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إدارة السياسة النقدية
لجنة السياسة النقدية
واصلت لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي عقد إجتماعات اسبوعية منتظمة
على مدى عام  .2012هذا وتقوم اللجنة برصد التطورات اإلقتصادية والمالية ،باإلضافة إلى
تطورات السيولة وتقوم بوضع توصيات بشأن أدوات السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على
التسهيالت التي يقدمها المصرف.

االحتياطي اإللزامي
يقوم مصرف البحرين المركزي وبصوره شهرية بإحتساب االحتياطي اإللزامي بواقع  ٪5على
جميع ودائع الزبائن المقومة بالدينار البحريني والموجوده لدى مصارف قطاع التجزئة وبدون
إحتساب أي نسبة من الفوائد على حسابات االحتياطي اإللزامي للمصارف لدى مصرف البحرين
المركزي.

ملتقى سوق النقد
قام مصرف البحرين المركزي في عام  ،2012بإستضافة جميع مصارف قطاع التجزئة العاملة
في البحرين في منتدى سوق المال في البحرين ) (Bahrain Money Market Forumوذلك
لمناقشة األوضاع المالية العالمية ،اإلقليمية والمحلية وآثارها على المؤسسات المالية في مملكة
البحرين .وقد أثبت هذا المنتدى أنه قناة إتصال فعالة ومفيدة بين المشاركين في السوق ومصرف
البحرين المركزي حول التطورات الجارية في األسواق المالية وتحليالتها.
تجدر اإلشارة إلى أن منتدى سوق المال البحريني قد تم تأسيسه في عام  2007ويضم ممثلين
عن عدد من المصارف التقليدية واإلسالمية العاملة في مملكة البحرين باإلضافة إلى أعضاء
لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي.
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أسعار الفائدة المحلية
سعر الفائدة األساسي
لم يط أر أي تغيير على جميع التسهيالت التي يقدمها مصرف البحرين المركزي لمصارف
قطاع التجزئة حيث بلغ سعر اإليداع لفترة استحقاق ليلة واحدة  ٪0.25ولفترة استحقاق اسبوع
 ٪0.5وذلك خالل عام  .2012ولم يط أر أي تغيير أيضاً على سعر اإلقراض الذي يقدمه
المصرف لهذه المصارف لفترة استحقاق ليلة واحدة مقابل أذونات الخزينة الحكومية وايداعات
المصارف التجارية لدى المصرف إضافة إلى اإلقراض مقابل صكوك اإلجارة القصيرة والطويلة
األجل والمقومة بالدينار البحريني حيث بلغ سعر الفائدة لإلقراض  ٪2،25خالل نفس الفترة.

أسعار الفائدة بين المصارف
طور مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة بين المصارف في البحرين ( )BHIBORفي عام
 2006وذلك بالتعاون مع عدد من المصارف ورويترز .ويشير ( )BHIBORإلى أسعار فائدة
القروض بالدينار البحريني بين المصارف وذلك لفترات تتراوح من ليلة واحدة إلى  12شهر.
وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف ( )BHIBORلثالثة شهور  ٪1.1817بنهاية عام 2012
مقابل  ٪1.26في نهاية عام  .2011وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف لستة شهور
 ٪1.5150في نهاية عام  2012مقابل  ٪1.57في نهاية عام .2011

أسعار الفائدة على الودائع والقروض
انخفض معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع ( 12-3شه اًر) من  ٪1.11في نهاية عام
 2011إلى  ٪1.00في نهاية عام  .2012وانخفض معدل سعر الفائدة المرجح على ودائع
التوفير من  ٪0.24إلى  ٪0.22لنفس الفترة .وارتفع سعر الفائدة المرجح على القروض
الممنوحة لقطاع األعمال من  ٪5.58في نهاية  2011إلى  ٪5.67وذلك بنهاية  .2012أما
سعر الفائدة على القروض الشخصية فقد إنخفضت من  ٪6.28إلى  ٪5.96لنفس الفترة.
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إصدارات الدين العام
يقوم مصرف البحرين المركزي ونيابة عن حكومة مملكة االبحرين بإصدار صكوك وسندات
تقليدية واسالمية ذات آجال قصيرة وطويلة األجل ممثلة في أذونات الخزانة الحكومية وصكوك
السلم والتأجير اإلسالمية ويقوم مصرف البحرين المركزي بدور الوكيل في إدارة واصدار تلك
الصكوك والسندات.
قام المصرف خالل عام  2012وبصورة اسبوعية بإصدار أذونات الخزانة الحكومية بالدينار
البحريني لفترة استحقاق  3أشهر وبمبلغ  35مليون دينار بحريني كما ويقوم المصرف وبصورة
شهرية بإصدار أذونات خزانة حكومية لفترة استحقاق  6أشهر وبمبلغ  30مليون دينار بحريني.
هذا اإلضافة إلى أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق  12شهر والتي يصدرها المصرف
بصورة ربع سنوية بمبلغ  100مليون دينار بحريني.
بناء على طلب و ازرة المالية بإصدار سندات
قام مصرف البحرين المركزي في  5يوليو  2012و ً
تنمية حكومية دولية لفترة إستحقاق عشر سنوات بمبلغ  1.500مليون دوالر أمريكي بسعر ثابت
مقداره  .٪6.125كما وقام في  8نوفمبر  2012بإصدار سندات تنميه حكومية محلية بمبلغ
 185مليون دينار بحريني لفترة إستحاق  7سنوات وسعر ثابت مقداره .٪4.3
إضافة إلى ذلك يقوم المصرف بإصدار صكوك سلم شهرية لفترة استحقاق  3أشهر بمبلغ 18
مليون دينار بحريني ويتم أيضاً إصدار صكوك إجارة شهرية لفترة إستحقاق  6أشهر بمبلغ 20
مليون دينار بحريني.
ويقوم المصرف أيضاً بإصدار صكوك إجارة طويلة األجل وبمبالغ وفترات إستحقاق مختلفة بين
كل إصدار وآخر وذلك حسب رغبة حكومة مملكة البحرين ممثلة في و ازرة المالية ،وخالل عام
 2012تم تنفيذ إصدار محلي بمبلغ  160مليون دينار بحريني بتاريخ  17يوليو  2012وبعائد
ثابت بلغ .٪4.3
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الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي
بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة)
 186.4بليون دوالر في نهاية عام  ،2012مقابل  197.1بليون دوالر في نهاية عام ،2011
مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة  .٪5.4وقد بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي
الميزانية  ،٪61.5وبلغت حصة مصارف قطاع التجزئة .٪38.5
بلغت الموجودات المحلية  48.3بليون دوالر في نهاية عام  2012مقابل  47.4بليون دوالر في
نهاية عام  ،2011أي بارتفاع مقداره  0.9بليون دوالر ( .)٪1.9بلغت الموجودات األجنبية
 138.1بليون دوالر في نهاية عام  2012مقابل  149.7بليون دوالر في نهاية عام  ،2011أي
بانخفاض مقداره  11.6بليون دوالر (.)٪7.7
ارتفعت المطلوبات المحلية إلى  51.3بليون دوالر في نهاية عام  2012مقابل  50.2بليون
دوالر في نهاية عام  ،2011أي بمقدار  1.1بليون دوالر ( .)٪2.2انخفض إجمالي المطلوبات
األجنبية بمقدار  11.8بليون دوالر ( )٪8.02ليصل إلى  135.1بليون دوالر مقابل 146.9
بليون دوالر في نهاية عام .2011

مصارف قطاع التجزئة

1

إرتفعت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى  27.0بليون دينار في نهاية عام 2012
مقابل  25.3بليون دينار في نهاية عام .)٪6.7( 2011
ارتفع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار  1.2بليون دينار ( )٪8.6ليصل إلى  15.2بليون
دينار في نهاية عام  ،2012مع ارتفاع المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار
 0.5بليون دينار ( ،)٪6.7والمطالب على مصرف البحرين المركزي بمقدار  0.3بليون دينار
( )٪30.0وعلى السندات الحكومية بمقدار  0.3بليون دينار (.)٪14.3
سجلت الموجودات األجنبية ارتفاعاً بمقدار  0.5بليون دينار ( )٪4.4لتصل إلى  11.8بليون
دينار في نهاية عام  2012مقابل  11.3بليون دينار في نهاية عام  .2011وقد ارتفعت
المطالب األجنبية على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار  0.4بليون دينار ( )٪7.1من
تشمل مصارف قطاع التجزئة التقليدية واإلسالمية
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 5.6بليون دينار في نهاية عام  2011إلى  6.0بليون دينار في نهاية عام  .2012وارتفعت
كذلك المطالب األجنبية على القطاع المصرفي بمقدار  0.1بليون دينار ( )٪1.8لتصل إلى
 5.8بليون دينار في نهاية عام .2012
ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار  1.0بليون دينار أي بنسبة  ٪7.1من  14.0بليون
دينار في نهاية عام  2011إلى  15.0بليون دينار في نهاية عام  .2012ويعزى ذلك إلى
ارتفاع المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار  0.3بليون دينار ( )٪3.9وللقطاع
الحكومي  0.3بليون دينار ( .)٪15.8وارتفعت أيضاً مطلوبات القطاع المصرفي بمقدار 0.2
بليون دينار (.)٪10.0
ارتفع إجمالي المطلوبات األجنبية ليصل عند  12.0بليون دينار في نهاية عام  .2012ارتفعت
المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار  1.2بليون دينار ( )٪21.1في حين انخفضت المطلوبات
للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار  0.5بليون دينار (.)٪8.9

القروض والتسهيالت االئتمانية
ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيالت اإلئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصادية المقيمة بنسبة
 ٪6.3ليصل إلى  6.8بليون دينار فـي نهاية عام  2012مقابل  6.4بليون دينار في نهاية عام
 .2011وقد بلغ نصيب قطاع األعمال  ٪62.5من إجمالي القروض والتسهيالت اإلئتمانية،
بينما بلغ نصيب قطاع األشخاص وقطاع الحكومة  ٪34.6و ٪2.9على التوالي.

الودائع
بلغ إجمالي ودائع المقيمين  9.9بليون دينار في نهاية عام  2012مقابل  9.4بليون دينار في
نهاية عام  ،2011أي بارتفاع قدره  0.5بليون دينار وما نسبته  .٪5.3ويعزى ذلك إلى ارتفاع
ودائع القطاع الخاص بمقدار  0.4بليون دينار ( )٪5.3وودائع القطاع الحكومي بمقدار 0.2
بليون دينار (.)٪11.1
إرتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار  0.6بليون دينار ( )٪8.2لتصل إلى 7.9
بليون دينار في نهاية عام  ،2012فيما انخفضت ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية بمقدار 0.1
بليون دينار ( )٪4.8لتصل إلى  2.0بليون دينار .وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني
وبالعمالت األجنبية  ٪79.8و ٪20.2على التوالي من إجمالي الودائع المحلية للمقيمين.
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الموجودات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العمالت
بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات
 ،٪18.9والدول اآلسيوية  ،٪8.1ودول أوروبا الغربية  ،٪7.0والدول األمريكية  ،٪5.2والدول
العربية األخرى .٪3.0
أما حسب العمالت ،فقد بلغ نصيب الدوالر األمريكي من إجمالي الموجودات  ،٪43.0وعمالت
دول مجلس التعاون الخليجي (بإستثناء الدينار البحريني)  .٪6.3وقد شكل اليورو  ٪3.0من
إجمالي الموجودات.

