفصل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطورات السياسة النقدية .١
 

  النقدية السياسة إدارة
 

  المحلية الفائدة أسعار
  

 العام الدين اتإصدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لفصلا  

١ 
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٢ النقديةتطورات السياسة : ١الفصل 

 

 
 إدارة السياسة النقدية

 
 لجنة السياسة النقدية

 

منتظمة اسبوعية جتماعات إعقد في مصرف البحرين المركزي السياسة النقدية واصلت لجنة 
هذا وتقوم اللجنة برصد التطورات اإلقتصادية والمالية، باإلضافة إلى . ٢٠١١عام على مدى 

تطورات السيولة وتقوم بوضع توصيات بشأن أدوات السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة 
 .على التسهيالت التي يقدمها المصرف

 
 االحتياطي اإللزامي 

 
 ٪٥المركزي وبصوره شهرية بإحتساب االحتياطي اإللزامي بواقع يقوم مصرف البحرين 

 .التجزئةودائع الزبائن المقومة بالدينار البحريني والموجوده لدى مصارف قطاع  على جميع
 إحتساب أي نسبة من الفوائد على حسابات االحتياطي اإللزاميتجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم 

 . لدى مصرف البحرين المركزي المودعة
 

 ملتقى سوق النقد
 

الشهرية لمنتديات  اإلجتماعات إستضافة ٢٠١١ في عاممصرف البحرين المركزي  واصل
وذلك لمناقشة األوضاع  (Bahrain Money Market Forum) يسوق المال في البحرين

وقد أثبت  .المالية العالمية اإلقليمية والمحلية وآثارها على المؤسسات المالية في مملكة البحرين
ومصرف البحرين  بين المشاركين في السوق ةومفيد ةفعالقناة إتصال أنه  الملتقىهذا 

 .تحليالتهاالمركزي حول التطورات الجارية في األسواق المالية و
 

ويضم ممثلين عن  ٢٠٠٧سوق النقد البحريني قد تم تأسيسه في عام  ملتقىبأن  وتجدر اإلشارة
اإلسالمية العاملة في مملكة البحرين باإلضافة إلى أعضاء لجنة عدد من المصارف التقليدية و

 .المركزيالبحرين السياسة النقدية في مصرف 
 

 تسهيالت مبادالت سعر الصرف 
 

المتمثلة في ودائع الليلة الواحدة واألسبوع  االعتيادية أدوات السياسة النقديةباإلضافة إلى توفر 
الحكومية  وضمان أذونات الخزينةلليلة واحدة واالقتراض بضمان الودائع " الريبو"الواحد و
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٣ النقديةتطورات السياسة : ١الفصل 

 

 FX( مبادالت سعر الصرف تسهيالتلدى مصرف البحرين المركزي، قام المصرف بتوفير 
SWAP(دة الشراء ، وكذلك بقبول ضمانات ذات نطاق أوسع لعمليات تسهيل إعا(Repo) 

ضمان سالسة وفعالية عمل  هذه اإلجراءات الجديدة إلى كل تهدفو.  ٢٠١١المعتادة في 
 .البحرينمملكة أسواق المال في 

 
بالحصول على المصارف ) FX SWAP(الصرف سعر هذا وتخول تسهيالت مبادالت 

جميع أيام العمل ومن ، وهي متاحة للمصارف في الدوالر األمريكي مقابلالدينار البحريني 
 .دون تحديد مسبق للمبلغ

 
 

 أسعار الفائدة المحلية
 

 سعر الفائدة األساسي
 

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

 تكلفةولم يطرأ أي تغيير أيضاً على .  ٢٠١١٪ وذلك خالل عام ٠,٥ولفترة استحقاق أسبوع 
اإلقراض الذي يقدمه المصرف للمصارف التجارية لفترة استحقاق ليلة واحدة مقابل أذونات 

نة الحكومية وإيداعات المصارف التجارية لدى المصرف إضافة إلى اإلقراض مقابل االخز
صيرة والطويلة األجل والمقومة بالدينار البحريني حيث بلغ سعر الفائدة  صكوك اإلجارة الق

 .٪ خالل نفس الفترة٢,٢٥لإلقراض 

 

 أسعار الفائدة بين المصارف
 

في ) BHIBOR(طور مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة بين المصارف في البحرين 
إلى ) BHIBOR(ويشير   .وذلك بالتعاون مع عدد من المصارف ورويترز ٢٠٠٦عام 

أسعار فائدة القروض بالدينار البحريني بين المصارف وذلك لفترات تتراوح من ليلة واحدة 
 . شهر ١٢إلى 

 
 ٢٠١١بنهاية عام  ٪١,٢٦ لثالثة شهور) BHIBOR(وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف 

وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف لستة شهور   .٢٠١٠في نهاية عام  ٪١,٢٤مقابل 
 .٢٠١١في نهاية عام  ٪١,٥٣مقابل  ٢٠١١في نهاية عام  ٪١,٥٧
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٤ النقديةتطورات السياسة : ١الفصل 

 

 
 أسعار الفائدة على الودائع والقروض

 
في نهاية عام              ٪      ١,٠٧من ) شهراً ١٢-٣(إرتفع معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع 

وإنخفض معدل سعر الفائدة المرجح على  . ٢٠١١في نهاية عام  ٪١,١١إلى  ٢٠١٠
كما إنخفض سعر الفائدة المرجح .  لنفس الفترة ٪٠,٢٤إلى         ٪        ٠,٢٥ودائع التوفير من 

وذلك         ٪    ٤,٨٦إلى  ٢٠١٠في نهاية        ٪    ٧,١٧على القروض الممنوحة لقطاع األعمال من 
إلى        ٪    ٧,١٠لى القروض الشخصية فقد إنخفضت منأما سعر الفائدة ع.  ٢٠١١ة بنهاي
 .لنفس الفترة ٪٦,٢٨

 
 
 الدين العام اتصدارإ

 
يقوم مصرف البحرين المركزي ونيابة عن حكومة مملكة البحرين بإصدار صكوك 

الخزانة وسندات تقليدية وإسالمية ذات آجال قصيرة وطويلة األجل ممثلة في أذونات 
الحكومية وصكوك السلم والتاجير اإلسالمية ويقوم مصرف البحرين المركزي بدور 

 .الوكيل في إدارة وإصدار تلك الصكوك والسندات 
 

وبصورة اسبوعية بإصدار أذونات الخزانة الحكومية  ٢٠١١قام المصرف خالل عام 
ر بحريني وبناء على مليون دينا ٢٥أشهر وبمبلغ  ٣بالدينار البحريني لفترة استحقاق 

مليون دينار بحريني وذلك  ٣٥إلى  ٢٥طلب وزارة المالية تم تغيير مبلغ اإلصدار من 
ويقوم المصرف وبصورة شهرية بإصدار أذونات خزانة  ،٢٠١١يونيو  ٨بتاريخ 

مليون دينار بحريني وقد تم تغيير مبلغ  ٢٠أشهر وبمبلغ  ٦حكومية لفترة استحقاق 
وكذلك  ،٢٠١١يونيو  ١٢بتاريخ   مليون دينار بحريني ٣٠إلى  ٢٠اإلصدار ايضا من 

شهر بصورة ربع  ١٢يقوم المصرف بإصدار أذونات خزانة حكومية لفترة استحقاق 
 ١٠٠إلى  ٥٠تم تغييرمبلغ اإلصدار من مليون دينار بحريني حيث  ٥٠بمبلغ سنوية 

 .٢٠١١يونيو  ٩مليون دينار بحريني بتاريخ 
 

يقوم المصرف بإصدار سندات تنمية حكومية محلية ودولية بالدينار البحريني والدوالر 
لم يتم هذا وسنوات  ١٠األمريكي ولفترات إستحقاق مختلفة تتراوح من سنتين إلى 

 .٢٠١١خالل عام  جديدة إصدار أي سندات تنمية حكومية
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٥ النقديةتطورات السياسة : ١الفصل 

 

أشهر  ٣ستحقاق إضافة إلى ذلك يقوم المصرف بإصدار صكوك سلم شهرية لفترة ا
مليون دينار  ١٨إلى  ١٢مليون دينار بحريني تم تغيير مبلغ اإلصدار من  ١٢بمبلغ 

ويتم أيضا إصدار صكوك إجارة شهرية لفترة  ،٢٠١١يونيو  ٢٩بحريني وذلك بتاريخ 
 ١٠حيث تم تغيير مبلغ اإلصدار من  ،مليون دينار بحريني ١٠أشهر بمبلغ  ٦إستحقاق 

 .٢٠١١يونيو  ٢٣بحريني بتاريخ  مليون دينار ٢٠إلى 
 

ويقوم المصرف ايضا بإصدار صكوك إجارة طويلة األجل وبمبالغ وفترات إستحقاق 
مختلفة بين كل إصدار وآخر وذلك حسب رغبة حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة 

مليون دينار بحريني بتاريخ  ٢٠٠تم تنفيذ إصدار محلي بمبلغ  ٢٠١١خالل عام  .المالية
بتنفيذ  ٢٠١١وكذلك قام المصرف وخالل عام  ،٪٥,٥وبعائد ثابت بلغ  ٢٠١١ابريل  ٧

وذلك  ٪٦,٢٧٣مليون دوالر امريكي وبعائد ثابت بلغ  ٧٥٠إصدار دولي واحد بمبلغ 
 .٢٠١١نوفمبر  ٢٢بتاريخ 

 
 ٣قام مصرف البحرين المركزي بتنفيذ أول عملية إقراض قابلة للتجديد لفترة استحقاق 

أشهر مقابل صكوك اإلجارة اإلسالمية بالدينار البحريني لدى المصرف المركزي 
)ISLI( وتم تنفيذها من  ،وذلك بعد إقرارها واعتمادها من قبل الهيئة الشرعية للمصرف

علما بأن هذه العملية قد تم تجديدها ألربع  )SSS(لية خالل نظام تسوية األوراق الما
وذلك بموافقة  ٢٠١١مرات متتالية بنفس فترة اإلستحقاق المذكوره وذلك خالل عام 

 .جميع األطراف المشتركة في تنفيذ هذه العملية
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٦ التطورات المصرفية: ٢الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطورات المصرفية .٢
 

   المصرفي للجهاز الموحدة الميزانية
 

  التجزئة قطاع مصارف
  

  الجملة قطاع مصارف
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

لفصلا  

٢ 
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٧ التطورات المصرفية: ٢الفصل 

 

 
 الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي

 
) مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة(الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بلغت 
، ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ٢٢٢,٢، مقابل ٢٠١١بليون دوالر في نهاية عام  ١٩٧,١

وقد بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي   .       ٪     ١١,٣ اً بنسبةانخفاضمسجلة بذلك 
 .      ٪    ٣٤,٢، وبلغت حصة مصارف قطاع التجزئة         ٪        ٦٥,٨الميزانية 

 
بليون دوالر  ٤٥,٨مقابل  ٢٠١١بليون دوالر في نهاية عام  ٤٧,٤بلغت الموجودات المحلية 

بلغت الموجودات   ).٪٣,٥(ون دوالر بلي ١,٦مقداره  بارتفاع، أي ٢٠١٠في نهاية عام 
بليون دوالر في نهاية عام  ١٧٦,٤مقابل  ٢٠١١بليون دوالر في نهاية عام  ١٤٩,٧األجنبية 
 ).      ٪    ١٥,١(بليون دوالر  ٢٦,٧، أي بانخفاض مقداره ٢٠١٠

 
بليون  ٥٠,٨مقابل  ٢٠١١بليون دوالر في نهاية عام  ٥٠,٢المطلوبات المحلية إلى  انخفضت

انخفض إجمالي   ).      ٪    ١,٢(بليون دوالر  ٠,٦، أي بمقدار ٢٠١٠دوالر في نهاية عام 
بليون دوالر  ١٤٦,٩ليصل إلى )       ٪    ١٤,٣(بليون دوالر  ٢٤,٥المطلوبات األجنبية بمقدار 

 .٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ١٧١,٤مقابل 
 
 

 ١مصارف قطاع التجزئة
 
بليون دينار في نهاية عام  ٢٥,٣ الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى رتفعتا

   ).٪٢,٨( ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام  ٢٤,٦مقابل  ٢٠١١
 
بليون  ١٤,٠ليصل إلى  )٪٦,٩(بليون دينار  ٠,٩إجمالي الموجودات المحلية بمقدار  رتفعا

المصرفي بمقدار  الخاص غير المطالب على القطاع مع ارتفاع، ٢٠١١دينار في نهاية عام 
 ).      ٪    ٣٥,٧(بليون دينار  ٠,٥بمقدار الحكومة وعلى )       ٪    ١٥,٤(بليون دينار  ١,٠

 
بليون  ١١,٣لتصل إلى )       ٪    ١,٧(بليون دينار  ٠,٢سجلت الموجودات األجنبية انخفاضاً بمقدار 

 رتفعتوقد ا.  ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام  ١١,٥مقابل  ٢٠١١دينار في نهاية عام 
من  )      ٪    ٣,٧(بليون دينار  ٠,٢على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار  االجنبية المطالب

                                                 
 التقليدية واإلسالميةقطاع التجزئة  مصارف تشمل  ١
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٨ التطورات المصرفية: ٢الفصل 

 

في حين  . ٢٠١١بليون دينار في نهاية عام  ٥,٦إلى  ٢٠١٠بليون دينار في نهاية عام  ٥,٤
لتصل إلى  )      ٪    ٦,٦(بليون دينار  ٠,٤على القطاع المصرفي بمقدار  جنبيةاأل المطالب نخفضتا

 .٢٠١١بليون دينار في نهاية عام  ٥,٧
 
بليون  ١٣,٣من        ٪    ٥,٣بليون دينار أي بنسبة  ٠,٧ إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار رتفعا

ويعزى ذلك إلى .  ٢٠١١بليون دينار في نهاية عام  ١٤,٠إلى  ٢٠١٠دينار في نهاية عام 
وللقطاع )       ٪    ٤,١(بليون دينار  ٠,٣بمقدار  الخاص غير المصرفيالمطلوبات للقطاع  رتفاعإ

 رأس المال واالحتياطيمطلوبات يضاً أ رتفعتاو ).       ٪    ١٨,٨(بليون دينار  ٠,٣ الحكومي
 ).      ٪    ٥,٦(بليون دينار  ٠,١بمقدار 

 
 نخفضتإ.  ٢٠١١بليون دينار في نهاية عام  ١١,٣ عندإجمالي المطلوبات األجنبية  استقر

المطلوبات  ارتفعتفي حين )       ٪    ١٧,٤(بليون دينار  ١,٢المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 
 ).      ٪    ٢٧,٣(بليون دينار  ١,٢للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 

 
 مانيةالقروض والتسهيالت االئت

 
ئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصادية المقيمة الرصيد القائم للقروض والتسهيالت اال ارتفع

دينار في  ليونب ٥,٧مقابل  ٢٠١١ي نهاية عام دينار ف بليون ٦,٤ليصل إلى  ٪١٢,٣نسبة ب
والتسهيالت من إجمالي القروض        ٪    ٦٣,٠وقد بلغ نصيب قطاع األعمال   .٢٠١٠نهاية عام 

 .على التوالي       ٪    ٣,٥و       ٪    ٣٣,٥ئتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع األشخاص وقطاع الحكومة اإل
 

 الودائع
 

بليون دينار في  ٩,١مقابل  ٢٠١١بليون دينار في نهاية عام  ٩,٤بلغ إجمالي ودائع المقيمين 
ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص .        ٪    ٣,٣ نسبته، أي بارتفاع ٢٠١٠نهاية عام 

 ).      ٪    ١٢,٥(بليون دينار  ٠,٢وودائع القطاع الحكومي بمقدار )       ٪    ٢,٧(بليون دينار  ٠,٢بمقدار 
 

 ٧,٣لتصل إلى )        ٪    ٢,٨(بليون دينار  ٠,٢ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار  ارتفعت
 ٠,٢ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية بمقدار  كما ارتفعت، ٢٠١١نار في نهاية عام بليون دي

وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني . بليون دينار ١,٢لتصل إلى )        ٪    ١٠,٥(بليون دينار 
 .لمقيمينالمحلية لودائع العلى التوالي من إجمالي         ٪    ٢٢,٣و        ٪    ٧٧,٧وبالعمالت األجنبية 
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 وأهم العمالت  حسب التصنيف الجغرافي الموجودات
 

من إجمالي الموجودات ) باستثناء مملكة البحرين(بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي 
، ٪٥,٥، والدول األمريكية       ٪    ٧,٥، ودول أوروبا الغربية ٪٩,٥، والدول اآلسيوية       ٪    ١٧,٨

 .٪٢,٨ األخرىوالدول العربية 
 

، ٪٤٣,٩أما حسب العمالت، فقد بلغ نصيب الدوالر األمريكي من إجمالي الموجودات 
وقد شكل اليورو .  ٪    ٥,٩) الدينار البحريني بإستثناء(وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي 

 . من إجمالي الموجودات       ٪٤,٠
 
 

  ٢مصارف قطاع الجملة
 

بليون دوالر أي بنسبة  ٢٧,٠سجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة انخفاضاً بمقدار 
بليون دوالر في  ١٥٦,٧مقابل  ٢٠١١بليون دوالر في نهاية عام  ١٢٩,٧لتصل إلى        ٪    ١٧,٢

 .٢٠١٠نهاية عام 
 

 ١١,٠مقابل  ٢٠١١بليون دوالر في نهاية عام  ١٠,١انخفض إجمالي الموجودات المحلية إلى 
 .٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام 

 
بليون  ١١٩,٦لتصل إلى )       ٪    ١٧,٩(بليون دوالر  ٢٦,١نخفضت الموجودات األجنبية بمقدارإ

المكاتب الرئيسية نخفاض المطالب على إويرجع ذلك إلى   .٢٠١١دوالر في نهاية عام 
 المطالب على المصارفنخفاض إو)       ٪    ٢٤,٢(بليون دوالر  ٩,٤بمقدار والشركات الزميلة

