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مصرف البحرين المركزي

المقدمة
يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدار تقريره السنوي بناء على المادة رقم ( )36من قانون

المصرف ،حيث يتضمن التقرير أهم أنشطة المصرف خالل العام.

يلخص التقرير أهم التطورات المتعلقة بالقضايا التشريعية والرقابية الخاصة بالقطاع المالي والتي
تم اقرارها وتطبيقها خالل العام.

المقدمة

ب
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إدارة السياسة النقدية
لجنة السياسة النقدية
واصلت لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي عقد إجتماعات اسبوعية منتظمة
على مدى عام  ،2017حيث تقوم اللجنة برصد التطورات اإلقتصادية والمالية وتطورات السيولة
هذا باإلضافة إلى وضع توصيات بشأن أدوات السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة على
التسهيالت التي يقدمها المصرف.

االحتياطي اإللزامي
يقوم مصرف البحرين المركزي وبصوره شهرية باحتساب اإلحتياطي اإللزامي بواقع  ٪5على
جميع ودائع الزبائن المقومة بالدينار البحريني والموجودة لدى مصارف قطاع التجزئة وبدون

إحتساب أي نسبة من الفوائد على حسابات اإلحتياطي اإللزامي للمصارف لدى مصرف البحرين

المركزي.

بلغ مجموع اإلحتياطي اإللزامي لدى مصرف البحرين المركزي  471،922دينار بحريني في

ديسمبر  2017مقارنة بمبلغ  459،968دينار بحريني في ديسمبر  ،2016أي بارتفاع بلغ
.٪2.6

أسعار الفائدة المحلية
سعر الفائدة األساسي
قام مصرف البحرين المركزي في عام  2017برفع سعر الفائدة األساسي على ودائع االسبوع
الواحد في التواريخ اآلتية:

 14 يونيو  ،2017من  ٪1.25إلى  .٪1.50كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة

الواحدة من  ٪1.00إلى  ٪1.25وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من ٪1.75

الفصل  :1تطورات السياسة النقدية
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إلى  ،٪2.15هذا باإلضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على
مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من  ٪3.00إلى .٪3.25
 13 ديسمبر  ،2017من  ٪1.50إلى  .٪1.75كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع
الليلة الواحدة من  ٪1.25إلى  ،٪1.50وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من

 ٪2.15إلى  ،٪2.40هذا باإلضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف

المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من  ٪3.25إلى

.٪3.50
 15 مارس  ،2017من  ٪1.00إلى  .٪1.25كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة
الواحدة من  ٪0.75إلى  ،٪1.00وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من  ٪1.5إلى

 ،٪1.75هذا باإلضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على
مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من  ٪2.75إلى .٪3.00

أسعار الفائدة بين المصارف
بلغت نسبة الفائدة بين المصارف ( )BHIBORلفترة ثالثة أشهر  ٪2.725في نهاية عام
 ،2017مقابل  ٪2.1في نهاية عام  .2016وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف لفترة ستة
أشهر  ٪2.9في نهاية عام  ،2017مقابل  ٪2.2في نهاية عام .2016

أسعار الفائدة على الودائع والقروض
ارتفع معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع ( 12-3شه ار) من  ٪1.28في نهاية عام 2016
إلى  ٪1.59في نهاية عام  2017كما ارتفع معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع (أقل من 3
شهور) من  ٪0.76إلى  ٪1.12خالل الفترة نفسها .وانخفض بشكل طفيف معدل سعر الفائدة
المرجح على ودائع التوفير إلى  ٪0.21لنفس الفترة .وارتفع سعر الفائدة المرجح على القروض
الممنوحة لقطاع األعمال من  ٪5.40في نهاية عام  2016إلى  ٪5.99وذلك في نهاية عام
 .2017كما ارتفع سعر الفائدة على القروض الشخصية من  ٪4.83إلى  ٪5.01لنفس الفترة.
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التسهيالت المصرفية
التسهيالت المصرفية هي عبارة عن مجموعة من أدوات اإليداع واإلقراض التي يوفرها المصرف

لمصارف قطاع التجزئة لتلبية احتياجاتها من السيولة بالدينار البحريني.

بلغ الرصيد القائم إليداعات مصارف قطاع التجزئة مع المصرف المركزي  566مليون دينار

بحريني في  31ديسمبر  ،2017مقارنة بمبلغ  463.690مليون دينار بحريني في  31ديسمبر
 2016بنسبة ارتفاع بلغت .٪22
الوكالة
في إطار الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي نحو تطوير العمل المصرفي اإلسالمي،
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة السيولة لمصارف قطاع التجزئة اإلسالمية العاملة في مملكة

البحرين ،قام المصرف المركزي بتطوير خدمة جديدة مخصصة لهذه المصارف ،وذلك لتوفير
األداة المناسبة إلستثمار السيولة المتوفرة لديها والقدرة على إيداعها لدى المصرف المركزي بما

يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية .حيث قام المصرف المركزي في أبريل  2017بطرح أداة

وكالة لفترة استحقاق يوم واحد حيث تعتبر أداة جديدة في المنطقة ومن خاللها يمكن لمصارف
قطاع التجزئة اإلسالمية إيداع السيولة الفائضة لديها مع المصرف المركزي ولمدة يوم واحد.
هذا بعد النجاح الذي حققته أداة الوكالة لفترة استحقاق أسبوع واحد والتي تم طرحها في مارس

 ،2015وقد تم توفير هذه األداة استنادا إلى المعيار الخاص لمنتج الوكالة الذي تم تطويره من
قبل السوق المالية اإلسالمية الدولية (.)IIFM
وتعتبر هذه الخدمة ،والتي استحدثها مصرف البحرين المركزي ،منتج جديد في الصيرفة

اإلسالمية حيث يؤكد مدى إلتزام مملكة البحرين على العمل المستمر لتطوير المنتجات المتوافقة
مع الشريعة اإلسالمية لتواكب التطور المستمر في صناعة التمويل اإلسالمية.

بلغ الرصيد القائم إليداعات المصارف اإلسالمية مع المصرف المركزي (الوكالة) ما مجموعه
 70.9مليون دينار بحريني في  31ديسمبر  2017مقارنة بمبلغ  32.5مليون دينار بحريني في
 31ديسمبر  2016بنسبة ارتفاع بلغت .٪118
الفصل  :1تطورات السياسة النقدية
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إصدارات الدين العام
يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بإصدار صكوك وسندات تقليدية
واسالمية قصيرة وطويلة األجل ممثلة في أذونات الخزانة الحكومية وسندات التنمية الحكومية
وصكوك السلم وصكوك التأجير اإلسالمية.

قام المصرف بإصدار أذونات الخزانة الحكومية بالدينار البحريني لفترة استحقاق  3أشهر بمبلغ

 70مليون دينار بحريني وذلك بصورة اسبوعية ،وقد أصدر المصرف أذونات الخزانة الحكومية
لفترة استحقاق  6أشهر بصورة شهرية وبمبلغ  35مليون دينار بحريني خالل عام  .2017هذا

شهر والتي كان يصدرها المصرف
ا
باإلضافة إلى أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق 12

بصورة ربع سنوية بمبلغ  225مليون دينار بحريني ،ثم تم تغيير مبلغ اإلصدار من  225مليون

دينار بحريني بصورة ربع سنوية إلى  100مليون دينار بحريني بصورة شهرية بناء على طلب

من و ازرة المالية بتاريخ  26يونيو .2017

باإلضافة إلى ذلك يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدار صكوك سلم شهرية لفترة استحقاق 3

أشهر بمبلغ  43مليون دينار بحريني ،ويقوم كذلك بإصدار صكوك إجارة شهرية لفترة استحقاق
 6أشهر بمبلغ  26مليون دينار بحريني.

قام مصرف البحرين المركزي وبطلب من و ازرة المالية بإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك

اسالمية محلية ودولية لفترات استحقاق مختلفة خالل عام  2017وذلك على النحو التالي:

 إصدار سندات تنمية محلية بمبلغ  200مليون دينار بحريني بتاريخ  16يوليو 2017
لفترة استحقاق  5سنوات ،بسعر فائدة ثابت بلغ .٪5.35
 إصدار سندات تنمية محلية بمبلغ  200مليون دينار بحريني بتاريخ  27ديسمبر 2017
لفترة استحقاق  5سنوات ونصف ،بسعر فائدة ثابت بلغ .٪5.50
 إصدار صكوك تأجير إسالمية محلية بمبلغ  125مليون دينار بحريني بتاريخ  17يوليو
 2017لفترة استحقاق  3سنوات بعائد ثابت بلغ .٪4.20
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 قام مصرف البحرين المركزي في سبتمبر ،2017بإطالق سندات حكومية وصكوك
إسالمية دولية بقيمة  3مليار دوالر أمريكي ،وقد تجاوزت قيمة االكتتاب  15مليار

دوالر أمريكي .وتكون اإلصدار من صكوك ألجل  7سنوات ونصف السنة بقيمة
 850مليون دوالر أمريكي بسعر  .٪5.25كما تم إطالق سندات دولية تقليدية ألجل

 12عاما بقيمة  1.25مليار دوالر أمريكي بسعر  ٪6.75وسندات دولية تقليدية ألجل

 30عاما بقيمة  900مليون دوالر أمريكي عند  ٪7.50ويعتبر هذا اإلصدار أكبر
حجم إصدار يتم إصداره من قبل مملكة البحرين.

 قام المصرف بإصدار صكوك تأجير إسالمية ومرابحة إسالمية بمبلغ بليون دوالر
أمريكي بتاريخ  12اكتوبر  2016لفترة استحقاق  7سنوات وأربعة أشهر تنتهي في 12
فبراير  ،2024بعائد ثابت بلغ .٪5.624
 كذلك قام المصرف بالترتيب مع عدة مصارف بإصدار صكوك إسالمية على هيئة
تمويل خاص بمبلغ  435مليون دوالر أمريكي بتاريخ  16مايو  2016لفترة استحقاق 3
سنوات ،بعائد ثابت بلغ .٪4.505
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مصارف قطاع التجزئة
مصارف قطاع الجملة
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الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي
بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة)
 187.4بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2017مقابل  186.1بليون دوالر في نهاية عام
 ،2016مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة  .٪0.7وقد بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي
الميزانية  ،٪55.5وبلغت حصة مصارف قطاع التجزئة .٪44.5
بلغت الموجودات المحلية  57.8بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2017مقابل  55.8بليون
دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2016أي بارتفاع وقدره  2.0بليون دوالر أمريكي (.)٪3.6
وبلغت الموجودات األجنبية  129.7بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2017مقابل 130.3
بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2016أي بانخفاض وقدره  0.6بليون دوالر أمريكي
(.)٪0.5
ارتفعت المطلوبات المحلية إلى  55.9بليون دوالر في نهاية عام  ،2017مقابل  54.8بليون
دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2016أي بمقدار  1.1بليون دوالر أمريكي ( .)٪2.0وارتفع
إجمالي المطلوبات األجنبية بمقدار  0.3بليون دوالر أمريكي ( )٪0.2ليصل إلى  131.5بليون
دوالر أمريكي مقابل  131.2بليون دوالر أمريكي في نهاية عام .2016

مصارف قطاع التجزئة
ارتفعت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى  31.4بليون دينار بحريني في نهاية عام
 ،2017مقابل  31.2بليون دينار بحريني في نهاية عام .)٪0.6( 2016
ارتفع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار  0.7بليون دينار بحريني ( )٪4.0ليصل إلى 18.0
بليون دينار بحريني في نهاية عام  ،2017وقد ارتفعت كل من موجودات القطاع الخاص غير
المصرفي بمقدار  0.2بليون دينار بحريني ( ،)٪2.3والسندات الحكومية بمقدار  0.4بليون
دينار بحريني (.)٪9.1
سجلت الموجودات األجنبية انخفاضا وقدره  0.5بليون دينار بحريني ( )٪3.6لتصل إلى 13.4
بليون دينار بحريني في نهاية عام  ،2017مقابل  13.9بليون دينار في نهاية عام  .2016وقد
انخفضت الموجودات األجنبية على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار  0.3بليون دينار
الفصل  :2التطورات المصرفية
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( )٪3.3من  9.1بليون دينار بحريني في نهاية عام  2016إلى  8.8بليون دينار في نهاية عام
 .2017كما انخفضت الموجودات األجنبية على القطاع المصرفي بمقدار  0.1بليون دينار
بحريني ( )٪2.1لتصل إلى  4.6بليون دينار بحريني في نهايه عام .2017
ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار  0.3بليون دينار بحريني  ،أي بنسبة  ٪1.8من 16.8
بليون دينار بحريني في نهاية عام  2016إلى  17.1بليون دينار بحريني في نهاية عام .2017
ويعزى ذلك إلى ارتفاع المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار  0.4بليون دينار
بحريني ( )٪4.1ورأس المال واالحتياطي بمقدار  0.1بليون دينار بحريني (.)٪3.6
انخفض إجمالي المطلوبات األجنبية ليصل إلى  14.3بليون دينار بحريني في نهاية عام
 .2017حيث انخفضت المطلوبات األجنبية للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار  0.1بليون
دينار بحريني ( )٪1.5وبالمثل انخفضت المطلوبات األجنبية للقطاع المصرفي بمقدار 0.1
بليون دينار بحريني (.)٪1.3

القروض والتسهيالت االئتمانية
ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصادية المقيمة بنسبة
 ٪7.4ليصل إلى  8.7بليون دينار بحريني في نهاية عام  2017مقابل  8.1بليون دينار
بحريني في نهاية عام  .2016وقد بلغ نصيب قطاع األعمال  ٪53.2من إجمالي القروض
والتسهيالت االئتمانية ،بينما بلغ نصيب قطاع األشخاص وقطاع الحكومة  ٪43.0و ٪3.8على
التوالي.