مصارف قطاع الجملة

2

سجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة انخفاضاً بمقدار  15.1بليون دوالر أي بنسبة
 ٪11.6لتصل إلى  114.6بليون دوالر في نهاية عام  2012مقابل  129.7بليون دوالر في
نهاية عام .2011
انخفض إجمالي الموجودات المحلية إلى  7.9بليون دوالر في نهاية عام  2012مقابل 10.1
بليون دوالر في نهاية عام .2011
انخفضت الموجودات األجنبية بمقدار  12.9بليون دوالر ( )٪10.8لتصل إلى  106.7بليون
دوالر في نهاية عام  .2012ويرجع ذلك إلى انخفاض المطالب على غير المصارف بمقدار
 16.5بليون دوالر (.)٪36.2
انخفض إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار  1.5بليون دوالر ( )٪11.7ليصل إلى  11.4بليون
دوالر في نهاية عام  2012مقابل  12.8بليون دوالر في نهاية عام .2011
انخفضت المطلوبات األجنبية لتصل إلى  103.3بليون دوالر في نهاية عام  2012مقابل
 116.9بليون دوالر في نهاية عام  ،2011أي بمقدار  13.6بليون دوالر ( ،)٪11.6وذلك
بسبب إنخفاض قيمة المطلوبات على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار  12.3بليون
دوالر ( )٪28.7والقطاع المصرفي بمقدار  4.3بليون دوالر (.)٪12.8
تشمل مصارف قطاع الجملة التقليدية واإلسالمية.
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الموجودات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العمالت
بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (بإستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات
 ،٪26.9ودول أوروبا الغربية  ،٪40.0والدول األمريكية  ،٪14.6والدول اآلسيوية ،٪7.4
والدول العربية األخرى .٪3.2
أما حسب العمالت ،فقد بلغ نصيب عمالت دول مجلس التعاون الخليجي (بإستثناء الدينار
البحريني) من إجمالي الموجودات  ،٪11.9والدوالر األمريكي  ٪65.5من إجمالي الموجودات.
في حين شكل اليورو  ٪10.0من إجمالي الموجودات.
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تطورات األنظمة التشريعية
ضمن سعي مصرف البحرين المركزي المتواصل في تطوير األنظمة التشريعية ،تم العمل على
تطوير عدد من األنظمة والسياسات اإلجرائية والرقابية وذلك لضمان االستقرار المالي خالل عام
.2012

التعديالت على دليل التوجيهات الرقابية الخاصة بالمصرف
إدارة مخاطر االئتمان
تم إصدار توجيهات جديدة في فصل كفاية رأس المال وفصل اإلفصاحات العامة في يناير
 2012وذلك لتطبيق التعديالت الجديدة على معايير بازل  .2تشمل هذه التعديالت تغييرات
في األسلوب القائم على أساس التصنيف الداخلي ،واألسلوب المعياري الحتساب مخاطر
التورق ،والحتساب أعباء رأس المال لغرض مخاطر السوق ،واحتساب أعباء
التورق واعادة ّ
ّ
أرس مال اضافية للمخاطر المتزايدة في المحفظة التجارية .وتتضمن التغييرات أيضاً
متطلبات إفصاح جديدة ،وبعض التعديالت الطفيفة األخرى على احتساب مخاطر السوق
وارشادات جديدة بخصوص اختبارات اإلجهاد.

سلوك العمل
قام المصرف بتحديث مجلد التوجيهات األول والثاني للمصارف التقليدية واإلسالمية على
التوالي في أكتوبر  2012في محاولة منه لتحقيق أهداف مصرف البحرين المركزي الرامية
إلى حماية عمالء المؤسسات المالية وتعزيز سمعة المملكة كمركز مالي عالمي .وتتضمن
تلك التوجيهات متطلبات إفصاح عام جديدة تتعلق بنسب األرباح والفوائد والرسوم األخرى
المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية ،باإلضافة إلى اإلفصاحات التي يجب على مصارف قطاع
التجزئة وشركات التمويل تقديمها إلى المقترضين األفراد سواء كانت قبل الشروع في تقديم
االئتمان أو خالل مدة القرض .كما تحدد تلك المتطلبات الوسائل التي يجب أن يتم من
خاللها اإلفصاح عن هذه المعلومات.
قام المصرف بتحديث مجلد التوجيهات الثالث والرابع الخاص بشركات التأمين والشركات
االستثمارية على التوالي في أكتوبر  ،2012ليتضمن تشريعات جديدة متعلقة بفرض
غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بتسليم تقاريرها في مواعيدها المحددة والمذكورة
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في مجلد التوجيهات ،حيث تعزز تلك التشريعات من التزام هذه الشركات بمواعيد تسليم تلك
التقارير وذلك ليتسنى للمصرف مراقبة أدائها بشكل فعال.

المخاطر التشغيلية
قام المصرف بتحديث فصل إدارة المخاطر التشغيلية من مجلد التوجيهات األول والثاني
للمصارف التقليدية واإلسالمية على التوالي في أكتوبر  ،2012وذلك ليتضمن ما ورد في ورقة
بازل الصادرة في يونيو  2011حول "مبادئ االدارة السليمة للمخاطر التشغيلية" ،وذلك بعد أن
تمت استشارة القطاع المصرفي .وتضم تلك التعديالت أحد عشر مبدأً مقارنة بالمبادئ العشرة
المطبقة حالياً .حيث تغطي هذه التعديالت ثالثة مواضيع أساسية ،هي :متطلبات الحوكمة،
والبيئة المثالية إلدارة المخاطر ،ودور اإلفصاح .وتتطلب هذه التوجيهات بأن تكون وظائف
المراجعة مستقلة عن األقسام التي تنطوي أعمالها على المخاطر أو عن العمليات أو النظم
الخاضعة لعملية المراجعة .كما يجب أن تتضمن الفصل بين عمليات التدقيق الداخلي،
واالمتثال ،وادارة المخاطر.

كفاية رأس المال
قام المصرف بإدخال تعديالت على فصل كفاية رأس المال في ابريل  2012بما يتوافق مع
متطلبات ورقة بازل الصادرة في أكتوبر  2011بشأن "معاملة التمويالت التجارية وفق إطار
بازل لرأس المال".
حيث قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بتقييم تأثير اتفاقية بازل  2وبازل  3على التمويل
التجاري في سياق البلدان ذات الدخل المنخفض ،وعلى ضوء تلك الدراسة قامت اللجنة بإدخال
بعض التعديالت على اإلطار الرقابي الحتساب كفاية أرس المال المتعلق بالتمويالت التجارية
والذي من شأنه تعزيز التجارة في البلدان ذات الدخل المنخفض.

قطاع الصناديق االستثمارية الجماعية )(CIU
ومع جهود المصرف لتعزيز دوره اإلشرافي في م ارقبة قطاع الصناديق االستثمارية ،أصدر
المصرف في شهر مايو  2012الدليل االرشادي السابع والمتعلق بالصناديق االستثمارية
الجماعية كبديل عن الجزء المتعلق بالصناديق االستثمارية من الدليل االرشادي السادس.
ويشمل الدليل اإلرشادي تعديالت على اللوائح والتوجيهات المضمونة في الفصل المتعلق
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بالصناديق االستثمارية والمعمول به سابقاً مع إضافة أجزاء جديدة مثل متطلبات الحوكمة،
وواجبات ومسؤوليات األطراف ذات الصلة بالصناديق اإلستثمارية والمساهمين فيها ،وعهد
االستثمار العقاري المؤسسة في البحرين ) ،(B-REITsوصناديق االستثمارات الخاصة
).(PIUs
ويضم الجزء المتعلق بالحوكمة اإلرشادات التي يجب االمتثال بها من أجل الحفاظ على إطار
مالئم إلدارة وتشغيل الصناديق اإلستثمارية بحيث تتم مراعاة مصلحة المساهمين في تلك
الصناديق.
كما تشتمل اإلرشادات الخاصة بعهد االستثمار العقاري المؤسسة في البحرين )(B-REITs
على النظم التي تحكم عمليات الصناديق االستثمارية التي تستثمر في العقارات ذات اإليرادات،
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومن أجل تسهيل عمليات االستثمارات الخاصة من قبل المستثمرين ذوي المالءة المالية العالية،
سواء األفراد أو المؤسسات االستثمارية ،تم استحداث قواعد وارشادات تختص بصناديق
االستثمارات الخاصة ) (PIUsلتلبي حاجات ومتطلبات هذه الفئة من المستثمرين.

قطاع الصرافة
بعد االنتهاء من إصدار جميع الفصول المعنية بشركات الصرافة في شهر اكتوبر  2010بدأ
المصرف منذ بداية عام  2011بالتأكد من التزام جميع شركات الصرافة الموجودة بالمتطلبات
الصادرة فيما يخص عملياتهم ومالئة رأس المال ومتطلبات تقديم التقارير المطلوبة للمصرف.
وفي شهر فبراير  2012تم اصدار تعميم إلى جميع شركات الصرافة في البحرين يلزمها
بالحرص على تقديم خدمات الصرافة إلى زبائنها من خالل مكتبها الرئيسي والفروع المرخصة من
قبل المصرف .وبذلك يمنع تقديم خدمات الصرافة من أي مقر آخر لما يشكل من تعارضاً مع
شروط الترخيص ومتطلبات اإلجراءات االمنية .وقد أبرز التعميم المخاطر المترتبة خصوصاً
عند عدم تطبيق اإلجراءات األمنية عند تقديم الخدمات للزبائن.
وقد تم اصدار تحديثات على الدليل االرشادي الخامس المتعلق بشركات الصرافة وذلك في ابريل
واكتوبر من عام  .2012وتهدف تحديثات شهر ابريل إلى توحيد قواعد الدليل مع االدلة االخرى
الصادرة من قبل المصرف  .أما تحديث شهر اكتوبر فقد اشتمل على تفاصيل لنشاط استيراد
وتصدير العمالت النقدية .كما اشتمل التحديث على اجراءات تطبيق غرامات مالية على
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الشركات في حال عدم التزامها بالمواعيد المحددة بخصوص أمور المتابعة والذي سيتم تطبيقه
بدءاً من األول من يناير .2013

مقدمي الخدمات االدارية لألدوات المالية
في شهر مايو  2011أصدر المصرف األجزاء المتعلقة بمقدمي الخدمات االدارية لألدوات
المالية ومسجلي األدوات المالية وقد بدأ تطبيقها على القطاع منذ أن تم إصدارها.
بعد اصدار األجزاء المتعلقة بمقدمي الخدمات االدارية لألدوات المالية ومسجلي األدوات المالية
أصدر المصرف في شهري ابريل واكتوبر  2012تحديث على الدليل االرشادي وذلك لضمان
توحيد القواعد في جميع االدلة االرشادية الصادرة من قبل المصرف.
وباإلضافة الى ذلك ،أصدر المصرف في شهر مايو  2012تعميم موجه لمقدمي الخدمات
االدارية لألدوات المالية ومسجلي األدوات المالية الخبارهم بالصدور الرسمي للدليل االرشادي
السابع والمتعلق بالصناديق االستثمارية باعتبارهم مقدمي خدمات لهذه الصناديق.