بليون  ٩,٥بمقدار  على غير المصارفنخفاض المطالب إو)       ٪    ٣٧,١(بليون دوالر  ٧,٨بمقدار 
 ).      ٪    ١٧,٢(دوالر 

 
بليون  ١٢,٨ليصل إلى )       ٪    ١٦,٩(بليون دوالر  ٢,٦انخفض إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 

 .  ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ١٥,٤مقابل  ٢٠١١ي نهاية عام دوالر ف
 

مقابل  ٢٠١١بليون دوالر في نهاية عام  ١١٦,٩انخفضت المطلوبات األجنبية لتصل إلى 
، وذلك )      ٪    ١٧,٣(بليون دوالر  ٢٤,٤، أي بمقدار ٢٠١٠بليون دوالر في نهاية عام  ١٤١,٣

                                                 
 .التقليدية واإلسالميةمصارف  قطاع الجملة  تشمل  ٢
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لقطاع او )      ٪    ٣٩,٠(بليون دوالر  ١٢,٦بمقدار  غير المصرفيالقطاع مطلوبات نخفاض إبسبب 
المطلوبات على المكاتب قيمة نخفضت إ، كذلك )      ٪    ١٩,٠(بليون دوالر  ٧,٩المصرفي بمقدار 

 ).      ٪    ٨,٩(بليون دوالر  ٤,٢بمقدار الرئيسية والشركات الزميلة
 

 وأهم العمالت  حسب التصنيف الجغرافي الموجودات
 

من إجمالي الموجودات ) ستثناء مملكة البحرينبإ(حصة دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 
، ٪٤,٢، والدول اآلسيوية       ٪    ١٢,١، والدول األمريكية       ٪    ٣٦,٩، ودول أوروبا الغربية       ٪    ٣٤,٦

 .٪٣,٦ والدول العربية األخرى
 

ستثناء الدينار بإ(الت دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نصيب عمأما حسب العمالت، فقد 
. من إجمالي الموجودات       ٪    ٧١,١، والدوالر األمريكي ٪    ٨,٦من إجمالي الموجودات ) البحريني
 . من إجمالي الموجودات       ٪    ٩,٨شكل اليورو  في حين
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 تطورات األنظمة التشريعية والرقابية. ٣

 
   التشريعية األنظمة تطورات

 
   الرقابية األنظمة تطورات

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لفصلا  

٣ 
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 التشريعية األنظمة تطورات 

 
ضمن سعي مصرف البحرين المركزي المتواصل في تطوير األنظمة التشريعية، تم العمل 

 لضمان االستقرار المالي وذلكعلى تطوير عدد من األنظمة والسياسات اإلجرائية والرقابية 
  .٢٠١١خالل عام 

 
 لمصرفباة الرقابية الخاص توجيهاتال التعديالت على دليل

 
 إدارة مخاطر االئتمان

 

االئتمان،  إدارة مخاطر في فصل ٢٠١١المصرف توجيهات جديدة في يناير أصدر  •
 باالضافة الى استحداث.  مصارفالتعرضات الكبيرة للتعديالت على حدود تتضمن 
في أصول  مصارفلا استثمارات عن الناجمة المؤقتة بالتعرضات تعلقت جديدة قواعد

  .تعتزم توريقها أو طرحها للمستثمرين
 

 التعرضب الحالية المتعلقةتعديالت على الحدود والقواعد إدخال  تم ذلك، إلى باإلضافة •
على السواء لتكون أكثر صرامة التقليدية واإلسالمية  لألطراف ذات الصلة في البنوك

 .التقليدية مصارفاإلسالمية مع متطلبات ال مصارفلمساواة متطلبات الو 
المصرف بوضع حدود إلخطار تتعلق ٢٠١١بإصدار توجيهات في يناير  قام المصرف •

محلي بأي استثمارات في  مصرفوالحصول على موافقته قبل قيام أي  المركزي
 مصرفأو أكثر من رأس مال ال ٪١٠األدوات الرأسمالية في مؤسسة أخرى بنسبة 

  .أو أكثر من قيمة األدوات الرأسمالية للشركة المزمع االستثمار فيها ٪٢٠أو  ،المحلي
لمبادرة تماشيا مع المتطلبات الواردة في المبدأ الخامس من المبادئ تأتي هذه ا

 .٢األساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل 
 

 سلوك العمل

 
خاصة بالحد األدنى لمتطلبات  توجيهات جديدة ٢٠١١في أكتوبر  المصرف اصدر •

وقد قام المصرف بهذه الخطوة لضمان  . عمالء المرخص لهمالالتعامل مع شكاوى 
من قانون مصرف البحرين المركزي  ٣توفير حماية كافية للعمالء حسب المادة 

والمؤسسات المالية والتي تنص على حماية المودعين وعمالء المؤسسات المالية 
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وتهدف هذه المتطلبات إلى   .وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي
لهم إجراءات خاصة للتعامل مع شكاوى العمالء والتي تهدف إلى  وضع المرخص

تعزيز النزاهة، والصدق، والكفاءة المهنية بين أولئك الذين يقدمون المنتجات المالية 
بما فيها الخدمات االئتمانية، والحد من المخاطر الشاملة من خالل ضمان التعامل مع 

اإلجراءات تغطية شكاوى  جب على هذهوي. شكاوى العمالء بكفاءة وفعالية وشفافية
 .لعمالئها مصارفالالعمالء المتعلقة بجميع الخدمات الخاضعة للرقابة والتي تقدمها 

 
التجزئة وشركات التمويل   مصارفلكافة  ٢٠١١تم وضع متطلبات جديدة في أكتوبر  •

سائل تُلزم تلك المؤسسات بتقديم خدمة إخطار أو إبالغ  عمالئها مجانا من خالل الر
النصية القصيرة المرسلة عبر الهاتف النقال لجميع أنواع المعامالت المالية المحلية 
والدولية على بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم مجاناً على أن يتم تطبيق ذلك إبتداءاً 

 .٢٠١٢مارس  ٣١من 
 
 

 المخاطر التشغيلية
 

في ضوء زيادة استخدام الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت، فضال عن المخاوف بشأن مدى 
أمنها، قام  المصرف مؤخرا بإجراء دراسة لإلجراءات االحترازية المطبقة حاليا من قبل 

التجزئة وشركات التمويل للحد من مخاطر السرقة واالحتيال في حال إجراء العمالء  مصارف
بوضع  ٢٠١١المصرف في أكتوبر   مو عليه فقد قا. بر االنترنتأي معامالت مالية ع
التجزئة وشركات التمويل بالقيام باختبارات دورية من قبل  مصارفمتطلبات جديدة تلزم 

 .جهات متخصصة و بشكل نصف سنوي  للتحقق من متانة الضوابط ضد الخروق األمنية

 
 كفاية رأس المال واالفصاحات العامة

 

وذلك  ٢خاصة بالتعديالت على معايير بازل  ٢٠١١ورقة استشارية في سبتمبر  تم إصدار
وتشمل هذه التعديالت تغييرات في األسلوب   .٢٠١٢تمهيدا لتطبيقها في المملكة في يناير 

النمطي لحساب المخاطر واألسلوب القائم على أساس التصنيف الداخلي والمتعلقة 
وتتضمن التغييرات أيضا متطلبات إفصاح جديدة   .ريقمخاطر التوريق وإعادة التو باحتساب

 .د وغيرهالجهوتعديالت على احتساب مخاطر السوق وإرشادات جديدة بخصوص اختبارات ا
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 نظام الحوكمة

 
اول التحديثات والذي تضمن تحديثاً شامالً للجزء المتعلق  ٢٠١١شهد شهر يناير •

كما . عن وزارة الصناعة والتجارة بالحوكمة طبقاً لمتطلبات شروط الحوكمة الصادرة
 .ابريل و اكتوبر من نفس العام يتبع هذا تحديثان أخريان أصدرا في شهر

 
من منطلق تحسين الحوكمة في قطاع الشركات االستثمارية وتشجيع اعضاء مجلس  •

ادارة  الشركات على المساهمة الفعالة والقيام بمسئولياتهم على أكمل وجه، تم طرح 
حول االرشادات المقترحة بشأن  ٢٠١١في فبراير  المصرفي ية للقطاعورقة استشار

ومن أهداف هذا المقترح منع .  حضور اعضاء مجلس االدارة الجتماعات المجلس
كما يتطلب  ،حضور اشخاص ينوبون عن اعضاء مجلس االدارة في تلك االجتماعات

لمجلس المنعقده كحد ادنى من عدد اجتماعات ا ٪٧٥المقترح حضور االعضاء بنسبة 
وبناءاً على ذلك، تم اصدار القواعد الجديدة للمقترح بشكل نهائي في .  خالل السنة
 .ضمن تحديث الدليل االرشادي الرابع ٢٠١١شهر ابريل 

 

 )CIU(قطاع الصناديق االستثمارية الجماعية 

 
عملية تحديث  ٢٠١١استكملت ادارة مراقبة المؤسسات المالية خالل الربع األخير من العام 

ويهدف هذا التحديث بشكل .  التوجيهات وتم طرحها لالستشارة من قبل القطاع المصرفيتلك 
أساسي إلى تعزيز اإلطار الرقابي للصناديق االستثمارية، مع األخذ بعين االعتبار التطورات 

في األسواق المحلية واإلقليمية واحتياجات األطراف ذات الصلة المشاركة في قطاع الراهنة 
 .الصناديق االستثمارية، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية

 
جديدة  أجزاء، باإلضافة إلى إدراج لقواعد واإلرشادات الحاليةل تنظيمإعادة شملت التعديالت 

تجاه األطراف ذوي الصلة مسؤوليات واجبات وو متطلبات الحوكمة، مثل مجاالت تتناول
-B)الصناديق االستثمارية والمساهمين فيها وعهد االستثمار العقاري المؤسسة في البحرين

REITs) باإلضافة إلى صناديق االستثمارات الخاصة  ،(PIUs). 
 

حفاظ تضم مجموعة القواعد المتعلقة بالحوكمة اإلرشادات التي يجب االمتثال بها من أجل ال
على إطار مالئم إلدارة وتشغيل الصناديق االستثمارية بحيث تتم مراعاة مصالح المساهمين 

 .  في تلك الصناديق
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على  (B-REITs)وتشتمل اإلرشادات الخاصة بعهد االستثمار العقاري المؤسسة في البحرين 
ذات اإليرادات، النظم التي تحكم عمليات الصناديق االستثمارية التي تستثمر في العقارات 

 .سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
 

ومن منطلق تسهيل عمليات االستثمارات الخاصة بالمستثمرين ذوي المالءة المالية العالية، 
سواء كانوا من األفراد أو المؤسسات االستثمارية، فقد تم استحداث قواعد وإرشادات تختص 

 .جات ومتطلبات هذه الفئة من المستثمرينلتلبي حا  (PIUs)بالصناديق االستثمارات الخاصة 
 

 قطاع الصرافة
 

تماشياً مع الممارسات المتعارف عليها دولياً في مجال  قطاع الصرافة، تم استحداث تغييرات 
 ٢٠١١على شروط الترخيص بشكل تدريجي ليطبق على الشركات المرخصة بعد شهر يناير 

 :كما يلي 
 

 ٪٢٠بالشركة عن  هواحد على االقل ال تقل نسبة اسهمان يكون لدى الشركة مسيطر : اوال
وما فوق من رأس مال الشركه المرخصه كمؤسسة مالية خاضعة لمراقبة المصرف 

 .المركزي
 

دينار بحريني مع ابقاء  ٥٠٠،٠٠٠تم رفع الحد االدنى لرأس مال تلك المؤسسات الى  :ثانيا
 ٢٠٠،٠٠٠مالهم الحالي والبالغ  على رأس ٢٠١١شركات الصرافة المرخصة قبل شهر يناير 

 .دينار بحريني 
 

ضمن التحديثات لالجزاء الخاصة المتعلقة بشركات الصرافة والتي  الشروطوتم اصدار هذه 
 .٢٠١١اصدرت في اشهر يناير وابريل ويوليو 

 
 مقدمي الخدمات االدارية لالدوات المالية

 

الدارية لالدوات المالية ومسجلي انطالقاً من ضرورة طرح ترخيص جديد لمقدمي الخدمات ا
الصناديق االستثمارية، قام المصرف بتطوير هذا الترخيص كما تم طرح ورقة لالستشارة من 

وتم اصدار االجزاء المتعلقة بهذا الترخيص . بهذا الشأن ٢٠١١قبل القطاع في شهر فبراير 
 .٢٠١١في شهر مايو 

 
االدارية لالدوات المالية فقد كانت تقدم هذه علماً بانه قبل استحداث ترخيص مقدمي الخدمات 
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الخدمات من قبل مقدمي خدمات ادارية مسجلين لدي المصرف او من قبل المرخصين كمقدمي 
وبناءاً عليه فقد قامت االدارة ابتداء من الربع الثالث من العام . الخدمات المساندة للقطاع المالي

يص الجديد كمقدمي خدمات ادارية لألدوات المنصرم بتغيير حالة تلك الشركات الى الترخ
 .المالية

 
 الئحة شروط منح التراخيص الجديدة

 
 منح شروطالئحة  بشأن ٢٠١١لسنة ) ٤٣(قرار رقم  بإصدار المركزي البحرين مصرف قام

مع  بعد االنتهاء من التشاور ٢٠١١ر سبتمبفي للرقابة  الخاضعة الخدمات لتقديم الترخيص
من قانون  )٤٤(لمادة رقم ل وفقاًقام المصرف بهذه الخطوة  وقد  .والعموم القطاع المالي

وذلك لجعل اإلجراءات أكثر فعالية ووضوح وتحديد البيانات ، مصرف البحرين المركزي
وكذلك تشترط هذه الالئحة في   .والمعلومات والمستندات المطلوب تقديمها مع طلب الترخيص

ن يكون من بين المساهمين مؤسسة واحدة على األقل ، أمصرفحالة طلب ترخيص لتأسيس 
من أسهم  ٪٢٠من المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة، وأن ال تقل حصة ملكيتها عن 

 .المراد ترخيصه لمصرفا
 

 ٣تطبيق اتفاقية بازل 
 

قام المصرف   ،٣لتطبيق اتفاقية بازل  لمصارفضمن جهود المصرف لقياس مدى استعداد ا
على ضوء قد تم  و ،٣ن لدراسة تأثير متطلبات بازليبإجراء تقييم ٢٠١١و  ٢٠١٠ يفي عام
تمت دراسة حيث  ٢٠١١ أغسطسصدار ورقة استشارية للقطاع المصرفي في إالنتائج 

لتدارس النقاط  المصارفوسوف يتم تشكيل فرق عمل قريبا مع   .المصارفمالحظات 
 .٣الرئيسية وتفاصيل التنفيذ من اجل وضع خطة تنفيذ لبازل 

 
 حوكمة الشركات

 
في وزارة الصناعة والتجارة عن  ةقام المصرف بتضمين  مبادئ حوكمة الشركات الصادر

التقليدية واإلسالمية على التوالي في أكتوبر  لمصارفمجلد التوجيهات األول والثاني الخاص با
، و في مجلد التوجيهات الثالث والرابع لشركات التأمين والشركات االستثمارية في ٢٠١٠
والهدف من هذه المبادئ هو .  ٢٠١١و لمجلد التوجيهات السادس في أبريل  ٢٠١١يناير 
وتوفير  مبادئ حوكمة الشركات في مملكة البحرين، بخصوص أفضل الممارسات تطبيق

 .وغيرهم من ذوي العالقة مع الشركاتالحماية للمستثمرين 
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الجديد المبادئ التسعة األساسية لحوكمة الشركات   (HC)فصل المتطلبات العليا يتضمن
وحيث  .واإلدارة العليا إدارتهاومجلس  المؤسسات المالية بشأن الميثاقالمنصوص عليها في 

 لتغطية فقد خصص الميثاق مبدأ مستقل في السوق، يعتبر جزءاً مهماً التمويل اإلسالميان 
 ودحدكوتعتبر هذه المبادئ . المؤسسات اإلسالمية في ما يتعلق بتنفيذ مبادئ الشريعة اإلسالمية

على بشكل دائم  تلك المؤسسات حث يتم وبالرغم من ذلك، لاللتزام بها للمؤسسات المالية دنيا
 . حوكمةللاعتماد معايير أعلى 

 

 متطلبات أكثر تفصيال عن دور مجلس الجديد  (HC)ويتضمن أيضا فصل المتطلبات العليا 
ال يهدف إلى ضمان تحقيق أمثل وفع هيكل إداري واضح تكوينواللجان التابعة له في  اإلدارة

المتطلبات  وأحد هذه . مثل المراجعة المالية والرقابة الداخلية للعمليات الهامةلضوابط صارمة 
اإلدارة في اإلفصاح عن  مبادئ الحوكمة  الخاصة مجلس هو دور األساسية الجديدة 

  .بالمؤسسات المالية إلى المساهمين والعامة
 

 مشروع استحداث أنظمة جديدة

 

مسودة الئحة  نبشأأصدر المصرف ثالث ورقات استشارية للقطاع المصرفي  •
.  إجراءات البت في طلب تحويل أعمال الخدمات المالية الخاضعة للرقابة في المملكة

وتتطلب هذه الالئحة أن يحصل كل من يرغب من المرخص لهم في تحويل أية أعمال 
من إجمالي  ٪٥تشتمل على خدمة خاضعة للرقابة وتتجاوز قيمتها ) أو جزء منها(

وسوف يتم  .موافقة مسبقة من المصرف قبل إجراء التحويلعلى  األصول أو الخصوم
إصدار الالئحة بصورتها النهائية في القريب العاجل بناءا على نتائج األوراق 

 .لمصارفاالستشارية و االجتماعات التي عقدت مع ا

بشأن  ئحةبخصوص مسودة ال ٢٠١١ورقة استشارية في أبريل إصدار بالمصرف قام  •
من قانون  ٤٢الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة طبقا للمادة تنظيم تسويق 