الودائع
بلغ إجمالي ودائع المقيمين  12.0بليون دينار بحريني في نهاية عام  2017مقابل  11.5بليون
دينار بحريني في نهاية عام  ،2016أي بارتفاع قدره  0.5بليون دينار بحريني أي بنسبة .٪4.3
ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار  0.4بليون دينار بحريني ( )٪4.5وارتفاع
ودائع القطاع الحكومي بمقدار  0.1بليون دينار بحريني (.)٪5.6
ارتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار  0.3بليون دينار ( )٪3.4لتصل إلى 9.2
بليون دينار في نهاية عام  ،2017كما ارتفعت ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية بمقدار 0.3
بليون دينار بحريني ( )٪12.0لتصل إلى  2.8بليون دينار بحريني في نهاية نفس العام .وقد
بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعمالت األجنبية  ٪76.4و ٪23.6على التوالي من
الفصل  :2التطورات المصرفية
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إجمالي الودائع المحلية للمقيمين.

الموجودات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العمالت
بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات
 ،٪22.5والدول اآلسيوية  ،٪7.0ودول أوروبا الغربية  ،٪5.3والدول األمريكية  ،٪3.6والدول
العربية األخرى .٪3.0
فقد بلغ نصيب الدوالر األمريكي من إجمالي الموجودات  ،٪40.7وعمالت دول مجلس التعاون
الخليجي (باستثناء الدينار البحريني)  .٪9.3وقد شكل اليورو  ٪2.7من إجمالي الموجودات.

مصارف قطاع الجملة
سجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة ارتفاعا وقدره  1.0بليون دوالر أمريكي أي بنسبة
 ٪1.0لتصل إلى  104.0بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2017مقابل  103.0بليون دوالر
أمريكي في نهاية عام .2016
ارتفع إجمالي الموجودات المحلية إلى  9.8بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2017مقابل 9.6
بليون دوالر أمريكي في نهاية عام .2016
وارتفعت الموجودات األجنبية بمقدار  0.7بليون دوالر أمريكي ( )٪0.7لتصل إلى  94.1بليون
دوالر أمريكي في نهاية عام  .2017ويرجع ذلك إلى ارتفاع موجودات غير المصارف بمقدار
 3.0بليون دوالر أمريكي (.)٪9.6
ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار  0.1بليون دوالر أمريكي ( )٪1.0ليصل إلى 10.4
بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2017مقابل  10.3بليون دوالر أمريكي في نهاية عام
.2016
كما ارتفعت المطلوبات األجنبية لتصل إلى  93.6بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2017مع
ارتفاع بنسبة  ،٪0.9وذلك بسبب ارتفاع قيمة المطلوبات على المكاتب الرئيسية والشركات
الزميلة بمقدار  3.2بليون دوالر أمريكي (.)٪13.8

الفصل  :2التطورات المصرفية
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الموجودات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العمالت
بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات
 ،٪31.9ودول أوروبا الغربية  ،٪33.5والدول األمريكية  ،٪10.2والدول اآلسيوية ،٪9.2
والدول العربية األخرى .٪4.0
فقد بلغ نصيب عمالت دول مجلس التعاون الخليجي وذلك حسب العمالت (باستثناء الدينار
البحريني) من إجمالي الموجودات  ،٪9.4والدوالر األمريكي  ،٪69.9في حين شكل اليورو
 ٪10.3من إجمالي الموجودات.

الفصل  :2التطورات المصرفية
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تطورات األنظمة التشريعية
تطبيق اتفاقية بازل 3

المتطلبات المتعلقة بنسب الرافعة وفقا لبازل 3
قام المصرف بإصدار ورقة استشارية حول متطلبات بازل  3المتعلقة بنسب الرافعة
) ،(Leverageكما تمت مناقشة المالحظات المستلمة على هذه الورقة .ويعتزم المصرف
إصدار الورقة النهائية للتشريعات في عام .2018

توجيهات جديدة بشأن الشركات المساندة للقطاع المالي
أصدر المصرف في سبتمبر  2017ورقة استشارية خاصة بفصل جديد حول المتطلبات عالية

المستوى (الحوكمة) للشركات المساندة للقطاع المالي .وقد استلم المصرف مالحظات الشركات

المساندة على هذه الورقة االستشارية ويقوم المصرف حاليا بدراسة تلك المالحظات.
كما قام المصرف بإعداد فصل إدارة المخاطر وهو قيد المراجعة حاليا تمهيدا إلصداره كورقة

استشارية للشركات المساندة للقطاع المالي.

تعديالت جديدة على فصل متطلبات الترخيص – المجلد الخامس للشركات المساندة

للقطاع المالي

أصدر المصرف في فبراير  2017في فصل متطلبات الترخيص من المجلد الخامس توجيهات
خاصة لمقدمي خدمات الدفع تتضمن السماح لهم بإصدار بطاقات متعددة األغراض كالمسبقة

الدفع أو أدوات الدفع االلكترونية والتي يمكن استخدامها في نقاط البيع وأجهزة الصراف اآللي،
وكذلك لعمليات الشراء عبر اإلنترنت والتحويالت.

الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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إصدار فصل جديد حول الحوكمة الشرعية للمصارف اإلسالمية
أصدر المصرف فصال جديدا حول الحوكمة الشرعية ضمن مجلد التوجيهات بعد مشاورات
موسعة مع القطاع ومع المجلس المركزي للرقابة الشرعية لدى المصرف .وسيتم تطبيق التعليمات

الجديدة اعتبا ار من  30يونيو  2018وذلك على جميع مصارف قطاع التجزئة والجملة اإلسالمية
في البحرين.

قرار رقم ( )29لسنة  2017بإصدار الئحة إجراءات البت في طلبات الشركات
اإلستثمارية لتحويل أعمالها في مملكة البحرين

أصدر المصرف في نهاية مايو  2017الئحة إجراءات البت في طلبات الشركات االستثمارية
لتحويل أعمالها في مملكة البحرين حسب القرار رقم ( )29لسنة  2017على غرار ما صدر

للمصارف وشركات التأمين ،وذلك بعد االنتهاء من فترة االستشارة واستالم مالحظات الشركات
االستثمارية واالجتماع مع هيئة التشريع واالفتاء القانوني بهذا الشأن.

الئحة بشأن المقاصة بموجب عقد السوق
ضمن أهداف مصرف البحرين المركزي لتعزيز اإلطار الرقابي أصدر المصرف في يناير
 2017مسودة "قانون المقاصة" والذي سوف يحل محل القرار رقم ( )44لسنة  2014بشأن
"الئحة المقاصة بموجب عقد السوق" الصادر عن المصرف المركزي.

وقد قام المصرف بعد استالم مالحظات القطاع المالي عليها ودراستها بمخاطبة الهيئة الدولية

للمقايضات والمشتقات حيث قام المصرف بإدخال مالحظات الهيئة بهذا الشأن ومن ثم تمت
ترجمتة إلى اللغة العربية وقد تم إرسالها إلى هيئة التشريع واالفتاء القانوني وذلك تمهيدا
إلصدارها في الجريدة الرسمية.

الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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التعديالت المقترحة على فصل االستحواذ واالندماج
أصدر المصرف في فبراير  2017ورقة استشارية خاصة بإجراء تعديالت على فصل االستحواذ

واالندماج من مجلد التوجيهات السادس وقد استلم المصرف مالحظات القطاع المالي والشركات
المدرجة وغيرهم من األطراف المعنية على هذه الورقة وهي قيد الدراسة حاليا.

توجيهات خاصة بالتمويل الجماعي لغايات اإلقراض (التمويل التقليدي واإلسالمي)
أصدر المصرف في أغسطس  2017التوجيهات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغايات
اإلقراض التقليدية واإلسالمية ضمن التوجيهات الواردة في المجلد الخامس من مجلد التوجيهات
الصادر عن مصرف البحرين المركزي والخاص بـالشركات المساندة للقطاع المالي.

توجيهات خاصة بالتمويل الجماعي لغايات التملك
أصدر المصرف في سبتمبر  2017توجيهات خاصة بالتمويل الجماعي الذي يستند على أسهم

الملكية ضمن التعليمات الواردة في المجلد الخامس من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف
البحرين المركزي الخاص بـالشركات المساندة للقطاع المالي وكذلك ضمن فصل التوجيهات

الخاصة باألسواق المالية والبورصات بالمجلد السادس من مجلد توجيهات المصرف.

ورقة استشارية خاصة بشأن الطريقة المقترحة الحتساب الغرامات المالية على المرخص

لهم

أصدر المصرف في أبريل  2017ورقة استشارية لجميع المرخص لهم بخصوص المنهجية
المقترح اتباعها من قبل المصرف عند احتساب الغرامات المالية على المرخص لهم وقد استلم
المصرف مالحظات القطاع المالي واألطراف ذوي العالقة .كما اجتمع المصرف مع مصترف

قطاع التجزئة وشركات التمويل لمناقشة مالحظاتهم على هذه الورقة االستشارية ويعتزم المصرف
إصدار المنهجية في شكل قرار في الربع األول من العام .2018

الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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وتعتبر هذ ه الورقة االستشارية مكملة لإلجراءات اإلدارية الموجودة في فصل اإلنفاذ وتعتمد على
تقييم المخالفات بعدة طرق واحتساب مبلغ الغرامات لعدة مستويات حسب المخاطر التي تتسبب

بها هذه المخالفات على عمالء المؤسسات المالية والقطاع المالي.

ورقة استشارية -مقترح وضع سقف على بعض أنواع الرسوم على الخدمات المالية ذات

الطابع الموحد لعمالء مصترف قطاع التجزئة وشركات التمويل

في إطار أهداف مصرف البحرين المركزي الرامية إلى حماية المستهلك ،قام المصرف بإجراء
دراسة مسح شاملة تغطي جميع أنواع الرسوم التي تفرضها مصترف قطاع التجزئة التقليدية
واإلسالمية وشركات التمويل وبناء عليه ارتأى المصرف إجراء دراسة جديدة إلمكانية وضع سقف

على بعض أنواع الرسوم على الخدمات المالية ذات الطابع الموحد والتي ال مبرر لتباينها بين

المصارف وشركات التمويل ،وقد أصدر المصرف بهذا الخصوص في ابريل  2017ورقة
استشارية تتضمن هذه السقوف وبعد استالم مالحظات المصارف وشركات التمويل ودراستها تم

االتفاق مع جمعية مصارف البحرين على أن تشكل الجمعية لجنة مع المصارف وشركات

التمويل لدراسة الموضوع وتقديم مقترح للمصرف بخصوص الرسوم على الخدمات المالية ذات

الطابع الموحد لعمالء مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل وقد تم استالم المقترح وهو قيد

الدراسة.

ورقة استشارية ثانية-توجيهات جديدة بشأن "أموال العميل"-المجلد األول
أصدر المصرف في مارس  2017ورقة استشارية ثانية حول مقترح توجيهات جديدة ضمن
المجلد األول من مجلد التوجيهات بشأن أموال العمالء وقد استلم المصرف مالحظات المصارف

واألطراف المعنية عليها.

تهدف تلك التوجيهات إلى ضمان توفير الحماية المالئمة ألموال العمالء من خالل حظر عملية

خلط أموالهم مع أموال المصرف ويستثنى من هذه التوجيهات حيازة األوراق المالية وال تنطبق
على الودائع بجميع أنواعها.
وقد تمت مناقشة مالحظات المصارف واألطراف المعنية على الورقة االستشارية الثانية وتم
الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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االتفاق على أن تُضمن هذه التوجيهات ضمن فصل أخالقيات العمل والسوق بدال من أن تكون

في فصل خاص بها.

توجيهات خاصة بطرح األوراق المالية
أصدر المصرف في سبتمبر  2017توجيهات خاصة للشركات المدرجة وقد تم إدخالها ضمن

فصل طرح األوراق المالية في المجلد السادس من مجلد توجيهات المصرف وذلك كجزء من
التحديثات الفصلية لشهر أكتوبر  ،2017حيث تهدف هذه التوجيهات إلى تقليص دورة الطرح

العهد لبرامج مشاركة الموظفين في أسهم الشركة.
العام األولي وطرح ترتيبات ُ

ورقة استشارية بخصوص القانون رقم ( )37لسنة  2017بشأن قانون التوثيق
أصدر المصرف في نوفمبر  2017ورقة استشارية -القانون رقم ( )37لسنة  2017الخاص

بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )14لسنة  1971بشأن التوثيق ،وتحديدا المادة ( )2الخاص

بتعديل المادة ( )5من ذلك القانون.

