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 المقدمة  ب
 

 

 

 مقدمةال
 
 

من قانون ) ٣٦على المادة رقم ( بناءً یقوم مصرف البحرین المركزي بإصدار تقریره السنوي 
 المصرف خالل العام. ةنشطالتقریر أھم أیتضمن المصرف، حیث 

 
الخاصة بالقطاع المالي  المتعلقة بالقضایا التشریعیة والرقابیةالتطورات أھم  التقریر یلخص

  والتي تم اقرارھا وتطبیقھا خالل العام.
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 العام الدین اتإصدار
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 إدارة السیاسة النقدیة
 

 لجنة السیاسة النقدیة
 

واصلت لجنة السیاسة النقدیة في مصرف البحرین المركزي بعقد إجتماعات اسبوعیة منتظمة 
التطورات اإلقتصادیة والمالیة، باإلضافة إلى  اللجنة برصد حیث تقوم ،٢٠١٦على مدى عام 

تطورات السیولة وتقوم بوضع توصیات بشأن أدوات السیاسة النقدیة وتحدید أسعار الفائدة على 
 التسھیالت التي یقدمھا المصرف. 

 
 االحتیاطي اإللزامي 

 
 ٪٥.٠یقوم مصرف البحرین المركزي وبصوره شھریة بإحتساب االحتیاطي اإللزامي بواقع 

لدى مصارف قطاع التجزئة  ةعلى جمیع ودائع الزبائن المقومة بالدینار البحریني والموجود
حتساب أي نسبة من الفوائد على حسابات االحتیاطي اإللزامي للمصارف لدى مصرف اوبدون 

 البحرین المركزي.
 

 أسعار الفائدة المحلیة
 

 سعر الفائدة األساسي
 

، قام ٢٠١٦دیسمبر  ١٤األمریكي برفع أسعار الفائدة بتاریخ  الفیدراليعلى قرار البنك  بناءً 
مصرف البحرین المركزي بنفس التاریخ برفع أسعار الفائدة على التسھیالت التي یقدمھا 

 وھي على النحو التالي: ٪٠.٢٥التجزئة بواقع  قطاع المصرف لمصارف
 

w  ١.٠٠سبوع استحقاق ا ولفترة ٪٠.٧٥سعر تسھیل اإلیداع لفترة استحقاق یوم واحد بلغ٪ 
سعر اإلقراض الذي یقدمھ  تغییر على اجراء تم ، كما٪١.٥٠ شھرولفترة استحقاق 

لفترة استحقاق یوم واحد مقابل أذونات الخزینة  التجزئة قطاع لمصارفالمصرف 
ومقابل صكوك التأجیر اإلسالمیة لدى  التجزئة قطاع الحكومیة ومقابل إیداعات مصارف

 خالل نفس الفترة. ٪٢.٧٥ر الفائدة لإلقراض المصرف حیث بلغ سع
 

 أسعار الفائدة بین المصارف
 

مقابل  ،٢٠١٦نھایة عام في  ٪٢.١ لثالثة شھور )BHIBOR(بلغت نسبة الفائدة بین المصارف 
في نھایة  ٪٢,٢وقد بلغت نسبة الفائدة بین المصارف لستة شھور   .٢٠١٥في نھایة عام  ٪١,٦٢
 .٢٠١٥في نھایة عام  ٪١,٧٧مقابل  ،٢٠١٦عام 
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 أسعار الفائدة على الودائع والقروض

 
 ٢٠١٥في نھایة عام  ٪١.٠٩شھراً) من  ١٢-٣معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع ( ارتفع
 إلىمعدل سعر الفائدة المرجح على ودائع التوفیر  نخفضوا.  ٢٠١٦في نھایة عام  ٪١.٢٨إلى 
سعر الفائدة المرجح على القروض الممنوحة لقطاع األعمال من رتفع اورة.  لنفس الفت ٪٠.٢٢
لى سعر الفائدة ع انخفض في حین.  ٢٠١٦نھایة وذلك في  ٪٥.٤٠إلى  ٢٠١٥في نھایة  ٪٥.٠٣

 .لنفس الفترة ٪٤.٨٣إلى  ٪٥.٠٩ القروض الشخصیة من

 

 الوكالة:

 
اإلسالمي، یبذلھا مصرف البحرین المركزي نحو تطویر العمل المصرفي  في إطار الجھود التي

العاملة في مملكة  التجزئة اإلسالمیة قطاع لمصارف إدارة السیولةوفي خطوة تھدف إلى تعزیز 
توفیر األداة لھذه المصارف، وذلك بجدیدة مخصصة  خدمة طویرمصرف بتالقام  البحرین،

فرة لدیھا والقدرة على إیداعھا لدى المصرف المركزي بما المناسبة الستثمار السیولة المتو
لى المعیار الخاص لمنتج إ استناداً  ھذه األداة وفیریتوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.  وقد تم ت

 .)IIFM(من قبل السوق المالیة اإلسالمیة الدولیة  تطویرهالوكالة الذي تم 
 

 إبرامغبة في إیداع السیولة الفائضة لدى المصرف بالتجزئة اإلسالمیة الرا قطاع وتقوم مصارف

المصرف كوكیل الستثمار السیولة بالنیابة عن الموكل، وعلیھ یستثمر  بموجبھا ة وكالة یعینصفق
ً لدعم ھذه األداة وتحتوي على خُ  ةالمصرف ھذه المبالغ في محفظة استثماری صصت مسبقا
قطاع مصارف سبوع واحد فقط ومتاحة لالة ھي اكصكوك إسالمیة.  علماً بأن فترة االستحقاق للو

 سبوع.یوم الثالثاء من كل ا التجزئة اإلسالمیة
 
 
 الدین العام اتصدارإ
 

یقوم مصرف البحرین المركزي ونیابة عن حكومة مملكة البحرین بإصدار صكوك  •
وسندات تقلیدیة وإسالمیة ذات آجال قصیرة وطویلة األجل ممثلة في أذونات الخزانة 

التنمیة الحكومیة وصكوك السلم والتأجیر اإلسالمیة وذلك بصفتھ  ومیة وسنداتالحك
 الوكیل في إدارة وإصدار تلك الصكوك والسندات.
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سبوعیة بإصدار أذونات الخزانة الحكومیة بالدینار البحریني اقام المصرف وبصورة  •
 كما قام، ٢٠١٦خالل عام وذلك  ملیون دینار بحریني ٧٠أشھر وبمبلغ  ٣لفترة استحقاق 

أشھر  ٦المصرف وبصورة شھریة بإصدار أذونات خزانة حكومیة لفترة استحقاق 
اإلضافة إلى أذونات الخزانة الحكومیة لفترة بملیون دینار بحریني.  ھذا  ٣٥وبمبلغ 

ملیون  ٢٢٥شھراً والتي یصدرھا المصرف بصورة ربع سنویة بمبلغ  ١٢استحقاق 
 دینار بحریني.

 
مصرف البحرین المركزي بإصدار صكوك سلم شھریة لفترة  قامذلك باإلضافة إلى  •

بإصدار صكوك إجارة شھریة لفترة و، بحریني ملیون دینار ٤٣أشھر بمبلغ  ٣استحقاق 
 ملیون دینار بحریني. ٢٦أشھر بمبلغ  ٦استحقاق 

 
أصدر مصرف البحرین المركزي وبطلب من وزارة المالیة سندات تنمیة حكومیة محلیة  •

 لفترات استحقاق مختلفة وذلك على النحو التالي: ٢٠١٦خالل عام وذلك ة ودولی
 

لفترة  ٢٠١٦مایو  ٥ملیون دینار بحریني بتاریخ  ٢٠٠إصدار سندات تنمیة محلیة بمبلغ  •
 .٪٥.٨٧٥سنوات بسعر فائدة ثابت بلغ  ٥استحقاق 

 
 ٢٠١٦یو یول ٢١ملیون دینار بحریني بتاریخ  ٣٠٠إصدار سندات تنمیة محلیة بمبلغ  •

 .٪٤.٤٥سنوات بسعر فائدة ثابت بلغ  ٣لفترة استحقاق 
 

 ٢٠١٦نوفمبر  ١٠ملیون دینار بحریني بتاریخ  ٢٨٥إصدار سندات تنمیة محلیة بمبلغ  •
 .٪٥.٨٧٥بسعر فائدة ثابت بلغ  ستة شھورسنوات و ٧لفترة استحقاق 

 
لفترة  ٢٠١٦وبر اكت ١٢مریكي بتاریخ أدوالر  بمبلغ بلیونإصدار سندات تنمیة دولیة  •

 .٪٧بسعر فائدة ثابت بلغ  عام ١٢استحقاق 
 

ً بإصدار صكوك إجارة طویلة األجل وبمبالغ وفترات إستحقاق  • ویقوم المصرف أیضا
مختلفة بین كل إصدار وآخر وذلك حسب رغبة حكومة مملكة البحرین ممثلة في وزارة 

 البحرین. المالیة وبالتنسیق مع مصرف البحرین المركزي في داخل وخارج
 

قام المصرف بإصدار صكوك تأجیر اسالمیة ومرابحة اسالمیة بمبلغ بلیون دوالر   •
 ١٢تنتھي في  أشھرربعة أسنوات و ٧لفترة استحقاق  ٢٠١٦بر اكتو ١٢مریكي بتاریخ أ

 . ٪٥.٦٢٤بعائد ثابت بلغ  ٢٠٢٤فبرایر 



٦٢٠١السنوي  التقریر  مصرف البحرین المركزي  
 

: تطورات السیاسة النقدیة١الفصل  ٥  
 

 
مویل ھیئة ت على ةبإصدار صكوك اسالمی مصارفكذلك قام المصرف بالترتیب مع عدة  •

 ٣لفترة استحقاق  ٢٠١٦مایو  ١٦مریكي بتاریخ أملیون دوالر  ٤٣٥خاص بمبلغ 
 .٪٤.٥٠٥سنوات بعائد ثابت بلغ 
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 التطورات المصرفیة .٢
 

   المصرفي للجھاز الموحدة المیزانیة
 

  التجزئة قطاع مصارف
  

  الجملة قطاع مصارف
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

لفصلا  

٢ 
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 وحدة للجھاز المصرفيالمیزانیة الم
 

بلغت المیزانیة الموحدة للجھاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة) 
، ٢٠١٥ھایة عام بلیون دوالر في ن ١٩١.٠، مقابل ٢٠١٦بلیون دوالر في نھایة عام  ١٨٦.١

ً بنسبة  .  وقد بلغ نصیب مصارف قطاع الجملة من إجمالي المیزانیة ٪٢.٦مسجلة بذلك انخفاضا
 .٪٤٤.٦، وبلغت حصة مصارف قطاع التجزئة ٪٥٥.٤

 
دوالر في بلیون  ٥٢.٦مقابل  ٢٠١٦بلیون دوالر في نھایة عام  ٥٥.٨بلغت الموجودات المحلیة 

بلغت الموجودات األجنبیة و).  ٪٦.٠بلیون دوالر ( ٣.٢ وقدره، أي بارتفاع ٢٠١٥نھایة عام 
، أي ٢٠١٥بلیون دوالر في نھایة عام  ١٣٨.٤مقابل  ٢٠١٦بلیون دوالر في نھایة عام  ١٣٠.٣

 ).٪٥.٨بلیون دوالر ( ٨.١ وقدرهبانخفاض 
 

بلیون  ٥٢.٦مقابل  ٢٠١٦بلیون دوالر في نھایة عام  ٥٤.٨ى ارتفعت المطلوبات المحلیة إل
).  وانخفض إجمالي المطلوبات ٪٤.٣بلیون دوالر ( ٢.٣، أي بمقدار ٢٠١٥دوالر في نھایة عام 

بلیون  ١٣٨.٤بلیون دوالر مقابل  ١٣١.٣) لیصل إلى ٪٥.٢بلیون دوالر ( ٧.٢األجنبیة بمقدار 
 .٢٠١٥عام  دوالر في نھایة

 
 مصارف قطاع التجزئة 

 
 ٢٠١٦بلیون دینار في نھایة عام  ٣١.٢ارتفعت المیزانیة الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى 

 ).٪١( ٢٠١٥بلیون دینار في نھایة عام  ٣٠.٩مقابل 
 

بلیون دینار  ١٧.٣) لیصل إلى ٪٥بلیون دینار ( ٠.٨ارتفع إجمالي الموجودات المحلیة بمقدار 
بلیون  ٠.١القطاع الخاص غیر المصرفي بمقدار  موجودات، مع ارتفاع ٢٠١٦في نھایة عام 

 ).٪٢٠.٥بلیون دینار ( ٠.٧)، وعلى السندات الحكومیة بمقدار ٪١.٥دینار (
 

 ً بلیون  ١٣.٩صل إلى ) لت٪٣.٦بلیون دینار ( ٠.٥ وقدرهسجلت الموجودات األجنبیة انخفاضا
.  وقد ارتفعت ٢٠١٥بلیون دینار في نھایة عام  ١٤.٤مقابل  ٢٠١٦دینار في نھایة عام 

) من ٪١.٦بلیون دینار ( ٠.١األجنبیة على القطاع الخاص غیر المصرفي بمقدار  الموجودات
.  في حین ٢٠١٦بلیون دینار في نھایة عام  ٩.١إلى  ٢٠١٥بلیون دینار في نھایة عام  ٩.٠

) لتصل ٪١٢.٢بلیون دینار ( ٠.٧على القطاع المصرفي بمقدار  ةاألجنبی الموجوداتانخفضت 
 .٢٠١٦بلیون دینار في نھایھ عام  ٤.٧إلى 
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بلیون  ١٦.٢من  ٪٣.٨أي بنسبة  ،بلیون دینار ٠.٦ارتفع إجمالي المطلوبات المحلیة بمقدار 
.  ویعزى ذلك إلى ارتفاع ٢٠١٦بلیون دینار في نھایة عام  ١٦.٨إلى  ٢٠١٥دینار في نھایة عام 

) ورأس المال ٪١.٢٣بلیون دینار ( ٠.١المطلوبات للقطاع الخاص غیر المصرفي بمقدار 
 ).٪٩.٠بلیون دینار ( ٠.٢واالحتیاطي بمقدار 

 
.  حیث ٢٠١٦نھایة عام  بلیون دینار في ١٤.٥انخفض إجمالي المطلوبات األجنبیة لیصل إلى 

) في ٪١.٩بلیون دینار ( ٠.١ارتفعت المطلوبات األجنبیة للقطاع الخاص غیر المصرفي بمقدار 
 ).٪٢.١بلیون دینار ( ٠.٢حین انخفضت المطلوبات االجنبیھ للقطاع المصرفي بمقدار 

 
 القروض والتسھیالت االئتمانیة

 
روض والتسھیالت االئتمانیة المقدمة للقطاعات االقتصادیة المقیمة بنسبة ارتفع الرصید القائم للق

بلیون دینار في نھایة عام  ٧.٨مقابل  ٢٠١٦بلیون دینار في نھایة عام  ٨.١لیصل إلى  ٪٢.٨
من إجمالي القروض والتسھیالت االئتمانیة،  ٪٥١.٦.  وقد بلغ نصیب قطاع األعمال ٢٠١٥

 على التوالي. ٪٣.٦و ٪٤٤.٨نصیب قطاع األشخاص وقطاع الحكومة بینما بلغ 
 

 الودائع
 

بلیون دینار في  ١١.٤مقابل  ٢٠١٦بلیون دینار في نھایة عام  ١١.٥بلغ إجمالي ودائع المقیمین 
إلى ارتفاع .  ویعزى ذلك ٪١بلیون دینار أي بنسبة  ٠.١، أي بارتفاع قدره ٢٠١٥نھایة عام 

) في حین انخفضت ودائع القطاع الحكومي ٪١.٢بلیون دینار ( ٠.١ودائع القطاع الخاص بمقدار 
 ).٪٠.٢بلیون دینار ( ٠.٠٠٣بمقدار 

 
 ٩.٠) لتصل إلى ٪١.٩بلیون دینار ( ٠.٢انخفضت ودائع المقیمین بالدینار البحریني بمقدار 

 ٠.٣، كما ارتفعت ودائع المقیمین بالعمالت األجنبیة بمقدار ٢٠١٦م بلیون دینار في نھایة عا
نفس العام.  وقد بلغ نصیب الودائع  ةبلیون دینار في نھای ٢.٥) لتصل إلى ٪١٢.٧بلیون دینار (

على التوالي من إجمالي الودائع المحلیة  ٪٤٥و ٪٥٥بالدینار البحریني وبالعمالت األجنبیة 
 للمقیمین.
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: التطورات المصرفیة٢الفصل  ٩  
 

 الموجودات حسب التصنیف الجغرافي وأھم العمالت 
 

بلغت حصة دول مجلس التعاون الخلیجي (باستثناء مملكة البحرین) من إجمالي الموجودات 
، والدول ٪٣.٩، والدول األمریكیة ٪٥.١، ودول أوروبا الغربیة ٪٨.٦، والدول اآلسیویة ٪٢٢.٦

 .٪٣.٠خرى العربیة األ
 

، وعمالت دول مجلس التعاون ٪٤١.٨ فقد بلغ نصیب الدوالر األمریكي من إجمالي الموجودات
 من إجمالي الموجودات. ٪١.٩. وقد شكل الیورو ٪٨.٣الخلیجي (باستثناء الدینار البحریني) 

 
 مصارف قطاع الجملة  

 
ً سجلت المیزانیة الموحدة لمصارف قطاع الجملة انخفا بلیون دوالر أي بنسبة  ٥.٧ وقدرهضا

بلیون دوالر في نھایة  ١٠٨.٨مقابل  ٢٠١٦بلیون دوالر في نھایة عام  ١٠٣.١لتصل إلى  ٪٥.٣
 .٢٠١٥عام 

 
بلیون  ٨.٦مقابل  ٢٠١٦بلیون دوالر في نھایة عام  ٩.٦ارتفع إجمالي الموجودات المحلیة إلى 

 .٢٠١٥دوالر في نھایة عام 
 

بلیون دوالر  ٩٣.٥) لتصل إلى ٪٦.٧بلیون دوالر ( ٦.٧الموجودات األجنبیة بمقدار  انخفضت
بلیون  ١.١على المصارف بمقدار  المطلوبات.  ویرجع ذلك إلى انخفاض ٢٠١٦في نھایة عام 

 ).٪٢بلیون دوالر ( ٠.٤) وعلى السندات بمقدار ٪٧.٤دوالر (
 

بلیون  ١٠.٣) لیصل إلى ٪٦.٨بلیون دوالر ( ٠.٦لمحلیة بمقدار ارتفع إجمالي المطلوبات ا
 .٢٠١٥بلیون دوالر في نھایة عام  ٩.٦مقابل  ٢٠١٦دوالر في نھایة عام 

 
مع انخفاض  ٢٠١٦بلیون دوالر في نھایة عام  ٩٢.٨ لىإلتصل المطلوبات األجنبیة  ضتفانخ
بلیون دوالر  ٤.٩المطلوبات على المصارف بمقدار  ، وذلك بسبب انخفاض قیمة٪٦.٤ ةبنسب

)١٤.٣٪.( 
 

 الموجودات حسب التصنیف الجغرافي وأھم العمالت 
 

بلغت حصة دول مجلس التعاون الخلیجي (باستثناء مملكة البحرین) من إجمالي الموجودات 
، ٪٩.٠، والدول اآلسیویة ٪١٠.٤یكیة ، والدول األمر٪٣١.٣، ودول أوروبا الغربیة ٪٣٤.٦
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: التطورات المصرفیة٢الفصل  ١٠  
 

 .٪٣.٧والدول العربیة األخرى 
 

(باستثناء الدینار  حسب العمالت وذلك فقد بلغ نصیب عمالت دول مجلس التعاون الخلیجي
، في حین شكل الیورو ٪٦٩.٤، والدوالر األمریكي ٪١١.٥البحریني) من إجمالي الموجودات 

 من إجمالي الموجودات. ٪٧.٣
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 تطورات األنظمة التشریعیة والرقابیة. ٣
 

   التشریعیة األنظمة تطورات
 

   الرقابیة األنظمة تطورات
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

صللفا  

٣ 
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 التشریعیةاألنظمة تطورات 
 

تطویر األنظمة التشریعیة، تم العمل على  لىإف البحرین المركزي المتواصل ضمن سعي مصر
خالل عام  لضمان االستقرار المالي وذلكتطویر عدد من األنظمة والسیاسات اإلجرائیة والرقابیة 

٢٠١٦. 
 