تطبيق اتفاقية بازل 3
قام المصرف بتشكيل فرق عمل مع المصارف لمناقشة وتدارس النقاط الرئيسية من أجل وضع
خطة لتنفيذ متطلبات بازل  ،3وذلك ضمن مساعيه المتواصلة والرامية إلى تعزيز اإلطار الرقابي
من خالل اعتماد معايير لجنة بازل ،وتم عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن في العام .2012
عالوة على ذلك ،فقد أصدر المصرف توجيهاً لجميع المصارف المحلية في ديسمبر 2012
يطلب بموجبها من المصارف أن تقوم بتسليم تقارير أولية ربع سنوية عن نسب بازل  3وذلك
اعتبا اًر من مارس .2013
تساعد تلك التقارير كل من المصرف المركزي والمصارف المرخص لها في تحديد التأثير
المحتمل لمتطلبات بازل  3على نسب كفاية رأس المال لدى المصارف ،والى أي مدى قد تؤدي
متطلبات السيولة إلى تغيير في هيكل قوائم المركز المالي لهذه المصارف.

مشروع استحداث أنظمة جديدة
ضمن جهود المصرف لتطوير القواعد التي تنظم ممارسات األجور والمكافآت لدى
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المصارف ،وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ،فقد أصدر المصرف ورقة
استشارية في نوفمبر  2012تتماشى مع المبادئ والمعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة
المصرفية بشأن مبادئ األجور والمكافآت ومنهجية التقييم ،وتتماشى أيضاً مع التوصيات
الصادرة عن مجلس االستقرار المالي  FSBبشأن مبادئ ممارسات األجور والمكافآت
السليمة ،كما تأخذ الورقة بعين االعتبار الممارسات الدولية ،بما في ذلك وعلى وجه
الخصوص ،ميثاق األجور المطبق في المملكة المتحدة.
يعتزم المصرف المركزي قريباً إصدار ورقة استشارية بخصوص مسودة الئحة لتحديد شروط
واجراءات الحصول على موافقة خطية من قبل المصرف المركزي بشان المرشحين لعضوية
مجلس إدارة المرخص لهم أو لشغل أي من الوظائف التنفيذية طبقا للمادة رقم ( 65أ) من
قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية .كما يعتزم المصرف إصدار ورقة استشارية
خاصة بفصل جديد "للتدريب والكفاءة" والذي يتضمن معايير وارشادات لضمان مستويات
مقبولة من حيث المهارات والخبرة العملية والمؤهالت العلمية بموجب المادة رقم ( 65ب) من
قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية والمطلوب توفرها لدى األشخاص الذين يشغلون
وظائف تنفيذية خاضعة لرقابة المصرف المركزي.

مقترحات (األوراق االستشارية الجديدة)
ضمن جهود المصرف الحثيثة لتعزيز اإلطار الرقابي للمؤسسات المالية اإلسالمية ،قام
المصرف بإصدار ورقة استشارية تتضمن متطلبات جديدة خاصة بحسابات االستثمار
المقيدة المشاركة في األرباح والتي يقوم المصارف بموجبها بالعمل بصفة مضارب أو أمين
على حساب االستثمار .تنص الورقة االستشارية المذكورة أعاله على تقييد أي اصدار جديد
لتلك الفئة من االستثمارت على هيئة وحدات في صناديق استثمار جماعية تخضع لفصل
صناديق االستثمار الجماعي من مجلد التوجيهات السابع الذي يعتبر االطار الرقابي المنظم
لعمل تلك الصناديق .وتهدف تلك الخطوة إلى ضمان حسن إدارة وحماية مصالح
المستثمرين وذلك من خالل تعزيز الشفافية في االفصاح عن المعلومات الجوهرية .وتمت
مناقشة مالحظات المصارف اإلسالمية على الورقة االستشارية في لجنة السياسات الرقابية
وسوف يتم اصدار التوجيه في صورته النهائية في يناير  2013للمصارف اإلسالمية.
أصدر مصرف البحرين المركزي ورقة استشارية خاصة بفصل جديد إلدارة المخاطر
للمصارف اإلسالمية في يونيو  .2012وسوف يتم تحديث مجلد التوجيهات الثاني الخاص
بالمصارف االسالمية في يناير  2013ليتضمن هذا الفصل الجديد بعد أخذ مالحظات
المصارف اإلسالمية بعين االعتبار .يتضمن هذا الفصل مبادئ إدارة المخاطر الصادرة عن
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مجلس الخدمات المالية اإلسالمية في ديسمبر  2005باإلضافة إلى مبادئ إدارة المخاطر
الصادرة عن لجنة بازل .يتضمن هذا الفصل خمسة عشر مبدأً إلدارة المخاطر تنطوي على
تأثير عملي في إدارة المخاطر التي تتعرض لها أعمال المصارف اإلسالمية المرخص لها.
باستثناء متطلبات إدارة المخاطر العامة (المبدأ األول) ،فقد تم حصر تلك المبادئ ضمن 6
فئات من المخاطر التي يجب أن يتم استخدامها كأساس لعمليات إدارة مخاطر المصارف
اإلسالمية.

مقترح توجيهات جديدة بشأن وحدة التدقيق الداخلي في المصارف
يعتزم المصرف قريباً إصدار ورقة استشارية خاصة بوظيفة التدقيق الداخلي في المصارف وذلك
ضمن جهوده لتعزيز وظيفة التدقيق الداخلي في المصارف ومواكبة أفضل المعايير الدولية وذلك
استناداً إلى متطلبات ورقة لجنة بازل النهائية الصادرة في يونيو  2012بشأن "وظيفة التدقيق
الداخلي في المصارف" .تحث هذه التوجيهات الجديدة المدققين الداخليين لدى المصارف على
االلتزام بالمعايير المهنية الدولية والمحلية ،والمساهمة في تطويرها ،وتعزز أهمية مراعاة المسائل
المتعلقة بالحيطة في سياق تطوير معايير وممارسات التدقيق الداخلي.

تفعيل نظام لحماية الودائع وحسابات االستثمار المطلقة

في محاولة أخرى من المصرف المركزي لتحقيق أهدافه الرامية لحماية مصالح عمالء المؤسسات
المالية ،فقد تم تفعيل نظام لحماية الودائع وحسابات االستثمار المطلقة اعتبا اًر من أكتوبر
 ،2012وذلك في أعقاب االجتماع األول الذي عقد من قبل مجلس حماية الودائع وحسابات
االستثمار المطلقة .وقد أخذ المصرف المركزي زمام المبادرة انطالقاً من الحاجة الملحة لتطوير
نظام الدفع الالحق الحالي واستبداله بنظام جديد يعتمد على الدفع المسبق ،وبما يتماشى مع
أفضل الممارسات العالمية ،حيث تتجه معظم األنظمة العالمية للعمل وفقا ألساس الدفع المسبق
بحيث يتم تحصيل األموال ودفعها بشكل مسبق لتعويض المودعين.
يعالج النظام الجديد عيوب النظام السابق ،وأهمها أن يتم توفير األموال بشكل فعلي بدالً من
االعتماد على التزامات يصعب تحصيلها خالل فترة زمنية قصيرة دون التأثير سلباً على النظام
المصرفي والمالي .حيث يتطلب النظام الجديد توفر صندوقين منفصلين؛ أحدهما للمصارف
التقليدية ،واآلخر للمصارف اإلسالمية .ويتم إدارتهما من قبل مجلس واحد فقط .ويتم تجميع
أموالهما مسبقاً وبشكل منفصل وفقاً لمساهمات منتظمة تدفع من قبل المصارف األعضاء ،كما
يغطي كال الصندوقان الحسابات المؤهلة التي تتضمن جميع أنواع الودائع في المصارف التقليدية
أو اإلسالمية ،باإلضافة إلى حسابات االستثمار المطلقة لدى المصارف اإلسالمية والتي لم
يشملها النظام السابق.
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كما يغطي النظام الجديد لغاية  20.000دينار بحريني من إجمالي قيمة حسابات األفراد المؤهلة
(كما ُع ّرفت في الالئحة).
لقد تم تحديث المجلدين األول والثاني للمصارف التقليدية واإلسالمية على التوالي في شهر
أكتوبر  2012بحيث أصبح كل منهما متضمناً لهذه الالئحة.

تطورات األنظمة الرقابية
إدارة المتابعة
خالل العام  2012واصل مصرف البحرين المركزي جهوده الرامية إلى التركيز بشكل خاص
على تطوير األطر التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل األموال و تمويل االرهاب من خالل لجنة
السياسات ،وهي لجنة وطنية برئاسة مصرف البحرين المركزي تعني بوضع السياسات واللوائح
الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب والتنسيق مع الهيئات المعنية الداخلية
والخارجية .وقد تم اعادة تشكيل اللجنة لتضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية وتم اختيار
األعضاء بمستوى تمثيل عالي من درجة وكيل و ازرة مساعد فما فوق .وقد واصلت لجنة وضع
السياسات اجتماعاتها الفصلية االعتيادية في عام  ،2012من أجل متابعة خطة العمل بين
أعضاء اللجنة واالتفاق على خطة وطنية لتطبيق التوصيات المعدلة لمجموعة العمل المالي.
راجعت لجنة السياسات قانون حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب الحالي بهدف
تطويره ليواكب أحدث التطورات في توصيات مجموعة العمل المالي (" .)"FATFوقد تمت
الموافقة على التعديالت المقترحة على قانون حظر ومكافحة غسل وتمويل اإلرهاب القانون من
قبل مجلس الوزراء الموقر وتمت احالته الى مجلس النواب ومجلس الشورى للموافقة النهائية
تمهيداً إلصداره من قبل صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
واستم ار اًر لتحسين إطار حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة ،واصل فريق
التفتيش بمصرف البحرين المركزي القيام بزيارات التفتيش الميدانية للمرخصين في قطاعات
المصارف والصرافة والتأمين وأسواق رأس المال ،والتي ساهمت في مساعدة المؤسسات العاملة
في تلك القطاعات لتطوير وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لديها لتتوافق مع القوانين والتشريعات
ذات العالقة وكذلك في زيادة الوعي في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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وقد عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا اإلجتماع العام السادس
عشر للمجموعة وذلك خالل شهر نوفمبر  2012في المملكة المغربية .وتم خالل اإلجتماع
إستعراض تقرير المتابعة الرابع لمملكة البحرين والذي تضمن أهم التطورات في اإلجراءات
والقوانين التي إتخذتها المملكة خالل الفترة من  2012 – 2006ذات العالقة بحظر ومكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وذلك حسب التوصيات الواردة في تقرير تقييم قطاع الخدمات
المالية التي قام بها صندوق النقد الدولي في عام .2005
وفي ضوء ما أنجزته مملكة البحرين من تطوير ألطرها القانونية وفقاً للمعايير المعترف بها
دولياً ،وجهودها المتواصلة من أجل تصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها في تقرير التقييم
المشترك ،وافق االجتماع العام على خروج المملكة من عملية المتابعة السنوية الى التحديث كل
عامين مما يعد تأكيداً النجازات البحرين في هذا المجال.