ويتضمن التعديل بأن يصدر وزير العدل والشؤون

اإلسالمية ق ار ار يحدد الوثائق التي يمكن توثيقها باللغة اإلنجليزية.
قام المصرف بهذه الخطوه سعيا منه للحصول على مالحظات القطاع واألطراف ذوي العالقة
فيما يتعلق بالوثائق التي يفضل أن توثق باللغة اإلنجليزية.

تقييم تأثير االتجاهات الحديثة في إنهاء العالقات المصرفية مع المصارف المراسلة

األجنبية

سعيا منه لمعرفة ومتابعة التطورات في هذا المجال ،طلب المصرف من جميع المصارف الذين
يتلقون خدمات من المصارف المراسلة والمقدمة من قبل مصارف خارجية أو من أولئك المقدمين
لتلك الخدمات تقييم التأثير على العالقات مع المصارف المراسلة األجنبية ومدى التأثيرات

السلبية التي لحقت بهم إثر تقليص المخاطرة.

الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية

17

مصرف البحرين المركزي

التقرير السنوي 2017

توجيهات خاصة للتعامل مع مخاطر الدول
أصدر المصرف في يونيو  2017توجيهات خاصة للتعامل مع مخاطر الدول ضمن فصل إدارة

مخاطر االئتمان في المجلدين األول والثاني من مجلد توجيهات المصرف ،وذلك وفقا لمتطلبات
لجنة بازل الصادرة في سبتمبر  2012بشأن المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفعالة.

ورقة استشارية – مقترح متطلبات التدقيق الداخلي لكافة المصارف
أصدر المصرف في يوليو  2017ورقة استشارية خاصة بوظيفة التدقيق الداخلي في المصارف
وذلك ضمن جهوده لتعزيز وظيفة التدقيق الداخلي في المصارف ومواكبة أفضل المعايير الدولية

وذلك استنادا إلى متطلبات لجنة بازل بشأن "وظيفة التدقيق الداخلي في المصارف" .وقد استلم

المصرف مالحظات المصارف ومن المتوقع اصدار التوجيهات بصورتها النهائية في الربع األول

من العام .2018

توجيهات خاصة بالحوسبة السحابية
أصدر المصرف في سبتمبر  2017توجيهات خاصة باستخدام المؤسسات المالية لما يسمى
بالحوسبة السحابية وذلك كجزء من التحديثات الفصلية لشهر أكتوبر  ،2017حيث يسمح

بموجب هذه التوجيهات لجميع مرخصي المصرف استخدام خدمات الحوسبة السحابية.

ورقة استشارية – مسودة قانون في شأن المعامالت المضمونة
أصدر المصرف بالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية في يوليو  2017ورقة استشارية حول
مسودة قانون في شأن المعامالت المضمونة ،وقد استلم المصرف مالحظات القطاع المالي
واألطراف ذوي العالقة وقد تم إرسال هذه المالحظات مع مالحظات المصرف إلى مجلس

التنمية االقتصادية حتى يتسنى لهم دراستها ومراجعتها.
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توجيهات خاصة للشركات تحت التأسيس
أصدر المصرف في سبتمبر  2017توجيهات خاصة لمصارف قطاع التجزئة بشأن متطلبات
معرفة العميل واجراءات العناية للشركات تحت التأسيس ،وقد تم إدخالها ضمن فصل الجريمة

المالية في المجلدين األول والثاني من مجلد توجيهات المصرف وذلك كجزء من التحديثات
الفصلية لشهر أكتوبر  ،2017حيث تهدف هذه التوجيهات لتسهيل اجراءات فتح حسابات

الشركات تحت التأسيس.

توجيهات خاصة بالبيئة الرقابية التجريبية
أصدر المصرف في مايو  2017ورقة نهائية حول "البيئة الرقابية التجريبية" في موقع المصرف،
والتي تتضمن إطار وعملية تسهل تطوير صناعة التكنولوجيا المالية بطريقة منظمة.

وتُعرف البيئة الرقابية التجريبية بأنها مكان آمن يمكن فيه للشركات أن تختبر المنتجات
الترخيص.
والخدمات المالية ذات التكنولوجيات المتقدمة دون االلتزام بعبء القوانين واللوائح و ا
كما أصدر المصرف في سبتمبر  2017توجيهات خاصة حول "البيئة الرقابية التجريبية" بشأن
متطلبات معرفة العميل واجراءات العناية وقد تم إدخالها ضمن فصل الجريمة المالية في

المجلدين األول والثاني من مجلد توجيهات المصرف وذلك كجزء من التحديثات الفصلية لشهر

أكتوبر  ،2017حيث تهدف هذه التوجيهات لتسهيل اجراءات فتح الحسابات الخاصة بالشركات
التي تؤسس ضمن البيئة الرقابية التجريبية.

تطورات األنظمة الرقابية
إدارة المتابعة :مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
قام مصرف البحرين المركزي والو ازرات المعنية بمكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب بإجراء
أول تقييم رسمي وشامل للمملكة لتقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلك خالل عام
 .2017قد أجري التقييم باالشتراك مع البنك الدولي .وكان الهدف من تقييم المخاطر إجراء تقييم
الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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شامل لتهديدات غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتحديد المخاطر المرتبطة بها وتقييمها وفهمها.
وكان التقييم بمثابة آلية للكشف عن عناصر الضعف والقوة فى نظم مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب على المستوى الوطني وصياغة خطة عمل قائمة على المخاطر للتصدي لها.
وفي الوقت نفسه ،أجرى فريق تقييم من مجموعة العمل المالي  /مينافاتف تقييما مشتركا لمملكة
البحرين لتقييم نظم مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البالد وفعاليتها وضوابطها .وقد
قام فريق في التقييم بزيارة مملكة البحرين خالل الفترة من  7إلى  22نوفمبر  2017إلجراء
التقييم الميداني .ويتألف الفريق من خبراء ماليين وقانونيين وانفاذ القانون .وقد خصص المصرف
المركزي الموارد والجهود الرامية إلى إكمال عملية التقييم المتبادل بكفاءة وفعالية .ومن المقرر أن
يناقش المشروع النهائي لتقرير التقييم المتبادل في االجتماع العام لفريق مجموعة العمل المالي
في يونيو .2018
واصل مصرف البحرين المركزي خالل عام  2017جهوده الرامية إلى تعزيز األطر التنظيمية
المتعلقة بحظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وذلك من خالل زيارات التفتيش
الميدانية التي قام بها المفتشون للمصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف
ومساعدة تلك المؤسسات لتطوير وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لديها لتتوافق مع القوانين
والتشريعات ذات العالقة .تهدف زيارات التفتيش لتقييم مستوى امتثال تلك المؤسسات لقانون
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وقانون مصرف البحرين المركزي وكافة مجلدات وحدة
الجرائم المالية .يتم التركيز في الزيارات الميدانية على مراجعة إجراءات مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب واألنظمة والضوابط التابعة للمؤسسات المرخص لها ،وبالتالي المساعدة في
الوقاية والكشف والرصد واإلبالغ عن المعامالت المالية المشبوهة.
تنفيذا التفاقية قانون االمتثال الضريبي للحسابات الخارجية ( (FATCAالموقعة بين حكومة
مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة األمريكية للتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،
قام مصرف البحرين المركزي بإصدار عدة مراسيم وتعميمات تهدف إلى تهيئة المؤسسات المالية
لالستعداد لعملية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وعلى ضوءه تم توجيه هذه
الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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المؤسسات إلعداد خطة عمل مفصلة توضح جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود
جميع النظم واإلجراءات لتلبية متطلبات االتفاقية.
وعليه ،قام مصرف البحرين المركزي بجمع المعلومات من المؤسسات المالية إلكترونيا وارسالها
إلى دائرة اإليرادات الداخلية )) (Internal Revenue Service (IRSفي أول عملية للتبادل
اإللكتروني لمعلومات الحسابات المالية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الواليات المتحدة
األمريكية في شهر سبتمبر .2017
وعلى صعيد آخر ،قامت حكومة مملكة البحرين متمثلة في و ازرة المالية بتوقيع اتفاقية منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية بشأن المساعدة اإلدارية المتبادلة في المسائل الضريبية واالتفاقية
متعددة األطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية،
واللتان بموجبهما تستطيع حكومة مملكة البحرين متمثلة بمصرف البحرين المركزي بجمع
المعلومات من المؤسسات المالية وتبادلهم تلقائيا بشكل سنوي مع األطراف الموقعين على
االتفاقيتين .وقد باشرت مملكة البحرين في التصديق على االتفاقيتين وفقا لإلجراءات التشريعية
المعمول بها في المملكة.
وفي هذا الخصوص ،قام مصرف البحرين المركزي بإصدار عدة تعميمات تهدف إلى تهيئة
المؤسسات المالية لالستعداد لعملية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية ،وعلى ضوءه تم
توجيه هذه المؤسسات إلعداد خطة عمل مفصلة توضح جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها
لضمان وجود جميع النظم واإلجراءات لتلبية متطلبات االتفاقيات السابقة الذكر .ومن المقرر أن
تقوم مملكة البحرين بأول عملية للتبادل اإللكتروني لمعلومات الحسابات المالية مع األطراف
المذكورة أعاله في سبتمبر .2018
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إدارات الرقابة المصرفية
واصل مصرف البحرين المركزي خطاه على النهج االستباقي في الرقابة على المصارف

والمؤسسات المالية وذلك تحقيقا وتعزي از لالستقرار المالي وحماية مصالح العمالء في قطاع
الخدمات المصرفية وتعزي از لإلبتكار في السوق المحلي .وقد أدت هذه الخطوات إلى تعزيز

الشفافية واإلفصاح ،فضال عن توفير ضمانات كافية للعمالء .وقد تضمن النهج اإلشرافي
المعمول به في المصرف اإلعتماد على تطبيق أفضل المعايير الدولية والى إنتهاج أسلوب رقابة

استباقي لمراقبة المصارف والمؤسسات المالية.
وبناء على ما تقدم ،فقد قام المصرف المركزي ،ممثال بإدارة الرقابة المصرفية بإتخاذ اإلجراءات

التالية خالل عام :2017

تعزيز فعالية اإلمتثال
قام المصرف خالل عام  2017بإصدار توجيهات إلى المصارف المرخصة للتأكد من أي طلب

مقدم إلى المصرف يكون مصحوبا بتقرير تقييم اإلمتثال ،وذلك بهدف تعزيز فاعلية إمتثال
المرخصين بقوانين المصرف.

في حال إذا كان للطلب أي أثر مالي على المرخص له يجب أن يكون مصطحبا بمداخالت
من الرقابة المالية ،أما في حال وجود أي إنعكاسات قانونية للطلب على المرخص له ،فإنه

ينبغي تقديم رأي من الدائرة القانونية لدى المصرف نفسه.

الممارسات السليمة للمكافآت
بهدف تطبيق الممارسات السليمة للمكافآت بحيث تتماشى مع تشريعات المصرف المركزي في
مجلد التوجيهات تحت الفصل  HCبخصوص التوزيعات المكافآت في عام  ،2017فقد واصل
المصرف المركزي عملية متابعة التطبيق من قبل جميع المصارف لهذه التشريعات على مكافآت

الموظفين المشمولين بالتشريعات لعام  ،2017حيث أن هذه القواعد تشجع العالقات طويلة
األمد بين الموظفين والمصرف ،وتوازي مكافآت اإلدارة العليا والموظفين مع قدرتهم على تحمل

المخاطر.
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مراقبة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ()9
أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهاته في ديسمبر  2016بخصوص تطبيق المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم ( )9مع بداية يناير .2018
واستنادا إلى التوجيه فقد قام المصرف برصد عملية التنفيذ عن كثب خالل عام  .2017كما
طلب من المرخص لهم تقديم خطة عمل بشأن التدابير المتخذه من قبلهم من أجل تطبيق

المعيار المذكور ،وذلك من خالل تقديم تقارير مرحلية كل شهرين عن التقدم المحرز في التنفيذ.

مراقبة محفظة القروض المتعثرة
واصل المصرف المركزي رصده لحجم القروض المتعثرة لدى المصارف على أساس ربع سنوي
وذلك بهدف متابعة أية مؤشرات غير طبيعية في محافظ القروض .وبناء على نتائج تقييم

المصرف المركزي ،قام المصرف بحث المصارف على ضرورة إتخاذ تدابير وقائية للحد من
التضخم في حجم القروض المتعثرة.

تعرضات األطراف ذات العالقة
واصل المصرف المركزي مراقبة تعرضات األطراف ذات العالقة لدى المصارف المحلية على

أساس شهري بهدف ضبط مخاطر التركز وضمان االلتزام بالتعليمات الصادرة عنه.

مراقبة مستوى التعرضات العقارية
واصلت إدارة الرقابة بالمصرف المركزي مراقبتها للتعرضات الخاصة بالقروض العقارية لدى

المصارف على أساس ربع سنوي وذلك للحد من التركزات في هذا القطاع.