 ٣تطبیق اتفاقیة بازل 
 

ً  باإلفصاحالمتطلبات المتعلقة   ٣لبازل  العام وفقا
 

االسالمیة في  مصارفالمتطلبات المتعلقة باإلفصاح العام لل ٢٠١٦أصدر المصرف في مایو 
ً صورتھا النھائیة  وذلك بعد للمتطلبات الصادرة عن مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة  وفقا

بدأ المصرف باستالم التقاریر المالیة وفقاً  وقداالنتھاء من فترة االستشارة بھذا الخصوص. 
 .٢٠١٦دیسمبر في شھر  فالمصارلھذه المتطلبات من ھذه 

 
التقلیدیة فقد تم إدخال تعدیالت على فصل متطلبات االفصاح العام في  مصارفأما بخصوص ال

ً لبازل  ٢٠١٦مایو  المالیة النصف سنویة وذلك المصرف باستالم التقاریر  حیث بدأ ٣وفقا
 .٢٠١٦من یونیو  ابتداءً 
 

 ً  ٣لبازل  المتطلبات المتعلقة بنسب الرافعة وفقا
 

المتعلقة بنسب الرافعة  ٣صدار ورقة استشاریة حول متطلبات بازل بإ قام المصرف
(Leverage) ً  ، كما تمت مناقشة المالحظات المستلمة على ھذه الورقة.  ویقوم المصرف حالیا

 .٢٠١٦بتحدیثھا حسب ورقة بازل المحّدثة الصادرة في إبریل 
   

 
 اع الماليالشركات المساندة للقطشأن جدیدة بتوجیھات 

 
توجیھات جدیدة للشركات المساندة للقطاع المالي كجزء من  ٢٠١٦المصرف في مارس أصدر 

من القطاع المالي واألطراف  مجلد التوجیھات الخامس للشركات المتخصصة، وذلك بعد استشارة
الترخیص، وفصل  لبات. تتضمن تلك التوجیھات فصل متطالتوجیھاتھذه العالقة بشأن  ذوي
 بات العامة، وفصل متطلبات التقاریر.المتطل
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ویعمل المصرف حالیاً على إعداد الفصلین المتبقیین للشركات المساندة للقطاع المالي وھما فصل 
المتطلبات عالیة المستوى وفصل إدارة المخاطر وذلك إلصدارھما كورقتین استشاریتین للقطاع 

 المالي.
 

تشاریة بخصوص تعدیالت جدیدة على فصل ورقة اس ٢٠١٦كما أصدر المصرف في دیسمبر 
متعددة األغراض بطاقات متطلبات الترخیص تتضمن السماح لمقدمي خدمات الدفع إصدار 

والتي یمكن استخدامھا في نقاط البیع وأجھزة الصراف أو أدوات الدفع االلكترونیة مسبقة الدفع كال
 . لشراء عبر اإلنترنت والتحویالتلعملیات ااآللي، وكذلك 

  
وشركات  مصارفللالخدمات التي تتضمن معلومات خاصة  توجیھات خاصة بتعھید

 التمویل
 

التجزئة وشركات قطاع  مصارفتوجیھات جدیدة ل ٢٠١٦في شھر یولیو  أصدر المصرف
ضوابط رقابیة خاصة بتعھید الخدمات التي تتضمن معلومات خاصة بعمالء تلك تتضمن  التمویل

 التعھدالتجزئة وشركات التمویل من قطاع  مصارفلك التوجیھات ت وتُحظر المؤسسات المالیة
أي خدمات تتضمن معلومات خاصة بعمالءھم إلى مقدمي خدمات غیر مرخصین من قبل 

 المصرف أومقدمي الخدمات الذین یعملون خارج البحرین.
 

 ٣١ن م وذلك ابتداءً م تقاریر مرحلیة ربع سنویة یتقدبوشركات التمویل  مصارفال وقد قامت
ذت خِ تُ إالخطوات واإلجراءات التي  إلى الجھة المعنیة في المصرف بخصوص ٢٠١٦یولیو 
 .ھذه التوجیھاتلتنفیذ 

 
 قطاع مصارفتتعلق بإجراءات الحمایة الخاصة بأجھزة الصراف اآللي ل جدیدة توجیھات
 التجزئة

 
ء المؤسسات في إطار أھداف مصرف البحرین المركزي الرامیة إلى حمایة المودعین وعمال

التجزئة قطاع  مصارفتوجیھات جدیدة لبإصدار  ٢٠١٦المالیة، قام المصرف في شھر مایو 
فضل الممارسات الدولیة كجزء من أبما یتماشى مع  وذلك أجھزة الصراف اآللي بأمنتتعلق 

 . الشأن بھذا مصارفال استشارةمن  االنتھاءبعد  وذلكالتجزئة  مصارفإجراءات الحمایة لدى 
 
توافق جمیع أجھزة الصراف اآللي الخاصة بھا  مصارفالتوجیھات الجدیدة أن تضمن ال تطلبت

. وبالتالي فإنھ یتعین علیھا الحصول (PCI-DSS)مع معاییر أمن البیانات لقطاع بطاقات الدفع 
 ساریة المفعول بشكل دائم. PCI-DSSعلى شھادة 
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 حمایة إجراءات بتطبیق مصارفال امإلز ھو التوجیھات تلك إصدار من األساسي الھدف إن

 حمایة وسائل توفیر خالل من اآللي الصراف ألجھزة استخدامھم عند العمالء لبیانات إضافیة
 أمنیة اتأي اختراق حدوث لمنع اآللي الصراف بأجھزة الخاصة والبرمجیات لألجھزة إضافیة

 الممغنط الشریط في المخزنة كالبیانات )data-skimming(للبیانات الھامة للعمیل 
)magnetic-stripe(  .مثل الرمز السري لبطاقة الصراف اآللي 

 
 توجیھات جدیدة خاصة بتقدیم الخدمات المصرفیة للعمالء من ذوي االحتیاجات الخاصة

 
توجیھات جدیدة بخصوص "تقدیم الخدمات  ٢٠١٦مایو  أصدر المصرف المركزي في

صة" في مجلد التوجیھات األول والثاني المصرفیة لألشخاص من ذوي االحتیاجات الخا
وتھدف ھذه التوجیھات الملزمة إلى ضمان  المحلیة التقلیدیة واإلسالمیة على التوالي.  مصارفلل

حقوق ھذه الفئة من العمالء في الحصول على الخدمات المصرفیة على قدم المساواة مع اآلخرین 
 البیئة المؤھلة لھم وفق احتیاجاتھم.باستخدام طرق االتصال المناسبة والتي تضمن تھیئة 

 
وتتضمن التوجیھات الجدیدة تقدیم عدد من الخدمات واالمتیازات إلى األشخاص من ذوي 
االحتیاجات الخاصة مثل إعطائھم األولویة في تقدیم الخدمة من خالل كاونتر خاص یحمل شعار 

لھم، باإلضافة إلى  مخصص لھم، وتسھیل عملیة اصطفاف المركبات، وتوفیر مداخل مناسبة
تقدیم الخدمات المصرفیة في مواقعھم. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن التوجیھات استخدام نماذج 
ً لذوي االحتیاجات الخاصة باستخدام طریقة برایل، أو  ووثائق للمعامالت مصممة خصیصا

إعفاؤھم كما سیتم  التسجیالت الصوتیة أو قارئات الشاشة أو أي وسیلة متطورة وآمنة أخرى. 
من الرسوم الشھریة المتعلقة بالحد األدنى لرصید حسابات التوفیر والحسابات الجاریة وكذلك 

 .مصرفمقابل السحب عن طریق الكاونتر في ال
 

 ً البحرینیة العاملة التي لدیھا عشرة فروع أو أكثر  مصارفمن ال وتتطلب ھذه التوجیھات أیضا
ء من ذوي االحتیاجات الخاصة، باإلضافة إلى تخصیص فرع واحد على األقل لخدمة العمال

أنشطة الفرع العادیة، وكذلك تركیب جھاز صراف آلي واحد على األقل في ھذا الفرع مجھز 
بالتقنیات الالزمة بما یتناسب مع مستخدمي الكراسي المتحركة، وتوفر رموز لغة برایل، وتقنیة 

 البرمجة الصوتیة للعمالء المكفوفین.
 

لوضع  مصارفوذلك للتنسیق مع ال مصارف البحرینالبحرین بمخاطبة جمعیة  وقد قام مصرف
قاموس مصرفي متخصص یتضمن مفردات مصرفیة بلغة اإلشارة تسھل عملیة التخاطب مع 

 األشخاص من ذوي اإلعاقة السمعیة.
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ووزارة العمل  والمالیة كما قام المصرف بالتنسیق مع معھد البحرین للدراسات المصرفیة

لتدریبھم  مصارفنمیة االجتماعیة العداد برامج أو دورات تدریبیة متخصصة لموظفي الوالت
 على كیفیة التعامل مع العمالء من ذوي اإلعاقة.

 

فصل إدارة المخاطر االئتمانیة  فيالكبیرة  التركزاتبشأن حدود  جدیدةتوجیھات 
 المرخصة مصارفلل
 

وعلى ، فصل إدارة المخاطر االئتمانیةتعدیالت على  ٢٠١٦أصدر المصرف في شھر أكتوبر 
 مصارفالكبیرة" لل ركزاتوجھ التحدید في الباب الخامس الخاص بـ "رصد ومراقبة حدود الت

 .المرخصة
التي  التركزاتأخذ موافقة المصرف الكتابیة المسبقة قبل شطب أي من تلك التعدیالت تشمل و

 مصارفجنبیة من قبل جمیع فروع اللة األبحریني أو ما یعادلھا بالعمدینار  ١٠٠,٠٠٠تزید عن 
 المحلیة فقط. مصارفعلى ال جنبیة بعد أن كان مقتصراً األ

  
ص المصرح لھم تعرضات األشخاشطب كما تتضمن المتطلبات الجدیدة موافقة المصرف على 

 لدى مرخصي المصرف.
 

 الخاضعة الوظائف یشغلون الذینشخاص خاصة بتوظیف أقارب األجدیدة  توجیھات
 مصارفال لدى للرقابة

 
شخاص المصرح تتعلق بتوظیف أقارب األ ٢٠١٦في یولیو توجیھات جدیدة  المصرف أصدر

الذین یشغلون الوظائف الخاضعة للرقابة لدى  أولئك، ویُقصد بھم مصارفلھم المعینین من قبل ال
وأولئك  ، والتي تتطلب موافقة مسبقة من قبل المصرف وتشمل أعضاء مجلس اإلدارة،مصارفال

 الذین یشغلون وظائف تنفیذیة.  
 

 اإلدارةسیاسة معتمدة من قبل مجلس  مصارفال ىھذه التوجیھات الجدیدة أن یكون لد وتتطلب
خاصة بتعیین أقارب األشخاص المصرح لھم، ویجب اإلفصاح عن ملخص لتلك السیاسة ضمن 

تنفیذي أو المدیر العام باإلضافة إلى ذلك، یجب على الرئیس ال . مصرفالتقریر السنوي لل
اإلفصاح بشكل سنوي لمجلس اإلدارة عن أقارب أي من األشخاص المصرح لھم ممن یشغلون 

 وظائف رقابیة لدیھ.
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 المسائل في خاصة السلیمة الحوكمة بقواعد االلتزام تعزیز سبیل في التوجیھات ھذه تطبیق ویأتي
 .المصالح بتضارب المتعلقة

 
في شأن تنظیم مزاولة نشاط أمین حساب مشروع التطویر  ٢٠١٦) لسنة ٢٠القرار رقم (
 العقاري

 
في شأن تنظیم مزاولة نشاط أمین حساب مشروع  ٢٠١٦) لسنة ٢٠تم إصدار القرار رقم (

، والذي یحدد ضوابط إدارة ٢٠١٦یونیو  ٢٣التطویر العقاري في الجریدة الرسمیة بتاریخ 
ً  التجزئة قطاع مصارفحساب المشروع من قبل   لسنة) ٢٨( رقم لقانون التطویر العقاري وفقا

  التنفیذیة. والئحتھ ٢٠١٤
 

توجیھات جدیدة حول فصل أخالقیات العمل والسوق بخصوص إخطار مصرف البحرین 
 المركزي عند تقدیم منتجات جدیدة أو إحداث تغییرات علیھا

 
دیدة على فصل كجزء من التحدیثات الفصلیة تعدیالت ج ٢٠١٦دخل المصرف في أكتوبر أ

أخالقیات العمل والسوق وتتضمن تلك التعدیالت إخطار مصرف البحرین المركزي عند تقدیم 
ً من شأنھا أن تضیف تكلفة مالیة إضافیة  منتجات جدیدة أو إحداث أي تغییرات علیھا الحقا

 للعمالء. 
 

 اإلسالمیة مصارفمقترح فصل جدید حول الحوكمة الشرعیة لل
 

سالمیة رائدة، فقد أصدر المصرف إالرامیة إلى تطویر قطاع صیرفة ضمن جھود المصرف 
اإلسالمیة في شھر  مصارفستشاریة خاصة بفصل جدید حول الحوكمة الشرعیة للإورقة 

ً قید ٢٠١٦سبتمبر  .  وقد استلم المصرف مالحظات القطاع اإلسالمي بھذا الشأن وھي حالیا
 لجنة السیاسات الرقابیة.  لمناقشتھا وعرضھا على الدراسة وذلك تمھیداً 

 
تھدف ھذه الورقة االستشاریة إلى وضع مبادئ وممارسات الحوكمة الشرعیة الخاصة بالصناعة 

اإلسالمیة من  مصارفالمصرفیة اإلسالمیة في البحرین وتوفیر الحمایة لجمیع المتعاملین مع ال
 خالل اإللتزام بھذه المبادئ والممارسات.

 
ستشارات شرعیة داخلیة ودائرة تدقیق إودائرة  ةیئة رقابة شرعیوتستوجب الورقة وجود ھ

شرعي داخلي ومدقق لاللتزام الشرعي یكون خارجي ومستقل كما تتضمن أدوار ومسؤلیات كل 
 منھا.
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عداد ووضع نظام یحدد نطاق عمل إاالسالمیة ضمن ھذه التوجیھات  مصارفویتوجب على ال

 یمھا وسبل التطویر المھني وواجبات اإلدارة تجاھھا.الھیئة وشروط تعیینھا واختصاصھا وتقی
 

فصاح المتعلقة بنشر تقریر الھیئة الذي یتضمن كل المحاور وتشرح ھذه الورقة متطلبات اإل
 المھمھ والمعنیھ كجزء من التقریر السنوي.

 
تحدید إجراءات البت في طلبات الشركات اإلستثماریة لتحویل أعمالھا  بشأنمسودة الئحة 

 مملكة البحرین في
 

ستشاریة بخصوص مسودة الئحة بشأن تحدید إورقة  ٢٠١٦أصدر المصرف في دیسمبر 
إجراءات البت في طلبات الشركات اإلستثماریة لتحویل أعمالھا في مملكة البحرین على غرار ما 

وشركات التأمین.  وتأتي ھذه المبادرة ضمن جھود المصرف لحمایة عمالء  مصارفصدر لل
 ت المالیة وتعزیز الثقة في مكانة مملكة البحرین.المؤسسا

 
 مجلد التوجیھات الرابع

 ستثماریةالشركات اإل قطاع في تطوراتال
 

المصرف بمراجعة وتحدیث القواعد واألنظمة وذلك  یقوم ستثمار،اإلفیما یتعلق بمجال شركات 
 .الممارسات الدولیة وأفضلفي ضوء تطورات القطاع المالي 

  
یولیو ینایر وأبریل و كل من شھرات فصلیة في قد أصدر المصرف تحدیثفلك، وعلى ضوء ذ

واشتملت التحدیثات على تحدیث التوجیھات الموجودة وذلك لضمان  .٢٠١٦من العام  وأكتوبر
اتساق التوجیھات في جمیع أجزاء مجلد التوجیھات الصادرة من قبل المصرف، أینما دعت 

 .الحاجة لذلك
 
 المتعلقةبعض المتطلبات  تحدیث إلى ٢٠١٦في شھر ینایر من العام  صادرالتحدیث ال ھدفیو

كما ھو مطلوب  لشغل الوظائف الخاضعة لرقابة المصرف المرشحین شخاصبالموافقة على األ
جراءات المصرف إشروط و بشأن ٢٠١٥مایو  ٧الصادر في  ٢٠١٥ لسنة) ٢٣قرار رقم (ال في

والتي انعكست  لتنفیذیة،اھ ولشغل أي من وظائفھا دارة المرخص لإلعضویة مجلس للمرشحین 
 .ب من مجلد التوجیھات الرابع األقسام أ وفي 

 
المصرف المتعلقة بتوظیف  بتوجیھات ٢٠١٦في شھر أبریل من العام  ویُعنى التحدیث الصادر
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لشغل الوظائف الخاضعة للرقابة، والتي تتطلب موافقة المصرف  المرخص لھم أقارب األشخاص
الغرامات اإلداریة تطبیق توسیع نطاق شتمل التحدیث على كذلك، إبقة على التوظیف. المس

 .حكام قانون المصرفبتعدیل بعض أ ٢٠١٥) لسنة ٣٤رقم ( بحسب المرسوم بقانون
 

 مجلد التوجیھات الخامس
 المتخصصة الشركاتفي قطاع  التطورات
 شركات الصرافة قطاع في التطورات

 
 ، إستمر٢٠١٠ر جمیع الفصول المعنیة بشركات الصرافة في شھر اكتوبر نتھاء من إصدابعد اإل
 من المصرف. الصادرة والتوجیھات بالقوانین باإللتزام القطاع
ھذا  وقد إشتمل. ٢٠١٦ینایر من العام  شھرفي  مجلد التوجیھاتعلى  ار تحدیثصدإتم  وقد

لشغل  المرشحینشخاص ألبعض المتطلبات المتعلقة بالموافقة على ا تعدیلالتحدیث على 
الصادر  ٢٠١٥) لسنة ٢٣رقم ( قرارفي الكما ھو مطلوب  الوظائف الخاضعة لرقابة المصرف

 المرخص إدارةجراءات المصرف للمرشحین لعضویة مجلس إشروط و بشأن ٢٠١٥مایو  ٧في 
 ب من المجلد وإنعكست ھذه التحدیثات في األقسام أ و .أي من وظائفھ التنفیذیة ولشغل لھ

 .التوجیھات
تحدیث لبعض الفصول لضمان شتمل على إ والذي ٢٠١٦وقد أصدر تحدیث آخر في شھر أبریل 

إتساق التوجیھات في جمیع أجزاء مجلد التوجیھات الصادرة من قبل المصرف، أینما دعت 
 وتحدیث على المصطلحات وإستمارة طلب الترخیص.الحاجة لذلك، 

فیشمل التعلیمات المتعلقة بتقریر المعامالت ، ٢٠١٦ أما التحدیث الصادر في شھر یولیو
. باإلضافة إلى ذلك، المصطلحاتعلى تعریف أصحاب النفوذ السیاسي في  المشبوھة وتعدیالت

تم إجراء بعض التعدیالت والتي تھدف إلى توضیح نطاق تطبیق بعض القواعد على فروع 
 الشركات األجنبیة العاملة في البحرین.