والتي تمنع غير المرخص لهم  ،مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
إال بعد الحصول  في مملكة البحرين الماليةخدمات من الوتقديم أي  وترويج بتسويق

من و إذا كانت أ على الترخيص المناسب أو الحصول على إعفاء من قبل المصرف 
و سوف يتم نشر الالئحة بصورتها .  ضمن األنشطة المعفية من قبل المصرف

 .النهائية في الجريدة الرسمية في القريب العاجل
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  )الجديدة االوراق االستشارية(مقترحات 
 

ضمن جهود المصرف الحثيثة لتعزيز اإلطار الرقابي للمؤسسات المالية اإلسالمية،  •
تتضمن متطلبات جديدة  ٢٠١١في أكتوبر  بإصدار ورقة استشاريةقام المصرف 

والتي تنص على تقييد أي إصدار جديد لتلك الفئة  ،خاصة بحسابات االستثمار المقيدة
من االستثمارات على هيئة وحدات في صناديق استثمار جماعية تخضع لفصل 

بر اإلطار الرقابي صناديق االستثمار الجماعي من مجلد التوجيهات السادس الذي يعت
تهدف تلك الخطوة إلي ضمان حسن إدارة وحماية . المنظم لعمل تلك الصناديق

 .مصالح المستثمرين وذلك بتعزيز الشفافية في اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية
 

عمالء المؤسسات في إطار أهداف مصرف البحرين المركزي الرامية إلى حماية  •
إصدار ورقة استشارية في  تم ،كمركز مالي عالميالمالية وتعزيز سمعة المملكة 

نسب العام فيما يتعلق ب اإلفصاح يحدد متطلباتتوجيه مقترح  بشأن ٢٠١١ديسمبر 
باإلضافة إلى األرباح والفوائد والرسوم األخرى المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية 

المقترض تقديمها إلى  التجزئة وشركات التمويل مصارفاإلفصاحات التي يجب على 
باإلضافة إلى ذلك . سواء كانت قبل الشروع في تقديم االئتمان أو  خالل مدة القرض

إن .  تحدد تلك المتطلبات الوسائل التي يتم من خاللها اإلفصاح عن هذه المعلومات
التجزئة وشركات  مصارفعمالء  ضمان إلمامالغرض من هذه التوجيهات هو 

 التسهيالت االئتمانيةجميع لرسوم األخرى المتعلقة باألرباح والفوائد وابنسب  التمويل
االستهالكية (وتشمل التسهيالت االئتمانية جميع التسهيالت التمويلية  .المقدمة لهم

والتسهيالت ، وكذلك بطاقات االئتمان والسحب على المكشوف، ) وتمويل اإلسكان
  .عمالءلأنواع أخرى من القروض المقدمة لاالئتمانية المتجددة و

 

شبكة البحرين تحديد مدة حفظ المعلومات االئتمانية المتعلقة باإلفراد المعسرين لدى 
 االلكترونية الوطنية للمعامالت المالية

 

في إطار أهداف مصرف البحرين المركزي الرامية إلى حماية المستهلك، قام المصرف 
ألسباب خارج عن  بإصدار توجيه يقتضي بحفظ المعلومات االئتمانية لإلفراد المعسرين

 لمصرفإرادتهم كفقدان الوظيفة مثالً والذين قاموا بتسوية التزاماتهم حسب اتفاق مسبق مع ا
 .المعني في وقت الحق لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ التسوية
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 لودائع وحسابات االستثمار المطلقةلحماية لا تقوية
 

ابات االستثمار الئحة نظام حماية الودائع وحسلتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، تم إصدار 
 . وتم تشكيل مجلس جديد لحماية الودائع وحسابات االستثمار المطلقة ٢٠١١المطلقة في يناير

 
واستبداله على الدفع اآلجل   الحالي الذي يعتمد  تطوير النظامإن الهدف من هذه الخطوة هو 

 .اشى مع األنظمة المعمول بها عالميايتموالذي  بنظام جديد يعتمد على الدفع المسبق
 

 يعتمد يعمل نظام يصبح أن وأهمها  ،السابق النظام سلبياتالجديد إلى تالفي  النظام ويهدف
 يصعب التزامات على اعتماده عن بدال تصرفه تحت فعال موجودة مبالغ على المجلس فيه

ويقتضي هذا . والمالي المصرفي النظام على سلبية آثارا تترك أن دون وجيزة فترة في جمعها
التقليدية على أن  مصارفاإلسالمية واآلخر لل مصارفالنظام إنشاء صندوقين مستقلين واحد لل

بشكل دوري من قبل تلك  دفع االلتزامات يتم إدارتهما من قبل مجلس واحد وأن يتم
التجزئة التقليدية  مصارفلدى يغطي الصندوقين الودائع بكافة أنواعها وس.  لمصارفا

اإلسالمية والغير مشمولة في النظام  مصارفواإلسالمية وحسابات االستثمار المطلقة لدى ال
دينار بحريني كحد  ٢٠،٠٠٠ويعوض النظام المقترح الحسابات المؤهلة لألفراد حتى .  السابق
 .أقصى

 
 

 الرقابية األنظمة وراتتط
 

 إدارة المتابعة
 

 خاص بشكلالرامية الى التركيز  جهوده ٢٠١١ العام خالل المركزي البحرين مصرف واصل
من خالل لجنة  االرهاب تمويل و االموال غسل بمكافحة الخاصةالتنظيمية  االطرعلى تطوير 

 السياسات بوضع تعنيمصرف البحرين المركزي  برئاسةالسياسات، وهي لجنة وطنية 
والتنسيق مع الهيئات المعنية  االرهاب وتمويل االموال غسل بمكافحة الخاصة واللوائح
في عام  االعتياديةلجنة السياسات اجتماعاتها الفصلية  واصلتوقد . والخارجية الداخلية
  .، من أجل متابعة خطة العمل بين أعضاء اللجنة٢٠١١

 
 بهدفمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب الحالي حظر و  السياسات قانون لجنة راجعت

 تمت وقد"). FATF("المالي العملأحدث التطورات في توصيات مجموعة تطويره ليواكب 
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 القانون اإلرهاب تمويل ومكافحة غسل حظر و على قانون  المقترحة التعديالت على الموافقة
 للموافقة الشورى ومجلس النواب مجلس الى احالته الموقر و تمت الوزراء مجلس قبل من

ملك مملكة  خليفة آل عيسى بن حمد الملك صاحب الجاللة قبل من إلصداره تمهيدا النهائية
 .البحرين

 
عن در اصال ٢٠١١ لعام ١٢٦القرار الوزاري رقم  إعدادفي لجنة السياسات  ساهمت كما

 ومكافحة حظر إجراءات تطبيق يعزز والذي، ٢٠١١وزير الصناعة والتجارة في يوليو  سعادة
    .المالي العمل مجموعة لتوصيات وفقا االرهاب وتمويل االموال غسل

 
 ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة حظر و لتحسين  إطار واستمرارا
 العالقة ذات والتشريعات باألنظمة الوعي تعزيز على العام خالل المصرفجهود  تركزت

 المالية والمؤسسات المصارف كافة لدى اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحةحظر وب
 قبل من لهم المرخص قيام من للتأكد جهوده المصرف وواصل  .المصرف قبل من المرخصة
 األموال غسل بمكافحة العالقة ذات عنه الصادرة والتشريعات القوانين كافة بتطبيق المصرف
 المختصون بها قام التي الميدانية التفتيش زيارات خالل من وذلك اإلرهاب، وتمويل

 المؤسسات تلك ومساعدة الصرافة وشركات التامين وشركات المالية والمؤسسات للمصارف
 .العالقة ذات والتشريعات القوانين مع لتتوافقا لديه الداخلية الرقابة أنظمة وتحسين لتطوير

 
الرابع  العام اإلجتماع أفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة المالي العمل مجموعة عقدتو قد 

خالل اإلجتماع  تم و .الجزائر جمهورية في ٢٠١١ نوفمبرعشر للمجموعة وذلك خالل شهر 
لمملكة البحرين والذي تضمن أهم التطورات في اإلجراءات الثالث إستعراض تقرير المتابعة 

 ومكافحة بحظر العالقة ذات ٢٠١١ – ٢٠٠٦والقوانين التي إتخذتها المملكة خالل الفترة من 
 الخدمات قطاع تقييم تقرير في الواردة التوصيات حسب وذلك اإلرهاب، وتمويل األموال غسل
 .٢٠٠٥ عام في الدولي النقد صندوق بها قام التي المالية

 
  المصرفية الرقابة ةإدار

 
مراقبة القطاع لتعزيز الهادفواصل مصرف البحرين المركزي نهجه اإلشرافي اإلستباقي 

وكان الهدف هو توفير ضمانات كافية . إشارات إيجابية للسوق توفيرمع مراعاة المصرفي 
للمستهلكين من القطاع المصرفي، وضمان اإلستقرار المالي في النظام و لتعزيز الثقة في 

 .السوق لتسهيل النمو االقتصادي
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 :وبناء عليه، تم إتخاذ التدابير التالية من قبل المصرف المركزي خالل العام

واصل كجزء من جهوده لمراقبة وضع سيولة المصارف فقد  :السيولةمراقبة  •
تبين المصرف المركزي رصده لسيولة مصارف التجزئة من خالل تقارير اسبوعية 

الفروق بين االصول و الخصوم خالل فترات زمنية مختلفة، إضافة إلى ذلك فقد قام 
ساس ربع الى ؤسسات المالية عمالمصرف المركزي بتقييم سيولة المصارف وال

مخاطر محدده فضالً عن األحداث  عليويستند تقييم مخاطر السيولة .  سنوي
المؤشرات الكمية والنوعية  من الخارجية التي تؤثر على المصارف واستخدام كل

 .كمؤشر على تلك المخاطر

كجزء من الجهد لتجنب تركز المخاطر للقطاعات : مراقبة التعرض للعقارات •
 مراقبتهالمضطربة وعلى وجه التحديد القطاع العقاري ، واصل المصرف المركزي 

 .عن مدى تعرض المصارف  لقطاع العقارات بشكل ربع سنوي

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

 .األمتثال لقواعد المصرف المركزي

تم رصد و تحليل محفظة القروض المتعثرة على : مراقبة محفظة القروض المتعثرة •
لذلك، تم حث  المصارف  تبعاًو. أساس ربع سنوي لمراقبة أي تغيرات غير طبيعية

 .على اتخاذ تدابير احترازية للتحقق من نمو محفظة القروض المتعثرة

منها مع  ٢٨(إجتماع دوري  ٥١ئر الرقابة المصرفية دوا أجرت: اإلجتماعات الدورية •
مع المصارف والمؤسسات المالية في ) مع مصارف الجملة ٢٣مصارف التجزئة و 

الربع سنوية مع هذه  إلى ذلك، استمرت اإلجتماعاتوباإلضافة  . ٢٠١١عام
المصارف في وجود مدققي الحسابات الخارجية، وذلك لمناقشة ممارسات اإلقراض 

 .وأسعار الفائدة واآلثار المترتبة على المصارف نتيجة األحداث غير المتوقعة

بع عقد المصرف المركزي االجتماعات الر :إجتماعات مناقشة البيانات المالية  •
لمناقشة بياناتها المالية و شركات التمويل  السنوية مع مصارف التجزئة المحلية

وعالوة على . غير طبيعية في البيانات المالية الخاصة بهم مؤشراتالمرحلية وأية 
مدققي الحسابات الخارجية لمناقشة  و بحضورذلك، عقدت اجتماعات مع المصارف 

يتم تقديم مثل هذه المعلومات لمجلس إدارة  ، قبل أن٢٠١٠البيانات المالية لعام 
الدخل، أسس التقييم طريقة تحقيق وشملت المناقشات . المصرف للموافقة عليها

واألصول المتعثرة، قائمة بالمخصصات ومدى كفايتها، األرباح المقترح توزيعها 
وعالوة على ذلك، تم حث المصارف من قبل المصرف . ومكافئات الموظفين
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من مجموع صافي محافظ  ٪١لوضع مخصصات عامة مجمعة بما يعادل المركزي 
  .القروض

المتثال قام فريق الرقابة المصرفية بمتابعة دورية دقيقة  :تشريعات حوكمة الشركات •
المصارف المحلية لتشريعات حوكمة الشركات التي قام المصرف المركزي 

وزارة الصناعة والتجارة،  باستحداثها تبعاً لميثاق حوكمة الشركات الصادر من قبل
تحقيق امتثال كلي مراجعة االجراءات التي يتم اتخاذها من قبل المصارف لحيث تم 

 .٢٠١١تقريبا بنهاية العام 

من أجل تعزيز النهج اإلستباقي في اإلشراف، أجرى المصرف  :استطالعات/ دراسات •
في هذا و  .الشركات الصغيرة والمتوسطة تمويلالمركزي دراسات خاصة على 

من المصارف تقديم تقارير بالطلب المصرف المركزي في شهر فبراير ام الصدد، ق
 و .جدولتها للشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم أعيدتشهرية عن القروض التي 

كإجراء احترازي، قام المصرف المركزي ايضا بمراقبة تعرض المصارف للدول 
مشاكل مالية واقتصادية خالل العام واالقتصادات التي شهدت اضطرابات سياسية و

 .على وضعها المالي وضمان عدم تأثرها سلباً المنصرم لالطمئنان

ساهم المصرف المركزي في دعم برنامج  :دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة •
تمكين الهادف إلى زيادة فرص تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث اجتمع 

كما . نامجعدد من المصارف وحثهم على المشاركة في البر المصرف المركزي مع
مصرف المركزي باالجتماع مع مصارف قطاع التجزئة وحثهم على دعم قام ال

تخطي الصعاب التي واجهتها بعد األحداث لالمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة 
القروض المؤسفة التي مرت بها المملكة من خالل إبداء المرونة في إعادة جدولة 

 .وزيادة فرص التمويل وتجنب فرض أي رسوم إضافية

قام المصرف المركزي بمناقشة وتقييم خطط  :تقييم خطط إستمرارية العمل والطوارئ •
استمرارية العمل والطوارئ لدى المصارف للتأكد من قدرتها على مواصلة العمل 

 .وتقديم الخدمات المصرفية لزبائنها في حال وقوع أي طارئ

بهدف وضع جدول زمني للفترة اإلنتقالية لتنفيذ : ٣دراسة االثر الكمي لـ بازل  •
في مملكة البحرين، طلب المصرف المركزي من المصارف المحلية  ٣إتفاقية بازل 

تقييم التأثيرات الناتجة عن مقترحات لجنة بازل على نسبة كفاية رأس المال وذلك 
لمصرف المركزي بإعداد ورشة تدريبية قام ا كما ،على المستوى الفردي والموحد

بالتعاون مع إتحاد المصارف العربية وذلك بهدف زيادة الوعي  ٣حول بازل 
وكجزء من سعي المصرف المركزي بشكل مستمر لمواكبة . ٣والمعرفة حول بازل 
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السيولة  مبادئقام المصرف بدراسة  ،التنظيمي ألفضل الممارسات الدولية هإطار
 .بدقة وذلك بهدف دراسة تطبيقها في المملكة ٣الواردة في بازل 

شارك : العربية جلس التعاون لدول الخليجأعضاء م توحيد التشريعات الرقابية بين •
المصرف المركزي بفعالية في اجتماعات لجنة الرقابة المصرفية لإلتحاد النقدي 

قة مسودة توحيد أنظمة و لوائح على ور مالحظاتهبداء الخليجي وذلك من خالل إ
الجدير بالذكر أن اللجنة تقوم . المراقبة المصرفية للدول األعضاء باللغة اإلنجليزية

 .بتنسيق القواعد الرقابية للدول األعضاء

 رصد إمتثال المصارف لمتطلبات المصرف المركزي واصل :إفصاحات المصارف •
 تقديم اإلفصاحات العلنية  يطلب منها التي، و المصرف المركزي من اإلفصاح العام

كما قام المصرف المركزي . الخارجيين البنك مدققي حسابات قبلالمراجعة من 
الشفافية  لتقييم مدى الرقابية األدوات باعتبارها واحدة من هذه اآللية ستخداماب
المصرف  ولم يقبل. صحاب المصالح فيهاأل مصارفالذي تقوم به الاإلفصاح و

 .تصحيح الوضعها وطلب من من قبل المصارف عدم امتثال يأ المركزي

وفعالية  ءةومن أجل ضمان كفا: مراقبة اجتماعات مجالس اإلدارة والهيكل االداري •
حضور األعضاء  ةمراقبت المصرف المركزي واصلأعضاء مجالس اإلدارة، 
 ٢٠١١خالل عام  أولى المصرفكما .  مجالس اإلدارة ومشاركتهم في إجتماعات

والمطالبة بأن ال تنطوي هذه ن مجلس اإلدارة عاهتماما خاصاً لتركيبة اللجان المنبثقة 
التركيبة على أي تضارب في المصالح، وإلزام كافة المصارف بتعيين أعضاء 

بمراجعة الهيكل اإلداري لمختلف  يقوم المصرفكما .  مستقلين في مجالس إدارتها
 ،د تضارب مصالح في خطوط رفع التقاريرالمصارف االسالمية للتأكد من عدم وجو

 .التأكد من أن المصارف تحتفظ بخطه تعاقب للوظائف الرئيسيه لديها باإلضافة الى

الترخيص لمصرفين محليين بطرح و تركيب أجهزة نقاط البيع في : تشجيع المنافسة •
 المملكة بعد أن كان الترخيص في السابق يقتصر على مصرفين فقط وذلك لزيادة حدة