اجتماعات مناقشة البيانات المالية
عقد المصرف المركزي اجتماعات سنوية مع المصارف المحلية والشركات المالية وبحضور
المدققين الخارجيين لهم لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية ،وذلك قبل أن يتم تقديمها
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لمجلس إدارة المصرف للموافقة عليها .وبدء المصرف ابتداء من السنة المالية  ،2017بعقد
اجتماعات مع فروع المصارف األجنبية (من قطاع التجزئة) لمناقشة القوائم المالية النصف

أمور تتعلق بأسس تحقق االعتراف بالدخل وممارسات
ا
سنوية والسنوية .وشملت المناقشات
التقييم واألصول المتعثرة وقائمة المخصصات ومدى كفايتها وتوزيعات األرباح المقترحة.

االجتماعات االحت ارزية
قامت إدارات الرقابة المصرفية على قطاع المصارف التقليدية ،وذلك ضمن جهودها الرقابية

والوقائية بعقد  41اجتماعا دوريا مع المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها خالل عام
 .2017وتم خالل هذه االجتماعات مناقشة أداء المصارف للسنة السابقة واستراتيجيتهم للسنة

المقبلة وأية أمور رقابية أخرى ذات أهمية للمصرف المركزي.

المصارف المحلية ذات األهمية المنتظمة
كجزء من اإلشراف الرقابي على المصارف المحلية ذات األهمية النظامية ،فقد تم عقد
إجتماعات احت ارزية مع هذه المصارف مرتين خالل عام  ،2017تم خاللها مناقشة العديد من
القضايا اإلشرافية بما في ذلك أداء هذه المصارف خالل العام وخططها اإلستراتيجية ،من بين

أمور أخرى .كما تمت مناقشة خطط التعافي واالنقاذ لهذه المصارف التي تقدم سنويا وذلك بعد

مراجعتها حسب توصيات مجلس االستقرار المالي والمتطلبات الخاصة بالقطاع المالي بمملكة

البحرين.

مراقبة اجتماعات مجالس اإلدارة والهيكل اإلداري
واصل المصرف المركزي مراجعة تقارير الحوكمة المرفوعة من قبل المصارف وشركات

التمويل على أساس سنوي بهدف تقييم أداء مجالس اإلدارة لديها .وركزت عمليات المراجعة

هذه على مسألة اإللتزام بالحضور والمشاركة في اجتماعات مجالس اإلدارة فضال عن هياكل
اللجان المنبثقة عن مجالس اإلدارة وتعيين األعضاء المستقلين ،وكجزء من مراقبته للحوكمة

لدى المصارف وشركات التمويل قام بمراجعة الهياكل التنظيمية لبعض من المرخص لهم بما
في ذلك خطط التعاقب وتجنب تعارض المصالح في اإلدارة .كما قام المصرف بإرسال مندوبيه
لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لرصد إجراءات هذه اإلجتماعات.
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تعيين خبراء المهام
كجزء من جهود مصرف البحرين المركزي الرامية إلى تعزيز فعالية التطبيقات الرقابية ،تم تعيين
"خبراء مهام" مؤهلين حسب اإلجراءات المتفق عليها للقيام بزيارات ميدانية إلى المصارف

المرخص لها وعليه فقد تم تنفيذ عدد ثمان مهام شملت مصارف تقليدية خالل العام .2017

نظام حماية األجور
بالتنظيم مع مجلس التنمية اإلقتصادية وهيئة تنظيم سوق العمل ومشاركين من القطاع الخاص،
قام المصرف المركزي باإلجراءات الضرورية لتهيئة القطاع المالي في البحرين لتطبيق نظام
حماية األجور .تحت هذا النظام ،سيتم دفع رواتب العمال خالل قنوات غير نقدية سهلة وآمنة

للمستخدمين .ومن المرجح أن يتواصل العمل على هذه المبادرة خالل العام الجاري.

تنفيذ مباردات جديدة
باإلضافة إلى تطبيق معيار  9من المعايير الدولية للتقارير المالية ،فقد قامت إدارات الرقابة

المصرفية بمواصلة رصد تنفيذ القوانين المتعلقة بإدارة مخاطر األمن السيبراني ،بما في ذلك
ضوابط على تزويد الخدمة السحابية عندما تحتوي على معلومات متعلقة بالعمالء فضال عن

تطبيق قواعد األمن المتعلقة بأجهزة الصراف اآللي .كما جرى أيضا مراقبة استعداد المصارف
لتنفيذ القواعد الصادرة من المصرف والمتعلقة بمخاطر البلدان والتحويالت والتي سوف يتم العمل

بها في بداية .2018

مركز البحرين للمعلومات االئتمانية
وفقا للمادة ( )68مكر ار ( )1من أحكام المرسوم بقانون رقم ( )34لسنة  ،2015وقرار مجلس
الوزراء رقم  2389-03الصادر في  5ديسمبر  ،2016اتخذ مصرف البحرين المركزي التدابير
الالزمة لتسهيل مشاركة الجهات الحكومية المدرجة في نظام المعلومات االئتمانية في البحرين.

وباعتبارهم أعضاء في هذه اللجنة ،فإن هذه الجهات الحكومية قادرة على الوصول إلى بيانات
االئتمان الخاصة بمستخدمي خدماتها أو عمالءها ،مما يسهل تعزيز قدرتها على تقييم الجدارة
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االئتمانية لعمالئها ومساعدتهم على اتخاذ تدابير استباقية لتجنب التخلف عن السداد من قبل
عمالئهم.
وقد أدى هذا اإلجراء إلى تعزيز تغطية البنية التحتية المالية في البحرين ،ومن المتوقع أن يسهل
تحسين جودة االئتمان في االقتصاد ككل.

االلتزام بـ "ميثاق أفضل الممارسات حول القروض االستهالكية ورسوم الخدمات المصرفية"
واصل فريق الرقابة المصرفية في المصرف المركزي م ارقبته اللتزام المصارف والشركات المالية
ببنود الميثاق ،وذلك بهدف ضمان تعامل المصارف بشكل عادل ومسؤول ومعقول مع المستهلكين
ولضمان تحقيق الشفافية في هذه التعامالت .وبناء على ذلك قام المصرف بتعيين خبراء مهام

لمراجعة إمتثال المرخصين بالميثاق.

بهدف تعزيز الشفافية وضوابط السوق ،واصل مصرف البحرين المركزي وبصرامة عملية مراقبة
إفصاحات المصارف المرخصة وذلك للتأكد من التزامها بمتطلبات المصرف تماشيا مع متطلبات
الدعامة الثالثة من تعليمات بازل  3وأفضل الممارسات الدولية.

اإلفصاح العام للمصارف
يقوم المصرف المركزي وبشكل دائم بمراقبة ومتابعة المصارف وشركات التمويل المرخصة للتأكد

من مدى التزامها بضوابط ومعايير اإلفصاح العام .حيث تقوم هذه المصارف برفع تقرير
المدقق من قبل المدققين الخارجيين لدى المصارف إلى المصرف المركزي.
اإلفصاح العام ُ
يستخدم المصرف المركزي هذا اإلجراء كأداة لقياس مدى الشفافية واإلفصاح الذي يقوم به
المصرف إلى أصحاب المصلحة في المصرف .وفي هذا الصدد ،قام المصرف المركزي بتطبيق
وفرض إطار حول اإلجراءات الجزائية يشمل فرض غرامات مالية على المصارف في حال

التأخر في رفع التقارير ذات الحساسية الوقتية أو عدم االلتزام بقواعد اإلفصاح .كما يتوجب على
المرخص لهم اإلفصاح عن الغرامات المالية في تقاريرهم السنوية.
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إجراءات تنفيذية
واصل المصرف المركزي حث المصارف على التقيد بأعلى معايير االلتزام ،بهدف الحد من
المخاطر تجاه عمالئهم وتجاه النظام المالي وكذلك تعزيز انضباط السوق .وبناء على ذلك،

ووفقا لما تتضمنه المادة  38من قانون المصرف المركزي ،فقد قامت إدارات الرقابة المصرفية

التقليدية في المصرف المركزي بإصدار  11إجراء جزائي ضد مجموعة من المصارف
والمؤسسات المالية التقليدية ،بما فيه فرض إنذارات رسمية وعقوبات مالية خالل عام .2017

إدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية
وفیما یلي أبرز أنشطة اإلدارة خالل عام :2017
 التحق ثالثة من موظفي اإلدارة ببرامج تدريب مع شركات التدقيق في البحرين وذلك بهدف
التعرف على أفضل الممارسات الدولية في مجال التدقيق الخارجي .كما التحق موظف آخر

في برنامج البنك المركزي السنغافوري لتدريب المشرفين المصرفين .من جهه أخرى ،فقد

حصل أحد موظفي اإلدارة على شهادة "المراقب والمدقق الشرعي" المهنية من هيئة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية .هذا باإلضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات
وورش العمل وحلقات النقاش الخاصة بالصيرفة اإلسالمية.

 تبادل تجربة مملكة البحرين في قطاع الخدمات المصرفية اإلسالمية مع وفود من جامعة
دوفين  -المغرب ،وجامعة دار الحكمة  -المملكة العربية السعودية ،وبنك باكستان المركزي
وبنك بنغالديش المركزي.


تحديث دليل اإلجراءات ليعكس التغييرات في اللوائح المحلية والتحديثات في مجلد التوجيهات

ومواكبة التطورات الدولية في قطاع الصيرفة اإلسالمية.

 إصدار فصل جديد حول الحوكمة الشرعية ضمن مجلد التوجيهات الخاص بالمصرف
المركزي بعد التشاور مع القطاع ومع المجلس المركزي للرقابة الشرعية لدى المصرف بهدف
تحسين معايير االلتزام والحوكمة الشرعية لدى المصارف اإلسالمية في البحرين ،حيث يحدد

الفصل أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالحوكمة الشرعية.
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العمل مع مستشار خارجي حول تحديث مجلد التوجيهات وادخال فصول جديدة حول إدارة
المخاطر للمصارف اإلسالمية.



المشاركة في عدة د ارسات استبيانية أجراها مجلس الخدمات المالية اإلسالمية وذلك يشمل
إستبيان بشأن تنفيذ معايير المجلس لعام  2016واستبيان عن المعيار الدولي  IFRS9وآثاره
على التمويل اإلسالمي ،إضافة إلى المشاركة في اإلجتماع السنوي للمجلس.

 القيام بزيارات إشرافية لوحدات خارجية تابعة للمصارف المحلية واالجتماع بمسؤوليهم المعنيين
إضافة إلى المصارف المركزية والمدققين الخارجيين وذلك بهدف تعزيز دور المصرف فيما
يخص اإلشراف الكلي وتحسين تبادل المعلومات بين المصارف المركزية.

إدارة التفتيش
أنهت إدارة التفتيش خطة برنامجها بزيارة ما يزيد عن  50مؤسسة مالية مرخصة تشمل شركات
تأمين ومصارف ومؤسسات أخرى متخصصة ،حيث تم التخطيط لهذه الزيارات على أساس الحد

من المخاطر وذلك في إطار متنوع لتحقيق أهداف المصرف المركزي الرقابية وضمان متانة
األنظمة لدى المؤسسات المرخص لها.

قامت اإلدارة بتطبيق منهجية تُركز على المخاطر من خالل استعمال منهجية الـ
 CMORTALEالتي تعتمد في هيكلها على اختبار عناصر التقييم التالية لدى المؤسسات:
 كفاية رأس المال
 جودة االدارة

 األنظمة التشغيلية
 ادارة المخاطر
 الشفافية

 جودة الموجودات
 السيولة

 استقرار األرباح
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تُقيم هذه المنهجية مستوى المخاطر في المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي،
وذلك بهدف تعزيز سالمة المؤسسات المالية من خالل زيارات ميدانية تهدف إلى تحديد

اإلجراءات التنظيمية الالزمة لخفض المخاطر الناتجة من التعثر ،وفقدان ثقة السوق ،وكذلك
الخسائر المترتبة على المودعين والمستثمرين.

كما واصلت االدارة جهودها خالل عام  2017بتطوير منهجية تقييم المخاطر التي قد تتعرض
لها المؤسسات والمتعلقة بمخاطر العمل والحوكمة ،وكذلك األخطار التنظيمية األخرى حيث

تُمكن منهجية تعريف المخاطر المتطورة من تعزيز تقييم احتمالية مخاطر التعثر والتنظيم
للمؤسسات المرخصة وتأثيرها على النظام المالي الكلي وذلك بتقييم موائمتها مع أفضل معايير
الممارسات العالمية .أيضا تقوم المنهجية على احتواء معايير المحاسبة المالية الدولية (IFRS 9

) 9للتعرف على قياس مخاطر الموجودات المالية.

استجابة للتركيز األكبر على تقييم المخاطر في القطاع المالي ،قامت االدارة بتطبيق برامج
تدريبية وتطويرية مصممة لتوفير المهارات والخبرات الالزمة لموظفي ادارة التفتيش لمساعدتهم

على تقييم مدى تطبيق معايير الممارسة الدولية بفعالية في القطاع المالي.