 .٢٠١٦في أكتوبر ذلك و دیث بخصوص متطلبات تصفیة أعمال المرخص لھمتم إصدار تحوقد 
 

 السابع التوجیھات مجلد
 الجماعیةستثمار في قطاع صنادیق اإل التطورات

 
 محلیاً، المنشأة االستثماریة الصنادیقلتزام إبالتأكد من  ٢٠١٦خالل عام  اإلدارة تستمرإ

بمتطلبات مجلد  ،جنبیةاأل االستثمار صنادیق بتسویق تقوم التي المالیة والمؤسسات والمصارف
 .٢٠١٢ یلصداره في ابرإوالذي تم  سابعالتوجیھات ال
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فة ضاإ محلیاً، مؤسسة صنادیق ٤بتسجیل  ٢٠١٦عام قام مصرف البحرین المركزي خالل  وقد
ً  ٧٤لى إ ً إ صندوقا ً  ستثماریا خارج البحرین بھدف التسویق للمقیمین في البحرین، وبذلك  منشئا
 ٧٨ما مجموعھ  إلىخالل العام  والمسجلةصل مجموع الصنادیق االستثماریة المرخصة ی

 .صندوق استثماري
 

 وحدة الشئون القانونیة
 

اصدار عدد من المراسیم القانونیة والتي من شأنھا العمل على تطویر  ٢٠١٦تم خالل العام 
 واھمھا: القطاع المالي في المملكة

 بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي ٢٠١٦لسنة  ٢١مرسوم بقانون رقم 
 .٢٠٠٦لسنة  ٦٤والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم 

صدر المرسوم بقانون المشار إلیھ أعاله بھدف إجراء بعض التعدیالت الضروریة والعاجلة فیما 
تي سیرد ذكرھا یتعلق بصالحیات واختصاص المدیر للمؤسسة المالیة تحت اإلدارة لالعتبارات ال

الحقاً، كما قام المصرف بإدخال تعدیالت على المواد المتعلقة بتقدیم خدمات للمرخص لھم 
 والمقابل المستحقة عن تلك الخدمات وذلك على التفصیل التالي:

 
 ١٤٢ – ١٤٠تعدیل المادتین 

یع بإضافة صالحیة جدیدة للمدیر تمكنھ من ب ١٤٠ارتأى المصرف ضرورة تعدیل حكم المادة 
ً للضوابط الواردة في النص المعدل. ضوء  وقد جاءت ھذه التعدیالت على  بعض األصول وفقا

الماضیة فیما یتعلق بالصالحیات المقررة في القانون للمدیر  تجربة المصرف خالل السنوات
حیث تبین لنا وجود بعض العقبات القانونیة تحد من قدرة المدیر على إدارة المرخص لھ في حالة 

ھ تحت اإلدارة، وتتلخص ھذه العقبات بعدم صالحیة المدیر في إجراء بعض التصرفات وضع
 القانونیة ومنھا البیع والرھن مثالً 

 
، فقد تم تعدیلھا على ضوء صدور حكم المحكمة الدستوریة في الدعوى رقم ١٤٢أما المادة 

 على یشكل خطراً  قضائیة بعدم دستوریة ھذه المادة وھو األمر الذي قد ١٢لسنة  ٣/٢٠١٤د/
القطاع المالي في المملكة في حالة عدم تعدیل  في وعمالء المرخص لھم وبالجملة يحقوق دائن

 المادة بما یتوافق مع الدستور. 
 

 ١٨٠المادة  و ٤تعدیل المادة 
واجھ المصرف وھو بصدد تقدیم الخدمات المنصوص علیھا في القانون بعض اإلشكالیات 

من القانون المذكور والخاص بالرسوم وھو األمر  ١٨٠طبیق حكم المادة القانونیة في مجال ت
الذي دعى إلى تعدیل حكم ھذه المادة إلعطاء المصرف الصالحیات بفرض الرسوم على كافة 
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ً مع ھذا الھدف فقد كان من المتعین تعدیل حكم المادة   الخدمات المقدمة. من القانون  ٤واتساقا
تتیح لھ مسایرة التنوع الدائم والمستمر في الخدمات التي یقدمھا  بإضافة مھام جدیدة للمصرف

 القطاع المالي.
 

 ١٧٩تعدیل المادة 
صبح من المھم إیجاد الشكل القانوني لالحتفاظ أاء المجالس النوعیة للتدریب فقد على ضوء إلغ

بوضع معھد البحرین للدراسات المالیة والمصرفیة وذلك عن طریق وضعھ تحت مظلة 
رف، حیث أن ذلك سیساعد على استكمال مسیرة المعھد في تقدیم برامج التدریب والتعلیم المص

المصرف أن یتم إدخال مادة جدیدة في  ىع المالي ومن ھذا المنطلق فقد رأالمناسبة لتطویر القطا
 .مكرراً  ١٧٩المادة  وھيلك الجوانب قانون المصرف تغطي ت

 
 لعھدبشأن ا ٢٠١٦لسنة  ٢٣مرسوم بقانون رقم 

 
وفي ضوء الجھود الحثیثة التي یقوم بھا المصرف الھادفة إلى تطویر القطاع المالي في مملكة 

قانون بشأن الُعھَد إصدار مرسوم بالبحرین، باألخص قطاع مقدمي خدمات الُعھَد المالیة، فقد تم 
تطیع القطاع وذلك لتطویر نظام الُعھَد حتى یس ٢٠٠٦ لسنة) ٢٣قانون الُعھَد المالیة رقم ( یلغي

المالي في المملكة مواكبة التطور العالمي بشأنھا وتعزیز القدرة التنافسیة لقطاع الخدمات المالیة 
البحرین. وقد حرص المصرف في إعداد القانون المذكور على األخذ بعین االعتبار مملكة في 

یر الدولیة المتبعة متطلبات القطاع المالي المحلي واإلقلیمي باإلضافة إلى تطبیق أفضل المعای
 لخدمات الُعھَد المالیة في أبرز المراكز المالیة العالمیة.

 
تجدر اإلشارة أن قانون الُعھَد سوف یساھم في خلق وتطویر منتجات مالیة جدیدة في مجال 
االستثمار مثل صنادیق االستثمار العقاریة وإدارة األصول والثروات الخاصة باألفراد 

لتقاعد الخاصة بالمؤسسات والشركات المحلیة واإلقلیمیة باإلضافة إلى والمؤسسات وصنادیق ا
 التقلیدیة واإلسالمیة. اتتطویر منتجات االسثتمار

 
وقد تضمن القانون المذكور عدداً من التعدیالت التي تعني بتطویر المتطلبات والشروط المتعلقة 

ُعھَدة والمنتفعین ومنھا المواد بالُعھَد والتي من شأنھا تعزیز حمایة حقوق ومصالح مؤسس ال
المتعلقة بمدة الُعھَدة وتسجیل الُعھَد والصالحیات المناطة بأمین الُعھَدة باإلضافة إلى األحكام 

 المتعلقة بإدارة الُعھَدة طبقاً للشروط الواردة في سند الُعھَدة.
 

حكامھ تأسیس الُعھَدة ویتألف مشروع القانون فضالً عن الدیباجة من ثالثة وسبعون مادة تناولت أ
والشروط المتعلقة بصحة الُعھَدة وصالحیات أطراف الُعھَدة ومھام وصالحیات أمین الُعھَدة ومدة 
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الُعھَدة والحاالت التي بمقتضاھا یمكن إنھاء الُعھَدة باإلضافة إلى اختصاصات المحكمة 
ة بتسجیلھا في "سجل بخصوص الُعھَد والعقوبات.  وأشترط القانون ضرورة قیام أمین الُعھَد

 الُعھَد" المنُشأ في مصرف البحرین المركزي.
 

أن إصدار القانون المذكور سوف یعزز مكانة مملكة البحرین كمركز مالي  ومن الجدیر بالذكر
 عالمي ممیز في المنطقة وسیساھم في تطویر منتجات مالیة جدیدة ومبتكرة.

 
 الیا المحمیةبشأن شركات الخ ٢٠١٦لسنة  ٢٢مرسوم بقانون رقم 

 
 اصدار مرسوم بقانون بشأن شركاتفقد تم  بھدف خلق مناخ استثماري جاذب للشركات األجنبیة،

 الخالیا المحمیة.
من أشكال الشركات  جدیداً  وتعتبر شركات الخالیا المحمیة أحد األطر القانونیة التي تمثل شكالً 

ً لنو ع وطبیعة االستثمار، ویكون لكل خلیة التجاریة، وتتألف من نواة وخلیة واحدة أو أكثر وفقا
 أصول والتزامات منفصلة عن األخرى.

 
ً ویستحدث مشروع القانون نوع ً وذلك تماشیاً  اً جدید ا من األطر القانونیة المتعارف علیھا عالمیا

والمؤسسات المالیة، وعلى األخص المؤسسات المالیة األجنبیة المعتادة  المصارفمع احتیاجات 
وعلى درایة بأحكامھ، باإلضافة إلى المؤسسات المالیة المحلیة واإلقلیمیة والتي  على استخدامھ

 بدأت في استخدامھ في اآلونة األخیرة لتوریق األصول اإلسالمیة منھا والتقلیدیة.
 

ھذا وتساعد شركات الخالیا المحمیة المصارف والمؤسسات المالیة على القیام بتأسیس مختلف 
ثماریة الخاصة والجماعیة وتصكیك األصول عن طریق مزاولة أنشطة أنواع الصنادیق االست

التوریق، باإلضافة إلى تسھیل مھمة مدراء التأمین في إنشاء شركات التأمین التابعة لمالكي 
 الشركات التجاریة والصناعیة والطیران.

 
انین الدول ، فقد تم االستئناس بعدد من قوعند إعداد مشروع القانون اإلشارة إلى أنھجدر وت

المتقدمة في مجال الخدمات المالیة منھا قانون جیرزي وجیرنزي وجزر الكایمن والقانون 
السنغافوري والمالیزي وقانون البھامس باإلضافة لقوانین مراكز الخدمات المالیة اإلقلیمیة 

 األخرى. 
 

ة األصول الخلویة راعى القانون حمایونظراً لتنوع وتعدد اإلستثمارات داخل شركة الخالیا فقد 
لدائني شركة الخالیا المحمیة لكل خلیة بشكل منفصل وذلك لتعزیز ثقة المستثمرین وضمان 

 حقوقھم بشكل قانوني وصریح.
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أن إصدار القانون المذكور سوف یُوجد اإلطار القانوني الالزم لتطویر  اإلشارة إلى جدركما ت

ستثمار، كما أنھ سیساعد على تعزیز القدرة منتجات مالیة تقلیدیة وإسالمیة جدیدة وتشجیع اال
 البحرین كمركز مالي مرموق في المنطقة. مملكة التنافسیة ومكانة

 
 بشأن شراكات االستثمار المحدودة ٢٠١٦لسنة  ١٨قانون رقم 

 
ضمن جھود مصرف البحرین المركزي في تعزیز مكانة مملكة البحرین كمركز مالي إقلیمي، 

تشریعات الخدمات المالیة لتعزیز القدرة التنافسیة لھذا القطاع، تم وفي سبیل تحدیث منظومة 
 شراكات االستثمار المحدودة. بشأن  قانوناصدار 

 
ً جدیداً من االشخاص االعتباریة وھي الشراكات " " ، Partnershipsویستحدث القانون نوعا

عي وصنادیق بحیث تستخدم في مزاولة بعض االنشطة المالیة كصنادیق االستثمار الجما
صبحت المملكة الیوم إحدى الدول الرائدة في المنطقة بمجال عمل ألخاص. وقد االستثمار ا

 الصنادیق االستثماریة، ومن شأن القانون أن یتیح الفرصة لمزید من الرواج لھذا القطاع. 
 

 كما تمت صیاغة القانون بشكل مستقل عن بقیة قوانین المملكة، وبالتحدید قانون الشركات
التجاریة، كون طبیعة الشراكات وطریقة عملھا مختلفة عن الشركات، فھي إتفاق بین شركاء 
ولیست مساھمة في رأس مال من قبل مساھمین.  باإلضافة إلى ذلك، إفراد الشراكات بقانون 

إستخدامھ  مستقل معمول بھ في البلدان التي تعتمد ھذا النوع من الھیاكل القانونیة، وذلك لتیسیر
 قبل العاملین في القطاع المصرفي. من 

   
ً لمزاولة االنشطة المالیة  وتمتاز الشراكات عن غیرھا من الھیاكل القانونیة الموجودة حالیا

 : باآلتيالمذكورة في القانون 
 
الشراكات ھیكل قانوني موجود في الكثیر من الدول األجنبیة ذات المراكز المالیة العالمیة،  •

ومالیزیا وجیرزي وجیرنزي وجزر الكیمن وبریطانیا، باالضافة إلى  كنیوزلندا وسنغافورة
ً ضروریاً  بعض الدول المجاورة كقطر واإلمارات حدیثاً، وإن استحداثھ في المملكة بات شیئا

 من شأنھ تعزیز قدرتھا التنافسیة في المنطقة. 
 

قطب االستثمارات الشراكات ھیكل قانوني مألوف بالنسبة للمستثمرین األجانب، وبالتالي یست •
 لكة.مالخارجیة للم
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تسھل عمل مقدمي الخدمات المالیة عن طریق استحداث ھیاكل قانونیة مالئمة بحیث یصبح  •
لدیھم خیارات أكثر عند ھیكلة المنتجات المالیة، وعلى األخص المؤسسات المالیة األجنبیة 

 .المعتادة على استخدام ھذا النوع من الھیاكل، وعلى درایة بأحكامھ
توفر حمایة أكبر للمستثمر من خالل استحداث قانون یحفظ الحقوق ویبین الواجبات  •

ومسؤولیة الشركاء وسداد نصیب الشركاء وتوزیع األرباح، بینما ال توجد نصوص واضحة 
في القوانین الحالیة بشأن حقوق وواجبات المستثمر، وذلك لعدم دخولھ كشریك في الھیكل 

في تلك الھیاكل عن طریق توقیع إتفاقیة إشتراك مع المؤسسة  القانوني، وتكون مشاركتھ
 المالیة المعنیة. 

ستثمار في االستثمارات البدیلة، مثل االستثمار في االسھم الشراكات ھیكل قانوني ممیز لال •
الخاصة ومشاریع البنیة التحتیة. وستكون خیار مفضل لدى منشئي صنادیق االستثمار التي 

المنطقة، حیث ستكون تلك الشراكات ذات شخصیة إعتباریة خلیجیة، تھدف لإلستثمار في 
تخولھا االستفادة من رسوم وضرائب حكومیة مخفضة عند شراء وبیع استثماراتھا، وبالتالي 

 تضمن عوائد أفضل للمستثمرین.  
 

مل ستحداث ھیاكل قانونیة من شأنھا تسھیل عوقد أثنت المؤسسات المالیة على الجھود المبذولة ال
 تلك المؤسسات. 

 
 

   الرقابیة األنظمة تطورات
 

 إدارة المتابعة: مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب
 

طر التنظیمیة األ تعزیزلى إجھوده الرامیة  ٢٠١٦خالل العام  واصل مصرف البحرین المركزي
اإلرھاب، وذلك من خالل زیارات التفتیش تمویل والمتعلقة بحظر ومكافحة غسل األموال 

المیدانیة التي قام بھا المفتشون للمصارف والمؤسسات المالیة المرخصة من قبل المصرف 
ومساعدة تلك المؤسسات لتطویر وتحسین أنظمة الرقابة الداخلیة لدیھا لتتوافق مع القوانین 

المؤسسات لقانون  متثال تلكإى والتشریعات ذات العالقة. تھدف زیارات التفتیش لتقییم مستو
وكافة مجلدات وحدة  البحرین المركزي وقانون مصرف ،اإلرھابتمویل و مكافحة غسل األموال

في الزیارات المیدانیة على مراجعة إجراءات مكافحة غسل األموال  یتم التركیزوالجرائم المالیة. 
وبالتالي المساعدة في  ،لھا وتمویل اإلرھاب واألنظمة والضوابط التابعة للمؤسسات المرخص

 الوقایة والكشف والرصد واإلبالغ عن المعامالت المالیة المشبوھة.
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قام مصرف البحرین المركزي بالتنسیق مع البنك الدولي لتقدیم المساعدة الفنیة في إجراء تقییم 
عمل العن مجموعة  األربعین الصادرةتتطلب التوصیات  حیثالوطني. ى المخاطر على المستو

. وسیقوم الوطنيوعلى المستویین المؤسسي  تقییم منھجي قائم على المخاطر(الفاتف)  المالي
ممثلون عن الوزارات والجھات الحكومیة بجمع وتحلیل البیانات ذات العالقة.  وسیبدأ التقییم 

ي بالتنسیق مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المال ٢٠١٧في  لمملكة البحرین المتبادل
المتبادل في یونیو  أن یتم مناقشة تقریر التقییم لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. ومن المقرر

 جتماع العام لمجموعة العمل المالي.خالل اإل ٢٠١٨
 

متثال الضریبي تفاقیة قانون اإلإكما قامت السلطات المعنیة بمملكة البحرین بتوقیع 
في الوالیات المتحدة األمریكیة. وقامت إدارة  معنیةالسلطات البالتنسیق مع  )FATCA/فاتكا(

المطلوبة بموجب  لتقدیم التقاریر المتابعة بالتنسیق مع الجھات المرخص لھا للتأكد من استعدادھا
  متطلبات الفاتكا.

 
بالتعاون مع وزارة المالیة بالعمل بمراجعة مصرف البحرین المركزي باإلضافة إلى ذلك، یقوم 

فیما یتعلق بالمسائل  )AEOI(داریة والقانونیة لبدء التبادل التلقائي للمعلومات االتفاقیات اإل
جراءات إتخاذ ما یلزم من المالیة المرخصة إل جمیع المؤسسات سیتم مخاطبةو . الضریبیة
المالیة المشتركة  توفیر التقاریر متطلبات معیار الضریبي وتلبیةلالمتثال  ستعدادھاإلضمان 

)CRS(. 
 

 ت الرقابة المصرفیةإدارا
 

واصل مصرف البحرین المركزي خطاه على النھج االستباقي في الرقابة على المصارف 
ً وتعزیزاً لالستقرار المالي وحمایة مصالح العمالء   في قطاعوالمؤسسات المالیة وذلك تحقیقا

تعزیز الخطوات إلى  أدت ھذهالخدمات المصرفیة وتعزیزاً لإلبتكار في السوق المحلي. وقد 
الشفافیة واإلفصاح، فضالً عن توفیر ضمانات كافیة للعمالء. وقد تضمن النھج اإلشرافي 

المعاییر الدولیة وإلى إنتھاج أسلوب رقابة  أفضلالمعمول بھ في المصرف اإلعتماد على تطبیق 
 استباقي لمراقبة المصارف والمؤسسات المالیة.

 
تخاذ اإلجراءات مثالً بإدارة الرقابة المصرفیة بازي، معلى ما تقدم، فقد قام المصرف المرك وبناءً 

 التالیة خالل العام:
 
واصل المصرف المركزي مراقبة تعرضات األطراف  تعرضات األطراف ذات العالقة: •

بھدف ضبط مخاطر التركز  ذات العالقة لدى المصارف المحلیة على أساس شھري
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 لتزام بالتعلیمات الصادرة عنھ.وضمان اإل
 

تطبیق الممارسات السلیمة للمكافآت بحیث تتماشى  بھدفمارسات السلیمة للمكافآت: الم •
مع أفضل الممارسات الدولیة، حیث أصدر مصرف البحرین المركزي تشریعاتھ 

واصل  وقد ،٢٠١٤بخصوص معاییر الممارسات السلیمة للمكافآت للتطبیق في عام 
لھذه التشریعات على  المصارفیع المصرف المركزي عملیة متابعة التطبیق من قبل جم

 .٢٠١٥مكافآت الموظفین المشمولین بالتشریعات لعام 
 

واصلت إدارة الرقابة بالمصرف المركزي مراقبتھا  مراقبة مستوى التعرضات العقاریة: •
على أساس ربع سنوي وذلك للحد  المصارفللتعرضات الخاصة بالقروض العقاریة لدى 

 المتقلب. من التركزات في ھذا القطاع
 

واصل المصرف المركزي رصده لحجم القروض  مراقبة محفظة القروض المتعثرة: •
 على أساس ربع سنوي وذلك بھدف متابعة أیة مؤشرات غیر المصارفالمتعثرة لدى 

على نتائج تقییم المصرف المركزي، قام المصرف  طبیعیة في محافظ القروض. وبناءً 
ابیر وقائیة للحد من التضخم في حجم القروض على ضرورة إتخاذ تد المصارفبحّث 

 المتعثرة.
 