 .المنافسة بين المصارف بهدف تطوير الخدمات المصرفية بالمملكة

 
 :باالضافة الى ما سبق، تقوم ادارة الرقابة المصرفية بالتالي

 
تم اتخاذ إجراءات ساهمت بشكل فعال  ):بِنفت(مركز البحرين للمعلومات االئتمانية  •

في تحسين عملية تحديث بيانات عمالء المصارف بمركز البحرين للمعلومات 
بشكل  دقيقةالاالئتمانية، حيث انخفض عدد الحسابات ذات المعلومات الناقصة أو غير 
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حسابات في نهاية عام  ١٠إلى  ٢٠١٠حساب في نهاية عام  ١٧٠٥جذري من 
السيرة االئتمانية لعدد كبير من عمالء /ساهم في تحسين السجل ، األمر الذي٢٠١١

 .المصارف

استمر المصرف المركزي العمل مع  :(EMV)معيار يورو ماستركارد فيزا تطبيق  •
مصارف قطاع التجزئة في المملكة الستبدال الشريط المغناطيسي في البطاقات 

تجدر .  PIN cardsو   EMVاإلتمانية القديمة بشريحة جديدة متوافقة مع نظام
توفر للعمالء وضع أمني أفضل عند استخدام  EMVاإلشارة إلى أن تقنية الـ 

 .بطاقاتهم باإلضافة إلى استخدامها من قبل الصراف اآللي

عقد المصرف المركزي عدة اجتماعات مع  :الخدمات الصيرفية األكترونية أمن •
رونية حيث تم مناقشة إجراءات المصارف التي تقدم لزبائنها خدمات الصيرفة االلكت

 .الحماية المعمول بها لضمان حصول العمالء على خدمات مصرفية آمنة

حول القروض اإلستهالكية و رسوم الخدمات االمتثال لميثاق أفضل الممارسات  •
واصل مصرف البحرين المركزي مراقبة التزام مصارف التجزئة : المصرفية

 .حيث كان الهدف ضمان الشفافية في التعامالت ،الميثاقوشركات التمويل مع أحكام 

 
مراقبة الصارمة علي اإلفصاحات التي يدلى بها المرخصون لهم الواصل المصرف المركزي 

مبادئ تماشيا مع توصيات الدعامة الثالثة من لضمان امتثالهم لمتطلبات المصرف المركزي 
بات يحدد مبلغ العقوبة في هذا الصدد، كشف المصرف المركزي عن هيكل للعقو. ٢بازل 

التي ستفرض في حالة التأخير في تقديم أو اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة وفقا لقواعد 
 .المصرف المركزي

 
المصارف والمؤسسات المرخص لها شجع المصرف المركزي  :إجراءات التنفيذ •

، وبالتالي تقليل باللوائح و أنظمة المصرف المركزيرفع مستوى االلتزام على 
وفقا لذلك، وعلى . تسهل عملية المراقبة الفعالة و والنظام المالي ءلعماللالمخاطر 

من قانون المصرف المركزي، تم إتخاذ تدابير  ٣٨النحو المنصوص عليه في المادة 
لم يتم إتخاذ أي تدابير إنفاذ ضد (مصرف من مصارف قطاع التجزئة  ١٧إنفاذ ضد 

، وذلك بما ٢٠١١عقوبات، خالل العام  بما في ذلك فرض) مصارف قطاع الجملة
 .السوق بإنضباط يتعلق
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 إدارة مراقبة المصارف االسالمية

 
المؤسسات المالية اإلسالمية والتي تشمل  بمراقبةتقوم إدارة مراقبة المصارف اإلسالمية 

 شركات تمويل وفرع ٣مصارف في قطاع التجزئة و ٦مصرف في قطاع الجملة و ٢٠
 .  و مؤسسة واحدة لتمويل الشركات متناهية الصغر  واحد خارجي

 
 : ٢٠١١وفيما يلي أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل عام 

 
تجميع وتحليل التقارير الشهرية والفصلية والسنوية المطلوبة من  استالم و •

المصارف والتي على ضوئها يتم إعداد التقارير التحليلية المالية كأدوات رقابية 
 تمكن االدارة من تشخيص الوضع المالي واإلداري لهذه المصارف ضرورية

الرقابية الدورية وفقاً لجداول االجتماعات  تومن ثم عقد األجتماعا ،والمؤسسات
 .المتفق عليها 

البيانات المالية السنوية للمصارف اإلسالمية وعقد أجتماعات معهم متابعة ومناقشة  •
 .في حضور المدققين الخارجين

اإلدارة بالزام المصارف اإلسالمية بتقديم تقارير تقييم المخاطر التي تتعرض قامت  •
وضاعها المالية بدقة وذلك لمراقبة أ, عمالهاهذة المصارف خالل ممارستها أل لها

األساليب المتبعة ووتشمل هذة التقارير التدقيق في اإلدارة العليا  للمصارف  بالغة
 مخاطر السوقو مخاطر المتعلقة باالئتمانجة المن قبلها  في البحرين  لمعال

 ،المخاطر االستراتيجيةو مخاطر السمعةو ومخاطر السيولة ومخاطر العمليات
حكام واإللتزام باأل والموارد البشرية علقة بالحوكمةوكذلك االجراءات المت
 .الرقابة المالية والمحاسبة والعالقة بالمستثمرينو والتشريعات ذات العالقة

اإلدارة بإلزام المصارف اإلسالمية بتقديم تقارير نصف سنوية حول االفصاح قامت  •
، حيث تقوم المدققين الخارجين لهذة المصارف العام، على أن يتم مراجعتها من قبل

االدارة باستخدام هذة التقارير كأداه رقابية جديدة لتحليل مدى شفافية وصحة التقارير 
 . المرفوعة للجمهور

ت اإلدارة  بتشديد أبد, رةكفائة وفعالية أعضاء مجالس اإلدا ومن أجل ضمان •
كما .  دارةمجالس اإل ومشاركتهم في اجتماعاتمراقبتها على حضور االعضاء 

تركيبة مجالس إدارة المصارف باهتماما خاصا  ٢٠١١خالل أولت اإلدارة 
كيبة على أي مطالبة إياهم بأن ال تنطوي هذة التر ,نهاعاإلسالمية واللجان المنبثقة 
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كافة المصارف بتعين أعضاء مستقلين في مجالس  بإلزامو, لحتضارب في المصا
 . إداراتها 

ساهمت اإلدارة بإعداد وتقديم دورة تدريبيه في اإلشراف ومراقبة المصارف  •
 .الجيبوتيواإلسالمية لوفد من المصرف المركزي السوداني والعماني والنيجيري 

مدى جاهزية المصارف اإلسالمية لمتطلبات  حولكما قام المصرف بعمل دراسة  •
وتم عقد اجتماع مع كبار المسؤلين في المصارف اإلسالمية لمناقشة  ٣بازل 

 .إستعدادتهم لهذه المتطلبات

مدى التزامهم بمتطلبات  حولقامت اإلدارة بإلزام المصارف اإلسالمية بتقديم تقارير  •
 .ءات التي ستقوم بها المصارف في حال وجود مخالفاتالحوكمة واالجرا

 
 إدارة التفتيش

 
من  للمؤسسات المرخص لهاللزيارات الميدانية المخطط دارة التفتيش برنامجها إتمت أ

هذا وتطبق . النطاق دهقبل المصرف المركزي، والتي تضمنت تغطية شاملة او محدو
المتقدمة والتي تعنى بتركيز المخاطر في تقييم  "   CMORTALE" اإلدارة منهجية 

كفاية راس المال، جودة االدارة، مخاطر العمليات، ادارة الخطر، الشفافية واالفصاح، 
 هادفة، مرخص لهم وتقوم هذة المنهجية بتقييم ال. جودة االصول، السيولة وااليرادات

 تشمل ل إجراءات ميدانيةمن خال الى تعزيز سالمة ومتانة المؤسسات المالية بذلك
المطلوبة للحد من مخاطر االعسار، واحتمال فقدان الرقابية تحديد االجراءات التنظيمية 

  .الخسائر للمودعين والمستثمرينكذلك الثقة في السوق، و
 

بتكليف بعض المحاسبين المختارين بالقيام استكملت الجهود التي تبذلها االدارة كما 
 .توسيع نطاق الزيارات الميدانية للمصارفبهدف  بمراجعات محددة وذلك

 
زيادة التركيز نحو تقييم المخاطر في القطاع المالي، حددت ونفذت االدارة  تماشياً مع

المهارات والخبرات بهدف إلى تزويد موظفي التفتيش ي لذيبرامج التدريب والتطوير وا
ر بالشكل الفعال في القطاع أفضل الممارسات إلدارة المخاط تطبيق الالزمة لتقييم مدى

 .المالي
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 إدارة مراقبة األسواق المالية 

 
البنية التشريعية عملت إدارة مراقبة األسواق المالية خالل هذه الفترة على استكمال 

على  اإلشرافو بمظلة الرقابةمجلد التعليمات السادس الخاص والتنظيمية بما في ذلك 
وهدفها الرئيسي هو الحفاظ على شفافية وفعالية سوق رأس المال  ،رأس المالقطاع 

  :على النحو اآلتيوذلك  لضمان حماية المستثمرين،
 

إجراءات رهن "، بشأن إصدار الئحة ٢٠١١لسنة ) ٥٩(إصدار القرار رقم  •
و تم  " .األوراق المالية والحجز عليها وأسباب انقضاء الرهن ورفع الحجز عنها

، وقد تم ٢٠١١ديسمبر  ٢٩بتاريخ  ٣٠٣٢دة الرسمية العدد في الجرينشره 
تعميمه على كافة األطراف المعنية بتطبيق متطلبات الالئحة من خالل تعميم 

 .  ٢٠١٢يناير  ٩بتاريخ  ٠١٠/٢٠١٢/CMSإدارة مراقبة األسواق المالية رقم 
 
وفي هذا الصدد تمت مخاطبة بورصة البحرين بشأن االنتهاء من متطلبات  •

اشهر من تاريخ صدور القرار المشار إليه  ٦تطبيق الالئحة في مدة أقصاها 
أعاله، وذلك بموجب خطاب إدارة مراقبة األسواق المالية 

 .٢٠١٢يناير  ١٠بتاريخ   ٠١٣/٢٠١٢/CMSرقم
 
الئحة إجراءات وقواعد إدراج األوراق واألدوات المالية قي "إحالة مسودة  •

ة لها من قبل مصرف البحرين المركزي وتعليق أسواق األوراق المالية المرخص
 ١، إلى هيئة التشريع اإلفتاء القانوني بتاريخ "التداول عليها وإلغاء إدراجها

 .، تمهيداً إلصدارها بشكل نهائي خالل الفترة القادمة٢٠١١ديسمبر 
 
قام المصرف بإبداء مالحظاته ومرئياتة حول مسودة مشروع قانون الشركات  •

ديد المعد من قبل وزارة الصناعة والتجارة، التي تركزت في طلب التجارية الج
المصرف إزالة كافة العوائق والقيود التي تحد من تطوير قطاع سوق رأس 

المصرف بشأن  تالمال، وإزالة أي تضارب أو تداخل في صالحيات ومسؤوليا
 .هذا القطاع مع وزارة الصناعة والتجارة

 
 Corporate Governance)كمة الشركات إصدار الفصل الخاص بمعايير حو •

Module) (“COG”), يبدأ  أن، على ٢٠١١سبتمبر  ١، كورقة نهائية بتاريخ
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 .من تاريخ صدوره تطبيقهسريان 
االنتهاء من إعداد األوراق الداخلية لبعض فصول المجلد السادس، ومنها الورقة  •

اص بالشفافية الخاصة بإصدار وطرح األوراق المالية لالكتتاب، والفصل الخ
استشارية خالل الفترة القادمة بعد  كأوراق إلصدارها، وذلك تمهيدا واإلفصاح

 .إجازتها من قبل لجنة السياسات الرقابية في المصرف
 

 : ألسواق التداول وغرف التسوية والتقاص وااليداعالترخيص 
 

 :بورصة البحرين •
 

، بشأن منح ترخيص لشركة بورصة البحرين ٢٠١٢لسنة ) ٢(صدر القرار رقم  . أ
، والذي تم بموجبه منح المصرف بورصة البحرين الترخيص بشكل .م.ب.م.ش

ن تستكمل بعض الشروط والمتطلبات الواردة في خطاب المصرف رقم أنهائي، على 
 . ٢٠١١ديسمبر  ٢٩بتاريخ  ٤٨١/٢٠١١/م.م

 
فقد . البحرين ، إلى بورصة٢٠١١أغسطس  ١١بتاريخ بموجب خطاب اإلدارة  . ب

كورقة ) Market Rules(أصدرت البورصة اإلجراءات التنظيمية الخاصة بالسوق 
 ٢٣استشارية للشركات المدرجة واألعضاء والجهات المعنية بعمل البورصة بتاريخ 

لخاصة وتعمل البورصة حاليا على االنتهاء من اإلجراءات التنظيمية ا. ٢٠١١أكتوبر
  ، واإلجراءات التنظيمية الخاصـة بالتسوية والتقاص(listing Rules)باإلدراج 

(CSD Rules)   خالل الفترة القادمة. 
 
 (BFX):سوق البحرين المالي  •

 

بنجاح  BFXبعد االنتهاء من اإلعداد النهائي لمتطلبات التشغيل الفعلي، أطلقت سوق 
وقد تم البدء في .  ٢٠١١نوفمبر  ٢٣منصة تداول المشتقات المالية التقليدية لديها بتاريخ 

التداول على ثالث مشتقات مالية تتعلق العقود اآلجلة للذهب والغاز الطبيعي و صرف 
 .مقابل اليورو من خالل خمسة أعضاء مسجلين لديها الدوالر األمريكي

 
 وليالسوق األ

 

، رسائل عدم الممانعة على استخدام ٢٠١١ة مراقبة األسواق المالية خالل عام أصدرت إدار
، بعد )٢٠١٠نشرة إصدار عام  ٥٤مقارنة مع (نشرة إصدار لالكتتابات العامة والخاصة  ٣٥
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االطمئنان على اكتمال بياناتها ومعلوماتها وفقاً لما تتطلبه معايير اإلفصاح والنشر الصادرة 
مقارنة مع (مليار دوالر أمريكي  ٢,٢٢غ إجمالي قيمة هذه اإلصدارات وقد بل .عن المصرف

، من بينها، اصدارين للصكوك اإلسالمية الحكومية )٢٠١٠مليار دوالر أمريكي عام  ٣٨,٩٠
 ١٥، و )٢٠١٠مليار دوالر أمريكي عام  ١,٢٥مقارنة مع (مليار دوالر أمريكي  ١,٢٨بقيمة 

مقارنة مع (مليون دوالر أمريكي  ٦٣٩العادية بقيمة  اصداراً لالكتتاب الخاص في األسهم
 ٦٤، واصدارين لحقوق األولوية في األسهم بقيمة )٢٠١٠مليار دوالر أمريكي عام  ٣١,١٥

اصداراً  ١٦، و)٢٠١٠مليار دوالر أمريكي في  ١,٣١مقارنة مع (مليون دوالر أمريكي 
 . مليون دوالر أمريكي ١٤٥لالكتتاب الخاص في المنتجات المالية المركبة بقيمة 

 
نشرات إصدار لالكتتاب الخاص والعام بعد أن ) ٨(كما تمت مراجعة وإبداء المالحظات على 

تمت مراجعتها وفقاً لمعايير اإلفصاح والنشر، علماً بأنه لم يتم إصدار أو استخدام هذه 
النشرات أو طرحها في السوق لغاية نهاية العام، وذلك نتيجة عدم استكمال وتعديل بيانات هذه 

  .ليون دوالر أمريكيم  ٤٦٢النشرات التي بلغ إجمالي قيمتها أكثر من 
 

 مراقبة السوق
 

بدراسة العروض المقدمة من قبل عدة شركات  ٢٠١١قام مصرف البحرين المركزي خالل 
عالمية توفر أحدث أنظمة المراقبة االلية على التداوالت في األسواق الثانوية، والمصرف في 

 .المراحل النهائية الختيار النظام األفضل من بين األنظمة المعروضة
 
 التحقيق

 
من الصفقات المشكوك في صحة اجراءات تنفيذها ومدى مطابقتها للقوانين تم رصد حالتين 

، واعداد تقرير أولي عن واألنظمة، لدراسة امكانية وجود احتماالت التالعب في السوق
الحالتين، حيث تتعلق الحالة االولى بمحاولة اخفاء الملكية النهائية من قبل احد المساهمين، 

 .واالخرى حول احتمالية اساءة استخدام حساب التداول
 

 المتابعة والتنفيذ
 
إصدار رسائل إخطار بعدم االلتزام بمتطلبات المصرف حول توفير التقرير الشهري  .١

فاكثر في  ٪٥بشأن اإلفصاح عن نسب التملك من قبل المساهمين الذين يتملكون نسبة 
مقارنة مع (شركة مدرجة  ٤٣اسهم الشركات المدرجة، في المواعيد المحددة، الى 

 ).٢٠١٠شركة عام  ٥٨
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إصدار رسائل إخطار بعدم االلتزام بمتطلبات المصرف حول دقة محتويات ومعلومات  .٢

مقارنة مع (شركة مدرجة  ١٦التقرير الشهري بشأن اإلفصاح عن نسب التملك، الى 
 ).٢٠١٠ام شركة ع ١٣

 

 علىوفي مواعيد مختلفة،  مؤقتا البحرين بورصة فيقرارات وقف التداول  إصدار .٣
 المواعيد في المالية بياناتها الشركات هذه تقديم لعدم وذلك مدرجة، شركة ١٦ أسهم
كما تم وقف التداول مؤقتاً على اسهم شركتين .  ه في معايير االفصاح والنشرالمحدد

 .الظروف المتعلقة بعملياتها وانشطتهامدرجتين بسبب بعض 
 

 نظام حوكمة الشركات
 

عن وزارة ة تطبيق معايير حوكمة الشركات، الصادرفي سبيل ضمان توفير مستلزمات 
والفصل الخاص بحوكمة الشركات ضمن مجلد التعليمات السادس الصادر التجارة الصناعة و