إدارة مراقبة األسواق المالية
عمل مصرف البحرين المركزي خالل عام  ،2017على استكمال تنفيذ بنود خطته الرامية إلى

تطوير وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية والرقابية المتعلقة بقطاع رأس المال ،بما ينسجم مع

المعايير وأفضل الممارسات الدولية بالتشاور مع الجهات واألطراف المعنية بهذا القطاع وكافة

مكونات القطاع المالي األخرى في البحرين .وبالشكل الذي ُيمكن المصرف وهذه المؤسسات
والجهات من خلق البيئة المناسبة لتنمية وتطوير أعمال وأنشطة سوق رأس المال ،من خالل
الترخيص للمزيد من مؤسسات السوق والتشجيع على تنويع وادراج وتداول أوراق وأدوات مالية
جديدة ومبتكرة ،بجانب تعزيز معايير وأنظمة وآليات الرقابة واإلشراف على كافة أعمال وأنشطة

مؤسسات السوق واألسواق المالية المرخص لها ،اعتمادا على قاعدة التحديد الدقيق والمعالجة
الالزمة ،وحماية القطاع من التداعيات المحتملة لكافة أنواع المخاطر المصاحبة لعملياتها

وأدواتها أوال بأول ،وذلك عبر استخدام اآلليات واألنظمة الكفؤة من أجل التأكد من التقيد والوفاء
بااللتزامات من قبل كافة األطراف المعنية باالستثمار في األوراق واألدوات المالية المتداولة

وحماية حقوقهم ،وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في هذه األسواق.
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التطورات واالنجازات
 تحديث مجلد التعليمات السادس الخاص بمظلة الرقابة واالشراف على قطاع رأس قواعد
التمويل الجماعي على أساس األسهم.

 أصدر مصرف البحرين المركزي تعميم رقم  FIS/ /C/49/2017بتاريخ  16نوفمبر 2017
بشأن ادخال بعض التوجيهات والقواعد حول التمويل الجماعي القائم على أساس األسهم

( )Equity Based Crowdfundingعلى الفصل الخاص بالترخيص ألسواق تداول
األوراق المالية ( )Markets and Exchanges (MAE) Moduleضمن مجلد
التعليمات السادس الخاص بأسواق رأس المال الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
 أصدر المصرف تعميم رقم  EDFIS/C/039/2017بتاريخ  11سبتمبر  ،2017بشأن

ادخال بعض التعديالت على الفصل الخاص بإصدار وطرح األوراق المالية Offering of

 )Securities (OFS) Moduleضمن مجلد التعليمات السادس الخاص بأسواق رأس
المال الصادر عن مصرف البحرين المركزي ،بشأن الفترات الزمنية الخاصة بطرح األوراق

المالية ونظام حوافز الموظفين ،وذلك لتسريع وتسهيل وتيرة طرح األوراق المالية وحماية
حقوق موظفي الشركات المدرجة.
 أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية تعميم رقم  CMS/L373/17بتاريخ  4ديسمبر
 ،2017إلى الشركات المدرجة بشأن تحديث مجلد التعليمات السادس الفصل الخاص
بإصدار األوراق المالية وباألخص الفقرة ( )OFS-2.6.7بشأن خطة خيارات األسهم

للموظفين والذي ُوجه لجميع الشركات المدرجة التي تحتفظ بأسهم نيابة عن موظفيها بموجب
خطة خيارات األسهم للموظفين أو خطة استحقاقات األسهم للموظفين ،أن تحتفظ بهذه
األسهم في حساب ُعهدة مالية من قبل أمين ُعهدة وذلك رهنا بموافقة كتابية مسبقة من
المصرف .كما نص التعميم على أنه سيبدأ تطبيق هذا المتطلب اعتبا ار من  31مارس
.2018

 إدخال خدمة البيع على المكشوف واقراض األوراق المالية.
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استكماال للبنية التشريعية والتنظيمية لقطاع أرس المال ،ووفقا لمتطلبات قانون المصرف عموما
والمادة ( )92منه على وجه التحديد ،فقد أعد المصرف المسودة الخاصة بمتطلبات ومعايير
تقديم خدمة البيع على المكشوف واقتراض األوراق المالية والتي سيتم إصدارها كورقة إستشارية

خالل الربع األول من .2018

 أسواق التداول ،وغرف التسوية والتقاص ،وأعضائهم.
 بورصة البحرين ش.م.ب .مقفل )© (Bahrain Bourse B.S.C.
(أ)

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي خطاب عدم ممانعة
موجه لشركة بورصة البحرين ش.م.ب بتاريخ  20يونيو  2017فيما يتعلق بعمل غرف

التسوية والتقاص المقترحة والتي سيقوم بها أعضاء التداول الخارجيين المرخص لهم

) .(Authorized External Trading Membersوكحل مؤقت لحين تعيين عضو
أو أكثر من أعضاء المقاصة العاميين ) (General Clearing Membersفي

بورصة البحرين ،فقد وافقت إدارة مراقبة األسواق المالية على مقترح البورصة للسماح

ألعضاء التداول الخارجيين بإجراء عمليات التقاص والتسوية ضمن الحد المقترح

) (Proposed Exposure Limitلمثل هؤالء األعضاء.
(ب)

اتفقت إدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي مع بورصة البحرين وذلك
في أعقاب االستنتاجات والتوصيات التي تقدمت بها البورصة فيما يتعلق بنموذج

"مؤسسة ذاتية التنظيم" ( )SRO Modelعلى آلية تكفل سرعة البت في الطلبات
المقدمة للطرح العام األولي () ،)Initial Public Offering (IPOوستصدر

البورصة "قواعد اإلدراج" ( (Listing Rulesالخاصة بها وذلك بعد الحصول على

موافقة المصرف ،لتكون بمثابة نقطة االتصال الرئيسية أثناء عمليات طرح وادراج
األوراق المالية .وبهذا الخصوص ،تعكف البورصة حاليا بإعداد تفاصيل إجرائية

مدروسة لعمليات طرح وادراج األوراق المالية ،والتي من المقرر أن تكون وفقا لبنود
العمل المتفق عليها.
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(ت) أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالیة بمصرف البحرین المركزي موافقتها لشركة
بورصة البحرین ش.م.ب بتاریخ  15ینایر  2017بشأن اعتماد وتطبیق "المبادئ
التوجیهیة لصناعة السوق".
 شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب .مقفلة (© (Bahrain Clear B.S.C.
منح مصرف البحرين المركزي بتاريخ  23مايو  2017موافقته النهائية لترخيص شركة

البحرين للمقاصة ش.م.ب مقفلة )©  (Bahrain Clear B.S.C.ضمن فئة مؤسسات
وغرف التسوية والتقاص واإليداع والحفظ المركزي ( Licensed Clearing, Settlement

.)and Central Depository Systems

 سوق البحرين المالي ش.م.ب .مقفلة (© (Bahrain Financial Exchange B.S.C.
وسوق بي أف إكس للمقاصة واإليداع المركزي ش.م.ب مقفلة (BFX Clearing and
)© Depository Corporation B.S.C.

أصدر مصرف البحرين المركزي موافقته النهائية بشأن تعيين شركة جرانت ثورنتون  -عبدالعال
(  )Abdulaal –Grant Thorntonكمصفي رسمي لشركتي سوق البحرين المالي ()BFX
وشركة بي أف إكس للمقاصة واإليداع المركزي ( )BCDCبتاريخ  20سبتمبر  .2017بالتالي
وافق مساهمو الشركتين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ  25أكتوبر

 2017على البدء في عملية التصفية االختيارية والموافقة على تعيين المصفي .وقد نشرت

الشركان إعالنا في الصحف المحلية عن التوقف عن مزاولة العمليات وتسليم رخص مصرف
البحرين المركزي باإلضافة إلى الشروع بالتصفية اإلختيارية بتاريخ  26أكتوبر .2017
 أعضاء سوق البحرين المالي ش.م.ب وسوق بي أف إكس للمقاصة واإليداع المركزي.
نظ ار لوقف العمليات ،والبدء في التصفية االختيارية لسوق البحرين المالي ش.م.ب (Bahrain
)” Financial Exchange B.S.C. © (“BFXوشركة بي أف أكس للمقاصة واإليداع

المركزي ش.م.ب(BFX Clearing and Depository Corporation B.S.C. © .

)” ،(“BCDCأسفر ذلك عن إلغاء عضوية أعضاء كال من المؤسسات الذاتية التنظيم
)” (Self-Regulatory Organizations “SROالمذكورة أعال ه والشرو بتسلی عدد منه
لتراخیصه لمصرف البحرین المركزي.
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سوق اإلصدارات األولية
قامت إدارة مراقبة األسواق المالية خالل عام  ،2017بإصدار عدم ممانعة المصرف على

استخدام  72نشرة إصدار لالكتتابات العامة والخاصة (مقارنة مع  62نشرة إصدار عام
 ،)2016بعد االطمئنان والتأكد من اكتمال بياناتها ومعلوماتها وفقا لمتطلبات الفصل الخاص
بإصدار وطرح األوراق المالية من المجلد السادس الخاص بسوق رأس المال ضمن مجلد

التعليمات الصادر عن مصرف البحرين المركزي ،على النحو اآلتي:
نوع اإلصدار

طريقة الطرح
االكتتاب

األسهم العادية

السندات التقليدية

الخاص

22

$ 2,652,916,688.83

حقوق األولوية

1

حكومية

2

$2,750,000,000

االكتتاب

حكومية
االكتتاب
الخاص
المنتجات المالية

االكتتاب

المركبة

الخاص

المجموع

اإلصدارات

$60,500,831.5

الخاص

الصكوك اإلسالمية

عدد

قيمة اإلصدارات $

2

$5,500,000,000

1

$850,000,000

1

$400,000,000

43

$1,963,569,734

72

$ 14,176,987,253.88

نوع موافقة المصرف
تسجيل وفقا للمادة
()81
تسجيل وفقا للمادة
()81
مستثناة من المادة
()81
مستثناة من المادة
()81
مستثناة من المادة
()81
مستثناة من المادة
()81
مستثناة من المادة
()81

وقد بلغ إجمالي قيمة هذه اإلصدارات مجتمعة  14.2مليار دوالر أمريكي (مقارنة مع  7.5مليار

دوالر أمريكي عام  ،)2016من بينها إصدارين للسندات الحكومية بقيمة  2.75مليار دوالر
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أمريكي (مقارنة مع اصدارين بقيمة  1.6مليار دوالر أمريكي عام  ،)2016إصدارين لالكتتاب
الخاص في السندات التقليدية بقيمة  5.5مليار دوالر أمريكي (مقارنة مع  2.5مليار دوالر

أمريكي عام  )2016واصدار واحد للحقوق األولوية على األسهم العادية بقيمة  60.5مليون
دوالر أمريكي (مقارنة مع  229مليون دوالر أمريكي عام  ،)2016و 22إصدار لالكتتاب
الخاص في األسهم العادية بقيمة  2.7مليار دوالر أمريكي (مقارنة مع  1.69مليار دوالر

أمريكي عام  ،)2016واصدار واحد للصكوك اإلسالمية الحكومية بقيمة  850مليون دوالر
أمريكي و 43إصدار لالكتتاب الخاص في المنتجات والمشتقات المالية المركبة بقيمة  1.9مليار

دوالر أمريكي (مقارنة مع  481مليون دوالر أمريكي عام  ،)2016علما بأن هذه االصدارات

مخصصة فقط إلى المستثمرين المؤهلين ،وال يمكن ادراجها أو تداولها في السوق.
اإلدراج

 .1أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية موافقتها بتاريخ  10يناير  2017على إدراج:
 40 طلب إدراج أذونات الخزينة القصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة البحرين لفترة
استحقاق  3شهور ،بإجمالي قيمه اصدار بلغت  2.8مليار دينار بحريني.

 12 طلب إدراج أذونات الخزينة القصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة البحرين لفترة
استحقاق  6شهور ،بإجمالي قيمه اصدار بلغت  420مليون دينار بحريني.

 4 طلبات إدراج أذونات الخزينة القصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة البحرين لفترة
استحقاق  12شهر ،بإجمالي قيمة اصدار بلغت  900مليون دينار بحريني.
 12 طلب إدراج لصكوك اإلجارة اإلسالمية قصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة
البحرين لفترة استحقاق  6شهور ،بإجمالي قيمة اصدار بلغت  312مليون دينار بحريني.

 .2أصدرت اإلدارة الموافقة على طلب واحد إلدراج سندات التطوير الحكومية (االصدار رقم
 )14بتاريخ  13يوليو  ،2017بإجمالي قيمة اصدار بلغت  200مليون دينار بحريني.
 .3أصدرت اإلدارة الموافقة على طلب واحد الدراج صكوك التطوير اإلسالمية (االصدار رقم
 )24بتاريخ  17يوليو  ،2017بإجمالي قيمة اصدار بلغت  125مليون دينار بحريني.
الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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 .4أصدرت اإلدارة الموافقة على طلب إدراج شركة الخليج المتحدة القابضة ش.م.ب بتاريخ 27
سبتمبر .2017

اإلفصاح والحوكمة وحماية المستثمر
موعد انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة للشركات المدرجة واإلفصاح عن البيانات المالية بموجب

القرار رقم ( )54لسنة .2015

أ .التزمت جميع الشركات المدرجة بنشر البيانات المالية السنوية لعام  ،2016والمرحلية
المراجعة للعام  2017خالل الفترة الزمنية المطلوبة .والتزمت الشركات بنشر النتائج
والبيانات في جريدتين محليتين كحد أدنى باللغتين العربية واالنجليزية ،كما التزمت جميع

الشركات أيضا بإصدار القوائم المالية الخمس الرئيسية.
ب .قامت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بإرسال النموذج الخاص باإلعالن عن
النتائج المالية السنوية لعام  ،2016والمرحلية المراجعة للعام  2017إلى بورصة

البحرين ،وقد تم نشرها على موقع البورصة.