إدارات الرقابة المصرفية
ضـ ــمن سـ ــياق مسـ ــاعيه الهادفـ ــة إلـ ــى حمايـ ــة مص ـ ـالح العمـ ــالء فـ ــي قطـ ــاع الخ ـ ـدمات المص ـ ـرفية،
فقـ ـ ـ ــد واصـ ـ ـ ــل مصـ ـ ـ ــرف البح ـ ـ ـ ـرين المركـ ـ ـ ــزي نهجـ ـ ـ ــه اإلش ـ ـ ـ ـرافي االسـ ـ ـ ــتباقي علـ ـ ـ ــى المصـ ـ ـ ــارف
والمؤسسـ ـ ــات الماليـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـ ــالل اتخـ ـ ــاذه إج ـ ـ ـراءات مـ ـ ــن شـ ـ ــأنها تعزيـ ـ ــز الشـ ـ ــفافية واإلفصـ ـ ــاح،
فضـ ـ ـ ـالً ع ـ ـ ــن ت ـ ـ ــوفير ض ـ ـ ــمانات كافي ـ ـ ــة للعم ـ ـ ــالء .وق ـ ـ ــد أدت الجه ـ ـ ــود التـ ـ ـ ـي ب ـ ـ ــذلها المص ـ ـ ــرف
المركزي في مجتمعه إلى تطوير السوق المالي في المملكة.
ـاء عليـ ـ ــه ،فقـ ـ ــد قـ ـ ــام المصـ ـ ــرف المركـ ـ ــزي ،وكجـ ـ ــزء مـ ـ ــن مسـ ـ ــاعيه المـ ـ ــذكورة آنف ـ ـ ـاً ،باتخـ ـ ــاذ
وبنـ ـ ـ ً
اإلجراءات التالية خالل العام :2012
مراقبة السيولة :واصل المصرف المركزي رصده لمراكز السيولة لدى المصارف على أساس
منتظم .حيث قامت إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة بدراسة تقارير السيولة مع التركيز
على فجوات االستحقاق بين األصول وااللتزامات ضمن فئات زمنية مختلفة وعلى أساس
أسبوعي .وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الجزء من العمل ،وهو تقييم مراكز السيولة لدى
المصارف والمؤسسات المالية ،كان يتم في السابق على أساس ربع سنوي .باإلضافة إلى
ذلك ،فقد قام المصرف المركزي بتقييم مخاطر السيولة للمصارف مراعياً المخاطر الخاصة
لكل مصرف بما في ذلك األحداث الخارجية التي قد تؤثر على المصرف ،وقد استخدم في
عملية التقييم المؤشرات الكمية والنوعية.
مراقبة التعرضات العقارية :بهدف مراقبة مخاطر التركزات ضمن قطاع متذبذب ،وخاصة
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القطاع العقاري ،فقد واصلت إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة مراقبتها للتعرضات
الخاصة بالقروض العقارية لدى المصارف على أساس ربع سنوي.
تعرضات األطراف ذات العالقة :ضمن جهود المصرف المركزي الرامية للحد من أية مخاطر
للتركزات ،وبهدف ضمان االلتزام بالتعليمات الصادرة عنه ،فقد واصل المصرف المركزي
أعماله المتمثلة بمراقبة تعرضات األطراف ذات العالقة على أساس شهري.
مراقبة محفظة القروض المتعثرة :واصل المصرف المركزي رصده لحجم القروض المتعثرة
بحث
على أساس ربع سنوي .وبناء على نتائج تقييم المصرف المركزي ،فقد قام المصرف
ّ
المصارف على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة حجم القروض المتعثرة لديها.
االجتماعات االحترازية :قامت إدارات الرقابة المصرفية على قطاع المصارف التقليدية،
وذلك ضمن جهودها الرقابية الوقائية ،بعقد  63اجتماع احترازي مع المصارف والمؤسسات
المالية المرخص لها ( 31مصرف من قطاع التجزئة ،و 32مصرف من قطاع الجملة).
اجتماعات مناقشة البيانات المالية :عقد المصرف المركزي اجتماعات سنوية مع وحدات
الرقابة لدى المصارف المحلية وبحضور المدققين الخارجيين لهم لمناقشة البيانات المالية
لعام  ،2011قبل أن يتم تقديم مثل هذه المعلومات لمجالس إداراتها للموافقة عليها .وشملت
المناقشات أمو اًر تتعلق بأساس االعتراف بالدخل ،وممارسات التقييم ،واألصول المتعثرة،
وقائمة المخصصات ومدى كفايتها بما فيها مخصص المخاطر العامة ،وتقييم قيمة
الضمانات ،وتوزيعات األرباح المقترحة ،ومكافآت الموظفين .وعالوة على ذلك ،فقد تم حث
المصارف على االحتفاظ بنسبة  ٪1من قروضها كمخصص للمخاطر العامة.
دراسات/استطالعات :من أجل تعزيز النهج االستباقي في عملية اإلشراف والرقابة ،فقد
أجرى المصرف المركزي من خالل إدارة مراقبة مصارف قطاع التجزئة دراسات خاصة على
عدد من المسائل المتعلقة بالقطاع المصرفي بما في ذلك حماية مصالح العمالء ودعم قطاع
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم .وتضمنت تلك الدراسات دراسة الرسوم والعموالت،
وتعرضات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،وعمليات االحتيال على بطاقات
االئتمان ،وعمليات استعانة المصارف بمصادر خارجية ،ومعامالت األطراف ذات العالقة
من قبل فروع المصارف األجنبية.
قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة :واصل المصرف المركزي مراقبته للتعرضات الخاصة
وبناء على ذلك ،فقد تم مواصلة
بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى المصارف.
ً
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العمل على الدراسة الخاصة بعمليات تمويل المصارف لهذا القطاع خالل السنة الخاضعة
لعملية المراجعة .وقد شملت الدراسة ،باإلضافة إلى أمور أخرى ،الديون معادة الجدولة
والقروض المتعثرة .كما حث المصرف المركزي المصارف على عدم فرض أعباء إضافية
في حاالت إعادة هيكلة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
تطبيق متطلبات بازل :3بهدف تقييم جاهزية المصارف لتطبيق متطلبات بازل ،3والحصول
على مالحظاتهم بشأن االطار الزمني لتطبيق تلك المتطلبات ،فقد قام المصرف المركزي
بتشكيل مجموعات عمل لمتطلبات بازل 3تتألف من أعضاء من المصرف المركزي وممثلين
من المصارف .ولهذه الغاية ،فقد قام المصرف المركزي بإج ارء دراسات كمية على مسألة
كفاية أرس المال والسيولة .واستناداً لمالحظات المصارف ،فإن مجموعات العمل ستقوم
بإعداد جدول زمني وفترة انتقالية لغايات تطبيق متطلبات بازل 3في مملكة البحرين.
مراقبة اجتماعات مجالس اإلدارة والهيكل اإلداري :قام المصرف المركزي بمراجعة تقارير
الحوكمة المقدمة من قبل المصارف على أساس سنوي بهدف تقييم أداء مجالس اإلدارة
لديها .وركزت عملية المراجعة هذه على مسألة حضور األعضاء ومشاركتهم في اجتماعات
مجالس اإلدارة فضال عن هياكل اللجان المنبثقة عن مجالس اإلدارة ،وتعيين األعضاء
المستقلين ،وأمور أخرى .كما تم مراجعة الهياكل التنظيمية للمصارف لضمان عدم وجود أية
تعارضات في المصالح في التسلسل اإلداري لديها ،وضمان أن لدى المصارف تطبق خطط
التعاقب الوظيفي ،باإلضافة إلى التأكد من أنها قامت بتقييم االلتزام بميثاق الحوكمة الصادر
عن و ازرة الصناعة والتجارة في عام  .2011وكجزء من مراقبته على الحوكمة لدى
المصارف ،فقد قام المصرف بإرسال مندوبيه لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية
وغير العادية لدى المصارف.
باالضافة الى ما سبق ،تقوم ادارة الرقابة المصرفية بالتالي:
حماية مصالح العمالء :يقوم المصرف بإجراء استطالعات ودراسات عامة على إجمالي
الرسوم والعموالت التي تفرضها المصارف على الخدمات المالية بهدف التأكد من عدم
استغالل المصارف للعميل وتكليفه بمصاريف وأعباء غير منطقية ،وحث المصارف
والمؤسسات المالية على فرض الرسوم والعموالت الخاصة بالخدمات التي تقدمها بشكل
معقول ومبرر.
مركز البحرين للمعلومات االئتمانية ( ِب ِن ِفت) :يواصل المصرف المركزي ،وبالتعاون مع
مركز البحرين للمعلومات االئتمانية ،تقديم معلومات ائتمانية دقيقة وصحيحة عن
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المتعاملين ،ومحاولة تقليل عدد األخطاء في التقرير االئتماني إلى حده األدنى.
تطبيق نظام الشريحة االئتمانية  :EMVبالرغم من أن معظم المصارف العاملة في قطاع
التجزئة في المملكة قد قامت بتطبيق نظام الشريحة االئتمانية ( ،)EMVإال أن المصرف ما
زال يعمل مع بعض مصارف التجزئة والشركات المالية التي لم تطبق هذا النظام بعد من
أجل استبدال نظام البطاقات المغنطيسية القديم بالشرائح والبطاقات المتوافقة مع هذا النظام.
االلتزام بـ "ميثاق أفضل الممارسات حول القروض االستهالكية ورسوم الخدمات
المصرفية" :في إطار تحقيق أهداف المصرف المركزي الرامية إلى حماية مصالح عمالء
الخدمات المالية ،فقد واصل المصرف مراقبته لضمان التزام المصارف والشركات المالية
ببنود الميثاق ،وذلك بهدف ضمان تعامل المصارف بشكل عادل ،ومسؤول ،ومعقول مع
العمالء وضمان تحقيق الشفافية في تعامالتهم.
واصل مصرف البحرين المركزي نهجه اإلشرافي في مجال شفافية السوق ومدى التزام المؤسسـات
الماليــة بض ـوابط الســوق مــن خــالل مراقبــة وتــدقيق إفصــاحات المصــارف الربــع ســنوية والس ـنوية
والتأكد من التزامها بمتطلبات المصرف المتماشية مع الدعامة الثالثة من تعليمات بازل.
اإلفصاح العـام للمصـارف :يقـوم المصـرف المركـزي بشـكل دائـم بمراقبـة ومتابعـة مـدى التـزام
المص ــارف والمؤسس ــات المالي ــة بضـ ـوابط ومع ــاير اإلفص ــاح الع ــام م ــن خ ــالل مراجع ــة تقري ــر
اإلفصاح العام السنوي والنصف سنوي المـدقق مـن قبـل المـدققين الخـارجيين لـدى المصـارف.
كمــا قــام المصــرف فــي عــام  2012بإصــدار توجيهاتــه إلــى المصــارف والمؤسســات المالي ــة
لغايــات الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن المصــرف المركــزي قبــل اإلعــالن عــن بياناتهــا
الماليــة سـواء الســنوية أو النصــف ســنوية مــن خــالل أي بيــان صــحفي أو نشــر أي إعــالن فــي
الصحف ،أو المواقع اإللكترونية ،أو في أي من وسائل اإلعالم .استخدمت إدارة الرقابـة هـذه
اآلليـة كأحــد أدوات الرقابــة لتقيـيم مــدى التـزام المصــارف والمؤسسـات الماليــة بمعــايير الشــفافية
واإلفصاح أمام أصحاب المصالح .كما أن المصرف المركزي لم يقبـل بـأي حالـة مـن حـاالت
عدم االلتزام بهذه المعايير وكان على المصارف تصويب أوضاعها بهذا الشأن.
بحث المصارف على التقيد بأعلى درجات االلتزام،
إجراءات تنفيذية :قام المصرف المركزي ّ
بهدف الحد من المخاطر تجاه عمالئهم والنظام المالي .كما يرى المصرف المركزي بأن
التنفيذ الفعال لتلك المعايير من شأنه أن يحقق رقابية فاعلة .وبالتالي ،ووفقاً لما تتضمنه
المادة  38من قانون المصرف المركزي ،فقد قام المصرف المركزي بإصدار  27ق ار اًر تأديبياً
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خالل عام  2012ضد مجموعة من المصارف التجارية والمؤسسات المالية في قطاع
التجزئة بما في ذلك فرض عقوبات بسبب مخالفتها لمسائل تتعلق بضوابط السوق.