 :  فقد تممصرف عن ال
 

المدرجة الخاصة  لشركاتلتخصيص بند مستقل ضمن جداول أعمال الجمعيات العامة   .١
الموافقة على مقترح مجلس "ينص على  ،٢٠١٠بمناقشة نتائج اعمال السنة المالية 

وقد التزمت جميع  "اإلدارة بشأن خطة وبرنامج تطبيق وااللتزام بنظام حوكمة الشركات
طتها وبرامج التنفيذ الخاصة بها إلى إدارة الشركات المدرجة بذلك، كما ارسلت خ

 .مراقبة األسواق المالية
 

، The Directors Counselأصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية بالتعاون مع  .٢
، استمارة استقصاء بيانات بغرض تحديد مستويات الوفاء ٢٠١١يونيو  ٥بتاريخ 

فاء بجميع هذه المعايير بمعايير حوكمة الشركات، ومن ثم صياغة خارطة طريق للو
  .  ٢٠١١بنهاية  العام 

 
تقرير   The Director Counselاصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية بالتعاون مع   .٣

حول نتائج استمارة استقصاء البيانات، الذي  استعرض بصورة إجمالية عامة مدى 
   .تطبيق الشركات المدرجة لمعايير حوكمة الشركات
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 مراقبة المؤسسات الماليةإدارة 
 

نهجها المتبع في مراقبة الشركات   ٢٠١١واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام 
عبر استخدامها مختلف األدوات الرقابية، كالتقارير التحليلية والتفصيلية للشركات وعقد 

لتنسيق االجتماعات مع إدارات الشركات المرخص لها وطلب المعلومات من القطاع وا
الداخلي مع إدارات المصرف، باإلضافة إلى المراقبة المستمرة لوضع الشركات عن طريق 

 .التواصل المستمر وتبادل المراسالت

 
وباالستناد إلى دورها الرقابي على قطاع الصناديق االستثمارية الجماعية، دأبت اإلدارة على 
استخدام أدواتها الرقابية والتنظيمية لرصد أداء قطاع الصناديق االستثمارية وضمان التزامها 
باللوائح والتوجيهات المدرجة ضمن الدليل اإلرشادي السادس، وقانون المصرف المركزي 

 . سسات المالية، باإلضافة إلى القوانين التنظيمية األخرى ذات الصلةوالمؤ
 

وخالل الفترة المنصرمة، حققت اإلدارة تقدماً ملحوظاً في تصنيف الصناديق االستثمارية 
للتصنيف المعتمد  المنشأة محلياً و المرخصة قبل إصدار دليل التوجيهات الخاص بها، وفقا

 . االستثمارية قحسب الهيكل التنظيمي للصنادي
 

من إجمالي عدد الصناديق  ٪٩٩بلغت نسبة الصناديق االستثمارية المصنفة  ٢٠١١ومع نهاية 
وتجدر اإلشارة بان  .٢٠١٠ عام في٪ ٨٩ بنسبة مقارنة االستثمارية المحلية المرخصة سابقا،

والتوجيهات  االستثمارية المنشاة محلياً وامتثالها للوائح الصناديق اإلدارة قامت برصد أداء
 .االستثمارية التزامها بسياساتها ، فضال عنالخاصة بها

 
صناديق استثمارية منشأة محلياً، باإلضافة إلى  ٣وقد قام مصرف البحرين المركزي بترخيص 

بهدف  ٢٠١١صندوقا استثماريا منشًأ خارج البحرين في عام   ٢٤٣تسجيل / ترخيص
ل مجموع الصناديق االستثمارية المرخصة او وبذلك يص.  التسويق للمقيمين في البحرين

 .صندوق استثماري خالل العام ٢٤٦المسجلة الى 
 

  ٢٠١٠بعد االنتهاء من إصدار جميع الفصول المعنية بشركات الصرافة في شهر اكتوبر 
بالتأكد من التزام جميع شركات الصرافة الموجودة  ٢٠١١بدأت االدارة منذ بداية عام 

التقارير بالمتطلبات الصادرة فيما يخص عملياتهم ومالئمة رأس المال ومتطلبات تقديم 
 .المطلوبة للمصرف

بالتأكد من التزام المكاتب التمثيلية بمتطلبات الفصول  ٢٠١١استمر المصرف خالل عام كما  
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كجزء من الدليل االرشادي  ٢٠١٠المتعلقة بهم والتي تم اصدارها في ديسمبر من عام 
 .الخامس

 
مراقبة اداء المؤسسات المالية باالضافة الى االدوات  ٢٠١١كما واصلت االدارة خالل عام 

من ضمنها تدقيق وتحليل التقارير المالية المقدمة من قبل الشركات المرخصة على الرقابية و
 .نحو شهري و فصلي ومن خالل االجتماعات المنعقده مع ادارات الشركات

 
ت االدارة بالتركيز على مستوى مالئة رأس واصل، ٢٠١١وخالل االوضاع الراهنة في عام 

 .اداء مديرى االصولمال شركات االستثمار بشكل خاص و مراقبة 
 

 مراقبة قطاع التأمين
 

، ٢٠١١بتمبرس التأمين في لسوق العشري التقرير بإصدار التأمين قطاع مراقبة إدارة قامت
وذلك لرفد المهتمين بصناعة التأمين في البحرين باإلحصائيات الخاصة بأداء سوق التأمين 

لنتائج  عرضاًن التقرير وتضم ، ٢٠١٠إلى  ٢٠٠١خالل العشر سنوات المنصرمة من 
التكافل حسب أنواع التأمين  شركات التأمين وإعادة التأمين التقليدية وشركات التكافل وإعادة

في البحرين كما يستعرض التقرير تاريخ ونشأة صناعة التأمين في البحرين في أوائل 
مملكة  يف اإلجمالية التأمين قساط ارتفاع التقرير أوضح حيث .خمسينات القرن الماضي

 إلى المحلي الناتج في التأمين مساهمة بحريني، كما وصلت دينار مليون ٢١٠ إلى البحرين
 .٢٠١٠ عام في ٪ ٢,٥٥

 
 من الخطوات جملة إلى التأمين شركات بإخضاع بالمصرف التأمين مراقبة إدارة قامت كما

 :وهي الشركات لهذه المالي الوضع واستقرار متانة من للتأكد االحترازية
 

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

 .عليها
 المحلية التأمين شركات إستثمارات على أثرت والتي العالمية المالية لألزمة نتيجة •

 العاملة الوطنية التأمين شركات مع إجتماعات بعقد جهوده المصرف واصل والعالمية،
 تلك قبل من إتخذتها الالزم اإلجراءات وتحديد األزمة تأثير مدى لقياس البحرين في

 وضع حول الشركات هذه من تقرير بإستالم شهريا اإلدارة تقوم كما .الشركات
 .اإلستثمار

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

 مصرف قانون من) ٦٦(المادة  نص بحسب الشركات هذه أعمال تحويل تم حيث
 وقد ، ٢٠٠٦ لسنة) ٦٤(  رقم بالقانون الصادر المالية والمؤسسات المركزي البحرين

  .معفاة لثالث شركات التحويل إجراءات طلب إعالن من اإلنتهاء تم
 

، وذلك على النحو ٢٠١١خالل عام  المصرف تسجيل العديد من ممثلي شركات التأمين واصل
 : التالي

 
 المسجلينعدد  عدد الشركات 

المصارف المحلية واألجنبية المتعاقدة مع 
 شركات التأمين

١٥٠ ٩ 

المتعاقدة مع شركات  الشركات التجارية
 التأمين

١٩ ١ 

 ٤٠ - فراداأل
 ٢٠٩ ١٠ المجموع

 
شهادة "بإنهاء متطلبات  والمالية قام المصرف وبالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية

والتي أسندت إلى مملكة البحرين من قبل منتدى الهيئات العربية لإلشراف " مراقبي التأمين
لتكون أول شهادة عالمية معترف بها لمراقبي التأمين على  (AFRIC)والرقابة على التأمين 
 .مستوى المنطقة العربية

 

يعية إلنشاء صندوق لتعويض المتضررين من كما أنهى المصرف كافة المتطلبات الفنية والتشر
حوادث المركبات وذلك في الحاالت التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام 

في شأن التأمين اإلجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن  ١٩٨٧لسنة ) ٣(القانون رقم 
 .حوادث المركبات

 

لقوانين واإلرشادات المتعلقة بأموال باإلضافة إلى ذلك، استحدث المصرف مجموعة من ا
حيث ستعزز هذه اللوائح التنظيمية من . المتعاملين وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين

دور المصرف في حماية الزبائن وزيادة البعد الوقائي لسوء استخدام أو استغالل أموال 
 .نيةالمتعاملين في غير استخداماتها المنصوص عليها في العقود التأمي

 

في المملكة، فقد عمد إلى ) التأمين اإلسالمي(وإيماناً من المصرف بتشجيع صناعة التكافل 
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٣٤ تطورات األنظمة التشريعية والرقابية : ٣الفصل 
 

تصميم مقترح لنظام قياس المالءة المالية لشركات التكافل بحيث يمكّن هذا النظام من تطوير 
وفي ذات الوقت حماية مصالح جميع األطراف ذات العالقة من مساهمين  صناعة التكافل

وسيمزج هذا النظام المعدل بين نظام الوكالة . ين باإلضافة إلى مديري عمليات التكافلومشترك
وسيساهم هذا المزج في التقليل من احتمالية تحويل . والمضاربة المطبق في معامالت التكافل

مبالغ مالية أو مجموعة أخرى من األصول ذات السيولة العالية من حساب المساهمين إلى 
. ن في هيئة قرض حسن للحفاظ على مستوى مقبول من المالءة الماليةحساب المشتركي

وبالتالي يمكّن النظام المقترح المشتركين من االستفادة من عوائد األرباح المحققة في محافظ 
كما يسهل هذا النظام على مديرو عمليات التكافل من إدارة عمليات التكافل بصورة . التكافل
في تعزيز اداء صناعة التكافل بما يمكنها من رفع نسبة مساهمتها  سيساهم هذا النظام. عادلة

في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة وإبراز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي متميز لهذه 
 .الصناعة الحيوية

 
 إدارة االستقرار المالي

 
نظام المالي ككل إجراء الرقابة االحترازية لل ٢٠١١في عام   واصلت إدارة االستقرار المالي

لتحديد المجاالت ذات المخاوف المحتملة وإجراء البحوث والتحليالت بشأن القضايا المتعلقة 
 :ة أداء المهام االساسية التاليةرباالستقرار المالي كما واصلت اإلدا

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

التطورات النقدية  تقرير ميزان المدفوعات السنوي، تقريراالقتصادي السنوي، 

، تقرير االجهاد للقطاع ف سنويصالفصلي، تقرير االنذار المبكر النوالمالية 

.  المصرفي النصف سنوي، وتقرير مؤشرات السالمية المالية النصف سنوي

 .دوليةباالضافة إلى المنشورات الدورية االخرى التي ترصد التطورات المحلية وال

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

 .من المحاضرات عن تطورات االستقرار المالي لمختلف الضيوف

جمع وتصنيف ونشر المعلومات االحصائية والبيانات المالية التي يتم إصدارها من  •

 .المؤشرات االقتصاديةخالل النشرة االحصائية الشهرية ونشرة 

مسح الرقم القياسي  السنوية مثل مسح القوى العاملة، إجراء الدراسات االستقصائية •

مسح االستثمار في الحوافظ الماليه والمسح الجغرافي للمصارف  ألسعار المستهلك،

 .(BIS)الدولية بالتعاون مع بنك التسويات الدولية 

والتفاعل مع جميع الكيانات ذات األهمية  مع المؤسسات والوكاالت الدولية التنسيق •

 .بالنسبة للمصرف
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٣٥ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي .٤

 
  الجديدة التراخيص

 
 )RTGS  &SSS( المدفوعات نظام

 
 المقاصة

 
 )البنفت(شبكة الصرف اآللي 

 
   النقد إصدار

 
  التدريبية البرامج

 
 مشاريع تقنية المعلومات

 
  االتصال الخارجي وحدة

 
  المركزي البحرين لمصرف التنظيمي الهيكل

 

لفصلا  

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

 

 
 التراخيص الجديدة

 

بمنح عشرون رخصة جديدة لمزاولة مختلف  ٢٠١١قام مصرف البحرين المركزي في عام 

 اإلجمالي العدد بلغ حيث. ٢٠١٠رخصة جديدة في عام  االنشطة المالية، مقابل اربعةَ عشر

ديسمبر  شهر حتى وذلكرخصة  ٤١٤ المصرف قبل من المالية للمؤسسات للرخص الممنوحة

العديد من  أنتجدر االشارة الى . ٢٠١٠عام  فيمنحت رخصة  ٤٠٦ بـ مقارنة ٢٠١١

شركات التأمين المرخصة للعمل خارج مملكة البحرين والتي تخدم السوق السعودي بشكل 

إلى المملكة العربية السعودية، وذلك توافقاً مع المستجدات  خاص قامت بتحويل أعمالها

 .الخاصة بمتطلبات قانون التأمين في المملكة العربية السعودية

 
مختلف القطاعات المالية، كما هو مبين في لهذا وقد تنوعت التراخيص الممنوحة والصادرة 

 : ادناه القائمة
 
 )فرع(مصرف قطاع جملة  -االيد بنك ليمتد  .١

 ١أعمال أستثمارية  فئة  شركة -) م. (ب.م.جيه اكويتي بارتنرز ش .٢

 ١أعمال أستثمارية فئة  شركة - )م. (ب.م.تقاعد لإلدخار والتقاعد ش .٣

 )فرع( ٣أعمال أستثمارية فئة  شركة - ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتد .٤

 ٣أعمال أستثمارية فئة  شركة - )مقفلة(ب .م.ألتايرا الشرق األوسط ش .٥

 تمثيلي مكتب - لندن و الشرق األوسط بنك .٦

 تمثيلي مكتب -أي أم بي كابيتال انفستورز ليمتد .٧

 تمثيلي مكتب - -. أيه. نوتز ستاكي و شركاه إس .٨

 تقديم خدمات الدعم في القطاع المالي - م.م.ذ البحرين ميد غلوب .٩

 اليةمشغلو أسواق وأنظمة التداول في األوراق واألدوات الم -ب .م.بورصة البحرين ش .١٠

 وسطاء األوراق المالية العاملون لصالح حساباتهم -) م(ب .م.غرانز للسلع ش .١١

وسطاء األوراق المالية العاملون لصالح  - )م(ب .م.ش فيندكس العالمية العربية الشركة .١٢

 حساباتهم وحسابات عمالئهم

وسطاء األوراق المالية العاملون لصالح حساباتهم  - .م.م.شركة اكس او البحرين ذ .١٣

 وحسابات عمالئهم

وسطاء األوراق المالية العاملون لصالح حساباتهم وحسابات  -م.م.ماك لألوراق المالية ذ .١٤
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٣٧ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 

 

 عمالئهم

وسطاء األوراق المالية العاملون لصالح  -) م(ب .م.ش) البحرين(إيفرمور العالمية  .١٥

 حساباتهم وحسابات عمالئهم

العاملون لصالح حساباتهم وسطاء األوراق المالية  - - .م.م.أيه ليفل للوساطه ذ .١٦

 وحسابات عمالئهم

وسطاء التسوية والتقاص واإليداع  -)  - )م(ب .م.ش فيندكس العالمية العربية الشركة .١٧

 المركزي

 وسطاء التسوية والتقاص واإليداع المركزي -) م(ب .م.ش) البحرين(إيفرمور العالمية  .١٨

 اع المركزيوسطاء التسوية والتقاص واإليد -) م(ب .م.غرانز للسلع ش .١٩

 خبير اكتواري -رونالد شدياق / السيد .٢٠

 

بشكل  ٢٠١١وقد أرتفع عدد التراخيص الممنوحة لقطاع أسواق رأس المال في عام 

كما انخفض عدد التراخيص الممنوحة لقطاع التأمين، كما .  ٢٠١٠ملحوظ مقارنة بعام 

 :هو مبين في الرسم البياني

 
 القطاعالزيادة في التراخيص الجديدة بحسب 

 
 

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

البنوك شرآات التأمين شرآات األعمال 
االستثمارية

األنشطة المتخصصة أسواق رأس المال

يدة
جد

ص 
خي
ترا

٢٠١٠عام  ٢٠١١عام 
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٣٨ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 

 

 
 )RTGS  &SSS(نظام المدفوعات 

 عملية ٣٨٨،٤٩٢) RTGS(بلغ مجموع التحويالت المصرفية عن طريق نظام الدفع اآلني 
 -:بليون دينار بحريني موزعة على النحو التالي ٤٦,٨بمبلغ  ٢٠١١خالل عام 

  
أعاله بلغ عدد التحويالت المصرفية بين المصارف التجارية من خالل النظام المذكور  •

 .٢٠١١بليون ديناربحريني وذلك خالل عام  ٤٠,٢عملية تحويل بمبلغ  ١٠١،٧٠٣
 

عملية تحويل  ٢٨٦،٧٨٩كما بلغ عدد تحويالت الزبائن من خالل هذا النظام أيضاً  •
 .نفس الفترةبليون دينار بحريني خالل  ٦,٦بمبلغ 

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

 .الفترة ذاتهابليون دينار بحريني خالل  ٤,٥عملية تحويل بمبلغ  ١١٠٩
 

 المقاصة

دينار  بليون ٤,٣بمبلغ  ٢٠١١خالل عام  شيك ٢،٩١٨،٢٠٨بلغ عدد الشيكات المتداولة  
 .بحريني

 

 ) البنفت(شبكة الصراف اآللي 

حيث بلغ ). البنفت(اآللي يقوم مصرف البحرين المركزي بعمليات التسوية لشبكة الصرف 
 ٥،٥١١،٤٦١) البنفت(عدد عمليات السحب المحلية من خالل نظام شبكة الصرف اآللي 