ت .قامت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بإرسال النسخة المتكاملة من البيانات

المالية للشركة عن بياناتها المالية السنوية للعام  ،2016والمرحلية المراجعة للعام

 2017إلى بورصة البحرين.
ث .لم يلتزم بنك طيب المعلق عن التداول منذ عام  2013بمتطلبات القرار وذلك لكون
البنك قد بدء بإجراءات التصفية االختيارية.

قواعد اإلفصاح والشفافية
أ .اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية

الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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تتأكد اإلدارة من التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن أي تطورات جوهرية تهم المساهمين
والمتعاملين في األوراق المالية وفق متطلبات وتعليمات قواعد اإلفصاح والشفافية من حيث

المحتوى والتوقيت ،واعالن الشركات المدرجة هذه التطورات على موقع بورصة البحرين.

وقد بلغ عدد اإلفصاحات عن التطورات الجوهرية للشركات المدرجة  427إفصاحا جوهريا

خالل عام .2017

ب .الجمعيات العامة
أصدرت اإلدارة موافقتها على طلبات عقد الجمعيات العامة السنوية لجميع الشركات العامة.
وباإلضافة فقد تمت الموافقة على عقد الجمعيات التالية:
الشركة المدرجة

الهدف الرئيسي لعقدها

نوع الجمعية

األهلية للتأمين

غير عادية

عملية الدمج مع شركة سوليدرتي وانتخاب مجلس إدارة

شركة إنوفست

عادية

انتخاب مجلس إدارة جديد

بنك إنفستكورب

عادية وغير عادية الموافقة على النتائج المالية وتوزيع األرباح السنوية،

جديد

باإلضافة إلى تعديل بعض بنود النظام األساسي

شركة البحرين للسينما

غير عادية

تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي

بنك الخليج المتحد

غير عادية

إعادة تنظيم عمليات البنك وهيكلته

البنك األهلي المتحد

غير عادية

إنشاء شركة بحرينية مساهمة مقفلة تابعة بالكامل للبنك

شركة البحرين لالتصاالت السلكية

غير عادية

بنك البحرين و الشرق األوسط

عادية وغير عادية انتخاب مجلس إدارة جديد ،تعديل بعض بنود النظام

لهدف تولي األعمال المصرفية للبنك وتحويل البنك
إلى بنك ذي رخصة قطاع الجملة التقليدية.

والالسلكية ش.م.ب

تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي

األساسي ،رفع الرأس المال للشركة الصادر والمدفوع

د.

أسهم الخزينة

أصدرت اإلدارة موافقتها على  25طلب للتملك في أسهم الخزينة:
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سبب تملك أسهم الخزينة

العدد

بنك البحرين والكويت

3

برنامج أسهم موظفي الشركة ،ودعم سعر السهم في السوق

المصرف الخليجي التجاري

3

دعم سعر السهم في السوق

مصرف السالم

3

دعم سعر السهم في السوق

شركة دلمون للدواجن

1

دعم السيولة في السوق

شركة البحرين للسينما

4

دعم سعر السهم والسيولة في السوق ،وبرنامج أسهم موظفي

مجموعة ترافكو

3

دعم سعر السهم والسيولة في السوق

شركة انوفست

2

دعم سعر السهم والسيولة في السوق

مجموعة جي اف اتش المالية

2

دعم سعر السهم في السوق (عن طريق صانع السوق)

البنك األهلي المتحد

4

برنامج أسهم موظفي الشركة ،ودعم سعر السهم والسيولة في

الشركة

السوق.
ه .طلبات تحويل األسهم
 أسهم نصاب العضوية

ال زالت اإلدارة تتلقى طلبات تحرير أسهم نصاب العضوية ألعضاء مجالس إدارات الشركات
المساهمة بناء على قانون رقم ( )50لسنة  2014بتعديل بعض أحكام قانون الشركات
التجارية ،إذ أن عضو مجلس اإلدارة ليس عليه أن يكون مالكا بصفة شخصية لعدد من

أسهم الشركة المدرجة ،شريطة أال يكون منصوص عليه في عقد التأسيس أو النظام

األساسي للشركة.

وقد أصدرت اإلدارة موافقتها على  17طلب متعلقين بتحرير أسهم نصاب العضوية.
 أسهم حوافز الموظفين
أصدرت اإلدارة موافقتها على طلب تحويل أسهم من ملكية الشركة المدرجة إلى الموظفين في

الشركات المساهمة المدرجة خالل الفترة ،بحسب قواعد الحوكمة ( )HCالمتعلقة بنظام
المكافئات لموظفي الشركة المرخص لهم.
الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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ز .طلبات أخرى


عقود التأسيس والنظام األساسي للشركات المدرجة

تلقت اإلدارة  10طلبات للموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي لبعض الشركات

المدرجة خالل عام  ،2017وقد تم إصدار الموافقة لست شركات ،وتعكف اإلدارة حاليا على
مراجعة الطلبات األخرى ،والتي لم تستكمل أو تستوفي الشروط والضوابط الالزمة إلصدار

الموافقة.


صانع السوق

أصدرت اإلدارة في تاريخ  12نوفمبر  ،2017موافقة لمجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

بتعيين صانع سوق ومزود السيولة ألسهمها المدرجة في سوق دبي المالي بجانب صانع

السوق المعين في بورصة البحرين.


اإلدراج المزدوج

أصدرت اإلدارة في تاريخ  21نوفمبر  ،2017موافقتها النهائية على طلب المصرف الخليجي

التجاري إلدراج أسهمه في سوق دبي المالي وذلك مع التزامها بالقيود المنصوص عليها في

خطاب عدم الممانعة .وقد تم إدراج أسهم البنك في سوق دبي المالي في تاريخ  19ديسمبر

 .2017وقد تم اصدار الموافقة النهائية لشركة اثمار القابضة في تاريخ  8يناير 2018
إلدراج أسهمها في سوق دبي المالي وذلك شريطة االلتزام بالقيود المنصوص عليها في

خطاب عدم الممانعة.

مراقبة السوق
رصد قسم مراقبة السوق  35حالة مشكوك في صحتها من خالل تداوالت األسهم في بورصة

البحرين خالل عام  ،2017وجاءت نتائج التحقيق المبدئي كالتالي:
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أ .ثالث حاالت اشتباه تم اتخاذ إجراءات تنفيذية عليها حسب القوانين واألنظمة المعمول
بها.
ب .أربع حاالت اشتباه ال زالت تحت الرقابة والمالحظة.
ت .ثمانية حاالت اشتباه تم تحويلها إلى قسم التحقيق والتنفيذ التخاذ اإلجراءات الالزمة
حسب القوانين واألنظمة المعمول بها.

ث .حالتين تم تحويلهم إلى قسم البحوث وحماية المستثمر وذلك لمخاطبة األطراف المعنية
واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
ج .ثالث حاالت اشتباه تم إغالقها لعدم ثبوت مخالفات عليها.
ح .أربع حاالت تم تنبيههم شفويا.
خ .إحدى عشرة حالة تم تحويلها على بورصة البحرين للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات
المناسبة.

المتابعة والتنفيذ
 .1مخالفات وسطاء السوق
أ .بعد تحقيق االدارة في المخالفة واعداد تقرير التحقيق األولي ،أصدرت إدارة مراقبة
األسواق المالية رسالة تذكير إلى إحدى شركات الوساطة المرخص لها بتاريخ  5ابريل

 2017لعدم التزامها بالمادة ( )MIE-A.4.9و( )MIE-A.4.10من مجلد التوجيهات

السادس فيما يتعلق بتعليمات مراقبة السوق والتحقيق والتنفيذ والمادة ( )4.1.1من قواعد

السوق لبورصة البحرين بشأن االحتفاظ بسجالت المحادثات الهاتفية واالتصاالت
اإللكترونية وذلك لعدم تقديم نسخة من نوع االتصال بين الوسيط والمستثمر حسب طلب

اإلدارة .كما أشارت الرسالة بأهمية التزام الوسيط بالمادة (( )MIR-A.4.4(aمن مجلد
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التوجيهات السادس وذلك بشأن التعامل مع أوامر أو معامالت المستثمرين أو العمالء
وفقا لقانون مصرف البحرين المركزي وقواعده وأنظمته وقواعد البورصة.
ب.

بعد تحقيق االدارة في المخالفة واعداد تقرير التحقيق األولي وتقديمه إلى لجنة مراجعة
الجزاءات والتدابير االدارية بالمصرف وبناء على قرار اللجنة ،أصدرت إدارة مراقبة
األسواق المالية إنذا ار رسميا بتاريخ  3يوليو  2017إلى إحدى شركات الوساطة
المرخص لها وذلك لعدم التزامها بالمادة ) (MAM-3.10.19من مجلد التوجيهات
السادس فيما يتعلق بتعليمات حظر التالعب في األسواق المالية وبالمادة (MIR-

 )A.4.4) (aو )MIR-4.1.1 (kمن مجلد التوجيهات السادس فيما يتعلق بتعليمات

مسك السجالت وحفظ البيانات والمعلومات والتعامالت ذات العالقة وفقا لقانون مصرف

البحرين المركزي وقواعد البورصة.
ج.

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة تذكير إلحدى شركات الوساطة المرخص

لها بتاريخ  2أغسطس  ،2017وذلك لقيامه بتنفيذ صفقة لمساهم رئيسي دون أخذ موافقة
اإلدارة ،والذي يشكل مخالفة للمادة ( )AML-7.1.3من متطلبات مكافحة غسيل
األموال والجرائم المالية من مجلد التوجيهات السادس .وقد تم التأكيد على الشركة

بضرورة االلتزام بأعلى معايير المهنية واإللتزام بأنظمة وقواعد المصرف.
 .2مخالفات البورصات
أ.

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار إلى احدى البورصات المرخص لها

بتاريخ  6سبتمبر ،2017وذلك لعدم التزامها بالمادة ( )AML-7.1.1من متطلبات
مكافحة غسيل األموال والجرائم المالية من مجلد التوجيهات السادس فيما يتعلق بضرورة

اخطار المصرف من قبل السوق المالي بتفاصيل الصفقات المنفذة من قبل المساهمين

الرئيسين في الشركات المدرجة.
ب.

كما أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة تنويه إلى احدى البورصات المرخص

لها بتاريخ  25اكتوبر  ،2017بخصوص قيام المقاصة بتحويل أسهم من السوق المالي
في البحرين إلى سوق ثانوي خارج البحرين لمساهم رئيسي في شركة مدرجة ،بما في
ذلك من عدم التزامها بالمادة ( )AML-7.1.2من متطلبات مكافحة غسيل األموال
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والجرائم المالية من مجلد التوجيهات السادس فيما يتعلق بإلزام المساهمين الذين تصل
نسبة ملكيتهم الى  ٪5أو أكثر في أي ورقة مالية مدرجة ،أن يتم تنفيذ جميع معامالتهم

على تلك األوراق المالية في سوق مرخص له في مملكة البحرين.
 .3مخالفات الشركات المدرجة

أ .االخطار عن عدم االلتزام بمتطلبات التقرير الشهري لملكية االسهم في الشركة المدرجة
تم اخطار بعض الشركات المدرجة بعدم التزامها بتسليم التقرير الشهري لإلفصاح عن التغيير في
نسب التملك في الشركة المدرجة في بورصة البحرين واالفصاح عن المساهمين الرئيسين فيها

الذين يملكون نسبة  ٪5وأكثر ،من خالل برنامج ( )ESRADالمعتمد وعبر البريد االلكتروني
والمتوجب تسليمه للمصرف خالل مدة ال تزيد عن خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء الشهر

المعني.
عدد حاالت عدم االلتزام بمتطلبات التقرير الشهري لملكية األسهم في
نسبة التغير

الشركة المدرجة في عام:
2016

2017

21

6

٪71-

ب .االخطار عن عدم االلتزام بتسليم التقرير السنوي لتعامالت المطلعين
تم اخطار بعض الشركات المدرجة بعدم التزامها بتسليم التقرير السنوي لتعامالت المطلعين

واالشخاص الرئيسيين المراجع من قبل المدقق الداخلي ،في الموعد المحدد بمدة ال تتجاوز عن
عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة طبقا للفصل الخاص بحظر حاالت

التالعب في السوق من مجلد التوجيهات السادس.
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عدد حاالت عدم االلتزام بمتطلبات التقرير السنوي لتعامالت المطلعين
واالشخاص الرئيسيين في الشركة المدرجة في عام:
2016

2017

2

9

نسبة التغير
٪350

ت .االخطار عن عدم االلتزام بمعايير االفصاح والنشر والق اررات المعنية
تم اخطار سبع شركات مدرجة بعدم التزامها بمعايير االفصاح والنشر والق اررات المعنية المتعلقة
بنشر معلومات جوهرية ونتائج األعمال والبيانات المالية الربعية المراجعة ،والسنوية المدققة باللغة
العربية واالنجليزية ،وتسليمها إلى بورصة البحرين مع مقارنتها بالنتائج والبيانات المالية للفترات

السابقة المماثلة لها من خالل نشر تصريحات صحفية .وقد تم تعليق التداول على ثالث شركات

منهم وذلك بخصوص التالي:

 التأخر في نشر الخبر الصحفي المتعلق بتوزيع األرباح بعد الحصول على موافقة المصرف
باإلضافة إلى عدم شموليته ودقته.