قامت إدارات الرقابة المصرفیة على قطاع المصارف التقلیدیة،  االجتماعات االحترازیة: •
جتماعاً دوریاً مع المصارف والمؤسسات إ ٦٢وذلك ضمن جھودھا الرقابیة والوقائیة بعقد 

ه االجتماعات مناقشة القوائم المالیة المالیة المرخص لھا خالل العام. وتم خالل ھذ
للمصارف واألداء المالي للعام وتوجھات المصارف، إضافة ألمور رقابیة أخرى ذات 

 للمصرف. أھمیة 
 

جتماعات سنویة مع إعقد المصرف المركزي  اجتماعات مناقشة البیانات المالیة: •
ك ، وذل٢٠١٥مالیة لعام وبحضور المدققین الخارجیین لھم لمناقشة البیانات ال المصارف

تتعلق  اً قة علیھا. وشملت المناقشات أمورة البنك للموافقبل أن یتم تقدیمھا لمجلس إدار
عتراف بالدخل وممارسات التقییم واألصول المتعثرة وقائمة المخصصات بأسس تحقق اإل

ومدى كفایتھا وتوزیعات األرباح المقترحة. وقامت إدارات الرقابة المصرفیة خالل 
للسنة السابقة واستراتیجیتھم للسنة المقُبلة وأیة أمور  المصارفالجتماعات بمناقشة أداء ا

 رقابیة أخرى ذات أھمیة للمصرف المركزي.
 

) لسنة ٣٤على ضوء صدور المرسوم بقانون رقم ( ئتمانیة:مركز البحرین للمعلومات اإل •
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سسات المالیة الصادر بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤ ٢٠١٥
قّر بإضافة باب جدید ھو الباب السابع تحت أالذي  ٢٠٠٦) لسنة ٦٤بمرسوم بقانون رقم (

عتماد وثیقة القواعد إنیة، قام مصرف البحرین المركزي بعنوان مراكز المعلومات االئتما
ة عمل مركز البحرین وھي وثیقة تحكم عالق ٢٠١٦المرجعیة لممارسة العمل في یونیو 

 ئتمانیة بأعضاء المركز بما فیھا من األعضاء من الجھات الحكومیة.لمعلومات اإلل
 
بشأن  ٢٠١٦دیسمبر  ٥في  ٢٣٨٩ – ٣وعلى إثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم  •

لى عضویة المركز وتكلیف إالحكومیة على إضافة بعض الوزارات والجھات الموافقة 
المصرف بالتعاون مع شركة بنفت  قام الضم،ستكمال عملیة ین المركزي إلمصرف البحر

 ستكمال عملیة ضم الجھات الحكومیة مع المركز.إبوضع خطة عمل بھدف 
 
والعمل جاري إلنشاء آلیة لربط مراكز المعلومات اإلئتمانیة (أو مایعادلھا) بدول مجلس  •

 .ئتمانیة حول الشركات بدول المجلسإللخلیج العربي لتبادل المعلومات االتعاون لدول ا
 

 المصارفتم استالم خطط التعافي واالنقاذ من  المحلیة ذات األھمیة المنتظمة: المصارف •
المحلیة ذات األھمیة المنتظمة ومراجعتھا حسب توصیات مجلس االستقرار المالي 
والمتطلبات الخاصة بالقطاع المالي بمملكة البحرین. لقد تم الطلب من تلك المصارف 

  المعدة.رحة من قبل المصرف المركزي على الخطط إدخال التعدیالت المقتب
 

الرامیة إلى زیادة فعالیة  المركزي كجزء من جھود مصرف البحرین تعیین خبراء المھام: •
التطبیقات الرقابیة، تم تعیین "خبراء مھام" مؤھلین حسب اإلجراءات المتفق علیھا للقیام 

قد تم تنفیذ مھمتان شملت مصارف بزیارات میدانیة إلى المصارف المرخص لھا وھكذا ف
 تقلیدیة خالل العام.

 
: قام المصرف المركزي بمراجعة مراقبة اجتماعات مجالس اإلدارة والھیكل اإلداري •

وشركات التمویل على أساس سنوي بھدف  المصارفتقاریر الحوكمة المرفوعة من قبل 
ه على مسألة التزام الحضور تقییم أداء مجالس اإلدارة لدیھا. وركزت عملیات المراجعة ھذ

مجالس اإلدارة فضالً عن ھیاكل اللجان المنبثقة عن مجالس  والمشاركة في اجتماعات
اإلدارة وتعیین األعضاء المستقلین، كما تم مراجعة الھیاكل التنظیمیة لبعض من المرخص 

وشركات التمویل، قام المصرف  المصارف.  وكجزء من مراقبتھ للحوكمة لدى لھم
 سال مندوبیھ لحضور اجتماعات الجمعیات العمومیة العادیة وغیر العادیة.بإر

 
بھدف تحقیق الكفاءة في تقدیم  تطبیق التسلیم االلكتروني للتقاریر وتحلیل البیانات: •
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التقاریر الدوریة من قبل الجھات المرخص لھا من قبل مصرف البحرین المركزي، قام 
، یتیح للجھات المرخص لھا ESRADالمعروف بـ المصرف بتحدیث النظام إاللكتروني 

ً كما سیمكن المصرف من إجراء التحالیل المالیة بشكل  تقدیم التقاریر الدوریة إلكترونیا
م مع تطبیقات بازل ئوقد واصلت إدارة الرقابة المصرفیة عملیة تطویر النظام لیتوا آلي. 
٣. 

 :ةالمصرفی ةبالرقا ةدارإالتي تقوم بتقدیمھا  ةنشطومن ضمن األ
 
االلتزام بـ "میثاق أفضل الممارسات حول القروض االستھالكیة ورسوم الخدمات  •

لتزام فیة في المصرف المركزي مراقبتھ إلواصل فریق الرقابة المصرالمصرفیة": 
بشكل  المصارفضمان تعامل  وذلك بھدفوالشركات المالیة ببنود المیثاق،  لمصارفا

 ستھلكین ولضمان تحقیق الشفافیة في ھذه التعامالت.عادل ومسؤول ومعقول مع الم
 

المصرف المركزي وبشكل دائم بمراقبة ومتابعة المصارف  یقوم :للمصارفاإلفصاح العام  •
یر اإلفصاح العام. ولھذا یوشركات التمویل المرخصة للتأكد من مدى التزامھا بضوابط ومعا

العام المدقق من قبل المدققین  طلب المصرف المركزي من المصارف رفع تقریر اإلفصاح
إلى المصرف المركزي.  یستخدم المصرف المركزي ھذا  المصارفالخارجیین لدى 

اإلجراء كأداة لقیاس مدى الشفافیة واإلفصاح الذي یقوم بھ المصرف إلى أصحاب المصلحة 
. وفي ھذا الصدد، قام المصرف المركزي بتطبیق وفرض إطار حول المصرففي 

في حال التأخر في رفع  المصارفلجزائیة یشمل فرض غرامات مالیة على اإلجراءات ا
 التقاریر ذات الحساسیة الوقتیة أو عدم االلتزام بقواعد اإلفصاح. 

 
على التقید بأعلى معاییر  المصارفواصل المصرف المركزي حّث  إجراءات تنفیذیة: •

ذلك تعزیز انضباط المالي وك االلتزام، بھدف الحد من المخاطر تجاه عمالئھم وتجاه النظام
ً لما تتضمنھ المادة  السوق. وبناءً  من قانون المصرف المركزي، فقد  ٣٨على ذلك، ووفقا

إجراء جزائي  ٤٢قامت إدارات الرقابة المصرفیة التقلیدیة في المصرف المركزي بإصدار 
الیة خالل والمؤسسات المالیة التقلیدیة، بما فیھ فرض عقوبات م المصارفضد مجموعة من 

 .٢٠١٦العام 
 

 إدارة مراقبة المؤسسات المالیة اإلسالمیة

 
مصرف في قطاع الجملة  ١٤المؤسسات المالیة اإلسالمیة والتي تشمل  بمراقبةدارة اإل ھذه تقوم
ة واحدة للتمویل ومؤسس یةخارج عوفر ٣تمویل و ةمصارف في قطاع التجزئة وشرك ٦و

 المتناھي الصغر.
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 :٢٠١٦خالل عام  أنشطة اإلدارة وفیما یلي أبرز

 
والذي قامت بتقدیمھ  IFRS٩تنظیم برنامج تدریبي وتعریفي عن المعیار المحاسبي  •

 لجمیع موظفي الرقابة بالمصرف.  EYشركة
 

ھ الصعوبات والتحدیات التي قد تواجاالجتماع مع المدققین الخارجیین بالمملكة لمناقشة  •
 وتقریر مدقق الحسابات الجدید. IFRS٩القطاع المصرفي في تطبیق معیار 

 
والذي قام بدارسة مفصلة لتقییم القطاع   IMFستقبال وفد من صندوق النقد الدوليإ •

المالي اإلسالمي والرد على استفساراتھم وذلك بھدف إصدار مذكرة عن الصیرفة 
 اإلسالمیة في مملكة البحرین.

 
المطورة  Prudential Information Returnsالدوریة  تحدیث التقاریر الرقابیة •

 .٣للمصارف اإلسالمیة بما یتناسب مع المتطلبات الجدیدة لبازل 
 

لتحلیل وتجمیع المعلومات المقدمة من  MISلكتروني جدید إاستحداث نظام معلومات  •
 قبل المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة.

 
یة مع وفد من استعراض تجربة مملكة البحرین ودورھا في دعم الصیرفة اإلسالم •

 مصرف غانا المركزي ووفد رفیع المستوى من روسیا.
 

إدخال الموظفین المستجدین في االدارة في برامج تدریبیة في عدد من المصارف  •
 اإلسالمیة في البحرین لالطالع عن قرب على طبیعة عمل مختلف الدوائر واألقسام.

 
میع دوائر الرقابة بالمصرف عقد ورش عمل تدریبیة داخلیة للموظفین المستجدین من ج •

وذلك تحت االشراف المباشر للمدیر التنفیذي للرقابة المصرفیة حیث یقوم كل موظف 
 بعمل بحث وعرض تفصیلي عن أحد المواضیع المعاصرة في القطاع المصرفي.
 

 والمنعقد في القاھرة. المالیة اإلسالمیة المشاركة في االجتماع السنوي لمجلس الخدمات •
 

 لتفتیشإدارة ا
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أتمت إدارة التفتیش خطة برنامجھا للزیارات المیدانیة للمؤسسات المرخص لھا من قبل 
 اإلدارة منھجیة ھذا وتتبع. ةو محددأالمصرف المركزي، والتي تضمنت تغطیة شاملة 

“CMORTALE” تعتمد على تقییم العناصر التالیة: كفایة رأس المال، جودة اإلدارة،  والتي
 ، إدارة المخاطر، الشفافیة واالفصاح، جودة األصول، السیولة واإلیرادات. مخاطر العملیات

 
لى تعزیز سالمة ومتانة المؤسسات إتھدف منھجیة تركیز المخاطر في تقییم المرخصین المالیین 

لحد من مخاطر جراءات التنظیمیة المطلوبة لل إجراءات میدانیة تشمل تحدید اإلالمالیة من خال
 ال فقدان الثقة في السوق، وكذلك الخسائر للمودعین والمستثمرین. حتمإعسار، واإل

 
خاطر والتي تعني بتقییم مخاطر تطویر منھجیة متقدمة في تقییم المخالل العام واصلت اإلدارة 

عمال، نسبة اخفاق الضوابط والمخاطر النظامیة للمرخصین. سیساھم ھذا المشروع في القیام األ
یتماشى مع أفضل  ھنأر األنظمة لمرخصي المصرف، كما التعثر ومخاطبتقییم محسن الحتماالت 

 التطبیقات الدولیة. 
 

جتماعات اللجنة الفنیة لنظم المدفوعات بدول مجلس التعاون الخلیجي التي إشاركت اإلدارة في 
، والتي ركزت على تعزیز دور ظبيأبوعقدت في الریاض باإلضافة إلى ورشة عمل عقدت في 

 .٢٠١٦تصاالت وذلك خالل عام اإلول الشبكات وحل
 

 إدارة مراقبة األسواق المالیة 
 

تنفیذ بنود خطتھ الرامیة إلى  ، على استكمال٢٠١٦عمل مصرف البحرین المركزي خالل العام 
تطویر وتحدیث البنیة التشریعیة والتنظیمیة والرقابیة المتعلقة بقطاع رأس المال، بما ینسجم مع 

بھذا القطاع وكافة ارسات الدولیة بالتشاور مع الجھات واألطراف المعنیة المعاییر وأفضل المم
ن المصرف وھذه المؤسسات وبالشكل الذي یُمكً  .مكونات القطاع المالي األخرى في البحرین

والجھات، من خلق البیئة المناسبة لتنمیة وتطویر أعمال وأنشطة سوق رأس المال، من خالل 
السوق والتشجیع على تنویع وإدراج وتداول أوراق وأدوات مالیة الترخیص للمزید من مؤسسات 

جدیدة ومبتكرة، بجانب تعزیز معاییر وأنظمة وآلیات الرقابة واإلشراف على كافة أعمال وأنشطة 
على قاعدة التحدید الدقیق والمعالجة  اعتماداً مؤسسات السوق واألسواق المالیة المرخص لھا، 

التداعیات المحتملة لكافة أنواع المخاطر المصاحبة لعملیاتھا  الالزمة، وحمایة القطاع من
جل التأكد من التقید والوفاء أدام اآللیات واألنظمة الكفؤة من بأول، وذلك عبر استخ وأدواتھا أوالً 

بااللتزامات من قبل كافة األطراف المعنیة باالستثمار في األوراق واألدوات المالیة المتداولة 
 وتعزیز ثقة المستثمرین والمتعاملین في ھذه األسواق.   وحمایة حقوقھم،
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 نجازات:التطورات واإل
 واإلشرافیةتطویر األنظمة الرقابیة 

 
عملت إدارة مراقبة األسواق المالیة خالل ھذه الفترة على استكمال البنیة التشریعیة والتنظیمیة 

إلشراف على قطاع رأس المال، بما في ذلك مجلد التعلیمات السادس الخاص بمظلة الرقابة وا
وھدفھا الرئیسي ھو الحفاظ على شفافیة وفعالیة سوق رأس المال لضمان حمایة المستثمرین، 

 وذلك على النحو اآلتي:
 
 توحید اختصاصات المصرف المتعلقة بالشركات المدرجة •
 

ات الشركشراف على الرقابة واإلجراءات المتعلقة بلجھود توحید وتبسیط اإل استكماالً 
والتنظیمیة ذات  نتھاء المصرف من استكمال البنیة التشریعیةإالمساھمة المدرجة، وبعد 

، حتى ٢٠١٥من العام  قام المصرف ابتداءً  س المال في مملكة البحرین،أالعالقة بقطاع ر
ساسیة ظمة األنت الالزمة على عقود التأسیس واألھذه المرحلة، بمتابعة ادخال التعدیال

ً لمتطلبات القانون رقم (للشركات المسا ، بتعدیل بعض ٢٠١٤) لسنة ٥٠ھمة المدرجة طبقا
 أحكام قانون الشركات التجاریة.

 
 تحدیث مجلد التعلیمات السادس الخاص بمظلة الرقابة واالشراف على قطاع رأس المال •
 

س قامت اإلدارة بتحدیث مجلد التعلیمات السادس الخاص بمظلة الرقابة واإلشراف على قطاع رأ
 المال من خالل اآلتي:

 
o  أصدر المصرف تعمیم رقمEDFIS/C/لى الشركات إ، ٢٠١٦مایو  ٣بتاریخ  ٠٣٢/١٦

المدرجة بشأن تحدیث بعض فصول مجلد التعلیمات السادس الخاصة برقابة مؤسسات 
، بشأن شروط وإجراءات ٢٠١٥) لسنة ٢٣على قرار رقم ( سوق رأس المال، بناءً 

ف المركزي للمرشحین لعضویة مجلس إدارة المرخص لھ الحصول على موافقة المصر
و لشغل أي من وظائفھ التنفیذیة والفصل الخاص بإصدار األوراق المالیة لیتضمن أ

ریب المطلوبة لمقدمي كأحد متطلبات الخبرة والمؤھالت والتد ٧٩ Seriesمتطلب 
 س المال.أخدمات سوق ر

 
o  أصدر المصرف تعمیم رقمEDFIS/C/إلى ٢٠١٦سبتمبر  ٢٨بتاریخ  ٠٤٩/١٦ ،

ركات المدرجة والوسطاء وغیرھم من األطراف المعنیة بسوق رأس المال، بشأن الش
التعدیالت على مجلد التعلیمات الخاص بأسواق رأس المال (كورقة استشاریة)، بشأن 
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الفترات الزمنیة الخاصة بطرح األوراق المالیة ونظام حوافز الموظفین، وذلك لتسریع 
یل وتیرة طرح األوراق المالیة وحمایة حقوق الموظفین. وتقوم إدارة مراقبة وتسھ

ً بدراسة التعلیقات المذكورة أعاله لیتم مناقشتھا واتخاذ القرار  األسواق المالیة حالیا
 النھائي بشأنھا.

 
 تطویر معاییر االفصاح والنشر  •
 
، ٢٠١٦ینایر  ٢١ي بتاریخ والثان ٢٠١٦ینایر  ١٧أصدرت اإلدارة تعمیمین، األول بتاریخ  .أ

، بشأن ٢٠١٥) لسنة ٥٤وذلك لتعریف الشركات المساھمة المدرجة بمتطلبات القرار رقم (
اإلفصاح عن البیانات المالیة واجتماعات مجالس االدارة للشركات المساھمة المدرجة، 

، والذي تضمن بعض ٢٠١٥دیسمبر  ٣١بتاریخ  ٣٢٤٢الصادر في الجریدة الرسمیة العدد 
 ، وبالذات بالنسبة للسماح لمجالس٢٠٠٧) لسنة ٤٩لتغیرات الجوھریة على قرار رقم (ا

إدارات الشركات المساھمة المدرجة بعقد اجتماعاتھا خالل فترة التداول، وبالتالي استخدام 
لیات اإلفصاح المناسبة لمثل ھذا التغییر، من خالل نماذج اإلخطار التي تم النص علیھا في آ

ضح التعمیم الثاني آلیة اإلعالن عن البیانات المالیة السنویة المتكاملة والمدققة القرار. ویو
.أ أو ١، كحالة خاصة من خالل تسلیم نموذج اإلخطار٢٠١٥دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 

ساعة  ٢٤.ب بعد انتھاء فترة التداول الیومیة مباشرةً ونشر البیانات المالیة السنویة خالل ١
 ذج اإلخطار. من إعالن نمو

 
أفاد المصرف بورصة البحرین بعدم ممانعتھ المبدئیة على تطبیق نظام اإلفصاح اإللكتروني  .ب

)XBRL(  وأكد المصرف للبورصة على تشجیعھ ودعمھ للمشروع وذلك لتطویر اإلفصاح
 والشفافیة في سوق األوراق المالیة المدرجة.