 ٥٤٦،٢عملية سحب تقريباً بمبلغ ١٥،١٠٠ أي بمعدل يومي بلغ  ٢٠١١خالل عام  عملية
 .مليون دينار بحريني ١،٤٩٦مليون دينار بحريني أي بمعدل يومي بلغ 

 
 إصدار النقد

 :٢٠١١اإلنجازات التي تم تحقيقها في إدارة إصدار النقد خالل عام  يلي أهمفيما 
 

 G&D خرى لعد وفرز األوراق النقدية من شركةأبشراء آله جديدة قامت اإلدارة  •
األلمانية نظراً لحاجة اإلداره لهذه اآلله لعد وفرز وإتالف جميع األوراق النقدية 



٢٠١١السنوي  التقرير  مصرف البحرين المركزي  

 

٣٩ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 

 

 .التجزئة العامله في مملكة البحرين مصارفالمستلمة من 
وذلك قامت اإلدارة بتوسعه قاعة العد والفرز في اإلدارة وذلك إلستيعاب اآلله الجديدة  •

 .في خالل العام نفسه
 

طقم تذكاري للعمالت المعدنية المتداوله  ٢٠١١أصدرت اإلداره في شهر نوفمبر  •

رف واإلدارة والمتحف من بتصميم جديد لغرض إهداءه لزوار المص Mockupحالياً 

 .الطلبه والهواة والمهتمين بالعملة البحرينية

 

مليون دوالر نقداً  ٥٠بناءاً على توجيهات اإلداره العليا في المصرف تم شراء  •

لمواجهة أي طارئ قد يحدث خالل األزمه التي مرت بها مملكة البحرين في شهر 

 .٢٠١١فبراير ومارس 

 

أعلى مستوى له في تاريخ النقد البحريني  ٢٠١١مارس  ٢٤النقد المتداول في  بلغ •

دينار بحريني، ويرجع السبب في ذلك لصرف المكرمة  ٥٥٣،٤٥٠،٣٦٥ حيث بلغ

المالية الملكية لمواطني مملكة البحرين في هذه الفتره مع صرف الرواتب الشهرية 

 .المعتادة لموظفي القطاع العام والخاص

 

استمرت اإلدارة بعملية العد والفرز واإلتالف المباشر بواسطة آلة العد والفرز الجديدة، 

 ٣٢،١٨٧،٥٤٥ ٢٠١١بلغت كمية اإلتالف خالل عام وربطها المباشر بسجالت اإلدارة حيث 

دينار بحريني لجميع اإلصدارات النقدية البحرينية حيث قامت اإلدارة باإلتالف المباشر خالل 

 ٨،٦٢٠،٠٠٠، أما اإلتالف الغير مباشر فبلغ ينار بحرينيد ٢٣،٥٦٧،٥٤٥بلغ العام حيث 

 .بحريني دينار
 

 مبلغ ٢٠١١التجزئة خالل عام  مصارفمية لبلغت عمليات السحوبات اليو

دينار بحريني بينما بلغت عمليات اإليداعات اليومية مبلغ  ١،١٧١،٠٠٣،٠٨٥

دينار بحريني في  ٥٠٩،٧٥٣،٦١٥المتداول بلغ النقد دينار بحريني، و ١،٠٩٩،٠١٧،٠٨٠

 دينار واألوراق النقدية ١٤،٠٥٦،٨٠٠حيث تمثل المسكوكات المعدنية  ،٢٠١١ديسمبر  ٣١

دينار،  ٤٨٣،٣٢٢،٠٨٠ دينار وبلغت قيمة األوراق النقدية لإلصدار الرابع  ٤٩٥،٦٩٦،٨١٥

غت قيمة األوراق النقدية ٪ من إجمالي األوراق النقدية المتداولة بينما بل٩٧,٥٠٤حيث تشكل 

 . ٪٢,٤٩٦دينار أو ما نسبته  ١٢،٣٧٤،٧٣٥ لإلصدار الثالث
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٤٠ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 

 

 
  برامج التدريبية ال
 

واصل مصرف البحرين المركزي سياسته في تطوير وتنمية مهارات وقدرات موظفيه في 

حيث حرص المصرف على رفع مستوى أداء موظفيه وذلك .   ٢٠١١المجاالت المهنية لعام 

الفرصة لهم للحصول على المؤهالت المهنية المتخصصة إلى جانب اكتساب المعارف بإتاحة 

 .والمهارات الفنية والتقنية

 

 -:بالتالي ٢٠١١وتحقيقاً لذلك قام المصرف خالل عام 

 

الفرصة للحصول على مؤهالت مهنية في مختلف المجاالت مثل  نموظفي ٨منح  •

 .التمويل  والمحاسبة

 

 :ة وخارجية كٍل في مجال تخصصه فيبدورات تدريبية داخليموظفاً  ١٣٦الحاق  •

 .مراقبة المصارف والمؤسسات المالية -

 التأمين - 

 اإلدارة - 

 تقنية المعلومات - 

 الموارد البشرية  - 

 

دورة تدريبية في معهد البحرين للدراسات  ٨٤موظفاً لحضور  ٩٩الحاق أكثر من  •

 .المصرفية والمالية

 

حيث أكمل  FSI Connectتجديد االشتراك في التعليم االلكتروني بما يخص   •

 .مادة تعليمية تخصصية ١٢٤الموظفين المختصين في هذا المجال 

 

وتعد هذه التجربة التعليمية االلكترونية بالمصرف من أنجح التجارب التي  تعمل على تشجيع 

تهم الذاتية والمهنية وتشجيعهم على التدريب وتحفيز الموظفين لتنمية وتطوير كفاءاتهم وإمكانيا

 .والتعليم المستمر
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٤١ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 

 

 مشاريع تقنية المعلومات
 

 :ومنها، قامت ادارة تقنية المعلومات بانجاز عدد من المشاريع ٢٠١١خالل عام 
 

 تم انجاز العمل على تطوير نظام الدفع اآلني: )RTGS(تطوير نظام الدفع اآلني  •
RTGS   بمصرف البحرين المركزي لربطه مع النظام الجديد الخاص بتسوية
 .بتنفيذه الذي تقوم شركة بنفت  االلكترونيةالشيكات 

 
 الجديد،تم البدء الفعلي بالعمل على نظام إدارة االحتياطي  :استبدال نظام االحتياطي •

دارة ن إحيث يوفر النظام الكثير من المميزات والتسهيالت والتـقارير الالزمة ع
واجهة تطبيق سهلة  المخاطر الخاصة بالمحافظ االستثمارية الخارجية، وتوفير

العمالت  بأسعاربتوفير جميع المعلومات الخاصة  النظام كما يقوم  .النظاملمستخدمي 
النظام  تجدر اإلشارة إن كما ). Bloomberg(العالمية وذلك لربطه مباشرة بنظام 

رويترز وكذلك مديري و  مربوط مباشرة مع األنظمة الخارجية مثل سويفت 
 . حدمومركز معلومات في الصناديق االستثمارية وجميع المعلومات ستكون متاحة 

 
تم االنتهاء من نظام المعلومات المؤسسية الذي : تنفيذ نظام المعلومات المؤسسية •

من المؤسسات المالية مثل بيانات أعضاء يعمل على جمع المعلومات غير المالية 
مجلس اإلدارة و تفاصيل الموظفين وغيرها من البيانات األخرى ذات الصلة حول 

حيث تقوم المؤسسات بمأل تلك البيانات عبر الموقع االلكتروني الخاص . المؤسسات
 .وتحديثها بصفة دورية من قبل المستخدمين في المؤسسات الخارجية

 
يتم العمل بشكل متواصل : الحترازية لمصرف البحرين المركزيمشروع الخطة ا •

على تحسين وتعزيز استمرارية عمل مصرف البحرين المركزي من خالل إعداد 
خطة احترازية متكاملة لمواصلة العمل من خالل الموقع البديل في حالة حدوث أي 

ع الوثائق تم تجهيز جمي .خطر أو انقطاع من شأنه التأثير على سير عمل المصرف
الالزمة و تطوير البنية التحتية لنظم المعلومات ومن ثم توثيق نتائج اختبارات الخطة 
االحترازية إلدارات المصرف  الحيوية  لضمان استمرارية العمل أثناء األزمات و 

 .التأكد من الخطة بصفة دورية من خالل تغطية جميع االحتماالت الواردة
 

تطوير تعمل إدارة تقنية المعلومات بصفة مستمرة على : تطوير نظام الموارد البشرية •
فقد قامت اإلدارة بتطوير نظام الموارد البشرية وذلك بربطه بنظام , أنظمة المصرف
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كما تم البدء بتطبيق الربط االلكتروني بين نظام المكافآت , مصارفسويفت مع ال
الوظيفي مع الزيادة السنوية لتيسير عمل إدارة الموارد  والعالوات  ونتائج تقييم األداء

 .٢٠١١و قد تم تطبيقه فعليا اعتبارا من ديسمبر , البشرية 
 

 وحدة االتصال الخارجي
 

تواصل وحدة االتصال الخارجي جهودها بالتعاون مع جميع اإلدارات واألقسام في المصرف 
إلى الحفاظ على مكانة مملكة البحرين لتحقيق رؤية مصرف البحرين المركزي والتي تهدف 

ومن خالل دورها في المصرف تسعى الوحدة إلى التعريف بدور . كمركز مالي متميز
أفضل المعايير الدولية وذلك من خالل  مصرف البحرين المركزي كجهة رقابية تمارس
الفعاليات ص في ثالث مهام رئيسية تنظيم لخمسئوليتها في المصرف ومهامها الرئيسية التي تت

المتخصصة لمختلف القطاعات سواء القطاع المالي أو  والمؤتمرات والندوات وورش العمل
قطاع التأمين أو قطاع رأس المال، اإلعالم، والصفحة االلكترونية لمصرف البحرين 

 .المركزي
 

، فقد نظم تحت رعاية المصرف ما يقارب ٢٠١١وبخصوص المؤتمرات التي عقدت في عام 
وورشة عمل منها مؤتمرات تقام سنوياً مثل ملتقى الشرق األوسط للتأمين، مؤتمر مؤتمر  ٣١

الشريعة السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة، والمؤتمر السنوي الثامن عشر العالمي للمصارف 
 .اإلسالمية

 
ترجمة " وسط للتأمين والذي عقد تحت شعار ملتقى الشرق األوقد وصل عدد المشاركين في 

مشارك من أبرز قادة  ٤٥٠يقارب الى ما  "صناعة التأمين في المنطقة إلى النموإمكانات 
مر السنوات الماضية المنصة السنوية وقد أصبح هذا الملتقى على . صناعة التأمين في المنطقة

حيث تميز هذا األكبر واألهم في المنطقة الستقطاب قادة صناعة التأمين الدولية واإلقليمية، 
الدعم الناجح لتنمية أسواق التأمين في من أجل ناقشات ومناظرات حاسمة العام بمالملتقى لهذا 

 .مستقبالً المنطقة
 

مؤتمر الشريعة السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة  –أما المؤتمر الثاني الذي يعقد سنوياً 
الصلة للمؤسسات المالية اإلسالمية والذي يعتبر منصة لتبادل األفكار ومناقشة القضايا ذات 

 عملية وضع واستحداث معايير جديدة إضافة إلى مراجعة وتطوير المعايير الحالية وتسهيل
حيث يجتمع كل عام تحت مظلته عددا كبير من أبرز علماء الشريعة وأعضاء هيئة  .الموجودة

 كما يشارك فيه كبار ممثلي البنوك المركزية والسلطات الرقابية والتنفيذية في الرقابة الشرعية،
وقد ناقش المؤتمر لهذا العام مواضيع هامة تتعلق بمعايير  المؤسسات المالية اإلسالمية،
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الشرعي في المؤسسات المالية، وكاالت  المحاسبة والرقابة الشرعية والتي أبرزها واقع التدقيق
بين الصورية والحقيقية، معالجة الديون   /االستثمار، واقع عقود اإلجارة، واقع الصكوك

 .في العقد المتعثرة وبدائل قلب الدين وأثر تعدد الشروط
 

مؤتمر الكذلك من أكبر المؤتمرات التي تقام سنوياً بتنظيم من مصرف البحرين المركزي 
وبرعاية  سنة بشكل سنوي ١٨يقام في البحرين منذ  العالمي للمصارف اإلسالمية والذي

حيث  الموقر ان آل خليفة رئيس الوزراءكريمة من صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلم
من قادة صناعة تمويل الخدمات  ١٣٠٠يتميز هذا المؤتمر بحضور كبير وبمشاركة تقارب 

المنافسة "دولة، والذي اختير شعاره لهذا العام حول  ٥٠المالية اإلسالمية ومن أكثر من 
يرة خاصة بالمملكة بجلسة طاولة مستد ٢٠١١وتميز مؤتمر عام   ."لتحقيق النمو العالمي

قطاع التمويل  المتحدة تناول فيها المشاركون بالبحث والتحليل عن آخر المستجدات في
كذلك شهد  .الدولية اإلسالمي في المملكة المتحدة وتقييم الفرص السانحة لبناء الشراكات

ا المؤتمر جلسة أخرى لطاولة مستديرة خاصة بفرنسا ناقش فيها أخر التطورات التي شهدته
 .في هذا القطاع

 
 

التنافسية للمؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية "إطالق تقرير  تميز المؤتمر أيضاً باإلعالن عن
كما أن الوحدة تتعاون " النمو المستدام عالم جديد وشجاع من: "تحت عنوان" ٢٠١١/٢٠١٢

 بشكل مستمر مع أي جهة حكومية تطلب الدعم لمؤتمراتها من حيث إرسال الدعوات
للصحفيين لتغطية أحداث المؤتمر، أو توفير النشرات واإلصدارات الخاصة عن القطاع 

 .المصرفي في مملكة البحرين
 

إلى جانب ذلك، فإن وحدة االتصال الخارجي تعمل بشكل وثيق مع مجلس التنمية االقتصادية 
ة للبحرين والتي تهدف إلى تعزيز المكانة الحالي ٢٠٣٠لتحقيق رؤية البحرين االقتصادية 

كمركز إقليمي للخدمات المالية، وكمركز عالمي بارز للخدمات المالية اإلسالمية وذلك من 
خالل الترويج والتسويق إلجتذاب مؤسسات مالية ذات سمعة عالية ومنتجات جديدة عالية 

ويتمحور دور الوحدة في هذا الشأن في ترتيب مقابالت مع مراسلين وصحفيين . الجودة
ل فايننشال تايمز وبلومبرغ ورويترز وغيرهما، حيث إنها تعتبر وسيله للتعريف عالميين مث

عن البحرين كمركز للخدمات المالية والرقابة والقوانين إلدارة هذه المؤسسات، وجذب 
 .االستثمارات

 
كما سعى مصرف البحرين المركزي إلى تكوين شراكة مع القطاع المصرفي والمالي منها 

لمراجعة، إلى جانب بعض الجمعيات مثل جمعية المصرفيين البحرينية، هيئة المحاسبة وا
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وجمعية البحرين للتأمين، واتحاد المصارف العربية حيث حثهم على المشاركة في تلك 
وفي هذا الجانب كنا على اتصال دائم معهم فيما . المؤتمرات من أجل التعاون وتبادل اآلراء
شاركين، ومتابعة كل األمور المتعلقة بالصحافة، وذلك يخص تنظيم تلك المؤتمرات، ودعوة الم

 .حرصاً على التأكد من نجاح تلك المؤتمرات
 

 – ٣بازل "ومن الورش التي عقدت لهذا العام مع اتحاد المصارف العربية ورشة عمل عن 
وقد عقدت بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية حيث سلط " المتطلبات والتحديات

 .والدور الرقابي في توجيه المصارف للتطبيق السليم ٣ى توصيات بازل الضوء عل
 

إلى جانب ذلك يتعاون المصرف مع معهد البحرين للدراسات المصرفية إلطالق عدة برامج 
مصرفية ومتخصصة في كل عام وورش العمل الفنية تهدف إلى توسعة المعرفة بالتطورات 

وتحرص وحدة االتصال الخارجي على دعوة المعهد . العالمية في المجاالت المصرفية والمالية
ريف المشاركين بدور المعهد والمنتجات والخدمات التي يقدمها وكيفية في كل مؤتمراتها لتع

 . االستفادة منه في قطاع الخدمات المالية
 

ففي هذا العام أطلق برنامج مؤهل مهني في أساسيات إدارة المخاطر، وهذا المؤهل المهني 
لمخاطر في يعتبر مكمل لما يسعى له المصرف في تطبيق أفضل الممارسات ألساسيات إدارة ا

القطاع المالي في البحرين، ويتمحور دور الوحدة في التعاون مع المعهد في تنظيم واإلعالن 
  .عن مثل هذه البرامج، وتعريف المهتمين بها

 
كما تعاون مصرف البحرين المركزي مع معهد البحرين للدارسات المصرفية والمالية والمعهد 

 -فعالية تم من خاللها طرح برنامج االستشارة المالية بالبريطاني لألوراق المالية واالستثمار 
ويعد هذا البرنامج األول من نوعه في . ويعد هذا البرنامج من البرامج األكاديمية المتطورة

البحرين الذي تم إعداده لكي يتماشى مع متطلبات أنظمة مجلد التوجيهات اإلرشادي لألنظمة 
أعرب فيه السيد سايمون كوليهان، الرئيس التنفيذي  الذي. الرقابية لمصرف البحرين المركزي

لمعهد تشارترد عن سعادته بهذا التعاون، وأضاف بأننا نرحب بانضمام مملكة البحرين إلى 
 .أسرة المعهد العالمية، والمساعدة على تحريك عجلة نمو القطاع المالي البحريني
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  وورش العمل واالجتماعات ي المؤتمرات والندواتالمشاركة ف
 