إدارة مراقبة المصارف االسالمية
تقوم إدارة مراقبة المصارف اإلسالمية بمراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية والتي تشمل 18
مصرف في قطاع الجملة و 6مصارف في قطاع التجزئة وشركتان تمويل وفرع خارجي واحد
ومؤسسة واحدة للتمويل المتناهي الصغر.
وفيما يلي أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل عام : 2012
استالم وتجميع وتحليل التقارير الشهرية والفصلية والسنوية المطلوبة من المصارف والتي
على ضوئها يتم إعداد التقارير التحليلية المالية كأدوات رقابية ضرورية تمكن االدارة من
تشخيص الوضع المالي واإلداري لهذه المصارف والمؤسسات ومن ثم عقد االجتماعات
الرقابية الدورية وفقاً لجداول االجتماعات المتفق عليها.
متابعة ومناقشة البيانات المالية السنوية للمصارف اإلسالمية وعقد اجتماعات معهم في
حضور المدققين الخارجين.
تم اإلنتهاء بنجاح من جميع اإلجراءات الالزمة إلتمام عملية الدمج بين ثالثة مصارف
إسالمية من قطاع الجملة مع نهاية عام .2012
خالل العام المنصرم ،تم التدقيق على النشرات اإلخبارية بخصوص القوائم المالية واإلعالنات
المتعلقة بالمنتجات والخدمات المالية المقدمة من قبل المصارف اإلسالمية وحثها نحو مزيداً
من االفصاح والشفافية ،وكذلك تجنب الغموض والنشر بطريقة تؤدي إلى تظليل الجمهور .لذا
فإن المصرف المركزي فرض على المصارف اإلسالمية الحصول على الموافقة المسبقة قبل
القيام بنشر أي إعالن أو خبر في الجرائد الرسمية واألماكن العامة والمواقع اإللكترونية
وغيرها من وسائل النشر واإلعالم.
تأكيداً لدور المصرف المركزي في تطوير القوانين والتشريعات الرقابية الدولية للمصارف
اإلسالمية ،فقد قامت اإلدارة بتعيين عدد من الموظفين كأعضاء في اللجنة الفنية لمجلس
الخدمات المالية اإلسالمية ،The Islamic Financial Services Board (IFSB)،أو
كأعضاء في فرق عمل مختصة بمجال رقابي معين.
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وفي إطار مواكبة التطور في القوانين والتشريعات فإنه تم طرح العديد من اإلستشارات مع
المصارف االسالمية بخصوص تطبيق المعايير الدولية كمعايير بازل ( )Baselومجلس
الخدمات المالية اإلسالمية التي تم تحديثها مؤخ اًر وذلك بغرض دراسة نتائج وأبعاد تطبيق
تلك المعايير وكذلك للحصول على آراء المصارف اإلسالمية بهذا الخصوص.
وكجزء من عمليات المراجعة الدورية التي تقوم بها اإلدارة لضمان تطبيق أفضل الممارسات
في الحوكمة ،تقوم اإلدارة بإستالم تقارير حول حضور أعضاء مجالس اإلدارة في المصارف
اإلسالمية ومشاركتهم في اإلجتماعات بشكل منتظم .و لضمان كفائة وفعالية مجالس
اإلدارة ،فقد ركزت إدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية على تركيبة تلك المجالس واللجان
المنبثقة لضمان خلوها من أي تضارب في المصالح ،وكذلك إلزام كافة المصارف بتعيين
أعضاء مستقلين في مجالس إداراتها.
ساهمت اإلدارة بإعداد وتقديم ورقات عمل في العديد من المؤتمرات الدولية باإلضافة إلى
المشاركة في طرح تجربة مصرف البحرين المركزي في اإلشراف المصرفي ومراقبة المصارف
اإلسالمية في مملكة البحرين.
قامت اإلدارة بمتابعة إستالم التقارير التي تم إلزام المصارف اإلسالمية بتقديمها آنفاً وعمل
تحاليل وملخصات حول التطورات التي تتضمنها تلك التقارير ،كتقرير تقييم المخاطر التي
تتعرض لها المصارف االسالمية خالل ممارستها ألعمالها وتقرير مدى إلتزام المصارف
اإلسالمية بمتطلبات الحوكمة واإلجراءات التي ستقوم بها في حال وجود مخالفات وغيرها من
التقارير.

إدارة التفتيش
أتمت إدارة التفتيش خطة برنامجها للزيارات الميدانية للمؤسسات المرخص لها من قبل المصرف
المركزي ،والتي تضمنت تغطية شاملة أو محدوده .تطبق اإلدارة منهجية  CMORTALEوالتي
تعتمد على تقييم العناصر التالية :كفاية رأس المال ،جودة اإلدارة ،مخاطر العمليات ،إدارة
المخاطر ،الشفافية واالفصاح ،جودة األصول ،السيولة واإليرادات .ما تهدف منهجية تركيز
المخاطر في تقييم المرخص إلى تعزيز سالمة ومتانة المؤسسات المالية من خالل إجراءات
ميدانية تشمل متابعة تحديد اإلجراءات التنظيمية المطلوبة للحد من مخاطر االعسار ،واحتمال
فقدان الثقة في السوق ،وكذلك الخسائر للمودعين والمستثمرين .خالل العام طورت اإلدارة
منهجية متقدمة في تقييم المخاطر ( )CMOLOGICتعني بتقييم مخاطر األعمال ،مخاطر
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الرقابة ومخاطر األنظمة للمرخصين .سيساهم هذا المشروع في تقييم محسن الحتماالت التعثر
ومخاطر األنظمة لمرخصي المصرف ،كما سيتماشى مع أفضل التطبيقات الدولية .ويتوقع أن
يتم اختبار منهجية المخاطر الحديثة خالل عام .2013
تماشياً مع زيادة التركيز نحو تقييم المخاطر في القطاع المالي ،حددت ونفذت االدارة برامج
التدريب والتطوير والتي تهدف إلى تزويد موظفي التفتيش بالمهارات والخبرات الالزمة لتقييم
مدى تطبيق أفضل الممارسات إلدارة المخاطر بالشكل الفعال في القطاع المالي .كما قامت
اإلدارة خالل العام بإبتعاث بعض موظفيها في زيارات تدريب عملية مع بعض المرخصين وذلك
من أجل رفع مستوى المعرفة لمختلف عمليات المرخصين.
الجدير بالذكر أنه خالل عام  ،2012شاركت اإلدارة في اإلجتماعات الفرعية للجنة الفنية لنظم
المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي ،والتي ركزت على تعزيز دور الشبكات وحلول
اإلتصاالت.

إدارة م ارقبة األسواق المالية
عملت إدارة مراقبة األسواق المالية خالل هذه الفترة على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية بما
في ذلك مجلد التعليمات السادس الخاص بمظلة الرقابة واإلشراف على قطاع رأس المال ،وهدفها
الرئيسي هو الحفاظ على شفافية وفعالية سوق رأس المال لضمان حماية المستثمرين ،وذلك على
النحو اآلتي:
إصدار القرار رقم ( )59لسنة  ،2011بشأن إصدار الئحة "إجراءات رهن األوراق المالية
والحجز عليها وأسباب انقضاء الرهن ورفع الحجز عنها" .ونشره في الجريدة الرسمية العدد
 3032بتاريخ  29ديسمبر  ،2011وقد تم تعميمه على كافة األطراف المعنية بتطبيق
متطلبات الالئحة من خالل تعميم إدارة مراقبة األسواق المالية رقم CMS/010/2012
بتاريخ  9يناير .2012
إصدار القرار رقم ( )17لسنة  ،2012بشأن إصدار الئحة "قواعد واجراءات إدراج وتداول
األوراق واألدوات المالية في األسواق المالية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي"
 .في الجريدة الرسمية العدد  3057بتاريخ  21يونيو  ،2012وقد تم تعميمه على كافة
األطراف المعنية بتطبيق متطلبات الالئحة من خالل تعميم إدارة مراقبة األسواق المالية رقم
 CMS/333/2012بتاريخ  28يونيو .2012
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إصدار الفصل الخاص بإصدار وطرح األوراق المالية لالكتتاب كورقة استشارية بتاريخ 29
نوفمبر  ،2012وستنتهي فترة االستشارة وتلقي المالحظات وتعليقات الشركات المدرجة
والوسطاء وغيرهم من األطراف المعنية األخرى كحد أقصى  15يناير  ،2013وقد تم تمديد
بناء على طلب بعض األطراف المعنية.
هذه الفترة ً
االنتهاء من إعداد األوراق الداخلية لبعض فصول المجلد السادس ،ومنها الورقة الخاصة
بالشفافية واإلفصاح ،وذلك تمهيداً إلصدارها كأوراق استشارية خالل الفترة القادمة.
قام المصرف بإبداء مالحظاته ومرئياته حول مسودة مشروع قانون الشركات التجارية الجديد
المعد من قبل و ازرة الصناعة والتجارة ،التي تركزت في طلب المصرف إزالة كافة العوائق
والقيود التي تحد من تطوير قطاع سوق رأس المال ،وازالة أي تضارب أو تداخل في
صالحيات ومسؤوليات المصرف بشأن هذا القطاع مع و ازرة الصناعة والتجارة.

الترخيص ألسواق التداول وغرف التسوية والتقاص وااليداع:
بورصة البحرين:
أ .إصدار القرار رقم ( )2لسنة  2012بتاريخ  9يناير  ،2012بشأن منح ترخيص لشركة
بورصة البحرين ش.م.ب (م) ،والذي تم بموجبه منح المصرف بورصة البحرين
الترخيص بشكل نهائي ،على أن تستكمل بعض الشروط والمتطلبات الواردة في خطاب
المصرف رقم م.م 2011/481/.بتاريخ  29ديسمبر .2011

سوق البحرين المالي ):(BFX
أطلق سوق البحرين المالي ) (BFXمنصة تداول المشتقات المالية التقليدية لديه بتاريخ 23
نوفمبر  .2011و يتم حالياً التداول في سوق البحرين المالي في خمسة مشتقات مالية هي:
أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

البحرين
البحرين
البحرين
البحرين

المالي
المالي
المالي
المالي

اآلجلة
اآلجلة
اآلجلة
اآلجلة

عقود سوق
عقود سوق
عقود سوق
عقود سوق
الهندية.
عقود سوق البحرين المالي اآلجلة القصيرة على أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل
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الذهب.
الغاز الطبيعي.
أسعار صرف اليورو مقابل الدوالر األمريكي.
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الروبية الهندية (ميني).