 
 تعدیل رسوم الترخیص السنویة •

 
 ٢٠٠٧) لسنة ١، بشأن تعدیل القرار رقم (٢٠١٦) لسنة ١ار رقم (قرأصدر المصرف 

بتحدید فئات الرسوم المستحقة عن التراخیص والخدمات التي یقدمھا مصرف البحرین 
، بشأن ٢٠١٦فبرایر  ٤، یوم الخمیس الموافق ٣٢٤٧المركزي في الجریدة الرسمیة العدد 
لمالیة، وبالشكل سواق املین في األلنسبة للوسطاء العاطریقة احتساب رسوم الترخیص با

 ساس الرسم الثابت.أحتساب على تعامالتھم في السوق، بدالً من اإلحجام أالذي یتناسب مع 
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 دوات المالیةتنویع المنتجات واأل •
 

من أجل تحقیق ھدف خلق العمق والتنوع في طبیعة المنتجات واألدوات المالیة التي  .١
 ٧مملكة البحرین، فقد أصدرت اإلدارة بتاریخ  یمكن أن یقدمھا قطاع رأس المال في

على قیام بورصة البحرین بتنظیم وتشغیل سوق إلدراج موافقتھا النھائیة  ٢٠١٦سبتمبر 
 Bahrain)وتداول األوراق المالیة الصادرة عن الشركات المقفلة والصغیرة والمتوسطة 

Investment Market (BIM) Rules) ي، وذلك كسوق مستقل عن السوق الرئیس
من أجل استقطاب ھذه الشركات والمتعاملین مع أسھمھا سواء من داخل مملكة البحرین 

 أو خارجھا.
 

ستثمار جراءات تداول وحدات صنادیق اإلإعد موافقة المصرف على دلیل نظم وب .٢
، وإطالق بورصة البحرین لسوق وحدات صنادیق ٢٠١٥أبریل  ١٦العقاریة بتاریخ 

، تم إدراج أول صندوق استثمار عقاري ٢٠١٦مارس  ٧اریخ االستثمار العقاریة بت
)REIT(  دیسمبر  ٢٩في بورصة البحرین بعد الحصول على موافقة المصرف بتاریخ

٢٠١٦. 
 

وفي نفس االتجاه فقد وافق المصرف على قیام بورصة البحرین، بعد التنسیق مع  .٣
ً لمبادئ ومتطلبات وفقسھم، عنیة بتقدیم خدمة المرابحة في األالمؤسسات المالیة الم ا

سالمیة، والتي تم االعالن عنھا ومن المؤمل البدء في تقدیمھا خالل المرحلة الشریعة اإل
 القادمة.

 
 إدخال خدمة البیع على المكشوف وإقراض األوراق المالیة •
 

ً لمتطلبات قانون المصرف أیة التشریعیة والتنظیمیة لقطاع راستكماالً للبن س المال، ووفقا
 ً عد المصرف المسودة الخاصة بمتطلبات أ) منھ على وجھ التحدید، فقد ٩٢( والمادة عموما

والتي من المؤمل  وراق المالیةألراض اتومعاییر تقدیم خدمة البیع على المكشوف وإق
 اصدارھا خالل المرحلة القادمة.

 
 أسواق التداول وغرف التسویة والتقاص:  •
 

 بورصة البحرین:
ملیون دوالر،  ١٠٠برأسمال  ٢٠١٦یونیو  ١٣في  ین للسیولةتم إطالق صندوق البحر .١

والذي كان ثمرة التعاون والتنسیق بین المصرف وبورصة البحرین وشركة األوراق المالیة 
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واالستثمار (سیكو) وعدد من المستثمرین المؤسسین وذلك لتنشیط حركة التداول وتعزیز 
 السیولة في بورصة البحرین.

 
موافقتھ المبدئیة بخصوص إنشاء شركة البحرین  ٢٠١٧ینایر  ٨منح المصرف بتاریخ  .٢

للمقاصة ش.م.ب (مقفلة) وھي مؤسسة مستقلة تتعھد بالقیام بعملیات التقاص والتسویة 
واإلیداع المركزي لبورصة البحرین. وفي الوقت الحالي، تعمل بورصة البحرین على 

لموافقة النھائیة في أقرب فرصة تزوید المصرف بالوثائق المطلوبة من أجل الحصول على ا
 ممكنة.

 
جتماعات مع بورصة البحرین، إیواصل المصرف متابعتھ الحثیثة، عن طریق عقد عدة  .٣

ستكمال المتطلبات واإلجراءات القانونیة الخاصة بتنظیم بورصة البحرین كمؤسسة ذاتیة إل
 التنظیم وتعزیز كفائتھا في ھذا الشأن، وفي ھذا الصدد:

 
لبورصة البحرین، وذلك في أعقاب  ٢٠١٦أكتوبر  ١٧رة خطاباً بتاریخ أصدرت اإلدا •

تقدیم البورصة مقترحاً بغرض تبسیط ترتیبات تعامالتھا مع مختلف إدارات المصرف 
بغرض تعزیز كفاءة عملھا كمؤسسة ذاتیة التنظیم. ولذلك عین المصرف قسم مراقبة 

لیة كحلقة وصل لتیسییر مؤسسات سوق رأس المال بإدارة مراقبة األسواق الما
 تعامالت البورصة مع المصرف.

ینایر  ١٥أصدرت اإلدارة موافقتھا على المبادئ التوجیھیة لصناعة السوق بتاریخ  •
 المقدمة من البورصة. ٢٠١٧

ً على إستكمال مجلد التعلیمات الخاص بھا، وبالتحدید مسودة  • وتعمل البورصة حالیا
، واإلجراءات الخاصة )Listing Rules(اج اإلجراءات التنظیمیة الخاصة باإلدر

، وقواعد إدراج صنادیق اإلستثمار، كجزء من )CSD Rules(بالتسویة والتقاص 
 مجلد التعلیمات.

 
 سوق البحرین المالي:

 
أصدر المصرف خطاب عدم ممانعة على تمدید تاریخ إعادة تشغیل العملیات لكل من سوق 

للمقاصة  بي أف أكسوشركة  (Bahrain Financial Exchange (BFX))البحرین المالي 
 ٣٠إلى تاریخ  )(BFX Clearing and Depository Corporation (BCDC)واإلیداع 

. وفي الوقت ذاتھ، فإن الشركتان المذكورتان بحاجة إلى اتخاذ التدابیر الالزمة ٢٠١٧یونیو 
ي موعد ال یتجاوز الموعد الستكمال جمیع المتطلبات العالقة لغرض استئناف عملیات التداول ف

 النھائي المحدد أعاله.
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 سوق االصدارات األولیة: •
 

، بإصدار عدم ممانعة المصرف على ٢٠١٦قامت إدارة مراقبة األسواق المالیة خالل عام 
نشرة إصدار عام  ٥٧نشرة إصدار لالكتتابات العامة والخاصة (مقارنة مع  ٦٢استخدام 
ً لمتطلبات الفصل الخاص إن طمئنان والتأكد م)، بعد اإل٢٠١٥ كتمال بیاناتھا ومعلوماتھا وفقا

بإصدار وطرح األوراق المالیة من المجلد السادس الخاص بسوق رأس المال ضمن مجلد 
 التعلیمات الصادر عن مصرف البحرین المركزي، على النحو اآلتي:

 
نوع موافقة 
 المصرف

 قیمة اإلصدارات$
عدد 

 اإلصدارات
 إلصدارنوع ا طریقة الطرح

تسجیل وفقاً للمادة 
)٨١( 

٢٤ ١٦٨٦١٣٧٠٩٣ 
االكتتاب 
 الخاص 

 األسھم العادیة
تسجیل وفقاً للمادة 

)٨١( 
 حقوق األولویة ١ ٢٢٨٩٨٢٧٤٢

تسجیل وفقاً للمادة 
)٨١( 

 حكومیة ٢ ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠
 السندات التقلیدیة

مستثناة من المادة 
)٨١( 

١ ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠ 
االكتتاب 
 الخاص

 ً للمادة  تسجیل وفقا
)٨١( 

 الصكوك اإلسالمیة حكومیة ١ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مستثناة من المادة 
)٨١( 

٣٣ ٤٨١٣٣٩٩٣٧ 
االكتتاب 
 الخاص

المنتجات المالیة 
 المركبة

 المجموع   ٦٢ ٧٤٩٦٤٥٩٧٧٢  

 
 ٨.٩ملیار دوالر أمریكي (مقارنة مع  ٧.٥وقد بلغ إجمالي قیمة ھذه اإلصدارات مجتمعة 

ملیار  ١.٦للسندات الحكومیة بقیمة ین )، من بینھا، إصدار٢٠١٥ام ملیار دوالر أمریكي ع
 )،٢٠١٥ملیار دوالر أمریكي عام  ١.٥دوالر أمریكي (مقارنة مع اصدار واحد بقیمة 

ملیار دوالر أمریكي (مقارنة  ٢.٥لالكتتاب الخاص في السندات التقلیدیة بقیمة  واحد إصدار
سھم ولویة على األواصدار واحد للحقوق األ )٢٠١٥ملیار دوالر أمریكي عام  ٥.٢٩مع 

ملیون دوالر أمریكي عام  ٥٣ملیون دوالر أمریكي (مقارنة مع  ٢٢٩العادیة بقیمة 
ملیار دوالر  ١.٦٩كتتاب الخاص في األسھم العادیة بقیمة لإل إصداراً  ٢٤، و)٢٠١٥

صكوك وإصدار واحد لل )،٢٠١٥ملیار دوالر أمریكي عام  ١.٢٧أمریكي (مقارنة مع 
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كتتاب الخاص في المنتجات لإل إصداراً  ٣٣بقیمة ملیار دوالر واإلسالمیة الحكومیة 
ملیون دوالر  ٢٤٣ملیون دوالر أمریكي (مقارنة مع  ٤٨١والمشتقات المالیة المركبة بقیمة 

ً بأن ھذه االصدارات مخصصة فقط )، علم٢٠١٥أمریكي عام  لمؤھلین، لى المستثمرین اإا
 و تداولھا في السوق.أ وال یمكن ادراجھا

 
 اإلدراج •
 
 على إدراج: ٢٠١٦ینایر  ٢٧أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالیة موافقتھا بتاریخ  .١

 
أذونات الخزینة القصیرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة البحرین دراج إطلب  ٤٧ .أ

 ملیار دینار بحریني.  ٣.٣اصدار بلغت  ة، بإجمالي قیمشھور ٣ستحقاق إلفترة 
 
أذونات الخزینة القصیرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة البحرین دراج إطلب  ١٧ .ب

 ملیون دینار بحریني.  ٥٩٥اصدار بلغت  ة، بإجمالي قیمشھور ٦ستحقاق إلفترة 
 
أذونات الخزینة القصیرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة البحرین دراج إ اتطلب ٨ .ت

 ملیار دینار بحریني.  ١.٦ر بلغت ، بإجمالي قیمة اصداشھر ١٢ستحقاق إلفترة 
 

جارة اإلسالمیة قصیرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة صكوك اإلدراج لإطلب  ١٧ .ث
 ملیون دینار بحریني.  ٤١٢صدار بلغت إ، بإجمالي قیمة شھور ٦ستحقاق إالبحرین لفترة 

 
 ١٠اریخ دراج لسندات التطویر الحكومیة بتإأصدرت اإلدارة الموافقة على ثالثة طلبات  .٢

ملیون  ٧٨٥، بإجمالي قیمة اصدار بلغت ٢٠١٦نوفمبر من العام  ١٤یولیو و ٢١مایو، 
 دینار بحریني.

 
 ٢٨دراج صندوق عھدة بنك اإلسكان العقاریة بتاریخ إأصدرت اإلدارة الموافقة على طلب  .٣

ملیون دینار بحریني، وھو یعد األدراج  ١٩٨صدار بلغت إ، بإجمالي قیمة ٢٠١٦دیسمبر 
 ول من نوعھ لوحدات الصنادیق االستثماریة العقاریة في بورصة البحرین.األ

 
 تطبیق معاییر اإلفصاح والنشر: •
 
لتزمت جمیع الشركات المدرجة بمتطلب إخطار بورصة البحرین عن مواعید انعقاد إ .١

، ٢٠١٦جتماعات مجالس إدارتھا التي یتم فیھا مناقشة البیانات المالیة المرحلیة للعام إ
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ً للقرار رقم ( أیام من نھایة ٥قبل  ، بشأن ٢٠١٥) لسنة ٥٤الربع المعني وذلك طبقا
اإلفصاح ونشر البیانات المالیة السنویة والفصلیة، واإلخطار بمواعید اجتماعات مجالس 

ماعدا بنك طیب، وذلك لمدرجة لمناقشة البیانات المالیة فیإدارات الشركات المساھمة ا
 ي بورصة البحرین.سھمھا فأتداول على لوقف ال

 
لتزمت جمیع الشركات المساھمة المدرجة بنشر بیاناتھا المالیة السنویة المتكاملة المدققة إ .٢

، على الموقع االلكتروني لبورصة البحرین، ونشر القوائم المالیة ٢٠١٥للسنة المالیة 
لسنة  )٥٤الخمس الرئیسیة في جریدتین محلیتین كحد أدني، طبقاً لمتطلبات القرار رقم (

ً من تاریخ ٦٠خالل مدة ال تتجاوز ( ،٢٠١٥ نتھاء السنة المالیة، فیما عدا بنك إ) یوما
 طیب.
لتزمت جمیع الشركات المدرجة بعقد اجتماعات الجمعیة العامة العادیة السنویة إكذلك 
 ، فیما عدا بنك طیب.٢٠١٦یوماً من تاریخ انتھاء السنة المالیة  ٩٠خالل 

 
ول للربع األ ھت المدرجة بنشر بیاناتھا المالیة المرحلیة المراجعجمیع الشركا تلتزمإ .٣

ً بعد انتھاء الربع المعني سواًء على ٤٥والثاني والثالث على التوالي خالل مدة ( ) یوما
الموقع االلكتروني لبورصة البحرین ونشر القوائم المالیة الخمس الرئیسة في جریدتین 

 ، فیما عدا بنك طیب.٢٠١٥) لسنة ٥٤م (محلیتین كحد أدني، طبقاً للقرار رق
 

 :المتابعة والتنفیذ •
 
 دقة وشمولیة الردود المستلمة بشأن بعض االستفسارات الرقابیة .١

 
حدى األسواق المالیة المرخص لھا إأصدرت إدارة مراقبة األسواق المالیة رسالة تذكیر إلى 

فیما یتعلق بتعلیمات  لتزامھا بمتطلبات المصرفإبشأن عدم  ٢٠١٦اكتوبر  ٢٧بتاریخ 
تعلیمات مراقبة السوق والتحقیق والتنفیذ من مجلد التعلیمات السادس واألسواق والبورصات 

ستفسارات اإلدارة بشأن وجود حالة إوذلك لعدم دقة وشمولیة الردود المستلمة بخصوص 
 ً  منھا. اشتباه في سلوك غیر مالئم مما یستوجب رداً وإیضاحا

 
 ع االلكترونیة لألسواق المالیة المرخص لھاالرقابة على المواق .٢

 
حدى األسواق المالیة المرخص لھا إأصدرت إدارة مراقبة األسواق المالیة رسالة تذكیر إلى 

حدى الشركات إبشأن عدم نشر األخبار الجوھریة المرسلة من  ٢٠١٦دیسمبر  ٦بتاریخ 
 ٥صحف المحلیة في ، والخبر نفسھ تم نشره في ال٢٠١٦نوفمبر  ١٧المدرجة بتاریخ 
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وقد قامت اإلدارة بإشعار السوق المرخص لھ بأھمیة نشر األخبار التي یتم  ٢٠١٦دیسمبر 
 تسلیمھا من قبل الشركات المدرجة.

 
 ٢٠١٧رسوم الترخیص السنویة لعام  .٣

 
وذلك بشأن التأخیر في دفع  ٢٠١٦دیسمبر  ٢٠أصدرت اإلدارة ثالثة رسائل تذكیر بتاریخ 

سنویة المفروضة في الوقت المحدد طبقاً لمجلد التوجیھات السادس والذي رسوم الترخیص ال
دیسمبر  ١في  ٢٠١٧لسنة تزام بدفع رسوم الترخیص السنویة من خاللھما یتوجب االل

٢٠١٦. 
 
 سھم في الشركة المدرجةتطلبات التقریر الشھري لملكیة األاالخطار عن عدم االلتزام بم .٤

 
التقریر الشھري لإلفصاح عن لتزامھا بتسلیم إبعدم  الشركات المدرجة خطار بعضإتم 

فصاح عن المساھمین واالالتغییر في نسب التملك في الشركة المدرجة في بورصة البحرین 
المعتمد وعبر  )ESRAD(وأكثر، من خالل برنامج  ٪٥الذین یملكون نسبة  الرئیسین فیھا

یام عمل من تاریخ أ ٥ تزید عن لمصرف خالل مدة الالبرید االلكتروني والمتوجب تسلیمھ ل
 نتھاء الشھر المعني.إ
  

 
سھم في تطلبات التقریر الشھري لملكیة األعدد حاالت عدم االلتزام بم

 الشركة المدرجة في عام:
 

 نسبة التغیر
٢٠١٥ ٢٠١٦ 
١١٠ ١٠ ٢١٪ 

 
علق لى إحدى الشركات المدرجة فیما یتإلى ذلك، أصدرت اإلدارة رسالة تذكیر إباإلضافة 

سھم في الشركة المدرجة الذي من خاللھ تم الكشف عن بمضمون التقریر الشھري لملكیة األ
 ملكیات خاطئة.

  
 االخطار عن عدم االلتزام بمعاییر االفصاح والنشر والقرارات المعنیة  .٥

 
 لتزامھا بمعاییر االفصاح والنشر والقراراتإخطار بعض الشركات المدرجة بعدم اتم 

نویة المدققة عمال والبیانات المالیة الربعیة المراجعة، والسلقة بنشر نتائج األالمعنیة المتع
نجلیزیة، وتسلیمھا إلى بورصة البحرین مع مقارنتھا بالنتائج والبیانات باللغة العربیة واإل
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 ١٣المالیة للفترات السابقة المماثلة لھا من خالل نشر تصریحات صحفیة. وقد بلغ عددھا 
 شركة.

 
لتزام بأخذ موافقة حدى الشركات المدرجة بشأن عدم اإلم إصدار رسالة إخطار إلى إكذلك ت

 جتماع الجمعیة العامة العادیة.إالمصرف قبل نشر جدول أعمال 
 
 االخطار عن عدم االلتزام بتسلیم التقریر السنوي لتعامالت المطلعین .٦

 
یر السنوي م بتسلیم التقرلتزالعدم اإل شركتین مدرجتین،لى إصدرت اإلدارة رسالة إخطار أ

شخاص الرئیسیین المراجع من قبل المدقق الداخلي، في الموعد لتعامالت المطلعین واأل
نعقاد الجمعیة العامة العادیة للشركة طبقاً إأیام من تاریخ  ١٠ال تتجاوز عن  المحدد بمدة

 مجلد التوجیھات السادس.للفصل الخاص بحظر حاالت التالعب في السوق من 
 
 رباحات اإلعالن عن التوصیة بتوزیع األخطار عن عدم االلتزام بمتطلباال .٧

 
ً لمعاییر اإل صدار إرباح المقترح توزیعھا، تم عالن عن األفصاح والنشر بشأن اإلطبقا

لى إحدى الشركات المدرجة بخصوص عدم نشر التوصیة بالمستوى إرسالة تذكیر 
أخرى وذلك لعدم االلتزام بنشر  صدار إخطار آخر إلى شركة مدرجةإم المطلوب، وت

 توصیة وذلك للتأكید على ضرورة النشر وعدم تكرار عدم االلتزام.ال
 
خطار عن عدم االلتزام بالمتطلبات المتعلقة بتداول المساھمین الرئیسین (بنسبة الملكیة اإل .٨

 وأكثر) ٪٥.٠
 

جلد التوجیھات لتزامھا بملعدم  لى إحدى الشركات المدرجةإخطار إوجھت اإلدارة رسالة 
وأكثر في أي ورقة  ٪٥.٠لى إالمساھمین الذین تصل نسبة ملكیتھم  بإلزامفیما یتعلق  السادس

 مالیة مدرجة، أن یتم تنفیذ جمیع معامالتھم على تلك األوراق المالیة في بورصة البحرین.
 