 
 البحرين – ٢٠١١يناير  ٦ – ٥ –الملتقى االقتصادي الثاني   •
 
 دافوس – ٣٠-٢٦ –المتلقي االقتصادي الدولي •
 
 البحرين -فبراير ٨ – ٧ –ملتقى الشرق األوسط للتأمين •
 
 البحرين/مارس ٢ –المؤتمر السنوي ألسواق رأس المال والمستثمرين  •
 
لدول مجلس التعاون  والبنوك المركزية مؤسسات النقداجتماع لجنة محافظي  •

 أبوظبي/مارس ١٠ – الجليجي
 
 الدوحة/ مارس  ٢٤-٢٣ -المؤتمر الخليجي العاشر لدول مجلس التعاون •
 
 البحرين –مايو  ٩ -٨ –ملتقى االقتصادي االستراتيجيال •
 
 لوكسمبورغ –مايو  ١٣- ١٢ -ملتقى مجلس الخدمات المالية اإلسالمية  •
 
 –السنوية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةمؤتمر الشريعة  •

 البحرين –مايو  ٣١ – ٣٠
 
 البحرين –سبتمبر  ٢٢- ٢١ –ورشة عمل عن تطورات البحرين االقتصادية  •
 
الواليات المتحدة  –سبتمبر  ٢٦ -٢٤ –االجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي  •

 اإلمريكية
 
 –سبتمبر  ٢٤ –للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليالمؤتمر السنوي الدولي  •

 الواليات المتحدة األمريكية
 
 ٢٧ – ٢٦ –المؤتمر العالمي لألسواق المالية والصناديق اإلستثمارية اإلسالمية •

 البحرين –سبتمبر 
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 ماليزيا –سبتمبر  ٢٨ – ةاجتماع مجلس إدارة  السوق المالية اإلسالمية الدولي •
 
• CISI (Continuing Professional Development) Inaugural Event- 

 ٤أكتوبر 
 
 مجلس التعاون لدول المصرفي على الجهاز والرقابة اإلشراف لجنةاجتماع  •

 أكتوبر ، دبي ٥ – ٤ – يالخليج
 
 أكتوبر، ابوظبي ٦اجتماع اللجنة التقنية لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية  •
 
المخاطر، معهد البحرين للدراسات إطالق برنامج مؤهل مهني في أساسيات  •

 أكتوبر ٩المصرفية، 
 
 للمؤسسات والمراجعة المحاسبة لهيئة اإلسالمي والمالي المصرفي العمل مؤتمر •

 البحرين/ أكتوبر ٢٤ – ٢٣، الدولي البنك مع اإلسالمية بالتعاون المالية
 
• Bloomberg’s ٢٠١١ focus day - البحرين-أكتوبر ٢٥ 
 
 أبوظبي/أكتوبر ٢٧-٢٦ -المستوى لصندوق النقد العربياجتماع رفيع  •
 
 الكويت/ أكتوبر ١٣المنتدى المالي الكويتي ،  •
 
• Bahrain Chapter of The Institute of Chartered Accountants of 

India: Resilience of Bahrain’s financial sector- نوفمبر ٢-١ /
 البحرين

 
 نوفمبر ١٥ – ١٤المنتدى االقتصادي اإلقليمي،  •
 
 ماليزيا/نوفمبر  ١٧االقتصادي لمجلس الخدمات المالية اإلسالمية ،  المنتدى •
 
 ٢١ –ورشة عمل عن زيادة فرص الحصول على االئتمان في الشرق األوسط  •

 البحرين/نوفمبر
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 البحرين/نوفمبر ٢٣- ٢١ –المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية  •
 

• MENA Mortgage & Affordable Housing Congress Radisson/ 
 البحرين/ نوفمبر ٢٤ -٢٣

 
 البحرين/نوفمبر ٣٠ -٢٨ –ورشة عمل اتحاد المصارف العربية  •
 
 البحرين/ديسمبر ٨ –منتدى المرأة في مجلس األعلى للمرأة  •
 
• CBB-IFSB/Deloitte IFKC Executive roundtable Meeting- ١٣ 

 البحرين/ ديسمبر 
 

• IFSB organises second Public Hearing on Exposure Drafts - ١٤-١٣- ١٢ 
 البحرين /ديسمبر 

 

 التغطية اإلعالمية
 

حدة االتصال الخارجي بالتعاون المستمر مع مختلف وسائل اإلعالم وذلك عن طريق وتقوم 
للقطاع المصرفي والمالي، عن طريق تعريف المهتمين  والتطورات مستجداتالنشر آخر 

مقاالت الصحفية، والتقارير، والكتب والدوريات، الالبحرين المركزي بنشر  بأخبار مصرف
التلفزيونية لتسليط الضوء على  تواللقاءاصحفية الكما أن الوحدة تقوم بترتيب المقابالت 

 .مي أو قطاع التأمينقطاع المالي اإلسالال القطاع المالي والمصرفي أو
 

 النشرات اإلخبارية

 

، وتقوم )شهور ٣كل (تقوم وحدة االتصال الخارجي بإصدار نشرة إخبارية بصورة دورية 
الوحدة بالتنسيق مع المدراء التنفيذيين في المصرف باختيار المواضيع التي تعكس التطورات 

قطاع التأمين، وتضم هذه  والمستجدات التي طرأت على القطاعات المصرفية والمالية أو
النشرة مقاالت أو كلمات لمسئولي المصرف التي ألقيت في الفعاليات والمؤتمرات التي نظمها 

باإلضافة إلى ذلك تبرز النشرة عدد التراخيص . أو شارك فيها المصرف خالل تلك الفترة
القوانين الجديدة التي منحها المصرف سواء كانت لمصارف أو شركات وغيرها، إلى جانب 
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ويشترك في هذه النشرة عدد . ي أصدرها المصرف خالل تلك الفترةلتواللوائح والتشريعات ا
 .مشترك ٢٥٠٠كبير من المهتمين بهذه القطاعات، وقد وصل عدد المشاركين ما يقارب 

 
 الموقع اإللكتروني لمصرف البحرين المركزي

 

الموقع االلكتروني للمصرف، حيث من مسئوليات وحدة االتصال الخارجي إدارة محتويات 
إنها الجهة التي تقوم بتحديث البيانات والمعلومات عن المصرف بصورة مستمرة، إضافة إلى 
ذلك تحميل أية معلومات جديدة أو إصدارات أو مقاالت أصدرها المصرف، كما تقوم الوحدة 

تتعاون مع جميع بمتابعة صحة المعلومات الموجودة على الموقع االلكتروني للمصرف حيث 
 .اإلدارات للتأكد من ذلك وتحديث هذه المعلومات بصورة يومية

 
كما أن وحدة االتصال هي الجهة المنسقة للرد على استفسارات واألسئلة الواردة من خالل 
الموقع االلكتروني حيث تقوم بالتنسيق مع الجهة المعنية لإلجابة لتوفير الرد على هذه 

الوحدة أيضاً التدقيق على الموقع في حالة وجود أية أخطاء أو  ومن مهام. االستفسارات
 . مشاكل وذلك وبالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات والشركة المصممة للموقع لحل هذه المشكلة

 
وقد بدأت الوحدة مؤخراً بتعريب الموقع االلكتروني للمصرف وهو في المراحل األخيرة 

ح لشريحة كبيرة من الناس وبالخصوص المتحدثون باللغة إلطالقه إلى الجمهور، والذي سيتي
العربية والذين ال يتقنون اللغة االنجليزية في االستفادة من المعلومات التي يوفرها المصرف، 
وقد جاء هذا التوجه بناء على توجيهات من سعادة المحافظ الذي حرص على تقديم أفضل 

 .لبي إحتياجات المتصفح للموقعالخدمات التقنية االلكترونية بصورة ميسرة ت
 

وقد حاز الموقع االلكتروني لمصرف البحرين المركزي بجائزة التميز للحكومة االلكترونية 
حيث تم اإلعالن ذلك خالل الحفل االفتتاحي ) االقتصادي االلكتروني(عن فئة  ٢٠١١لعام 

 .٢٠١١لمنتدى البحرين الدولي للحكومة االلكترونية 
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٤٩ تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي: ٤الفصل 

 

 لمصرف البحرين المركزي نظيميالهيكل 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  

 إدارة

مراقبة المصارف  
دارة الخدمات إ

 المصرفية

 إدارة 

 االحتياطي

 إدارة

إصدار النقد   

المدير التنفيذي 

 للعمليات المصرفية

 إدارة

 الحسابات

 إدارة

الموارد البشرية  

 مراقبة األسواق المالية

التدقيق الداخلي/ضمان الجودة  

 وحدة االتصال الخارجي

 إدارة 

المؤسسات المالية 

المدير النتفيذي 

 للخدمات االدارية

 إدارة

 التأمين 

إدارة مراقبة 

 المؤسسات المالية

 إدارة 

 المتابعة

 المدير التنفيذي

 للرقابة المصرفية
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٥٠  ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية .٥  
 

 مجلس اإلدارة إلى الحسابات مدققي تقرير
 

 العمومية الميزانية
 

   ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة عنوالخسائرحساب األرباح 
 

 ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة المالية البيانات حول إيضاحات

لفصلا  

٥
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٥١  ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل  
 

  دارةاإلمجلس  إلى الحسابات مدققي تقرير
  مصرف البحرين المركزي

  البحرينمملكة  –المنامة 

 

 تقرير حول البيانات المالية 

  

") المصرف المركـزي ("المرفقة لمصرف البحرين المركزي المالية  البيانات لقد دققنا

األربـاح   حسـاب ، و٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  الميزانية العموميةوالتي تتكون من 

للسنة المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات التي تتكـون مـن    والخسائر والتخصيصات

 .ملخص السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات اإليضاحية األخرى
 
 البيانات المالية  ناإلدارة ع يةسئولم

   

عن إعداد البيانات المالية وعرضها بشكل عادل  ةمسئولالمصرف المركزي إن إدارة 

 ، ٢٠٠٦لسنة  ٦٤، والقانون رقم ٢لألساس المحاسبي المشروح في إيضاح رقم وفقاً 

عداد البيانات المالية بصـورة  وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه اإلدارة ضرورياً إل

 .خطأأو  احتيالناتجة عن كانت ، سواء خاطئة جوهرية معلوماتعادلة وخالية من أية 
 

  المدققين ةمسئولي
   

استناداً إلى أعمال التدقيق التـي  إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية 

أخالقيـات  بلقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام . قمنا بها

لحصول على تأكيدات معقولة من خلو البيانات لالمهنة، وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق 

 .معلومات جوهرية خاطئة ةالمالية من أي
 
يـدة للمبـالغ   التدقيق القيام بإجراءات للحصول علـى أدلـة تـدقيق مؤ    أعمال شملت

على تقديراتنا،  ان اإلجراءات المختارة تعتمد. الواردة في البيانات المالية اإلفصاحاتو
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٥٢  ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل  
 

 في البيانات المالية، سـواء  خاطئة جوهرية وجود معلوماتتقييم مخاطر  ذلك بما في

 نظاموعند تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار . خطأأو  احتيالكانت ناتجة عن 

تصميم  من أجلبإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة  ة الداخلي المعنيالرقاب

 حول فاعليةغرض إبداء رأي ل، وليس الظروف القائمةإجراءات تدقيق مناسبة في ظل 

 السياسـات كما يشمل التدقيق أيضاً تقييم مدى مالئمة . للمصرف الرقابة الداخلي نظام

المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضـافة  

 .إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية

 

أساس للرأي الـذي   لتوفير مالئمةإننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية و

 .توصلنا إليه
 

 الرأي

  

 المـركز الجوهـرية، الجوانب كل في، عادلة بصـورة تظهر المالية البيانات أن برأينا

 للسـنة وأداءه المالي  ،٢٠١١ ديسمبر ٣١ في كمالمصرف البحرين المركزي   المالي

 ٢لألساس المحاسبي المشروح في إيضاح رقـم  وفقا وفقاً  وذلك التاريخ، بذلك المنتهية

 .٢٠٠٦لسنة  ٦٤من البيانات المالية، والقانون رقم 
    
 

 
 

  البحرينمملكة  – المنامة

 ٢٠١٢أبريل  ٢
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٥٣  ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل  
 

 الميزانية العمومية                                                    
 )البحرينية معروضة بآالف الدنانير(
ديسمبر ٣١كما في     

 ٢٠١٠ ٢٠١١ إيضاح 

   الموجودات 

 ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠ ٣ ذهب

 ٢،٢٦٧،٦٦٩  ٢،١٧٥،٠٦٧ ٤، ٣ احتياطيات أجنبية

 ١٠٥،٢٩٨  - ٥ مبالغ مستحقة من وزارة المالية

 ١،٣١٩  ٤٨،٩٣٣ ٦ نقد ومستحقات من بنوك محلية وسندات خزينة

 ٩،٩٦٣  ١٠،٨٥٨ ٧ موجودات أخرى
     

 ٢،٣٨٦،٧٤٩  ٢،٢٣٧،٣٥٨  الموجودات إجمالي
   

      

 ٤٣٦،٩٨٥  ٥٠٨،٩٩٨ ٣ عمالت ورقية ومعدنية متداولة

 ١،٢٨٩،٧٩٣  ١،٠٣٧،٩٤٦  ودائع بالدينار البحريني

 ١٥٦،٦٠١  ١٨٠،٢٤٤  ودائع أخرى

 ١،٦٦٠  ٢٥٠  مبالغ مستحقة لمصارف مركزية أخرى

 -  ٥٠١ ٥ مبالغ مستحقة لوزارة المالية

 ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠  أرباح مستحقة لحكومة مملكة البحرين

 ٦،٢٧١  ٦،٢٤٥  مخصص العملة المسحوبة

 ٤،٩٢١  ٤،٦٤١ ٨ مطلوبات أخرى
    

 

 ١،٩٠١،٧٣١  ١،٧٤٤،٣٢٥  إجمالي المطلوبات
      

     أرصدة رأس المال

 ٢٠٠،٠٠٠  ٢٠٠،٠٠٠ ٩ رأس المال

 ١٨٨،٢١٦  ١٩٣،٧١٦ ١٠ احتياطي عام

 ٨٠،٩١٥  ٨٣،٩٧٦ ١١ احتياطي طواريء

 ١٥،٨٨٧  ١٥،٣٤١ ١٢ احتياطي إعادة تقييم
     

 ٤٨٥،٠١٨  ٤٩٣،٠٣٣ إجمالي أرصدة رأس المال
     

 ٢،٣٨٦،٧٤٩  ٢،٢٣٧،٣٥٨  إجمالي المطلوبات وأرصدة رأس المال
 

  .٢٠١٢ أبريل ٢في  اإلدارة مجلس قبل من ٦٥ إلى ٥٣ من الصفحات على تحتوي التي المالية البيانات اعتمدت
 
 
 
 

 
 رشيد المعراج  قاسم فخرو

 المحافظ  رئيس مجلس اإلدارة

 
جزءًا ال يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب  ٦٥إلى  ٥٥تعتبر اإليضاحات المنشورة على الصفحات من 

 . الربح والخسارة والتخصيصات
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٥٤ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

                               ٢٠١١ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة عنحساب األرباح والخسائر
 )ةالبحريني معروضة بآالف الدنانير(

 

 ٢٠١٠ ٢٠١١ يضاحإ 

     يرادات اإل

 ٢٥،٣٨٧  ٢٢،٠٦٧  الفوائدإيراد 

 )٥،٣٥٠(  )٤،٣٣٩(  مصروفات الفوائد
     

 ٢٠،٠٣٧  ١٧،٧٢٨  صافي إيراد الفوائد

     

 ٥،٢٨٠  ٥،٥٦٤  رسوم التسجيل والتراخيص

 ٤،٧٦٦  ٥،٧٨٣  أرباح تحويل العملة من بيع الدوالرات األمريكية

 ٥،٠٣١  ٤،٨٨٣  صافي أرباح االستثمار المحققة

 ٨٥٦  ٩٦١  إيرادات أخرى
     

 ٣٥،٩٧٠  ٣٤،٩١٩  مجموع اإليرادات
 

     المصروفات

 )١٠،٧٣٥(  )١٠،٧١٧(  الموظفينوفات مصر

 )٥،٨٤٨(  )٦،٩٣٧(   واإلدارية العمومية المصروفات

 )٩٦٦(  )٩٩٩(  رسوم الصناديق المدارة والرسوم االستشارية

 )٣،٠٠٤(  )٢،٢٠٥(  مصروفات إصدار سندات
     

 )٢٠،٥٥٣(  )٢٠،٨٥٨( مجموع المصروفات التشغيلية
 

 ١٥،٤١٧  ١٤،٠٦١ ربح السنة قبل مخصص انخفاض القيمة

 )٥١٧(  - ٤ مخصص انخفاض القيمة
     

 ١٤،٩٠٠  ١٤،٠٦١  ربح السنة
    

 )٣،٩٠٠(  )٣،٠٦١( ١١ المحول الحتياطي الطواريء

 )٥،٥٠٠(  )٥،٥٠٠( ١٠ المحول لالحتياطي العام
     

 ٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠ الرصيد المستحق لمملكة البحرين

 
  .٢٠١٢ أبريل ٢في  اإلدارة مجلس قبل من ٦٥ إلى ٥٣ من الصفحات على تحتوي التي المالية البيانات اعتمدت

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 رشيد المعراج  قاسم فخرو

 المحافظ  رئيس مجلس اإلدارة

 
جزءًا ال يتجزأ من الميزانية العمومية وحساب  ٦٥إلى  ٥٥تعتبر اإليضاحات المنشورة على الصفحات من 

 . الربح والخسارة والتخصيصات
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٥٥ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

 
                     ٢٠١١ديسمبر  ٣١ في المنتهية للسنة المالية البيانات حول يضاحاتإ
 )ةالبحريني معروضة بآالف الدنانير(

 

   النشاط.  ١

بحرينية عامة تأسست هو هيئة ") المصرف المركزي("مصرف البحرين المركزي 

 ٧بتاريخ  ٢٠٠٦بموجب قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 

الصادر  ٢٠٠٦لسنة  ٦٤ويزاول المصرف أنشطته بموجب قانون رقم . ٢٠٠٦سبتمبر 

 .عن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين

 