نشر البيانات المالية على الموقع االلكتروني التابع لبورصة إحدى دول مجلس التعاون

الخليجي (أي السوق الثانوي) قبل موعد اجتماع مجلس ادارة الشركة المدرجة إلقرار النتائج
المالية السنوية ولعدم االفصاح عنها على السوق المالي المرخص له في البحرين في الوقت

نفسه .وبناء على قرار لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير االدارية بالمصرف تم اصدار إنذا ار

رسميا للشركة نفسها بهذا الخصوص.

 عدم نشر توضيح للمساهمين حول شائعات استحواذ على حصة األغلبية في شركة مدرجة.
كذلك تم إصدار رسالتي إخطار إلى شركتين مدرجتين بشأن عدم االلتزام بالمادة ( )199من
قانون الشركات التجارية وذلك بما يتعلق بنشر جدول اجتماع الجمعية العمومية العادية في

جريدتين يوميتين ،تكون إحداهما على األقل محلية.

ث .اإلخطار عن عدم اإللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات
أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة تنويه إلى إحدى الشركات المدرجة بتاريخ  23مارس
الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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 2017لعدم التزامها باآلتي:
 المادة ( )195من قانون الشركات التجارية والمادة ( )58من نظام الشركة وذلك لعدم توقيع
رئيس مجلس اإلدارة على البيانات المالية ،وتقرير مجلس اإلدارة وجدول اجتماع الجمعية

العامة العادية.


متطلبات معايير اإلفصاح والنشر والتعميم لعدم اخطار إدارة مراقبة األسواق المالية

وبورصة البحرين والمساهمين فو ار بشأن إستقالة عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة والمدير

العام.

 المادة ( )HC-3.2.1من متطلبات حوكمة الشركات من المجلد السادس والذي يتطلب أن
تكون أغلبية األعضاء في لجنة التدقيق مستقلين بما في ذلك رئيس مجلس اإلدارة.

 متطلب اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة في سنة  2016نقيض ما هو مبين
في تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية  .2016باإلضافة إلى عدم التزام الشركة

بالمتطلبات المذكورة أعاله ،لم يلتزم محتوى تقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية 2016

بمتطلبات المواد ( )HC-A.1.12و() )HC-8.2.1 (cو ) )HC-1.4و( )HC-8.3من
حوكمة الشركات من المجلد السادس.
ج .إلغاء صفقات لعدم اإللتزام بتعليمات اإلدارة المتعلقة بتحويل أسهم شركة مدرجة

أصدر المصرف في  31يناير  ،2017رسالة إلى إحدى األسواق المالية المرخص لها بشأن

إلغاء صفقة احدى الشركات المدرجة وذلك بسبب مخالفتها لتعليمات إدارة مراقبة األسواق المالية

بتحويل األسهم من حساب الشركة لدى صانع السوق إلى حسابها لدى الوسيط ،حيث تم تنفيذها

من خالل السوق خالفا لتعليمات اإلدارة .كما تم التوجية بضرورة اإلعالن عن سبب إلغاء
الصفقة للعموم وذلك من أجل ضمان سوق عادل وشفاف ومنظم في مملكة البحرين.
ح .االخطار عن عدم االلتزام بالمتطلبات المتعلقة بتداول المساهمين الرئيسين
وجهت اإلدارة رسائل اخطار إلى ستة شركات مدرجة بخصوص عشر حاالت مخالفة لمتطلبات
مكافحة غسيل األموال والجرائم المالية من مجلد التوجيهات السادس فيما يتعلق:
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 بإلزام المساهمين الذين تصل نسبة ملكيتهم إلى  ٪5وأكثر في أي ورقة مالية مدرجة،
بإخطار اإلدارة عن أي تطورات أو تغيرات رئيسية فيما يتعلق بملكية المساهمين وأن يتم

تنفيذ جميع معامالتهم على تلك األوراق المالية في سوق مرخص له في مملكة البحرين.

 بضرورة حصول المساهم على الموافقة المسبقة من المصرف لتنفيذ أي معاملة تؤدي إلى
نسبة ملكية  ٪10وأكثر في أي شركة مدرجة أو أي زيادة أخرى بنسبة  ٪1أو أكثر من هذه

النسبة.

كذلك أصدرت االدارة رسالة تنويه بتاريخ  16فبراير  ،2017لشركة مدرجة أخرى لعدم التزامها

بالمادة ( )2.7من قرار رقم ( )5لسنة  2015بشأن تعديل شروط إدراج أسهم الشركات المساهمة

على اللوحة الرئيسية في بورصة البحرين حيث نصت المادة على أال يقل عدد األسهم المملوكة

والقابلة للتداول العام الحر ( )Free Floatعن نسبة  ٪10من إجمالي عدد األسهم الصادرة

والمدفوعة للشركة.

خ .فرض غرامة لعدم االلتزام بمتطلبات شراء أسهم الخزينة
بناء على قرار لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير االدارية بالمصرف تم اصدار رسالة تنويه بفرض
غرامة مالية بتاريخ  12سبتمبر  ،2017إلى شركة مدرجة وذلك بشأن عدم التقيد بقواعد

المصرف المتعلقة بشراء الشركة ألسهم خزينتها ،حيث قامت الشركة بشراء أسهمها من إحدى

بورصات دول مجلس التعاون الخليجي (أي السوق الثانوي) بعد انتهاء المدة الموافق عليها من
قبل المصرف .وقد تم فرض غرامة إدارية وذلك بما ال يتجاوز الحد األقصى للغرامة المنصوص

عليها في قانون المصرف.

وفي اإلطار نفسه وبتاريخ  10أكتوبر ،2017قدمت الشركة المدرجة نفسها طلب إلى اإلدارة
بالموافقة على إلغاء العقوبة المالية المفروضة عليها .وبناء عليه قامت االدارة بتحويل االعتراض

إ لى لجنة االعتراضات على الجزاءات والتدابير اإلدارية ،ومن ثم أصدرت اللجنة توصيتها بعدم
قبول االعتراض المقدم من قبل الشركة والزام الشركة بدفع الغرامة المالية المفروضة عليها.
د .الوقف المؤقت عن التداول
لقد تم تعليق التداول على الشركات المدرجة التالية:
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 أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار إلى مصرف السالم-البحرين ش.م.ب
بتاريخ  15فبراير  2017وذلك لعدم التزامه بالمادة ( )3من قرار ( )54لسنة  2015بشأن

االفصاح عن البيانات المالية واجتماعات مجالس اإلدارة للشركات المساهمة المدرجة ،وذلك

بخصوص إخطار بورصة البحرين بالنتائج المالية ألعمال الشركة مباشرة ،وذلك فور إقرار

البيانات المالية .كما لم يلتزم مصرف السالم-البحرين ش.م.ب بمتطلبات حوكمة الشركات

من مجلد التوجيهات السادس ومتطلبات معايير االفصاح والنشر والتعميم وذلك بنشر
البيانات المالية في سوق دبي المالي قبل موعد اجتماع مجلس ادارة مصرف السالم إلقرار

النتائج المالية السنوية ولعدم االفصاح عنها على بورصة البحرين في الوقت نفسه .ووفقا
لتعليمات إدارة مراقبة األسواق المالية ،أصدرت بورصة البحرين رسالة اخطار لمصرف

السالم في اليوم نفسه وذلك بإيقاف التداول على أسهم مصرف السالم حتى قيامه بالتوضيح
حول مالبسات هذا الموضوع ونشر البيانات المالية المعتمدة من قبل مجلس االدارة .وقد تم

إعادة التداول على أسهم الشركة في تاريخ  16فبراير .2017
 تم تعليق التداول على أسهم مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب بتاريخ  24أغسطس
 2017نتيجة عدم التزامها بمتطلبات معايير اإلفصاح الخاصة بتوزيع األرباح النصف
سنوية والتي لم يتم الموافقة عليها من قبل المصرف قبل اإلعالن عنها .وقد تم إعادة

التداول على أسهم الشركة في تاريخ  27أغسطس .2017

 باالستناد إلى الخبر الصحفي المتصل بشائعات استحواذ بيت التمويل الكويتي على حصة

األغلبية في البنك األهلي المتحد ش.م.ب".البنك األهلي" ،تم تعليق التداول على أسهم البنك
األهلي في تاريخ  18سبتمبر  2017نتيجة عدم التزامه بالمادة ( )54والمادة ( )55من

متطلبات معايير االفصاح والنشر المتعلقة بالتوضيح حول شائعات السوق ،باإلضافة إلى

عدم تقيد الشركة بالمادة ) (TMA-2.3.11من مجلد التوجيهات السادس فيما يتعلق
بتعليمات االستحواذ والدمج واالستمالك المتعلقة باإلفصاح عن عرض استحواذ .وقد تم

إعادة التداول على أسهم الشركة في تاريخ  20سبتمبر .2017

 تم تعليق التداول على أسهم شركة انوفست ش.م.ب بتاريخ  10ديسمبر  2017نتيجة

تداول غير اعتيادي .وقد تم إعادة التداول على أسهم الشركة في تاريخ  11ديسمبر 2017

بعد نشر توضيح حول مالبسات الموضوع.
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إلغاء اإلدراج
أصدر المصرف الموافقة على إلغاء اإلدراج من لوائح بورصة البحرين لكل من:
 إصدار أربعة وعشرون إصدار ألذونات الخزينة قصيرة األجل لفترة استحقاق  3شهور.
 إصدار سبعة إصدارات ألذونات الخزينة قصيرة األجل لفترة استحقاق  6شهور.
 إصدارين ألذونات الخزينة قصيرة األجل لفترة استحقاق  12شهر.

 ستة إصدا ارت لصكوك اإلجارة اإلسالمية قصيرة األجل لفترة استحقاق  6شهور.

 إصدار سندات التنمية الحكومية (االصدار الثامن) نظ ار النتهاء االستحقاق وذلك في
 16يوليو .2017

 إصدار صكوك اإلجارة الحكومية (االصدار التاسع عشر) نظ ار النتهاء االستحقاق وذلك
في  17يوليو .2017

 إصدار سندات التنمية الحكومية (االصدار الرابع) نظ ار النتهاء االستحقاق وذلك في
 27ديسمبر .2017

 إصدار بنك الخليج المتحد ش.م.ب ،كجزء من عملية إعادة الهيكلة وذلك في 27
سبتمبر .2017

عمليات السيطرة والدمج واإلستحواذ
 .1األهلية للتأمين ش.م.ب و شركة سوليدرتي التكافل العام ش.م.ب
بناء على عرض االستحواذ الذي قامت به مجموعة سوليدرتي القابضة على  ٪71.46من
األسهم العادية الصادرة والمدفوعة لشركة األهلية للتأمين بتاريخ  2يناير  ،2017قامت إدارة
مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي باإلشراف على العرض لدمج شركة األهلية
للتأمين ش.م.ب وشركة سوليدرتي التكافل العام من خالل نقل األعمال والموجودات والمطلوبات
من شركة سوليدرتي التكافل العام إلى شركة األهلية للتأمين مقابل اصدار أسهم عادية من أسهم
الشركة األهلية للتأمين حسب نسبة تبادل تعادل  2.5سهم عادي مدفوع من أسهم شركة األهلية
للتأمين ش.م.ب ُيصدر مقابل كل سهم واحد من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة لشركة
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سوليدرتي التكافل العام ش.م.ب .وعليه ،أصدرت اإلدارة موافقتها على جميع الوثائق المتعلقة
بالعرض ،باإلضافة إلى جميع اإلعالنات الصادرة والمتعلقة بالعرض.
كما تجدر اإلشارة أنه وحسب إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة التأمين األهلية المنعقد
بتاريخ  3أغسطس  ،2017تمت الموافقة من قبل المساهمين (من بين بنود أخرى) والتي تمثلت
بحضور  ٪77.87من إجمالي أسهم الشركة على دمج األهلية للتأمين ش.م.ب وشركة
سوليدرتي التكافل العام بنسبة التبادل المشار إليها أعاله .
كما وتمت الموافقة على دمج األهلية للتأمين ش.م.ب وشركة سوليدرتي التكافل العام من خالل
إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة سوليدرتي التكافل العام المنعقد بتاريخ  3أغسطس
.2017
تم تنفيذ عملية التسوية بعد مرور  90يوم من تاريخ اإلعالن بشأن تعديل الترخيص الممنوح
لشركة األهلية للتأمين ش.م.ب.
 .2بنك الخليج المتحد ش.م.ب وشركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب
قامت إدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي بمراقبة العرض المقدم من شركة