ھات لتزامھا بمجلد التوجیإأخرى لذات الشركة المدرجة لعدم  خطارإكذلك أصدرت رسالة 
السادس فیما یتعلق بضرورة حصول المساھم على الموافقة المسبقة من المصرف لتنفیذ أي 

وأكثر في أي شركة مدرجة أو أي زیادة أخرى بنسبة  ٪١٠معاملة تؤدي إلى نسبة ملكیة 
 أو أكثر من ھذه النسبة. ٪١
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 لتزام بخصوص اتفاقیة إدارة محفظةخطار عن عدم اإلاإل .٩
 
لتزامھا بمتطلبات اإلدارة إلى إحدى الشركات المدرجة لعدم إخطار إ جھت اإلدارة رسالةو

سھم الخزینة) في األسواق المالیة األخرى لدى أبخصوص إیداع جمیع األسھم المشتراه (
   مركز اإلیداع المركزي ببورصة البحرین.

 
 الوقف المؤقت عن التداول  .١٠

 
وتعلیق تداول أسھم مجموعة  ٢٠١٦ فبرایر ١٦تم تعلیق التداول على أسھم إنوفست بتاریخ  .أ

 لتزام إنوفست بمتطلباتإ، وذلك نتیجة عدم ٢٠١٦فبرایر  ٢٥ف اتش المالیة بتاریخ إجي 
) لسنة ٥٤ف اتش المالیة بقرار (إییر اإلفصاح والنشر، ومجموعة جي من معا )٦٥(المادة 
كات المساھمة جتماعات مجالس اإلدارة للشرإالمالیة وبشأن االفصاح عن البیانات  ٢٠١٥

، ٢٠١٦فبرایر  ١٦خ المدرجة. وقد تم إعادة التداول على أسھم إنوفست في الیوم نفسھ بتاری
 .٢٠١٦فبرایر  ٢٩ف اتش المالیة بتاریخ إوعلى أسھم جي 

 
لك نتیجة ، وذ٢٠١٦فبرایر  ١٨تم تعلیق التداول على أسھم شركة البحرین للسیاحة بتاریخ  .ب

فصاح عن البیانات المالیة بشأن اإل ٢٠١٥) لسنة ٥٤(بات قرار بمتطللتزامھا إعدم 
م واجتماعات مجالس اإلدارة للشركات المساھمة المدرجة وذلك فیما یتعلق بتسلیم القوائ

 ساعة وعشرین ربعةأال تتجاوز  مدة لى بورصة البحرین خاللإالمالیة المدققة لنھایة العام 
وقد تم إعادة التداول على أسھم شركة  لشركة.ا ألعمال المالیة من تاریخ اإلخطار عن النتائج

وذلك بعد قیام الشركة بتسلیم القوائم ونشرھا  ٢٠١٦فبرایر  ٢١البحرین للسیاحة بتاریخ 
 على الموقع االلكتروني للبورصة.

 
، وذلك نتیجة ٢٠١٦أغسطس  ١٤ھلیة بتاریخ لتداول على أسھم شركة التأمین األتم تعلیق ا .ت

ستحواذ على أسھم الشركة من قبل عن معلومات جوھریة متصلة باإل صاحلتزامھا باإلفإعدم 
ً مع معاییر اإلفصاح والنشر ومجلد  مجموعة سولیدرتي القابضة ش.م.ب. وذلك تناقضا

ندماج الخاصة بأسواق رأس المال. ستحواذ واإلت السادس فیما یتعلق بتعلیمات اإلالتوجیھا
أغسطس  ١٤ھلیة في الیوم نفسھ بتاریخ ین األلتداول على أسھم شركة التأموقد تم إعادة ا

 وذلك بعد قیام الشركة باإلفصاح عن المعلومة الجوھریة المتعلقة باالستحواذ. ٢٠١٦
 
 إلغاء اإلدراج .١١
 

 أصدر المصرف الموافقة على إلغاء اإلدراج من لوائح بورصة البحرین لكل من:
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لمخالفتھا قواعد اإلدراج  ، وذلك٢٠١٦سبتمبر  ٢٦المجموعة الخلیجیة للمال بتاریخ  •

بَل المصرف والبورصة. وتم إخطار وزارة الصناعة واألنظمة المعمول بھا من قِ 
 ١الشركة من لوائح البورصة في تاریخ  والتجارة والسیاحة بھذا الشأن، وتم شطب

 .٢٠١٦دیسمبر 
 .٢٠١٦مارس  ٩على طلب من الشركة، وذلك في  بیت االستثمار الخلیجي بناءً  •
أبریل  ٧نتھاء االستحقاق وذلك في إل ) نظراً ١٧رة الحكومیة (االصدار جاإلصكوك ا •

٢٠١٦. 
یولیو  ٤ستحقاق وذلك في النتھاء اإل نظراً  (GDEV.BND)سندات التنمیة الحكومیة  •

٢٠١٦. 
 .شھر ١٢إصدارین ألذونات الخزینة قصیرة األجل لفترة استحقاق  •
 .شھور ٦استحقاق  إصدارات ألذونات الخزینة قصیرة األجل لفترة ٩ •
 .شھور ٣إصدار ألذونات الخزینة قصیرة األجل لفترة استحقاق  ٢١ •
 .شھور ٦جارة اإلسالمیة قصیرة األجل لفترة استحقاق إصدارات لصكوك اإل ٨ •

 
 عملیات السیطرة والدمج واالستحواذ 

 
 إستحواذ مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب على شركة البحرین للسیاحة ش.م.ب .١

 
إدارة مراقبة األسواق المالیة بمصرف البحرین المركزي بمراقبة العرض الطوعي قامت 

من األسھم العادیة  ٪١٠٠المشروط المقدم من مجموعة فنادق الخلیج ش.م.ب لالستحواذ على 
الصادرة والمدفوعة لشركة البحرین للسیاحة ش.م.ب من خالل تبادل األوراق المالیة. وكذلك 

المقدم من شركة الجزیرة للسیاحة ش.م.ب (م) لالستحواذ على نسبة  العرض الطوعي المشروط
من األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة لشركة البحرین  ٪١٠٠وحتى  ٪٥١تتراوح ما بین 

 للسیاحة ش.م.ب من خالل النقد مقابل األسھم.
 

ي تتضمن أصدرت اإلدارة موافقتھا على جمیع الوثائق المتعلقة بالعروض والتعلیھ،  وبناءً 
رسائل النیة المؤكدة لتقدیم العرض، وثائق العرض الخاصة بمقدمي العرض والتعمیم الدوري 
لمجلس إدارة متلقي العرض واستمارة القبول ونقل الملكیة، باإلضافة إلى جمیع اإلعالنات 

ً لمتطلبات مجلد  والتي أُعدتالصادرة من قبل مقدمي ومتلقي العرض المتعلقة بالعرض  وفقا
تعلیمات السادس الصادر عن مصرف البحرین المركزي الفصل الخاص لعملیات السیطرة ال

 والدمج واالستحواذ.
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 ٪١٠٠، وذلك باستحواذ مجموعة فنادق الخلیج على ٢٠١٦مایو  ١٢ بتاریخوقد انتھى العرض 
 من األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة لشركة البحرین للسیاحة.

 
شركة األھلیة الي القابضة ش.م.ب (م) على حصة مسیطرة في استحواذ مجموعة سولیدرت .٢

 للتأمین ش.م.ب 
 

قامت إدارة مراقبة األسواق المالیة بمصرف البحرین المركزي بمراقبة العرض الطوعي 
تي القابضة ش.م.ب (م) لالستحواذ على ما یصل إلى رالمشروط المقدم من مجموعة سولید

لمدفوعة لشركة األھلیة للتأمین ش.م.ب شریطة االستحواذ من األسھم العادیة الصادرة وا ٪١٠٠
 على األقل من أسھم رأس المال الصادرة لشركة األھلیة للتأمین نقداً. ٪٥١على 

 
أصدرت اإلدارة موافقتھا على جمیع الوثائق المتعلقة بالعرض والتي تتضمن رسالة علیھ،  وبناءً 

اصة بمقدم العرض والتعمیم الدوري لمجلس إدارة النیة المؤكدة لتقدیم العرض، وثیقة العرض الخ
متلقي العرض واستمارة القبول ونقل الملكیة، باإلضافة إلى جمیع اإلعالنات الصادرة من قبل 
ً لمتطلبات مجلد التعلیمات السادس  مقدم ومتلقي العرض المتعلقة بالعرض والتي أُعدت وفقا

 عملیات السیطرة والدمج واالستحواذ.الصادر عن مصرف البحرین المركزي الفصل الخاص ل
 

، وذلك باستحواذ مجموعة سولیدرتي القابضة على ٢٠١٧ینایر  ٢وقد انتھى العرض بتاریخ 
 من األسھم العادیة الصادرة والمدفوعة لشركة األھلیة للتأمین. ٪٧١.٤٦

 
 بیع وتملك حصص مؤثرة في الشركات المدرجة عملیات

 
 یجي التجاري ش.م.ببیع حصة مؤثرة في المصرف الخل •
 

على طلب شركة اإلمتیاز االستثماریة ش.م.ك.ع لبیع  ٢٠١٦نوفمبر  ٢٩وافقت اإلدارة بتاریخ 
في المصرف الخلیجي التجاري، وقد تم بیع الحصة كاملةً كدفعة واحدة  ٪١٤.٠١ملكیتھا والبالغة 

ألوامر الخاصة، ، من خالل تنفیذھا في سوق ا٢٠١٦دیسمبر  ٢٥في بورصة البحرین یوم األحد 
 إلى شركة شعاع كابیتال اإلمارتیة.

 
 العمل الخلیجي المشترك: •

 
قرار القواعد إستكمال صیاغة وجتماعات فرق العمل المشكلة إلإشارك المصرف في  .١

، حیث شارك ٢٠١٦خالل العام  سواق المالیة في دول المجلسالموحدة لتكامل األ
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ولیة واالكتتابات صدارات األاإلالتاسع عشر لفریق عمل  جتماعالمصرف في اإل
باألسواق المالیة، واالجتماع الثاني عشر لفریق عمل االشراف والرقابة على االسواق 

، واالجتماع الثاني لفریق عمل استراتیجیة تكامل األسواق المالیة بدول المجلس، المالیة
سواق االجتماع الخامس لفریق عمل المسؤولین عن التدریب بالجھات المنظمة لألو

 المالیة بدول المجلس.
 
جلس التعاون الحلقة النقاشیة المشتركة لھیئات أسواق المال بدول م شارك المصرف في .٢

 ٤-٣ثنین الموافق حد واألدولة الكویت، وذلك یومي األفي ، والمقامة لدول الخلیج العربیة
ومدى ، وتم عرض نماذج للمخالفات من الدول المشاركة خالل الیومین ٢٠١٦أكتوبر 

صعوبة التعامل معھا وإثبات السلوكیات المخالفة واالنتفاع منھا والتعمد فیھا، كما تم 
مناقشة الحلول والممارسات التي تتبعھا الھیئات في التعامل في مثل ھذه المخالفات 
وتبادل الخبرات فیما بینھم، وطرح الصعوبات والتحدیات التي تواجھ الھیئات الرقابیة 

الت المشتبھ في مخالفتھا لألنظمة والقوانین وفي إثبات التعمد في بعد رصد التعام
 ارتكاب السلوك المخالف.

 
ؤساء ھیئات األسواق جتماع الرابع عشر والخامس عشر للجنة رشارك المصرف في اإل .٣

سبتمبر  ٢٥و، ٢٠١٦ابریل  ٣و من یعادلھم) بدول المجلس، وذلك بتاریخ أالمالیة (
 ، على التوالي.٢٠١٦

 
دارات الجھات إبع للجنة الوزاریة لرؤساء مجالس جتماع السااإل ك المصرف فيشار .٤

المنظمة لألسواق المالیة بدول المجلس المنعقد في مدینة الریاض بالمملكة العربیة 
، بوفد برئاسة سعادة محافظ مصرف البحرین ٢٠١٦نوفمبر  ٢٧السعودیة، بتاریخ 

 المركزي.
 

ة للمجلس الوزاري للرفع للمجلس األعلى بتقریر یشیر التوصیجتماع أھم نتائج اإل ومن
سواق المالیة بدول ن اللجنة الوزاریة لرؤساء مجالس إدارات الجھات المنظمة لألألى إ

جراء دراسة حول استراتیجیة وآلیات تحقیق تكامل األسواق المالیة إالمجلس، بصدد 
ن الدراسة، سیكون ھناك لیھا مإبدول المجلس، وفي ضوء النتائج التي سیتم التوصل 

من  ةوضوح في منظومة القواعد والمبادئ التي تم اعتمادھا حتى اآلن بصفة استرشادی
 مقام المجلس األعلى.
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جتماع التشاوري المغلق لرؤساء ھیئات األسواق المالیة بدول شارك المصرف في اإل .٥
بوفد برئاسة ، ٢٠١٦دیسمبر  ٢٢المجلس المنعقد بدولة الكویت یوم الخمیس الموافق 

 المدیر التنفیذي للرقابة على المؤسسات المالیة.
 

 ةالمؤسسات المالی ةإدارة مراقب
 

 وھيالمالیة،  من المؤسساتعدد  مراقبة على مھام إدارة مراقبة المؤسسات المالیة تشتمل
ھد ومقدمي الخدمات وشركات الصرافة ومقدمي خدمات العُ  ٣و ٢و ١ات فئالشركات االستثمار 

ستثماریة باإلضافة إلى مقدمي الخدمات ي والمكاتب التمثیلیة للشركات اإلاندة للقطاع المالالمس
 اإلداریة والتسجیل.  

إلزام الشركات المرخصة الخاضعة لرقابتھا  على وتحرص اإلدارة من خالل مسؤولیاتھا الرقابیة
بتلك الشركات  متعلقةبتطبیق متطلبات قانون مصرف البحرین المركزي باإلضافة إلى األنظمة ال

 الخامس.والرابع مجلد التوجیھات من خالل 
 

ً والمنشأة دارة بترخیص وتسجیل الصنادیق اإلعنى اإلباإلضافة إلى ذلك تُ  ستثماریة المنشأة محلیا
 ً مجلد التوجیھات المدرجة في  للقواعدخارج المملكة.  حیث تتم عملیة مراقبة الصنادیق تبعا

 ستثمار الجماعي.اإل بصنادیق السابع والخاص
 

المتبع في مراقبة الشركات عبر  نھجھا ٢٠١٦خالل عام  واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالیة
استخدامھا مختلف األدوات الرقابیة، كالتقاریر التحلیلیة والتفصیلیة للشركات وعقد االجتماعات 

ق الداخلي مع إدارات الشركات المرخص لھا وطلب المعلومات من القطاع والتنسی إداراتمع 
المصرف، باإلضافة إلى المراقبة المستمرة لوضع الشركات عن طریق التواصل المستمر وتبادل 

 المراسالت.
 

ستثماریة الجماعیة، دأبت اإلدارة على ھا الرقابي على قطاع الصنادیق اإلوباالستناد إلى دور
تلك متثال إیق االستثماریة وضمان قطاع الصناد لمراقبةاستخدام أدواتھا الرقابیة والتنظیمیة 

بع والمتعلق بالصنادیق مجلد التوجیھات الساللوائح والتوجیھات المدرجة ضمن الصنادیق 
 .باإلضافة إلى القوانین التنظیمیة األخرى ذات الصلة ،ستثماریة الجماعیةاإل

 

ً مع  مصرف دأب  ولیة،التطورات المستمرة في المراكز المالیة المحلیة واإلقلیمیة والدتماشیا
حصر واألسواق المالیة، لتواكب التطورات في البحرین المركزي على تعزیز قوانینھ الحالیة 

 ، بحسب ما یتطلبھ القطاع وتماشیاً مع التطورات العالمیة.المجاالت التي تتطلب التطویر
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ً مع سیاسة ضع أھداف المصرف، تحدد اإلدارة المجاالت التي بحاجة للتطویر وتقوم بو وتماشیا

 سنویة للعمل بھا وتنفیذھا.
 

لقطاع في وذلك للحصول على رأي ا ٢٠١٦عام خالل  ستشارةوراق لإلتم طرح عدد من األ
 وراق على اآلتي:شتملت ھذه األإنظمة. وقد دراجھا مع بقیة األإاألنظمة المقترحة لیتم 

 
)، ٢وفئة  ١ ئة(ف ٢٠١٦ ینایر ١١ في اإلستثماریة للشركات إستشاریة ورقة طرح تم •

 بشأن وذلك المالیة دواتاألداریة ومسجلي مقدمي الخدمات اإلوھد، خدمات العُ  ومقدمي
وتھدف الورقة اإلستشاریة إلى الحصول على مالحظات المرخص لھم  .ھدقانون العُ  مسودة

 بشأن اإلقتراح.
 
ستشاریة بخصوص مسودة الئحة بشأن إورقة  ٢٠١٦أصدر المصرف في دیسمبر كما  •

د إجراءات البت في طلبات الشركات اإلستثماریة لتحویل أعمالھا في مملكة البحرین تحدی
وتأتي ھذه المبادرة ضمن جھود   وشركات التأمین. للمصارفعلى غرار ما صدر 

 المصرف لحمایة عمالء المؤسسات المالیة وتعزیز الثقة في مكانة مملكة البحرین.
 

ً ألھدافھا التطویریة واصلت إدارة تطویر  ٢٠١٦مراقبة المؤسسات المالیة خالل عام  وفقا
لوائح والقوانین وتحدیث القواعد والقوانین المتعلقة بالشركات المرخص لھا من خالل تحدیث ال

 ستحداث لوائح وقوانین جدیدة.إالمعمول بھا أو 
 

 تم إصدار عدد من القوانین وتعدیل بعض أحكام القوانین القائمة كالتالي: 
 البحرین مصرف قانون أحكام بعض بتعدیل ٢٠١٦ لسنة) ٢١( رقم ونبقان مرسوم  •

 .٢٠٠٦ لسنة) ٦٤( رقم بقانون الصادر المالیة والمؤسسات المركزي
 .المحدودة ستثماراإل شراكات بشأن ٢٠١٦لسنة  )١٨( قانون رقم  •
 .المحمیة الخالیا شركاتبشأن  ٢٠١٦لسنة  )٢٢(بقانون رقم  مرسوم  •
 في شأن الُعھَد. ٢٠١٦ لسنة )٢٣( رقم بقانون مرسوم  •
 القرارات التالیة:  صدارإ ٢٠١٦عام  خاللتم  وقد

بشأن الرسوم المتعلقة بطلب إنشاء  ٢٠١٦أكتوبر  ٣بتاریخ  ٢٠١٦ لسنة )٣٩( قرار رقم •
 ستثمار المحدودة.ة اإلشراك

المفروضة على الرسوم  بشأن ٢٠١٦ دیسمبر ١٢بتاریخ  ٢٠١٦ لسنة )٤٠( قرار رقم •
 .الُعھَد المالیة والترخیص ألمناء الُعھَدتسجیل 
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 مراقبة قطاع التأمین
 

 لرفد وذلك ٢٠١٥لعام التقریر السنوي لنشاط سوق التأمین  بإصدار التأمین مراقبة إدارة قامت
 ٢٠١٤عامي ل التأمین سوق بأداء الخاصة باإلحصائیات البحرین في التأمین بصناعة المھتمین

 وشركات التقلیدیة التأمین وإعادة التأمین شركاتل المالیة تائجنال التقریر وتضمن ،٢٠١٥و
 تاریخ التقریر یستعرض كما. البحرین مملكة في )التأمین فروع حسب( التكافل وإعادة التكافل
أن  التقریر أوضح حیثالماضي،  القرن اتیخمسین أوائل في البحرین في التأمین صناعة ونشأة

 مملكة في اإلجمالیة التأمین قساطأ من حیث ٢٠١٥بتة في عام قطاع التأمین قد حقق نتائج ثا
 الناتج في التأمین مساھمة بلغت كما بحریني، دینار ملیون ٢٧٢.٠٩ لتسجل ما یقارب البحرین
 . ٢٠١٥ عام في ٪٢.٣٢ المحلي

 
 الخطوات من جملة إلى التأمین مرخصي بإخضاع بالمصرف التأمین مراقبة إدارة قامت

 :وھي لصناعة التأمین المالي الوضع واستقرار متانة من تأكدلل االحترازیة
 
 مع واإلجتماعاألولیة  المالیة بالبیانات تزویده المحلیة التأمین شركات من المصرف طلب •

البیانات المالیة  عرض قبل إن دعت الحاجة للشركة الخارجي المدقق بحضور المصرف
 .علیھا للموافقة اإلدارة مجلس على

 
إستثماراتھا وذلك للوقوف على أداء المحفظة  حول التأمین شركات من یةشھر اریرتق إستالم •

 اإلستثماریة لكل شركة.
 