ى االستقرار النقدي والمالي في مملكة المصرف المركزي مسئول عن الحفاظ عل

 .البحرين

 

يقوم المصرف المركزي بتطبيق السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف األجنبي، 

وإدارة االحتياطيات الحكومية وإصدار سندات الدين، وإصدار العملة الوطنية واإلشراف 

نظيمية الوحيدة كما أن المصرف هو الجهة الت. على نظم الدولة للمدفوعات والسداد

للقطاع المالي في البحرين، ويغطي جميع األنشطة المصرفية، وأنشطة التأمين، وأعمال 

ال يملك مصرف البحرين المركزي أي فروع أو . االستثمار، وأنشطة أسواق المال

 .عمليات خارج البحرين

 

، ويقع في مبنى مصرف ٢٧ب رقم .العنوان المسجل للمصرف المركزي هو ص

 .المركزي بالمنطقة الدبلوماسية في مملكة البحرين البحرين

 

 ٣١تتكون البيانات المالية لمصرف البحرين المركزي من الميزانية العمومية كما فـي  

، وحساب األرباح والخسائر والتخصيصات للسنة المنتهية فـي ذلـك    ٢٠١١ديسمبر 

هامة والمعلومـات  واإليضاحات التي تتكون من ملخص السياسات المحاسبية الالتاريخ، 

 .اإليضاحية األخرى
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٥٦ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

  الهامة المحاسبية السياسات
باستخدام السياسات  ٢٠٠٦لسنة  ٦٤أعدت البيانات المالية وفقاً لمتطلبات قانون رقم 

تم تطبيق السياسات المحاسبية المعروضة أدناه على نحو ثابت . المحاسبية الهامة التالية

 .البيانات المالية ، عدا المشار إليهلكل الفترات المعروضة في هذه 
 

 العرف المحاسبي ٢/١
 .أعدت البيانات المالية وفق مبدأ التكلفة التاريخية، وعلى أساس مبدأ االستحقاق

 

 الذهب ٢/٢
 .يحتسب الذهب بالتكلفة

 

 االحتياطيات األجنبية ٢/٣
تظهر جميع . تتكون االحتياطيات األجنبية من ودائع واستثمارات بعمالت أجنبية

 .االستثمارات والودائع بالتكلفة، مطروحاً منها مخصص انخفاض القيمة

 

بالنسبة لمحفظة استثمارات المصرف المركزي، يتم إطفاء عالوات أو خصومات 

الشراء بطريقة القسط الثابت على الفترة المتبقية لالستثمار، وتدرج ضمن  إيراد الفوائد 

 .صاتفي حساب الربح والخسارة والتخصي

 

يتم احتساب مشتريات ومبيعات الموجودات المالية بتاريخ السداد، أي بتاريخ سداد 

 .   معاملة تداول األصل
 
 النقد، والمبالغ المستحقة من البنوك البحرينية وسندات الخزينة ٢/٤

تتكون هذه األرصدة من نقد في الصندوق، ودائع بالدينار البحريني لدى البنوك، 

 .يوماً أو أقل ٩٠قصيرة األجل وعالية السيولة تستحق خالل وسندات خزينة 

  

 المعدات ٢/٥
جميع المعدات التي يستخدمها مصرف البحرين المركزي تظهر بالتكلفة التاريخية، 
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٥٧ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

تشمل التكلفة التاريخية المصروفات التي يمكن نسبتها  . مطروحاً منها االستهالك

 .مباشرة لشراء المعدات

 

يتم تحديد األرباح والخسائر عند البيع عن طريق مقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، 

 . وتدرج في حساب الربح والخسارة والتخصيصات

 

 عمالت ورقية ومعدنية متداولة ٢/٦
العمالت الورقية والمعدنية المتداولة تظهر صافي من العمالت الورقية والمعدنية 

 .  فظ بها المصرف المركزي كمخزون مصرفيبالدينار البحريني التي يحت
 

 العمالت األجنبية ٢/٧
 .تسجل معامالت العملة األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت إتمام المعاملة

 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء 

 .المعاملة

 

الميزانية النقدية بالعمالت األجنبية في تاريخ  ل الموجودات والمطلوباتيتحويتم إعادة 

على أساس القيمة األسمية الرسمية للدينار البحريني بالنسبة للدوالر األمريكي،  العمومية

 . وأسعار صرف العمالت األخرى عند إغالق السوق

 

من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فإن ) أ( ٢٢وفقاً للمادة رقم 

الناتجة من إعادة تقييم موجودات أو مطلوبات مصرف ) الخسائر/ (األرباح  جميع

البحرين المركزي المقيمة بالعمالت األجنبية نتيجة ألي تغير في سعر معادلة الدينار 

البحريني، أو سعر الصرف لموجودات مصرف البحرين المركزي لهذه العمالت يجب 

 ". عادة التقييماحتياطي إ"تسجيلها في حساب خاص تحت مسمى 

 

عند بيع الموجودات المقيمة بالعمالت األجنبية، يتم احتساب الربح أو الخسارة على 

عنصر صرف العملة األجنبية لألصل المباع في حساب الربح والخسارة 



٢٠١١السنوي  التقرير  مصرف البحرين المركزي  

 

٥٨ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

 . والتخصيصات

 

يتم إعادة تقييم العقود اآلجلة بالنسبة للحركة في أسعار صرف العمالت األجنبية على 

تحتسب األرباح والخسائر الشهرية في احتياطي إعادة التقييم للعقود . يأساس شهر

تحتسب االرباح . يتم عكس هذه األرباح والخسائر في الشهر التالي. اآلجلة غير المسددة

والخسائر الناتجة من سداد العقود اآلجلة عن طريق مقارنة أسعار صرف العمالت 

عمالت األجنبية بتاريخ السداد، ويتم احتساب األجنبية بتاريخ الشراء مع أسعار صرف ال

 .األرباح والخسائر الناتجة في احتياطي إعادة التقييم

   

 مخصص انخفاض القيمة ٢/٨

تحديد ما إذا كان هناك ب كل ميزانية عموميةبتاريخ قوم مصرف البحرين المركزي ي

يتم فحص االستثمارات في . أحد االستثمارات خفاض في قيمةندالئل موضوعية على اال

العناصر التي تؤخذ باالعتبار عند تحديد . السندات النخفاض القيمة على أساس المحفظة

الدالئل الموضوعية على انخفاض القيمة تشمل مقارنة التكلفة اإلجمالية مع القيمة 

السوقية العادلة لكل محفظة، لتحديد أي انخفاض جوهري وأي انخفاض مؤقت في 

   .  سوقية العادلة للمحفظةالقيمة ال
 

 احتساب اإليراد ٢/٩
 

 إيراد الفوائد

يتم احتساب إيراد الفوائد على أساس الفترة الزمنية، مع أخذ المبلغ األصلي القائم 

 .ومعدل الفائدة القابلة للتطبيق باالعتبار
 

 رسوم التسجيل والتراخيص

ميالدية التي تتعلق بها، يتم احتساب رسوم التسجيل والتراخيص على أساس السنة ال

 .وتحتسب على أساس االستحقاق
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٥٩ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

 صافي أرباح وخسائر االستثمار المحققة

تحتسب صافي أرباح وخسائر االستثمار المحققة الناتجة من بيع الموجودات في بيان 

 .الربح والخسارة والتخصيصات، عند بيع هذه الموجودات
 

 مصروفات الفوائد ٢/١٠

الفوائد على المبالغ المستحقة من الدنانير البحرينية والودائع األخرى تحتسب مصروفات 

على أساس االستحقاق باستخدام طريقة القسط الثابت في حساب الربح والخسارة 

 .والتخصيصات
 

 مصروفات إصدار السندات ٢/١١

تحتسب المصروفات المتعلقة بإصدار السندات في حساب الربح والخسارة 

 .تكبدهاوالتخصيصات عند 
 

 المخصصات ٢/١٢

التزام قانوني أو  صرف المركزييتم احتساب المخصصات األخرى عندما ينشأ على الم

ومن المحتمل أن يتطلب سداده تدفقات خارجة من موارد  ،ضمني نتيجة ألحداث سابقة

يتم تحديد المخصصات  .منافع اقتصادية ويمكن عمل تقدير موثوق لمبلغ االلتزام ذات

عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بمعدل يعكس التقديرات الحالية 

 . مطلوباتوالمخاطر المتعلقة بالللسوق لقيمة الوقت، 
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٦٠ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

 فائض الدعم المصرح به على العملة المتداولة . ٣

٢٠١٠  ٢٠١١ 

    

    :الدعم المصرح به

 ٢،٥٠٠  ٢،٥٠٠ ذهب

 ٢،٢٦٧،٦٦٩  ٢،١٧٥،٠٦٧ ٤إيضاح  -احتياطيات أجنبية 

 ٢،٢٧٠،١٦٩  ٢،١٧٧،٥٦٧ 

   

 )٤٣٦،٩٨٥(  )٥٠٨،٩٩٨( العمالت الورقية والمعدنية المتداولة 

   

 ١،٨٣٣،١٨٤  ١،٦٦٨،٥٦٩ فائض الدعم المصرح به على العملة المتداولة

 

المركزي والمؤسسات المالية، فإن من قانون مصرف البحرين  ١٩وفقاً للمادة رقم 

من  ٪١٠٠االحتياطيات األجنبية التي يحتفظ بها المصرف المركزي يجب أن ال تقل عن 

 .قيمة العملة المتداولة

 

ألف دينار بحريني  ٨٨،٤٦٧كانت  ٢٠١١ديمسبر  ٣١القيمة العادلة للذهب كما في 

 ).   ألف دينار بحريني ٧٩،٩١٤: ٢٠١٠(
 
 األجنبيةاالحتياطيات . ٤

٢٠١٠  ٢٠١١ 

    

    

 ٦٢٧،٤٥٤  ٦٧٣،٢٣٩ محافظ السندات

 ١،٦٤٧،٣٠٧  ١،٥٠٨،٩٢٠ ودائع البنوك

 ٢،٢٧٤،٧٦١  ٢،١٨٢،١٥٩ 

   

 )٧،٠٩٢(  )٧،٠٩٢( مخصص انخفاض القيمة: مطروحاً

    

 ٢،٢٦٧،٦٦٩  ٢،١٧٥،٠٦٧ 



٢٠١١السنوي  التقرير  مصرف البحرين المركزي  

 

٦١ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

  BBBمنها من الدرجة االستثمارية ٪٩٨جميع السندات مدرجة في أسواق نشطة، مع 

من السندات هي بالدوالر  ٪٧٣من الودائع و  ٪٩٩أكثر من ). ٪٩٩: ٢٠١٠(أو أعلى 

منها محوطة بالدوالر  ٪٩٩بالنسبة للعمالت األجنبية، فإن ). ٪٩١: ٢٠١٠(األمريكي 

ألف دينار بحريني صافي خسارة على  ٢،٧٠١محافظ السندات تشمل . األمريكي

السندات غير المقيمة بالدوالر األمريكي، وعقود العمالت األجنبية اآلجلة ذات العالقة 

 ). ألف دينار بحريني ٤٤٥خسارة بمبلغ : ٢٠١٠(المستخدمة للتحوط من هذه السندات 

 

بما في ذلك النقد والفوائد المستحقة المحتفظ بها ضمن (قية لمحافظ السندات القيمة السو

ألف دينار بحريني   ٦٧٤،٩٥٧بلغت  ٢٠١١ديسمبر   ٣١كما في ) هذه المحافظ

 ).ألف دينار بحريني ٦١٣،٩٨٥: ٢٠١٠(

 

احتسب المصرف المركزي مخصصاً النخفاض القيمة بمبلغ ال شيء للسنة المنتهية في 

 ).       ألف دينار بحريني ٥١٧: ٢٠١٠( ٢٠١١ ديسمبر ٣١
 

 إلى وزارة المالية/ مبالغ  مستحقة من .   ٥
إلى وزارة المالية للمدفوعات والمقبوضات / يمثل هذا المبلغ صافي المبلغ المستحق من 

 .المتعلقة بالوزارة التي قام بها المصرف المركزي
 

 نقد ومستحقات من البنوك المحلية وسندات الخزينة   . ٦
٢٠١٠  ٢٠١١ 

   

 ٦٢١  ١٩،٤١٦ النقد

 ٦٩٨  ٢٣،٠١٧ مبالغ مستحقة من البنوك المحلية

 -  ٦،٥٠٠ سندات خزينة صادرة عن حكومة البحرين

   
 
 

١،٣١٩  ٤٨،٩٣٣ 

 
ما يعادل (ألف دوالر أمريكي يحتفظ بها المصرف المركزي  ٥١،٤٣٨يشمل النقد مبلغ 
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٦٢ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

 ٥٩٨ما يعادل (ألف دوالر أمريكي  ١،٥٨٦: ٢٠١٠) (ألف دوالر أمريكي ١٩،٣٩٢

 )).  ألف دينار بحريني
 

 ١٣،٠٠٠المبالغ المستحقة من البنوك المحلية تشمل وديعة ليلية لدى بنك بحريني بمبلغ 

 ٩،٤١٠بحريني، ووديعة تستحق في ثالثة أشهر لدى بنك بحريني آخر بمبلغ  ألف دينار

 . ألف دينار بحريني
 
 موجودات أخرى . ٧
 ٢٠١٠  ٢٠١١ 

    

 ٢،٢٢٥  ٢،٢٩٥ فوائد مستحقة

 ٤،٠٣٥  ٤،٧٨١ سلفيات للموظفين

 ١،٧٨٠  ١،٧٠٨ معدات

 ١،٩٢٣  ٢،٠٧٤ أخرى

   

 ٩،٩٦٣  ١٠،٨٥٨ 

 
 مطلوبات أخرى . ٨

٢٠١٠  ٢٠١١ 

    

 ١٦٧  ١٣٢ مصروفات مستحقة

 ٤،٧٥٤  ٤،٥٠٩ ذمم دائنة

   

 ٤،٩٢١  ٤،٦٤١ 

 

 رأس المال . ٩
٢٠١٠  ٢٠١١ 

    

 ٥٠٠،٠٠٠  ٥٠٠،٠٠٠ المصرح به
    

 ٢٠٠،٠٠٠  ٢٠٠،٠٠٠ الصادر والمدفوع بالكامل
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٦٣ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

 

 االحتياطي العام. ١٠
 

٢٠١٠  ٢٠١١ 

    

 ١٨٢،٧١٦  ١٨٨،٢١٦ السنةالرصيد في بداية 

المحول من حساب األرباح والخسائر 

 والتخصيصات 

٥،٥٠٠  ٥،٥٠٠ 

   

 ١٨٨،٢١٦  ١٩٣،٧١٦الرصيد في نهاية السنة

 

 

من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، يحتفظ  ١٢وفقاً للمادة رقم 

 :  البنك المركزي باحتياطي عام، والذي يضاف إليه بالنسب التالية من صافي الربح

 

من رأس  ٪٢٥من صافي الربح، إلى أن يصل مبلغ االحتياطي العام   ٪١٠٠ -

 .المال المصرح به للمصرف المركزي
 
من صافي الربح، إلى أن يساوي مبلغ االحتياطي العام رأس المال   ٪٥٠ -

 .المصرح به للمصرف المركزي
 

من صافي الربح، إلى أن يصل مبلغ االحتياطي العام لضعف مبلغ رأس  ٪٢٥ -

 .المال المصرح به للمصرف المركزي

 

يتم تحويل أي صافي الربح بعد التخصيصات أعاله، والتخصيصات الحتياطي 

ريء إلى الحساب العام لمملكة البحرين خالل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد البيانات الطوا

 .المالية لمصرف البحرين المركزي
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٦٤ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

 احتياطي الطواريء. ١١
٢٠١٠  ٢٠١١ 

    

 ٧٧،٠١٥  ٨٠،٩١٥ الرصيد في بداية السنة

 ٣،٩٠٠  ٣،٠٦١ المحول خالل السنة

   

 ٨٠،٩١٥  ٨٣،٩٧٦الرصيد في نهاية السنة

 

 

من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وافق  ٢١وفقاً للمادة رقم 

ألف دينار بحريني من صافي أرباح السنة الحالية  ٣،٠٦١مجلس اإلدارة على تحويل 

 . إلى احتياطي الطواريء
 

 احتياطي إعادة التقييم . ١٢
٢٠١٠  ٢٠١١ 

    

 ١٦،٨٢٨  ١٥،٨٨٧ الرصيد في بداية السنة

 )٩٤١(  )٥٤٦( الحركة خالل السنة

   

 ١٥،٨٨٧  ١٥،٣٤١الرصيد في نهاية السنة

 

احتياطي إعادة التقييم يتعلق بأرباح وخسائر أسعار صرف العمالت األجنبية المحتسبة 

وفقاً لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، والسياسات المحاسبية 

 .للمصرف
 
 

 المطلوبات المحتملة وااللتزامات . ١٣

المطلوبات المحتملة وااللتزامات، والتي يتم مقاصة بعضها مع االلتزامات المقابلة 

في السياق االعتيادي للعمل، بما في ذلك المطلوبات الطارئة  لألطراف الثالثة، تنشأ
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٦٥ ٢٠١١ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  البيانات المالية: ٥الفصل 

 

 ٣١كما في . المتعلقة بالضمانات والتعويضات ذات العالقة بعمليات دعم السيولة

ال : ٢٠١٠(لم يكن هناك أي مطلوبات محتملة أو التزامات قائمة  ٢٠١١ديسمبر 

 ٦١٣’٢٢٩، باستثناء عقود أسعار صرف العمالت األجنبية القائمة بقيمة إسمية )شيء

   ).ألف دينار بحريني ٩٢،٢٣٤: ٢٠١٠(ألف دينار بحريني 

 
 

 أرقام المقارنة. ١٤

. قارنة إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحاليةتم إعادة تصنيف بعض أرقام الم

 .المعلنة سابقاً صناديق رأس المالأو  األرباحصافي مبالغ إعادة التصنيف لم تؤثر على 
 