السوق األولي
أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية خالل عام  ،2012رسائل عدم الممانعة على استخدام 30
نشرة إصدار لالكتتابات العامة والخاصة (مقارنة مع  35نشرة إصدار عام  ،)2011بعد
االطمئنان على اكتمال بياناتها ومعلوماتها وفقاً لما تتطلبه معايير اإلفصاح والنشر الصادرة عن
المصرف .وقد بلغ إجمالي قيمة هذه اإلصدارات  6.61مليار دوالر أمريكي (مقارنة مع 2.22
مليار دوالر أمريكي عام  ،)2011من بينها ،إصدار واحد للسندات الحكومية مملكة البحرين
بقيمة  1.5مليار دوالر أمريكي (مقارنة مع  1.28مليار دوالر أمريكي عام  ،)2011و15
إصدا اًر لالكتتاب الخاص في األسهم العادية بقيمة  740مليون دوالر أمريكي (مقارنة مع 639
مليون دوالر أمريكي عام  ،)2011واصدارين لالكتتاب الخاص في السندات التقليدية بقيمة
 4.25مليار دوالر أمريكي واصدار واحد لحقوق األولوية في األسهم الممتازة بقيمة 15.25
مليون دوالر أمريكي (مقارنة مع  64مليون دوالر أمريكي في  ،)2011و 11إصدا اًر لالكتتاب
الخاص في المنتجات المالية المركبة بقيمة  106مليون دوالر أمريكي (مقارنة مع  145مليون
دوالر أمريكي).
كما تمت مراجعة وابداء المالحظات على نشرة إصدار لالكتتاب الخاص ،وفقاً لمعايير
اإلفصاح والنشر ،علماً بأنه لم يتم إصدار أو استخدام هذه النشرة أو طرحها في السوق لغاية
نهاية العام ،وذلك نتيجة عدم استكمال وتعديل بيانات هذه النشرة التي بلغ إجمالي قيمتها 200
مليون دوالر أمريكي.

مراقبة السوق
 ،وبعد االنتهاء من مرحلة دراسة وتقييم عروض الشركات التي قدمت إلى
خالل عام
مصرف البحرين المركزي بشأن شراء وتفعيل أنظمتها اآللية لمراقبة األسواق ،وقد تم اختيار
احدى هذه الشركات العالمية ،وبانتظار البدء في إجراءات التوقيع النهائي على عقد الشراء
.
والتشغيل ،والبدء بتنفيذ وتشغيل النظام خالل عام

المتابعة والتنفيذ
 .1إصدار رسائل إخطار بعدم االلتزام بمتطلبات المصرف حول توفير التقرير الشهري بشأن
اإلفصاح عن نسب التملك من قبل المساهمين الذين يتملكون نسبة  ٪5فأكثر في أسهم
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الشركات المدرجة ،في المواعيد المحددة ،إلى  31شركة مدرجة (مقارنة مع  37شركة عام
.)2011
 .2إصدار رسالة إخطار بعدم االلتزام لبورصة البحرين لتأخرها بإصدار قرار وقف التداول مؤقتاً
على شركة مدرجة والتي كانت ال تتفق مع معايير اإلفصاح لمصرف البحرين المركزي فيما
يتعلق باإلفصاح الفوري لمعلومات من شأنها التأثير على سعر الورقة المالية.

اإلدراج
 .1أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية الموافقة على إدراج صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية
في بورصة البحرين  17يوليو .2012
 .2قامت اإلدارة بإعداد مالحظاتها على محتويات نشرات اإلدراج الخاصة بثالث شركات
مساهمة مقفلة تقدمت بطلبات لإلدراج في بورصة البحرين ،علماً بأنه لم يتم إصدار الموافقة
النهائية على هذه النشرات لغاية نهاية شهر ديسمبر  ،2012وذلك نتيجة عدم استكمال
متطلبات المصرف من قبل الشركات المتقدمة بالطلبات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
 .3قامت اإلدارة بإصدار موافقة مبدئية مشروطة إلدراج شركة واحدة في بورصة البحرين
كشركة مساهمة مقفلة ،بعد قيام الشركة باستيفاء شروط ومتطلبات المصرف قبل إصدار
موافقة المصرف النهائية على طلب اإلدراج ،علماً بأنه لم يتم إصدار الموافقة النهائية عليها
لغاية نهاية شهر ديسمبر  ،2012وذلك نتيجة عدم استكمال الشركة المتقدمة بالطلب
ببعض الشروط الواردة في خطاب المصرف حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

اإلفصاح
تطبيقاً للقرار رقم ( )49من سنة  ،2007الصادر عن محافظ مصرف البحرين المركزي المتعلق
باإلفصاح ونشر البيانات المالية السنوية والفصلية ،واإلخطار بمواعيد اجتماعات مجالس إدارات
الشركات المساهمة المدرجة لمناقشة البيانات المالية فقد إلتزمت جميع الشركات المدرجة بمتطلب
إخطار بورصة البحرين عن مواعيد انعقاد اجتماعات مجالس إدارتها التي يتم فيها مناقشة
البيانات المالية المرحلية للعام  ،2012قبل  5أيام من نهاية الربع المعني لعام  ،2012في
ماعدا شركتين حيث أعلنتا قبل  4أيام من نهاية الربع الرابع.
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 .1إلتزمت جميع الشركات المدرجة ،باستثناء المجموعة الخليجية للمال ( ،)GMGبنشر بياناتها
المالية السنوية المدققة للعام  2011خالل ( )60يوماً من  1يناير إلى  1مارس والتزمت
هذه الشركات بنشر هذه النتائج والبيانات في جريدتين محليتين كحد أدني ،كما إلتزمت أيضاً
بإصدار القوائم المالية األربعة الرئيسة التي نص عليها القرار .كما إلتزمت بعقد اجتماعات
الجمعية العامة العادية السنوية خالل ( )90يوماً من  1يناير إلى  31مارس .2012
 .2إلتزمت جميع الشركات المدرجة ،باستثناء المجموعة الخليجية للمال ( ،)GMGبنشر
البيانات المالية المرحلية المراجعة من العام  ،2012خالل ( )45يوماً من انتهاء الربع
األول والثاني والثالث من نفس العام .والتزمت هذه الشركات بنشر هذه النتائج والبيانات في
جريدتين محليتين كحد أدنى ،كما إلتزمت أيضاً بإصدار القوائم المالية األربعة الرئيسة التي
نص عليها القرار المشار إليه أعاله.

إدارة مراقبة المؤسسات المالية
خالل عام  2012واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية نهجها المتبع في مراقبة الشركات عبر
استخدامها مختلف األدوات الرقابية ،كالتقارير التحليلية والتفصيلية للشركات وعقد االجتماعات
مع مديري الشركات المرخص لها وطلب المعلومات من القطاع والتنسيق 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 لمراقبة قطاع الصناديق االستثمارية وضمان امتثال تلك
الصناديق باللوائح والتوجيهات المدرجة ضمن الدليل اإلرشادي السابع والمتعلق بالصناديق
االستثمارية الجماعيهة ،باإلضافة إلى القوانين التنظيمية األخرى ذات الصلة.
وقد قام مصرف البحرين المركزي خالل عام  2012بترخيص أو تسجيل  5صناديق استثمارية
منشأة محلياً ،إضافة إلى  96صندوقاً استثمارياً منشأً خارج البحرين بهدف التسويق للمقيمين في
البحرين ،وبذلك يصل مجموع الصناديق االستثمارية المرخصة أو المسجلة خالل العام إلى ما
مجموعه  101صندوق استثماري.
ومن منطلق التطورات المستمرة في المراكز المالية المحلية واإلقليمية والدولية ،وتماشياً مع
سياسة مصرف البحرين المركزي وحرصه على تعزيز قوانينه الحالية تواكباً مع األسواق المالية،
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فقد دأبت إدارة مراقبة المؤسسات المالية على حصر المجاالت التي تتطلب التطوير وذلك بوضع
األهداف واآلليات بغية تطويرها وتنفيذها فيما بعد.
وفقاً ألهدافها التطويرية واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام  2012تطوير وتحديث
القواعد والقوانين المتعلقة بالشركات المرخص لها من خالل تحديث اللوائح والقوانين المعمول بها
واستحداث لوائح وقوانين جديدة.
استمر المصرف خالل عام  2012بالتأكد من التزام المكاتب التمثيلية بمتطلبات الفصول
المتعلقة بهم والتي تم اصدارها في ديسمبر من عام  2010كجزء من الدليل االرشادي الخامس.
خالل عام  2012واصلت االدارة مراقبة أداء المؤسسات المالية من خالل أدوات رقابية متعددة
ومن ضمنها دراسة وتحليل التقارير المالية المقدمة من قبل الشركات المرخصة على نحو شهري
وفصلي وعقد االجتماعات الدوريه مع إدارات الشركات.

مراقبة قطاع التأمين
قامت إدارة مراقبة قطاع التأمين بإصدار التقرير السنوي لنشاط سوق التأمين في أغسطس
 2012وذلك لرفد المهتمين بصناعة التأمين في البحرين باإلحصائيات الخاصة بأداء سوق
التأمين عامي  2010و ،2011وتضمن التقرير عرضاً لنتائج شركات التأمين واعادة التأمين
التقليدية وشركات التكافل واعادة التكافل حسب فروع التأمين في البحرين كما يستعرض التقرير
تاريخ ونشأة صناعة التأمين في البحرين في أوائل خمسينيات القرن الماضي .حيث أوضح
التقرير ارتفاع أقساط التأمين اإلجمالية في مملكة البحرين إلى  215مليون دينار بحريني ،كما
وصلت مساهمة التأمين في الناتج المحلي إلى  ٪2.51في عام  .2011كما قامت إدارة مراقبة
التأمين بالمصرف بإخضاع شركات التأمين إلى جملة من الخطوات االحت ارزية للتأكد من متانة
واستقرار الوضع المالي لهذه الشركات وهي:
طلب المصرف من شركات التأمين المحلية بتزويده بالبيانات المالية واإلجتماع مع المصرف
بحضور المدقق الخارجي للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة للموافقة عليها.
واصل المصرف جهوده بعقد إجتماعات مع شركات التأمين الوطنية العاملة في البحرين
لقياس مدى تأثير األزمة المالية العالمية وتحديد اإلجراءات الالزم إتخاذها من قبل تلك
الشركات .كما تقوم اإلدارة بإستالم تقارير شهرية من هذه الشركات حول وضع اإلستثمار.
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قامت اإلدارة بإجراء الترتيبات القانونية الالزمة لتحويل كافة األعمال التأمينية لشركات
التأمين المرخصة من المصرف والعاملة في المملكة العربية السعودية إلى الشركات المؤسسة
حديثاً وذلك في أعقاب صدور قانون التأمين في المملكة العربية السعودية .حيث تم تحويل
أعمال هذه الشركات بحسب نص المادة ( )66من قانون مصرف البحرين المركزي
والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة  ،2006وقد تم اإلنتهاء من إعالن
طلب إجراءات التحويل ألربع شركات معفاة.
إيماناً من المصرف بتشجيع وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي لشركات التكافل واعادة
التكافل العالمية ،فقد عمد المصرف إلى وضع مقترح لتعديل النظام الحالي لقياس المالءة
المالية لشركات التكافل وبما يضمن حماية مصالح وحقوق جميع األطراف ذات العالقة من
حملة الوثائق والمساهمين ومشغلي التكافل .وقد قام المصرف بالتنسيق والتشاور مع القائمين
على صناعة التكافل وهيئات الرقابة الشرعية لشركات التكافل واعادة التكافل لضمان تطابق
النظام المقترح مع متطلبات الشريعة اإلسالمية ،وبعد انجاز المرحلة األولى من المقترح ،فإن
المصرف يعمل حالياً علىإاتمام المرحلة الثانية من المشروع والمتضمنة صياغة اللوائح
المعدل.
والتشريعات لنظام التكافل
ّ
أصل المصرف تسجيل العديد من ممثلي شركات التأمين خالل عام  ،2012حيث بلغ
إجمالي ممثلي شركات التأمين حالياً كاآلتي:
عدد الشركات عدد المسجلين