متثاالً لمتطلبات ولوائح مجلد التوجیھات الثالث وذلك مراجعة عدة تقاریر یتم إستالمھا وذلك إ •
البحرین  لتزامھا بقانون مصرفة ومدى إللتأكد من تطبیق الرقابة المثلى للشركات المرخص

ومجلد التوجیھات  ٢٠٠٦ لسنة) ٦٤( رقم بالقانون الصادر المالیة والمؤسساتالمركزي 
 الثالث الصادر عن مصرف البحرین المركزي.

 
طلب تقاریر من وقت آلخر وذلك لتطبیق الرقابة المبنیة على األخطار أو ب اإلدارة تقوم •

 لمتابعة أمور تطرأ في حینھا في سوق التأمین.
 

 قاموتعزیز دور المملكة كمركز اقلیمي لشركات التكافل وإعادة التكافل العالمیة،  لتشجیع •
المصرف بتطبیق التعدیل المقترح على اللوائح الخاصة بالتأمین التكافلي في مجلد التوجیھات 

وأعضاء ھیئات الرقابة الشرعیة الثالث وذلك بعد التشاور مع شركات التكافل وإعادة التكافل 
بھدف الحصول على آرائھم 	مین واألطراف ذات الصلةأكافة المھتمین بصناعة التوللشركات 
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نوعیة  ةومقترحاتھم حول ھذه التعدیالت، ومن المؤمل أن یؤدي تطبیق ھذه التعدیالت إلى نقل
في تحدید وتقییم المالءة المالیة لتلك الشركات حیث سیزید من إحتمالیة قدرة تلك الشركات 

رباح على المشاركین في صندوق التكافل واألرباح على مساھمي على توزیع فائض األ
الشركات، كما ستساعد تلك التعدیالت على المحافظة على الشركات القائمة واستقطاب 

	شركات جدیدة في مجال التأمین التكافلي وإعادة التكافل في مملكة البحرین.
	

 ٢٠١٤ات في اكتوبر تم اصدار قانون صندوق تعویض المتضررین من حوادث المركب •
كمبادرة من المصرف وجمعیة  وذلكبعد اعتماده من قبل مجلسي الشورى والنواب 

 التالیة: الحاالت في التأمین البحرینیة إلنشاء صندوق یھدف لتعویض المتضررین
o وقت وقوعھ.حادث المركبة المتسببة في عدم وجود غطاء تأمیني لل 
o  في الحادثحقق من ھویة المركبة المتسببة التعدم. 
o .إفالس المؤمن 
o  إذا لم تكن ھناك جھة أخرى یتوجب علیھا أداء التعویض بمقتضى القوانین

 المعمول بھا.
حیث قام المصرف بالتعاون مع عدد من ممثلي جمعیة التأمین البحرینیة والسلطات 

لسي بإعداد مسودة القانون المقترح لمناقشتھا واعتمادھا من قبل مج القانونیة في المملكة
 الشورى والنواب.

 
صندوق تعویض المتضررین من حوادث كما تم عقد عدة إجتماعات لمجلس إدارة 

حیث تم مناقشة عدداً من المواضیع المدرجة على جدول ، ٢٠١٦خالل عام  المركبات
ھذا وقد تم تحصیل االشتراكات من  األعمال وتم اتخاذ القرارات المناسبة بھذا الشأن.

مرخص لھا ولحساب صندوق تعویض المتضررین والتي تعادل نسبة شركات التأمین ال
 .٢٠١٦لعام  من إجمالي أقساط التأمین المكتتبة على المركبات من قبل تلك الشركات ٪١
 

للتأمین اإلجباري عن  لوثیقة الموحدةا بشأن ٢٠١٦) لسنة ٢٣تم إصدار القرار رقم ( •
اءات وضوابط التعامل مع المطالبات المسئولیة المدنیة عن حوادث المركبات وكذلك إجر

، حیث ٢٠١٦یولیو  ١٤وتم نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ  المستندة إلى تلك الوثیقة
والمنازعات الخاصة بمطالبات  الشكاوىعدد كبیر من  تسویة في القرارسیساھم ھذا 

 . والمتضررین المركبات بین شركات التأمین وحملة الوثائق
  
لتنسیق مع شركات الـتأمین على إعداد دراسة حول كیفیة تطبیق التأمین قام المصرف وبا •

، وذلك تنفیذاً لقرار اللجنة الوزاریة للشئون غادرینالصحي اإللزامي على البحرینیین الم
المالیة وضبط اإلنفاق والذي ینص على تكلیف مصرف البحرین المركزي بالتشاور مع 



٦٢٠١السنوي  التقریر  مصرف البحرین المركزي  
 

تطورات األنظمة التشریعیة والرقابیة: ٣الفصل  ٤٧  
 

تنفیذھا لتطبیق التأمین الصحي اإللزامي على شركات التأمین حول الخیارات الممكن 
على قرار نائب  تم تشكیل فریق عمل بناءً  اإلشارة أنھ وتجدرالبحرینیین المسافرین. 

) ٣م (رئیس مجلس الوزراء رئیس اللجنة الوزاریة للشؤون المالیة وضبط اإلنفاق رق
مشروع  من مصرف البحرین المركزي وذلك لدراسة وتم ترشیح عضوین ٢٠١٦لسنة 

 للمواطنین المغادرین والقادمین غیر المواطنین.  اإللزامي التأمین الصحي
 
حیث بلغ  ،٢٠١٦ عام خالل التأمین شركات ممثلي من العدید تسجیل المصرف اصلو •

 كاآلتي: ٢٠١٦حتى نھایة عام  التأمین شركات ممثليإجمالي 
 

  الشركات عدد المسجلین عدد
 المرخصة المصارف ١٠ ١٤٠
 التأمین شركات مع المتعاقدة التجاریة الشركات ٧ ٢٦
 األفراد - ٥٨
 المجموع ١٧ ٢٢٤

 
 إدارة االستقرار المالي

 
إجراء البحوث والتحلیالت بشأن القضایا المتعلقة  ٢٠١٦واصلت إدارة االستقرار المالي في عام 
 ساسیة التالیة:ة أداء المھام األرباالستقرار المالي كما واصلت اإلدا

 
إصدار مطبوعات مختلفة مثل تقاریر االستقرار المالي النصف سنویة، تقریر مؤشرات  •

اإلجھاد للقطاع  وتقریرقتصادي السنوي، المالیة النصف سنوي، التقریر اإل السالمة
المصرفي.  باإلضافة إلى المنشورات الدوریة األخرى التي ترصد التطورات المحلیة 

 والدولیة.
	
معلومات اإلحصائیة والبیانات المالیة التي یتم إصدارھا من خالل جمع وتصنیف ونشر ال •

	النشرة اإلحصائیة الشھریة ونشرة المؤشرات االقتصادیة.
لعاملة في القطاع المالي، مسح ستقصائیة السنویة مثل مسح القوى اإجراء الدراسات اإل •

التعاون مع بنك ستثمار في الحوافظ المالیة، والمسح الجغرافي للمصارف الدولیة باإل
	.(BIS)التسویات الدولیة 

	
الدولیة (كصندوق النقد الدولي، ووكاالت التصنیف التنسیق مع المؤسسات والوكاالت  •

 والتفاعل مع جمیع الكیانات ذات األھمیة بالنسبة للمصرف.اإلئتماني) 
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.  حیث ٢٠١٦ وبیاناتھا اإلحصائیة في عام إصداراتھاستقرار المالي على تطویر ركزت إدارة اإل

ركزت اإلدارة على جعل التقاریر (مثل تقریر االستقرار المالي وتقریر مؤشر سالمة األوضاع 
المالیة) أكثر تحلیلیة، وضمان الوضوح واالتساق، وتعزیز عملیات التقییم الشاملة، والتأكد من 

دارة على تحسین اإلشمولیتھا وتغطیتھا للقضایا الراھنة المتعلقھ باالستقرار المالي.  كما عملت 
بالشركات الصغیرة والمتوسطة،  ةجودة البیانات اإلحصائیة لضمان توفیر البیانات المتعلق

 وشركات األعمال االستثماریة، والمؤسسات المالیة اإلسالمیة.
 

 )ESRAD(في تفعیل نظام التزوید اإللكتروني للبیانات والعوائد االحصائیھ  ةاإلدار وواصلت
 ى جنب مع إدارات المصرف األخرى خالل سیر العمل في تطبیق النظام.  وعملت جنباً إل

 
 برنامج الخاصال إجراءبمصرف البحرین المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كما قام 

-Financial Sector Assessment Program)تقییم القطاع المالي في مملكة البحرین ب
FSAP)العالمیة والتأكد من تطبیق المعاییر الدولیة في كافة  ، وذلك إلنتھاج أفضل الممارسات

ستقرار المالي بالتنسیق مع بعثة قامت إدارة اإل. وقد العملیات والنشاطات في القطاع المالي
رات المصرف األخرى لمتابعة كافة المتطلبات المتعلقة اصندوق النقد الدولي والعمل مع إد

ً قام المصرف .  وقد بالبرنامج من خالل تشكیل فریق عمل خاص بإعداد ھذا البرنامج مع سابقا
لى العدید من التوصیات التي ساھمت في تطویر إحیث تم التوصل  ٢٠٠٦ندوق في عام الص

غطت  حیثوالتقاریر  مسوحالمن  عدداً  ت البعثةوأجرالمعتمدة.  األنظمة والمعاییر المصرفیة 
 Insurance Core) والتأمین ،(Basel Core Principles)المصارف المواضیع التالیة: 

Principles) الترابط للنظام المصرفي في البحرین ، (interconnectedness) غسل ة حمكاف
 Stress)واختبارات الجھد للنظام المصرفي ،  (Anti Money Laundering)األموال

Testing and Contingency Planning)تقرار االسقضایا  سالمیة، ، الخدمات المصرفیة اإل
ساھم في تطویر ستلى العدید من التوصیات التي إ الزیارةفي نھایة تم التوصل وقد  المالي.

 من قبل المصرف.  المعتمدة التشریعیة والرقابیةاألنظمة 
 

وذلك التباع  االستقرار الماليإلى إدارة الدفع  أنظمةنقل وحدة مراقبة تم  ٢٠١٦وفي عام 
 والرقابیة.  لتنظیمیةأفضل المعاییر ا المصرف المركزي
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 تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرین المركزي .٤
 

  الجدیدة التراخیص
 

 )RTGS  &SSSنظام المدفوعات والتسویات (
 

 المقاصة
 

 شبكة الصرف اآللي (البنفت)
 

 )EFTSنظام التحویالت المالیة اإللكتروني (    
 

   النقد إصدار
 

  التدریبیة البرامج
 

 مشاریع تقنیة المعلومات
 

  االتصال الخارجي وحدة
 

  المركزي البحرین لمصرف التنظیمي الھیكل
 
 
 
 
 

لفصلا  

٤ 
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 التراخیص الجدیدة
 

جدیدة  تراخیص ةتسعبالموافقة على منح  ٢٠١٦ قام مصرف البحرین المركزي في عام
 بلغ . كما٢٠١٥حدى عشرة رخصة جدیدة في عام إنشطة المالیة، مقابل لمزاولة مختلف األ

 شھرنھایة  حتى ترخیص ٤٠٦ المالیة لمزاولة الخدمات الممنوحة للتراخیص اإلجمالي العدد
 . ٢٠١٥ممنوحة حتى نھایة دیسمبر  ترخیص ٤٠٣ بـ مقارنة ٢٠١٦ر دیسمب

 
ھذا وقد تنوعت التراخیص الممنوحة، والصادرة لمختلف القطاعات المالیة، كما ھو مبین في 

 : دناهأ القائمة
 
 (فرع)-جملة تقلیدي  مصرف-تي.سي. زراعت بنكاسي  .١
 (فرع)-مصرف جملة تقلیدي -بنك اإلستثمار الفلسطیني  .٢
 مصرف تجزئة إسالمي -أي بي ش.م.ب (م)  مصرف .٣
 (وفقاً للمبادئ اإلسالمیة) ١فئة  – استثمار شركة-أي بي كابیتال ش.م.ب (م)  .٤
 مساندة للقطاع الماليشركة -شركة ایزي بي ش.م.ب.(م)  .٥
 مساندة للقطاع الماليشركة -مركز المؤید لعملیات العد والفرز ش.م.ب. (م)  .٦
 ارياكتو خبیر- مالكم جویلالسید  .٧
 ضراروتقدیر األمعاینة  خبیر-السید فارون غاوریكار  .٨
 ضراروتقدیر األمعاینة  خبیر-السید یوغیش بادنس  .٩

، كما ھو مبین ٢٠١٦التأمین قائمة التراخیص الصادرة في عام و المصارف وقد تصدر قطاع
 في الرسم البیاني:
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 الزیادة في التراخیص الجدیدة حسب القطاع

 

 

 
 
 )RTGS  &SSSعات والتسویات (نظام المدفو

 
)، RTGSعن طریق نظام الدفع اآلني ( ٢٠١٦بلغ مجموع التحویالت المصرفیة خالل عام 

عملیة تحویل وقد بلغ المبلغ اإلجمالي لذلك  ١,٢٦٥عملیة أي بمعدل یومي بلغ  ٣١٢,٣٧٧
 حو التالي: ملیون دینار بحریني موزعة على الن ٢٦٤.٤ملیار دینار أي بمعدل یومي بلغ  ٦٥.٣

 
بلغ عدد التحویالت المصرفیة بین المصارف التجاریة من خالل النظام المذكور أعاله  •

 ملیار دینار بحریني. ٥٩.٨عملیة تحویل بمبلغ  ٦٣,٩٢٦
 

 ٥.٥ عملیة تحویل بمبلغ ٢٤٨,٤٥١كما بلغ عدد تحویالت الزبائن من خالل ھذا النظام  •
 ملیار دینار.

 
(رسوم  SSSو RTGSمن المصارف األعضاء في  بلغ مجموع الرسوم الواردة •

 .٢٠١٦دینار بحریني في عام  ٣٦٢,٦٤١المعامالت ورسوم العضویة السنویة) 
 

) SSSبلغ مجموع عدد اإلصدارات من خالل نظام اإلیداع وتسویة األوراق المالیة ( •
 .٢٠١٦ملیار دینار بحریني خالل عام  ٥.٧اصدار بمبلغ  ٨٤
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 المقاصة

 اإللكترونيمن خالل نظام البحرین لمقاصة الشیكات  ٢٠١٦ات المتداولة في عام بلغ عدد الشیك
(BCTS) ملیار  ١٠جمالي بلغ إبمبلغ شیك  ١٣,٣٧٤شیك بمعدل یومي بلغ  ٣,٣٠٣,٢٩٥

 .ملیون دینار بحریني ٤٠.٨أي بمعدل یومي  دینار بحریني
 

 شبكة الصرف اآللي (البنفت)
ت التسویة لشبكة الصرف اآللي عن طریق شركة یقوم مصرف البحرین المركزي بعملیا

(بنفت). حیث بلغ عدد عملیات السحب المحلیة من خالل نظام شبكة الصرف اآللي (بنفت) 
ً بمبلغ  ٣٠,٩١٧بمعدل یومي بلغ  ٢٠١٦خالل عام  عملیة ١١,٢٨٤,٦٧٣ عملیة سحب تقریبا

 حریني.بملیون دینار  ٢,٧٣٩لیون دینار بحریني أي بمعدل یومي بلغ ب ١.٠
 

 )EFTS( نظام التحویالت المالیة اإللكتروني
 

التجاریة في البحرین بحیث یضمن رفع كفاءة  المصارفلكتروني یربط جمیع إھو نظام 
عملیات التحویالت والمدفوعات المالیة، ویستفید من ھذا النظام الحیوي والھام جمیع عمالء 

العامة والخاصة المصدرة للفواتیر  ؤسساتالملى إھذا باإلضافة  التجاریة بالمملكة. المصارف
كانت  عبر قنوات االتصاالت المختلفة سواءً  المصارفم ھذه الخدمات لجمیع عمالء قدَ بحیث تٌ 

 فروع أو خدمات مصرفیة عبر اإلنترنت أو تطبیقات الھاتف النقال. 
 

 ٢.٧ )EFTSبلغ مجموع التحویالت المصرفیة عن طریق نظام التحویالت المالیة اإللكتروني (
 ملیار دینار بحریني موزعة على النحو التالي:  ٧.٢جمالي بلغ إملیون تحویل بمبلغ 

 
 ١٢٩,٢٧٦من خالل النظام المذكور أعاله  )Fawriبلغ عدد تحویالت فوري+ (+ •

ملیون دینار  ٣٤.٥جمالي بلغ إتحویل بمبلغ  ٣٥٥بمعدل یومي بلغ عملیة تحویل أي 
 دینار بحریني. ٩٤,٦٥٥بحریني بمعدل یومي بلغ 

 
 ٢,٥٩٢,٤١٤من خالل النظام المذكور أعاله  )Fawriبلغ عدد تحویالت فوري ( •

ملیار دینار  ٧.١تحویل بمبلغ اجمالي بلغ  ١٠,٤٩٦عملیة تحویل أي بمعدل یومي بلغ 
 ملیون دینار بحریني. ٢٩بحریني بمعدل یومي بلغ 
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 إصدار النقد
 

 :٢٠١٦یقھا في إدارة إصدار النقد خالل عام اإلنجازات التي تم تحق فیما یلي أھم
 
لغیر استمرت اإلدارة بعملیة العد والفرز واإلتالف المباشر والغیر المباشر لألوراق النقدیة إ •

	صالحة للتداول بواسطة آالت العد والفرز واإلتالف الحدیثة، حیث بلغت كمیة اإلتالف 
 . ٢٠١٦عام  خالل دیة البحرینیةبحریني لجمیع اإلصدارات النق دینار -/٤٩٦،٠٩٧،١٥٩

 
مبلغ  ٢٠١٦التجزئة خالل عام  لمصارف قطاعبلغت عملیات السحوبات الیومیة   •

دینار بحریني بینما بلغت عملیات اإلیداعات الیومیة مبلغ  -/١،٥٢٣،٦٧٢،٩٥٥
 دینار بحریني. -/١،٥٠٣،١٨٢،٥٠٠

 

، حیث تمثل ٢٠١٦یسمبر د ٣١في  دینار -/٦٧١،٣٢٩،٤٥٠بلغ النقد المتداول         •
- ماقیمتھ دینار واألوراق النقدیة -/١٩،٧٥٧،٩٢٠ ماقیمتھ المسكوكات المعدنیة

-دینار، وبلغت قیمة األوراق النقدیة الجدیدة المتداولة (اإلصدار الرابع)  ٦٥١،٥٧١،٥٣٠/
من إجمالي األوراق النقدیة المتداولة، بینما  ٪٥١.٣دینار، حیث تشكل  ٣٣٤،١٠٢،٣٠١/
دینار أو ما  ٩،٣٨٤،٢٢٩/-غت قیمة األوراق النقدیة القدیمة المتداولة (اإلصدار الثالث) بل

  .٪١.٤نسبتھ 
 

 ٣١في التداول بتاریخ دینار  ١٠و ٢٠فئتي  منحدثة مالبلغ مجموع األوراق النقدیة         •
من إجمالي  ٪٤٧.٣حیث تشكل  دینار بحریني ٣٠٨،٠٨٥،٠٠٠/-ماقیمتھ  ٢٠١٦ دیسمبر
 وراق النقدیة المتداولة.األ
 

وراق النقدیة أصدرت اإلدارة یوم األثنین الموافق اكبة تطور الخصائص األمنیة في األلمو        •
دنانیر تحمل خصائص  ١٠دیناراً و  ٢٠أوراق نقدیة حدیثة من فئتي  ٢٠١٦سبتمبر  ٥

 ٢٠یة من الفئات وراق النقدقع خاصیة ذوي اإلعاقة البصریة لألأمنیة جدیدة مع تغییر مو
از الفئات بسھولة التعرف الدینار الواحد والنصف دینار وتمت ،دنانیر ٥، دنانیر ١٠، دینار
 صعوبة تزییفھا.علیھا و

 
ً بمناسبة مرور ذكرى خمسون عام        • أصدرت  ،١٩٦٥على إصدار أول دینار بحریني عام  ا

جرام  ٥٠بیكة ذھبیة بوزن س ٣٠٠عدد  ،٢٠١٦غسطس أ ٨االدارة یوم األثنین الموافق 
 :والتي تحمل المواصفات الفنیة التالیة ،واة والمھتمین بالدینار البحرینيللھ
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o  قیراط ٢٢المعدن: ذھب خالص عیار 
o  جرام ٥٠الوزن 
o  سینتمتر ٤٤×٢٧المقاس 
o  الشكل مستطیل 

 

 برامج التدریبیةال
 
ئمة على تطویر المھارات تنفیذ سیاستھ القا ٢٠١٦عام اصل مصرف البحرین المركزي خالل و

 والقدرات الالزمة لموظفي المصرف والتنمیة الشاملة للقطاعین المصرفي والمالي في البحرین.
 

 ولتحقیق ھذه السیاسة تم ما یلي:
 

ستفادة من برامج معھد البحرین وقدرات موظفي المصرف من خالل اإل تنمیة مھارات •
ً في  ١٦٨للدراسات المصرفیة والمالیة وذلك بتدریب  دورة تدریبیة في  ١٦٤موظفا

سالمیة والتأمین واإلدارة ومھارات مثل اإلدارة المالیة والصیرفة اإلالمجاالت المختلفة 
 الحاسب اآللي.

 
ً في  ٦٥بتعاث إفاءات المھنیة والتقنیة من خالل تعزیز الك • برنامج تدریبي  ٥٢موظفا

متخصصة مثل خارجي وورشة عمل ومؤتمر منظم من قبل مؤسسات تدریبیة 
صندوقي النقد الدولي والعربي. وتجدر اإلشارة إلى أن ھذه الدورات والمؤتمرات قد 

 تناولت عدة مجاالت منھا الرقابة المصرفیة والتأمین واالقتصاد واالستثمار.
 
تنفیذ الدفعة الثانیة من الدورة التدریبیة التعاقدیة حول "التوجیھ واإلرشاد"، والتي  •

ً  ٢٠حضرھا  من فئة مراقب ورئیس لتعزیز قدراتھم اإلشرافیة بھدف مساعدة موظفا
 .كفائتھمموظفیھم لتحقیق أھداف العمل وتحسین 

 
من الموظفین الجدد بالتعاون مع معھد البحرین للدراسات  ٢١تنفیذ برنامج خاص لعدد  •

 تصال وإدارة الوقت وأخالقیات العمل.الیة وذلك لتنمیة مھاراتھم في اإلالمصرفیة والم
 
ً بدرجة مراقب  ٢٥تنفیذ برنامج خاص لعدد  • وذلك من خالل معھد  ومسئول أولموظفا

Chapel House  بالمملكة المتحدة بھدف تعزیز مھارات المشاركین في عدٍد من
 المھارات السلوكیة والعملیة مثل التخطیط وبناء فرق العمل والتفاوض وإدارة الوقت.
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من  ٣٣فات األولیة ومكافحة الحرائق لعدد سعاتنفیذ ثالث دفعات من برنامج اإل •
المرشدین ومسئولي األمن بھدف تأھیلھم وتزویدھم بالمھارات الالزمة لحاالت 

 الداخلیة.  وزارةب المدنيالطوارئ وذلك بالتعاون مع مدرسة الدفاع 
 
طالب/طالبة جامعیین بھدف تأھیلھم لالنخراط في  ١٧منح فرص التدریب العملي لـ  •

 سوق العمل.
 
ً ببرنامج تعلیم  ١٤٥االستفادة من التعلیم الذاتي عن بعد من خالل تزوید  • موظفا

 إلكتروني مختص بالمجاالت المصرفیة والمالیة.
 

 
 مشاریع تقنیة المعلومات

 
 :ومنھا ٢٠١٦خالل عام  نجاز عدد من المشاریعدارة تقنیة المعلومات بإإقامت 

 
 
 الخطة االستراتیجیة لتقنیة المعلومات •

ؤیة المصرف عت إدارة تقنیة المعلومات خطة استراتیجیة لتقنیة المعلومات تتماشى مع روض
والتي من شأنھا تطویر النظم والتقنیات بالمصرف وتلبیة التوجھات ، وأھدافھ االستراتیجیة

بمشاریع ومبادرات سیتم تنفیذھا على مدى  تیجیة لجمیع إدارات المصرف ممثلةاالسترا
 مقبلة.السنوات الثالث ال

 
 تطبیقات جدیدة لألجھزة الذكیة •

تم تدشین تطبیق مصرف البحرین المركزي لألجھزة الذكیة والذي یقدم بعض الممیزات مثل 
ستعراض بیانات المؤسسات المصرفیة المرخصة من إطرح األسعار الیومیة لصرف العمالت و

 ف الذي یضم دلیلتقویم المصرقبل المصرف المركزي ونشر أخبار المصرف، باإلضافة إلى 
إصدار األوراق المالیة الحكومیة والفعالیات المصرفیة، باإلضافة إلى عرض إصدارات 

ما یسھل البحث والوصول إلى أخر مستجدات المصرف بصورة ماألوراق النقدیة وغیرھا 
والذي یمّكن أعضاء مجلس إدارة مصرف  eMeetingمباشرة. إضافة إلى ذلك، تم تنفیذ تطبیق 

المركزي من المشاركة في االجتماعات الدوریة بفاعلیة، حیث ییسر تبادل الوثائق،  البحرین
 عرض المستندات، وإرسال رسائل التذكیر، أرشفة االجتماعات السابقة وحفظ الوثائق وغیرھا. 

 
 تعزیز أمن المعلومات •
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تم تطبیق فقد قامت إدارة تقنیة المعلومات بعدة تدابیر لتعزیز أمن المعلومات بأنظمة المصرف. 
حل أمني على جمیع أجھزة المصرف یمنع تشغیل أو تثبیت أي برنامج من دون تصریح، 

ً  وتم إدراج بحسب ما توجبھ سیاسة المصرف. نظام مركزي یقوم بتجمیع المعلومات  أیضا
واألحداث األمنیة ومن ثم تحلیلھا بمنظور أمني لكشف حاالت التسلل وتعزیز حمایة المعلومات 

، تم إطالق برامج تدریبیة إلكترونیة لجمیع موظفي ومن أجل زیادة الوعي األمني  .بالمصرف
المصرف البحرین المركزي تغطي مختلف جوانب أمن المعلومات بشكل دوري. باإلضافة إلى 
ذلك، تمت ترقیة قواعد الشبكات، منصات االتصال، وأنظمة منع االختراق لتواكب آخر 

 االصدارت المعززة أمنیاً. 
 

 نظام الربط االلكتروني للحجوزات التحفظیةتحسینات ل •
اإللكتروني  لتحقیق التكامل القائم بین المصرف ووزارة العدلفي النظام  جدیدة آلیة ستحداثإتم 

ریقة التقلیدیة، الوزارة ونظام الحجوزات التحفظیة. بدالً من ملء الطلبات بالط نظام بین المباشر
مباشرة للمستخدمین من وزارة العدل تمكنھم من تحمیل الطلبات ستخدام تم توفیر واجھة إ

ً للنظام كما وتتیح تبادل ا مباشرةً  مع الجھة المعنیة  لمعلومات حول التحفظات الكترونیا
 بالمصرف.

 
 تحسینات ألنظمة المدفوعات والتسویات •

لتأكید إلصدار إشعارات تلقائیة  RTGSتم إجراء تحسینات ألنظمة المدفوعات والتسویات 
نجاح عملیات التسویة الكلیة عبر نظام تحویل األموال اإللكتروني. إلى جانب ذلك، تم تعزیز 
النظام بإدراج القیود المحاسبیة التابعة لكل عملیة عند مشاركة المصرف في التسویات وتداول 

 األوراق المالیة. 
 
 البرید اإللكتروني ترقیة نظام •

إلى  ٢٠١٠وني بمصرف البحرین المركزي من إصدار تمت ترقیة خدمات البرید اإللكتر
وتحدیث الدلیل النشط لمستخدمي نظام مایكروسوفت ویندوز، للتماشي مع اإلصدار  ٢٠١٣
 الجدید.

 
 تحسینات في آلیة تمریر القیود المحاسبیة إلى الحسابات العامة •

یة واإلصدار ة من أنظمة إدارات الخدمات المصرفیتم تطویر آلیة تمریر القیود المحاسب
 واالحتیاطي إلى قید الحسابات العامة لتشمل تفصیالت مراكز التكلفة التابعة لكل إدارة. 

 
 (ESRAD)تحدیث نظام مراقبة المصارف والمؤسسات المالیة  •

بحسب متطلبات اتفاقیة بازل  ESRADتمت ترقیة نظام مراقبة المصارف والمؤسسات المالیة 
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٣ BASEL III عني بكفایة رأس المال للمصارف المرخصة. وتشمل ھذه العالمیة والتي ت
 ً یترتب علیھا من  من قبل المصارف وما الترقیة واجھة المعلومات التي یتم تقدیمھا إلكترونیا

 تقاریر تشغیلیة وإداریة. 
 

 وحدة االتصال الخارجي
 

 أھداف وحدة االتصال الخارجي:
 
التي تعقدھا من خالل إیجاد  في تطویر المؤتمرات تستمروحدة االتصال الخارجي  .١

متحدثین عالمیین ورفیعي المستوى وطرح محاور ھادفة وبناءة وغیر مكررة حول 
 القطاع المالي والمصرفي إلى جانب جذب مزید من المشاركین.

  
تقوم وحدة االتصال الخارجي بمتابعة المشاكل المنشورة في الصحف المحلیة،  .٢

للحصول على معلومات عن صاحب الشكوى.  فوراً  والتواصل مع الصحیفة المعنیة
 وعدم إھمال أیة استفسارات واردة إلى المصرف.

 
 ةھداف االتصاالت االستراتیجیوحدة االتصال الخارجي على انجاز أتحرص  .٣

للمصرف وذلك من خالل العمل كجھة اتصال رئیسیة للمعلومات ووسائل االعالم 
 تي:بھدف تمثیل المصرف بصورة مكتملة ودقیقة كاآل

 
o للمصرف رفیعة المستوىالصورة على المحافظة الادارة فعالیات المصرف و. 
o إدارة كافة الفعالیات واالستعالمات اإلعالمیة. 
o متزوید الجھات الخارجیة بالمعلومات والرد على جمیع استفساراتھ. 
o  إدارة الموقع االلكتروني للمصرف والتأكد من دقة وجودة المعلومات على

 .الموقع
o المھتمین والمشاركین في المؤتمرات بالمعلومات المطلوبة. تزوید 
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 :ةاالتصال الخارجي بإعداد التقاریر اآلتی ةإضافھ إلى ذلك تقوم وحد
 
 تقریر یومي یتضمن جمیع أخبار المصرف في الصحف المحلیة/االقلیمیة/العالمیة. •
ھة الصادرة في الصحف المحلیة، وتحویلھا إلى الج الشكاوىتقریر یتضمن  •

المعنیة ومتابعتھا، والرد علیھا في الصحف إذا تطلب األمر. ویتم من خالل ھذا 
التقریر تسجیل أیة شكوى أو مالحظة نشرت في الصحف المحلیة أو أرسلت 

  بالبرید االلكتروني.
 نظامعمل المصرف من خالل وحدة االتصال الخارجي على التعاون مع  •

ساس ذلك فإن المصرف أكترونیة وعلى ن قبل الحكومة االلمالمطروح "تواصل" 
ھذا النظام تخص القطاع المالي والمصرفي مباشرة عن طریق  شكاوىیتلقى 

إلى الجھة المعنیة للتعامل معھا وحلھا  تحویل الشكاوىوتقوم الوحدة ب االلكتروني
 ومن ثم ابالغ صاحب الشكوى بالرد.

 
 البحرین المركزي المؤتمرات والفعالیات التي نظمھا أو شارك فیھا مصرف

 ٢٠١٦لعام 
 # اسم المؤتمر التاریخ المكان

تالفندق انتركونتینن ٢٠١٦ینایر  ١٠   IFSB ١ حلقة نقاش 

تالفندق انتركونتینن ٢٠١٦ینایر  ١٤ – ١٣   IFSB ٢ ندوة 

٢٠١٦فبرایر  ٣ – ٢ فندق الخلیج وسط للتأمینملتقى الشرق األ    ٣ 

٦٢٠١فبرایر  ٢٤ – ٢٣ فندق فور سیزونز ل ملتقى یوروموني االقتصادي لدو 
  مجلس التعاون الخلیجي

٤ 

٢٠١٦مارس  ٨ فندق فور سیزونز  ٥ برنامج صندوق الوقف القیادي 

٢٠١٦ابریل  ١٠ -  ٦ یوم التأمین 

٢٠١٦ابریل  ١٣ فندق ریتز كارلتون وسط لالستثمارمؤتمر الشرق األ   ٧ 

٢٠١٦مایو  ٣ – ٢ فندق الخلیج بیق العربیة لتط ندوة اتحاد المصارف 
 القوانین على المصارف

٨ 

٢٠١٦مایو  ٤ – ٣ فندق فور سیزونز العالمي   CIBAFI ٩ ملتقى 

٢٠١٦مایو  ٢٤ فندق كراون بالزا ورشة عمل مصرف البحرین  
 المركزي لألمن االلكتروني

١٠ 

٢٠١٦مایو  ٣١ – ٣٠ فندق الخلیج ولوسط الدارة االصملتقى الشرق األ   ١١ 

ثقافيمركز عیسى ال ٢٠١٦سبتمبر  ١٨   ١٢ الملتقى الحكومي 
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٢٠١٦سبتمبر  ٢٩ – ٢٦ فندق جولدن تولیب  ARDIC ١٣ مؤتمر 

٢٠١٦اكتوبر  ١٨ فندق فور سیزونز وسط للتقاعدمؤتمر الشرق األ   ١٤ 

مصرف البحرین 
٢٠١٦اكتوبر  ٣٠ المركزي حلقة نقاش مصرف البحرین  

 المركزي لألمن االلكتروني
١٥ 

رلتونفندق ریتز كا ٢٠١٦نوفمبر  ٧ – ٦   ١٦ مؤتمر أیوفي البنك الدولي 

٢٠١٦نوفمبر  ١٥ – ١٣ فندق الخلیج من ورشة اتحاد المصارف العربیة لأل 
 االلكتروني

١٧ 

تالفندق انتركونتینن ٢٠١٦نوفمبر  ٢٤   IIAL ١٨ مؤتمر 

٢٠١٦دیسمبر  ٧ – ٥ فندق آرت روتانا  المؤتمر السنوي العالمي للمصارف 
ةاإلسالمی  

١٩ 

 
 

 عدد االخبار الصحفیة التي أصدرھا المصرف

 
 

 خبر صحفي ١٥٦
 ٧١باللغة العربیة و ٨٥(

 باللغة االنجلیزیة)

خبر صحفي عن فعالیات  ٤٨
 وانجازات المصرف

باللغة  ١٧باللغة العربیة و ٣١(
 اإلنجلیزیة)

في الصحف المحلیة  تم نشرھا •
في  واإلقلیمیة وبعضھا

العالمیة. كما تم  الصحف
ھا على موقع وحساب نشر

التویتر لمصرف البحرین 
 المركزي.

 

خبر صحفي عن السندات   ١٠٨ 
 والصكوك

باللغة  ٥٤باللغة العربیة و ٥٤(
 االنجلیزیة)
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 المقابالت الصحفیة
 

سم المسئول إ الجھة اإلعالمیة التاریخ  

٢٠١٦ینایر  ١٨  تلفزیون البحرین 
 سعادة المحافظ

 
ینایر  ٢٤ – ٢٣

٢٠١٦ 
Aljazeera.net 

 السید خالد حمد

٢٠١٦فبرایر  ٢٤  

MENA FM 

Global Investor 

Banking Frontiers 

Financial Express 

 ٢٠١٦دیسمبر  ٦
Sky News  العربیة 

 تلفزیون دبي

 ٢٠١٦دیسمبر  ٧
 جھات إعالمیة انجلیزیة وصینیة

CNN  العربیة 

 ٢٠١٦ینایر  ١٣
تقى الشرق األوسط مؤتمر صحفي حول مل
 ٢٠١٦للتأمین 

 السید عبدالرحمن الباكر
 
 

 ٢٠١٦أغسطس  ٢٢
مؤتمر صحفي حول وثیقة موحدة لتأمین 

 الطرف الثالث

٢٠١٦ینایر  ٢١  MENA IR 

٢٠١٦أكتوبر  ٤  إذاعة البحرین 

٢٠١٦أكتوبر  ١٣  تلفزیون البحرین 

 السید یوسف حسن تلفزیون البحرین ٢٠١٦نوفمبر  ٢٠
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 نظیمي لمصرف البحرین المركزيالھیكل الت

 

 
 
 

بة المدیر التنفیذي لرقا
 المؤسسات المالیة

 إدارة
تقنیة المعلومات   

 دارةجلس اإلم

 المحافظ

 الوحدة القانونیة نائب المحافظ

االستقرار المالي إدارة  

 إدارة التراخیص والسیاسات

 إدارة
التفتیش   

إدارة مراقبة مصارف 
التجزئةقطاع   

إدارة مراقبة مصارف 
طاع الجملةق  

الخدمات  إدارة
 المصرفیة

 إدارة 
 االحتیاطي

 إدارة
إصدار النقد   

لیات المدیر التنفیذي للعم
 المصرفیة

 إدارة
 الحسابات

 إدارة
الموارد البشریة  

 والخدمات

 مراقبة األسواق المالیة

 ضمان الجودة/التدقیق الداخلي

 وحدة االتصال الخارجي

 إدارة المؤسسات المالیة
 اإلسالمیة

مات للخد التنفیذيلمدیر ا
داریةاإل  

 إدارة
 التأمین 

 

إدارة مراقبة  
 المؤسسات المالیة

 إدارة 
 المتابعة

 المدیر التنفیذي
 للرقابة المصرفیة
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٦٢٠١دیسمبر  ٣١: البیانات المالیة للسنة المنتھیة في ٥لفصل ا   
 

٦٢ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ٢٠١٦ دیسمبر ٣١البیانات المالیة للسنة المنتھیة في  .٥
 
 

 

 
 
 

لفصلا  
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