المصارف المحلية واألجنبية المتعاقدة مع شركات التأمين
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قام المصرف وبالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بطرح "شهادة مراقبي
التأمين" في عام  2012والتي أسندت إلى مملكة البحرين من قبل منتدى الهيئات العربية
لإلشراف والرقابة على التأمين ) (AFIRCلتكون أول شهادة عالمية معترف بها لمراقبي
التأمين على مستوى المنطقة العربية .وتجدر اإلشارة إلى قيام العديد من السلطات الرقابية
بإعتماد هذه الشهادة كحد أدنى لتعيين مسؤولي اإللتزام في شركات التأمين.
أنهى المصرف كافة المتطلبات الفنية والتشريعية إلنشاء صندوق لتعويض المتضررين من
حوادث المركبات وذلك في الحاالت التي يكون فيها مرتكب الحادث مجهول الهوية أو أن
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المركبة المتسببة في الحادث غير مؤمنة أو في حال تعثر شركات التأمين من الوفاء
بالتزاماتها.
استحدث المصرف في أبريل  2012مجموعة من القوانين واإلرشادات المتعلقة بالتعامل مع
أموال الزبائن من قبل وسطاء التأمين وممثلي شركات التأمين وذلك بعد االنتهاء من مرحلة
التشاور مع الشركات العاملة في سوق التأمين البحريني ،حيث ستعزز هذه اللوائح التنظيمية
من دور المصرف في حماية الزبائن وزيادة البعد الوقائي لسوء استخدام أو استغالل أموال
المتعاملين في غير استخداماتها المنصوص عليها في العقود التأمينية .وتم العمل بهذه
القوانين من األول من شهر يوليو .2012
نتيجة للدور المهم الذي يلعبه وسطاء وشركات الخدمات المساندة لقطاع التأمين ()TPA
كحلقة وصل بين شركات التأمين والمستهلكين ،فقد عمد المصرف بإصدار بعض القوانين
التي تمنع شركات التأمين العاملة من التعامل مع غير المرخصين والمسجلين من شركات
الخدمات المساندة لقطاع التأمين ( )TPAوالوسطاء .وذلك بعد إعطاء فترة اشعار كافية
لمثل هذه الشركات لتصحيح أوضاعها.
إدارة االستقرار المالي
واصلت إدارة االستقرار المالي في عام  2012إجراء الرقابة االحت ارزية للنظام المالي ككل
لتحديد المجاالت ذات المخاوف المحتملة واجراء البحوث والتحليالت بشأن القضايا المتعلقة
باالستقرار المالي كما واصلت اإلدارة أداء المهام االساسية التالية:
إصدار مطبوعات مختلفة مثل تقارير االستقرار المالي النصف سنوية ،التقرير االقتصادي
السنوي ،تقرير ميزان المدفوعات السنوي ،تقرير التطورات النقدية والمالية الفصلي ،تقرير
االنذار المبكر النصف سنوي ،تقرير االجهاد للقطاع المصرفي النصف سنوي ،وتقرير
مؤشرات السالمة المالية النصف سنوي .باالضافة إلى المنشورات الدورية األخرى التي
ترصد التطورات المحلية والدولية.
إجراء بحوث عامة بشأن القضايا المتعلقة باالستقرار المالي في البحرين.
جمع وتصنيف ونشر المعلومات اإلحصائية والبيانات المالية التي يتم إصدارها من خالل
النشرة اإلحصائية الشهرية ونشرة المؤشرات االقتصادية.
إجراء الدراسات االستقصائية السنوية مثل مسح القوى العاملة في القطاع المالي ،مسح
االستثمار في الحوافظ المالية والمسح الجغرافي للمصارف الدولية بالتعاون مع بنك التسويات
الدولية ).(BIS
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التنسيق مع المؤسسات والوكاالت الدولية والتفاعل مع جميع الكيانات ذات األهمية بالنسبة
للمصرف.
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التراخيص الجديدة
قام مصرف البحرين المركزي في عام  2012بالموافقة على منح عشرة تراخيص جديدة لمزاولة
مختلف االنشطة المالية ،مقابل الموافقة على منح واحد وعشرون رخصة جديدة في عام .2011
حيث بلغ العدد اإلجمالي لعدد الرخص الممنوحة لمزاولة الخدمات المالية  405رخصة وذلك
حتى شهر ديسمبر  2012مقارنة بـ  415رخصة في عام .2011
هذا وقد تنوعت التراخيص الممنوحة ،والصادرة لمختلف القطاعات المالية ،كما هو مبين في
القائمة أدناه:
 .إتش دي آي جيرلينج البحرين  -شركة تأمين (فرع)
 .باينبريدج لالستثمارات الشرق األوسط ش.م.ب( .م)  -شركة أعمال استثمارية  -الفئة 1
 .غلوب كومكس إنترناشونال م.د.م.س  -وسطاء األوراق المالية العاملون لصالح حساباتهم
وحسابات عمالئهم (فرع)
 .غلوب كومكس إنترناشونال م.د.م.س  -وسطاء التسوية والتقاص وااليداع المركزي (فرع)
 .ملتيبلكس العالميه للموارد ذ.م.م  -وسطاء األوراق المالية العاملون لصالح حساباتهم
وحسابات عمالئهم
 .شركة إيدج يونيفرسال ش.م.ب( .م)  -وسطاء األوراق المالية العاملون لصالح حساباتهم
وحسابات عمالئهم
 .شركة إيدج يونيفرسال ش.م.ب( .م)  -وسطاء التسوية والتقاص وااليداع المركزي
 .السيد /ر .سيرينيفاسن  -خبير اكتواري
 .السيد /صفدر جعفر  -خبير اكتواري
 .السيد /سامي شريف  -خبير اكتواري
وقد تصدر كالً من قطاع أسواق رأس المال وقطاع التأمين على التوالي في عدد التراخيص
الصادرة في عام  ،2012وذلك كما هو مبين في الرسم البياني:
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الزيادة في التراخيص الجديدة بحسب القطاع
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تراخيص جديدة

8

2
0
المصارف شركات التأمينشركات األعمل األنشطة
اإلستثمارية المتخصصة

اسواق رأس
المال

نظام المدفوعات ()SSS & RTGS
بلغ مجموع التحويالت المصرفية عن طريق نظام الدفع اآلني ( )RTGSخالل عام 2012
 426،197عملية بمبلغ  43.7بليون دينار بحريني موزعة على النحو التالي:
بلغ عدد التحويالت المصرفية بين المصارف التجارية من خالل النظام المذكور أعاله
 103،787عملية تحويل بمبلغ  36.8بليون ديناربحريني وذلك خالل عام .2012
كما بلغ عدد تحويالت الزبائن من خالل هذا النظام أيضاً  321،710عملية تحويل بمبلغ
 6.98بليون دينار بحريني وذلك خالل عام .2012
وبلغ مجموع عدد العمليات المصرفية من خالل نظام تسوية األوراق المالية (1183 )SSS
عملية تحويل بمبلغ  9.5بليون دينار بحريني خالل عام .2012

المقاصة
بلغ عدد الشيكات المتداولة  3،093،635شيك بمبلغ  6.8بليون دينار بحريني خالل عام
.2012
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شبكة الصراف اآللي (البنفت)
يقوم مصرف البحرين المركزي بعمليات التسوية لشبكة الصرف اآللي (البنفت) .حيث بلغ عدد
عمليات السحب المحلية من خالل نظام شبكة الصرف اآللي (البنفت)  6،612،619عملية
خالل عام  2012أي بمعدل يومي بلغ  18،117عملية سحب تقريباً بمبلغ  650،6مليون
دينار بحريني أي بمعدل يومي بلغ  1،782مليون دينار بحريني وذلك خالل عام .2012

إصدار النقد
فيما يلي أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها في إدارة إصدار النقد خالل عام :2011
بدء تركيب آله العد والفرز واإلتالف المباشرالجديدة في اإلدارة في بداية شهر يناير 2012
والقيام بعمليات تجريبية وبتاريخ  20فبراير  2012تم بدء العمل الفعلي آللة العد والفرز
لجميع فئات األوراق النقدية.
قامت اإلدارة بصهر  657،000/-دينار بحريني من فئة  500فلس المعدنية لدى شركة
رويال منت البريطانية ،حيث تقوم الشركة المذكورة بشراء معدن العملة واحتساب قيمة
المعدن لحساب المصرف.
قامت اإلدارة بتاريخ  27اغسطس  2012بإصدار صفحات كاملة من األوراق النقدية لفئات
دينار واحد والنصف دينار والتي تحتوي كل صفحة على  40ورقة تم بيعها على الهواة
والمهتمين بالعملة البحرينية.
بمناسبة عيد الفطر المبارك أصدرت اإلدارة األوراق النقدية والمسكوكات المعدنية الجديدة
بمبلغ  13،563،650/-دينار بحريني كما أصدرت في عيد األضحى المبارك األوراق
النقدية والمسكوكات المعدنية الجديدة بمبلغ  8،209،900دينار بحرينى.
استمرت اإلدارة بعملية العد والفرز واإلتالف المباشر بواسطة آالت العد والفرز ،وربطها المباشر
بسجالت اإلدارة حيث بلغت كمية اإلتالف خالل عام  71،520،354/500 2012دينار
بحريني لجميع اإلصدارات النقدية البحرينية حيث قامت اإلدارة باإلتالف المباشر خالل العام
حيث بلغ  69،556،354 /500دينار بحريني ،أما اإلتالف الغير مباشر فبلغ 1،964،000/-
دينار بحريني.
الفصل  :4تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي

مصرف البحرين المركزي

التقرير السنوي 2012

بلغت عمليات السحوبات اليومية لمصارف قطاع التجزئة خالل عام  2012مبلغ -
 1،216،871،735/دينار بحريني بينما بلغت عمليات اإليداعات اليومية مبلغ -
 1،203،369،535/دينار بحريني ،وبلغ النقد المتداول  523,260,590/-دينار في 31
ديسمبر ،2012حيث تمثل المسكوكات المعدنية  15,129,870/-دينار واألوراق النقدية -
 508,130,720/دينار ،وبلغت قيمة األوراق النقدية الجديدة المتداولة  496,857,745/-دينار،
حيث تشكل  ٪97.781من إجمالي األوراق النقدية المتداولة بينما بلغت قيمة األوراق النقدية
القديمة المتداولة  11,272,975/-دينار أو ما نسبته .٪2.219

البرامج التدريبية
واصل مصرف البحرين المركزي سياسته القائمة على تطوير المهارات والقدرات الالزمة لموظفي
المصرف وذلك خالل عام  ،2012وعلى التنمية الشاملة للقطاعين المصرفي والمالي في
البحرين.
ولتحقيق هذه السياسة تم ما يلي:
تنمية مهارات وقدرات موظفي المصرف من خالل االستفادة القصوى من برامج معهد
البحرين للدراسات المصرفية والمالية وذلك بتدريب  104موظفاً في  116دورة تدريبية في
المجاالت الشاملة في اإلدارة المالية ،الصيرفة اإلسالمية ،التأمين ،اإلدارة ،ومهارات الحاسب
اآللي.
تعزيز الكفاءات اإلدارية والتقنية من خالل ابتعاث  93موظفاً في برامج تدريبية خارجية
وورش عمل ومؤتمرات منظمة من قبل المعاهد المتخصصة والمنظمات الدولية والمصارف
المركزية األخرى.
الحاق  15موظفاً وموظفة بشهادات مهنية وتخصصية في المحاسبة والمال والمتابعة
والتأمين وتقنية المعلومات.
تقديم وتطوير البرنامج اإلرشادي للموظفين الجدد الملتحقين بالمصرف.
منح فرص التدريب العملي لـ  17طالباً جامعياً بهدف تأهيلهم لالنخراط في سوق العمل.
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االستفادة من التعليم الذاتي عن بعد من خالل تزويد  136موظفاً وموظفةً ببرنامج تعليم
الكتروني مختص بالمجاالت المصرفية والمالية.

مشاريع تقنية المعلومات
خالل عام  ،2012قامت ادارة تقنية المعلومات بانجاز عدد من المشاريع ومنها:
تعزيز النظم الداخلية لتكون متوافقة مع  :IBANتم تطوير األنظمة الداخلية لمصرف
البحرين المركزي لتتوافق مع ( IBANرقم الحساب المصرفي الدولي) – وهو معيار معتمد
دولي لترقيم الحسابات الخاصة بعمالء مصارف مملكة البحرين والمعتمدة من قبل المنظمة
الدولية للمعايير .ISO
نظام الوثائق التاريخية :تم العمل على تطوير نظام جديد من أجل تسهيل عملية حفظ
الوثائق التاريخية والسجالت الخاصة بمتحف مصرف البحرين المركزي.
تطوير نظام الموارد البشرية :قامت إدارة تقنية المعلومات بتطوير النظام الخاص بإدارة
الموارد البشرية والخدمات ،حيث قامت االدارة بإستحداث نظام المكافآت والعالوات والزيادة
السنوية وربطها بنتائج تقييم اإلداء الوظيفي السنوي لموظفي المصرف.
مشروع الخطة االحترازية لمصرف البحرين المركزي :يحرص مصرف البحرين المركزي
على تحسين وتعزيز استم اررية العمل من خالل العمل على تطوير وتحديث الخطة
االحت ارزية والعمل على اختبار الموقع البديل للمصرف وذلك لضمان سير عمل المصرف
في مختلف الظروف التي قد تط أر في حالة األزمات.

وحدة االتصال الخارجي
ملخص أهم مشاريع وحدة االتصال الخارجي خالل عام :2012
شارك المصرف في المؤتمر السنوي العالمي للمؤسسات المالية اإلسالمية الذي عقد
بسنغافورة ،وقد مثل المصرف مدير إدارة التراخيص والسياسات ورئيس وحدة االتصال
الخارجي ،حيث قام الفريق المشارك بالتعريف بدور المصرف الرقابي ،كما قدموا بعض
المعلومات عن القطاع المصرفي البحريني ودوره المهم كمركز مالي حيوي ،وتم الترويج
للمؤتمر العالمي التاسع عشر للمصارف اإلسالمية الذي عقد في البحرين في شهر ديسمبر.
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تميز المؤتمر العالمي السنوي التاسع عشر للمصارف اإلسالمية  2012لهذا العام
والذي عقد بتاريخي  10 -9ديسمبر  2012تحت رعاية كريمة من لدن صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،وبدعم رسمي
من مصرف البحرين المركزي ،وكان عدد المشاركين يفوق  1200شخصية من قادة
الصناعة من  52دولةً يمثلون أكثر من  260منظمة دولية واقليمية .كما أن مواضيع
هذا العام كانت جديدة ومتنوعة وقد عكست الوضع االقتصادي المتغير وآخر
المستجدات.
تم بنجاح تدشين القسم العربي للموقع اإللكتروني للمصرف .تم إضافة خاصية
التغريد (تويتر) في فبراير  ،2012حيث تقوم وحدة االتصال الخارجي بكتابة تغريدات
ألية مستجدات عن أية أخبار وقوانين جديدة تصدر عن المصرف يومياً .كما تم
ادخال بعض التعديالت على الموقع االلكتروني والبرامج التي يمكن من خاللها
الوصول إلى االخبار التي يصدرها المصرف بسرعة وسهولة.
تعمل الوحدة حالياً على إعداد برنامج للوحدة تحت مسمى Magnet Data Migration
 Servicesوهو برنامج ينظم ويحتفظ بقاعدة معلوماتية كبيرة سوف تساعد الوحدة أثناء
المؤتمرات والدعوات.
التقارير:
تقرير يومي يتضمن جميع أخبار المصرف في الصحف المحلية/االقليمية/العالمية.
تقرير شهري يتضمن أخبار المصرف في الصحف اإلقليمية والعالمية.
تقرير نصف سنوي عن أعمال الوحدة ،وتقرير سنوي عن ما تم انجازة خالل العام،
مع المقاالت الصحفية التي تم نشرها عن المصرف خالل العام.
تقرير شهري عن الشكاوي الصادرة في الصحف المحلية ،وتحويلها إلى الجهة المعنية
ومتابعتها ،والرد عليها في الصحف إذا تطلب األمر .ويتم من خالل هذا التقرير تسجيل أية
شكوى أو مالحظة قد نشرت في الصحف المحلية وقد وصلت المقاالت بهذا الخصوص إلى
 29مقالة منها سبع شكاوي أما البقية فهي مالحظات ينشرها بعض االشخاص المهتمين،
وان المصرف يتابعها مع الجهات المعنية.
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عدد المؤتمرات والفعاليات التي نظمها أو شارك فيها مصرف البحرين المركزي خالل هذا العام
: ترتيبها حسب الجدول التالي،25 بلغت
Conferences
UNCTAD Workshop ‘The Global Financial and
Economic Crisis – what next?’
World Economic Forum Annual Meeting 2012 'DavosKlosters, Switzerland 25-29 January, The Great
Transformation: Shaping New Models'
Middle East Insurance Forum 2012
Euromoney Private Banking Conference
BIA Insurance Day Launch
IIFM Seminar (alongside IFSB Council Meetings)
IFSB Council Meeting
BASEL II / III Seminar organised by BAB and Norton
Rose
AAOIFI Annual Shari'a Conference 2012
BIBF University of Wales Students Visit
Seminar on Indonesia-Bahrain Exploring Smart
Partnership in Islamic Banking and Finance
Union of Arab Banks Workshop
8th Annual World Islamic Funds & Financial Markets
Conference 2012
V Astana Economic Forums
Bahrain Chapter of the Institute of Chartered Accountants
of India (BCICAI) Seminar on "Credit Rating"
GCC Board Directors Institute Roadshow
APICORP 2012 Symposium
WIBC Asia 2012
IFSB 27th Technical Committee Meeting www.ifsb.org
Visiting Bank Negara Malaysia (Central Bank of
Malaysia)
Global Islamic Finance Forum (GIFF)
2012 IMF Annual Meetings
ME Takaful Summit 2012
Annual AAOIF Conference on Islamic Banking and
Finance 2012
19th World Islamic Banking Conference 2012

Country
Bahrain

Date
11-12 Jan

Davos
25-29 Jan
Bahrain
Bahrain
Bahrain
Bahrain
Bahrain
Bahrain

7-8 Feb
7-Mar
21-Mar
28-Mar
29-Mar

Bahrain
Bahrain
Bahrain

7-8 May
9-May

Bahrain
Bahrain
Beijing
Palace
Soluxe Hotel
Astana
Bahrain

10-Apr

14-15 May
20-22 May
20-21 May
22-24 May

29-May

Bahrain
Bahrain
Singapore
Maysia
Malysia

30-May
30-May
5-6 Jun
11-12 June

Malysia
Tokyo/Japan
Bahrain
Bahrain

18-20 Sep
12-14 Oct
16-17 Oct
3-4
December
9-11
December

Bahrain

17-Sep
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المؤتمرات الصحفية التي عقدت في مصرف البحرين المركزي
التاريخ

إسم المؤتمر الصحفي
الحساب المصرفي الدولي (آيبان)"

 30يناير 2012

توقيع اتفاقية بين "ازدا" و "آي آي أف أم" عن اطالق االتفاقية

 1مارس 2012

االساسية للتحوط"
البدء بنظام البحرين لمقاصة الشيكات اإللكتروني (")BCTS

 1مارس 2012

عدد األخبار الصحفية التي أصدرها المصرف
نشرت في الصحف المحلية
 123خبر

صحفي

 47خبر صحفي عن

واإلقليمية وبعضها العالمية

المصرف

نشر في موقع المصرف االلكتروني

فعاليات وانجازات

 76خبر صحفي عن

السندات والصكوك
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الهيكل التنظيمي لمصرف البحرين المركزي

مجلس االدارة

وحدة االتصال الخارجي

ضمان الجودة/التدقيق الداخلي

المحافظ
مراقبة األسواق المالية

إدارة االستقرار المالي
نائب المحافظ

الوحدة القانونية

إدارة التراخيص والسياسات

المدير التنفيذي لرقابة
المؤسسات المالية

المدير النتفيذي
للخدمات االدارية

المدير التنفيذي
للعمليات المصرفية

المدير التنفيذي
للرقابة المصرفية

إدارة
التأمين

إدارة
الموارد البشرية
والخدمات

إدارة
إصدار النقد

إدارة
التفتيش

إدارة مراقبة
المؤسسات المالية

إدارة
تقنية المعلومات

إدارة
االحتياطي

إدارة مراقبة مصارف
قطاع التجزئة

إدارة
المتابعة

إدارة
الحسابات

إدارة الخدمات
المصرفية

إدارة مراقبة مصارف
قطاع الجملة
إدارة المؤسسات
المالية اإلسالمية
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 .5البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
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