الخليج المتحد القابضة ش.م.ب لالستحواذ على  ٪100من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة
لبنك الخليج المتحد (صافي من أسهم الخزينة) بشرط الحصول على موافقة  ٪95على األقل من
المساهمين الحاملين لألسهم العادية الصادرة والمدفوعة لبنك الخليج المتحد (صافي من أسهم

الخزينة) .وتم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر في  25سبتمبر  2017وذلك

للموافقة على عملية إعادة التنظيم المقترحة لعمليات بنك الخليج المتحد حيث تمت الموافقة على

العرض المقدم من قبل شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب .من قبل أكثر من  ٪95من
المساهمين لشراء  ٪100من أسهم رأسمال بنك الخليج المتحد ،وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة

من شركة الخليج المتحد القابضة ،بحيث يتم تبادل كل سهم جديد من أسهم شركة الخليج المتحد

القابضة مقابل سهمين من أسهم بنك الخليج المتحد .وعليه ،أصدر المصرف موافقته على

تخصيص األسهم الجديدة في شركة الخليج المتحد القابضة بناء على ما جاء من ق ار ارت خالل

اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لكل من بنك الخليج المتحد ش.م.ب وشركة الخليج
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المتحد القابضة ش.م.ب.
في السياق نفسه ،أصدر المصرف خطابين بعدم ممانعته على إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج

المتحد ش.م.ب من لوائح بورصة البحرين والمضي قدما بإدراج شركة الخليج المتحد القابضة
ش.م.ب (رمز الشركة في نظام التداول )UGH :ابتداء من يوم الخميس الموافق  28سبتمبر

.2017

 .3الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب وشركة التكافل الدولية ش.م.ب
قامت إدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي باإلشراف على العرض النقدي

اإللزامي الغير مشروط المقدم من الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب لالستحواذ على ما
يصل إلى  ٪36.31من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة لشركة التكافل الدولية ش.م.ب والتي
تمثل جميع األسهم المتبقية والتي ال تمتلكها الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.

وبناء عليه ،أصدرت اإلدارة موافقتها على جميع الوثائق المتعلقة بالعرض والتي تتضمن رسالة

النية المؤكدة لتقديم العرض ،وثيقة العرض الخاصة بمقدم العرض والتعميم الدوري لمجلس إدارة

متلقي العرض واستمارة القبول ونقل الملكية ،باإلضافة إلى جميع اإلعالنات الصادرة من قبل

مقدم ومتلقي العرض المتعلقة بالعرض والتي أُعدت وفقا لمتطلبات مجلد التعليمات السادس
الصادر عن مصرف البحرين المركزي الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج واالستحواذ.
بدأ العرض في تاريخ  6يونيو  2017وتم إغالقه بتاريخ  20يونيو  2017حيث تم التنازل عن
 2،244،956من أسهم شركة التكافل ،وهو ما يمثل  ٪3.59من مجموع أسهم شركة التكافل

العادية الصادرة والمدفوعة .وقد قامت الشركة البحرينية الكويتية بإيداع وحفظ المقابل النقدي (95
فلسا لكل سهم) للتسوية لعدد األسهم المتنازل عنها في حساب ضمان لدى شركة األوراق المالية

واالستثمار ش.م.ب (مقفلة) .تبعا لذلك ،في تاريخ  29يونيو  2017قامت شركة البحرين
للمقاصة بتنفيذ عملية نقل األسهم وشرعت بتحديث سجل مساهمي التكافل لتعكس التغيير في

الملكية.
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العمل الخليجي المشترك
 .1شارك المصرف في اإلجتماع األول للجنة اإلشرافية على دراسة إستراتيجية وآليات
تحقيق تكامل األسواق المالية بدول المجلس والذي عقد يومي األثنين والثالثاء الموافق

 28-27فبراير  2017بمقر األمانة العامة بالرياض ،وكما شارك المصرف في

االجتماع الثاني للجنة والذي عقد في يوم األربعاء الموافق  29مارس  2017بمقر
األمانة العامة بالرياض.

 .2شارك المصرف خالل عام  ،2017في االجتماع الثالث عشر لفريق عمل االشراف

والرقابة على األسواق المالية والذي عقد يوم األربعاء بتاريخ  8مارس  2017دبي-

اإلمارات العربية المتحدة.
 .3شارك المصرف في ورشة العمل السنوية حول الرقابة لتبادل الخبرات بين الدول
األعضاء خالل الفترة من  7-6مارس  2017دبي-اإلمارات العربية المتحدة .حيث تم
خالل الورشة تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال الرقابة والتحقيق الخاصة

بمخالفات أسواق المال بين األعضاء ،وذلك من خالل طرح حاالت وتجارب عملية

ومناقشتها من الجوانب اإلدارية والقضائية التي صدرت لبعضها أحكام قضائية نهائية

مؤيدة للجزاء ،وأيضا حاالت فرعية في التالعب في األسواق المالية صدر بشأنها
جزاءات إدارية ولم يتم الطعن فيها أمام القضاء.
 .4استضاف المصرف االجتماع السادس عشر للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو
من يعادلهم) بدول المجلس والذي عقد يوم الخميس الموافق  27ابريل  2017بمملكة

البحرين ،وترأس االجتماع سعادة المحافظ وذلك لمناقشة المواضيع المتعلقة بمجال تكامل

األسواق المالية بدول المجلس ،من بينها مشروع دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل

األسواق المالية بدول المجلس ،وتوصيات فريق عمل اإلشراف والرقابة على األسواق
المالية بدول المجلس ،وتقرير األمانة العامة حول ورشة العمل بشأن التالعب في أسواق

األوراق المالية بدول المجلس ،وكما تناولت اللجنة ما تم التوصل له بشأن إنشاء إطار
لموقع الكتروني للجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس.

كما عقد على هامش االجتماع السادس عشر للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو
من يعادلهم) بدول المجلس ،االجتماع األول المشترك مع رؤساء األسواق (البورصات)
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لمناقشة مذكرة األمانة العامة بشأن توحيد وقت االفتتاح في أسواق األوراق المالية بدول
المجلس وبعض المواضيع المطروحة للنقاش والتي وافقت عليها لجنة رؤساء هيئات

األسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتأكيد على

أهمية التشاور مع رؤساء األسواق (البورصات) لتقديم مقترحاتهم ومرئياتهم بشأن
الوصول للتكامل بين األسواق المالية بدول المجلس.

إدارة مراقبة المؤسسات المالية
تشتمل مهام إدارة مراقبة المؤسسات المالية على مراقبة عدد من المؤسسات المالية ،وهي شركات

العهد ومقدمي الخدمات المساندة
االستثمار الفئات  1و 2و 3وشركات الصرافة ومقدمي خدمات ُ
للقطاع المالي والمكاتب التمثيلية للشركات االستثمارية باإلضافة إلى مقدمي الخدمات اإلدارية
والتسجيل.

وتحرص اإلدارة من خالل مسؤولياتها الرقابية على إلزام الشركات المرخصة الخاضعة لرقابتها

بتطبيق متطلبات قانون مصرف البحرين المركزي باإلضافة إلى األنظمة المتعلقة بتلك الشركات

من خالل مجلد التوجيهات الرابع والخامس.

باإلضافة إلى ذلك تعنى اإلدارة بترخيص وتسجيل الصناديق االستثمارية المنشأة محليا والمنشأة
خارج المملكة .حيث تتم عملية مراقبة الصناديق تبعا للقواعد المدرجة في مجلد التوجيهات

السابع والخاص بصناديق االستثمار الجماعي.

واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام  2017نهجها المتبع في مراقبة الشركات عبر
استخدامها مختلف األدوات الرقابية ،كالتقارير التحليلية والتفصيلية للشركات وعقد االجتماعات

مع إدارات الشركات المرخص لها وطلب المعلومات من القطاع والتنسيق الداخلي مع إدارات
المصرف ،باإلضافة إلى المراقبة المستمرة لوضع الشركات عن طريق التواصل المستمر وتبادل

المراسالت.

وباالستناد إلى دورها الرقابي على قطاع الصناديق االستثمارية الجماعية ،دأبت اإلدارة على
استخدام أدواتها الرقابية والتنظيمية لمراقبة قطاع الصناديق االستثمارية وضمان امتثال تلك

الصناديق للوائح والتوجيهات المدرجة ضمن مجلد التوجيهات السابع والمتعلق بالصناديق
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االستثمارية الجماعية ،باإلضافة إلى القوانين التنظيمية األخرى ذات الصلة.

األوراق االستشارية
أصدر المصرف في  18یولیو  2017ورقة إستشارية للشركات اإلستثمارية ومقدمي خدمات

العهد ،ومقدمي الخدمات االدارية ومسجلي األدوات المالية ،وذلك بشأن مسودة قانون المعامالت
ُ
المضمونة.
كما أصدر المصرف في  7نوفمبر  2017ورقة إستشارية للشركات اإلستثمارية ومقدمي خدمات

العهد ،ومقدمي الخدمات االدارية ومسجلي األدوات المالية ،وذلك بشأن المرسوم بقانون رقم
ُ
( )37لسنة  2017بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  1971بشأن التوثيق ،وذلك
ألخذ رأي المرخص لهم بخصوص المستندات المقترح توثيقها باللغة اإلنجليزية.

القوانين والق اررات
ليتسنى للمرخص لهم االلتزام التام بالقوانين الجديدة المتعلقة بشراكات اإلستثمار المحدودة
العهَد ،فقد تم إصدار الق اررات التالية:
وشركات الخاليا المحمية و ُ

 قرار رقم ( )1لسنة  2017بتحديد الرسم المستحق عن طلب إنشاء شركة خاليا محمية أو
تحول شركة قائمة إلى شركة خاليا محمية.

 قرار رقم ( )12لسنة  2017بشأن الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن في
شراكات االستثمار المحدودة.

 قرار رقم ( )13لسنة  2017بشأن شروط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي
على إنشاء شراكات االستثمار المحدودة.

العهدة.
 قرار رقم ( )30لسنة  2017بشأن شروط واجراءات الترخيص بمزاولة نشاط أمين ُ
العهدة أو أي تحديث
 قرار رقم ( )31لسنة  2017بشأن المستندات والبيانات الالزمة لتسجيل ُ
يط أر عليها.
الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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 قرار رقم ( )32لسنة  2017بشأن شروط واجراءات تأسيس شركة الخاليا المحمية وانشاء
خالياها أو تحويل شركة قائمة إلى شركة خاليا محمية.
 قرار رقم ( )33لسنة  2017بشأن رأس مال وأسهم نواة وخاليا شركة الخاليا المحمية.
باإلضافة إلى ما تقدم ،فقد أصدر مصرف البحرين المركزي القرار رقم ( )29لسنة 2017
بإصدار الئحة إجراءات البت في طلبات الشركات اإلستثمارية لتحويل أعمالها في مملكة

البحرين.

التعاميم
أصدر المصرف في يونيو  2017تعميم رقم  EDFIS/C/024/2017كإشعار لشركات
العهد ومقدمي الخدمات اإلدارية ومسجلي األدوات المالية بصدور
اإلستثمار ومقدمي خدمات ُ
استمارة طلب إنشاء شراكات االستثمار المحدودة واستمارة طلب تعيين الشريك المتضامن في

شراكات االستثمار المحدودة ،وذلك تباعا للقانون رقم ( )18لسنة  2016بشأن شراكات

اإلستثمار المحدودة والقرار رقم  12لسنة .2017

وقد أصدر تعميم آخر في الشهر نفسه ،وهو تعميم رقم  EDFIS/C/025/2017كإشعار

العهد ومقدمي الخدمات اإلدارية ومسجلي األدوات المالية
لشركات اإلستثمار ومقدمي خدمات ُ
بصدور استمارة طلب انشاء شركات الخاليا المحمية واستمارة طلب تحويل شركة قائمة إلى
شركات الخاليا المحمية ،وذلك تباعا للمرسوم بقانون رقم ( )22الصادر في  2016بشأن

شركات الخاليا المحمية ،والقرار رقم ( )32لسنة .2017

تحديث القواعد ومجلد التوجيهات
واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام  2017تطوير وتحديث القواعد والقوانين

المتعلقة بالشركات المرخص لها من خالل تحديث اللوائح والقوانين المعمول بها أو استحداث
لوائح وقوانين جديدة.
وقد تم خالل العام البدء ببعض المبادرات وتم إصدار عدد من التحديثات للتوجيهات ،منها ما

يلي:
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مجلد التوجيهات الرابع :التطورات في قطاع الشركات االستثمارية
فيما يتعلق بمجال شركات اإلستثمار ،يقوم المصرف بمراجعة وتحديث القواعد واألنظمة وذلك
في ضوء تطورات القطاع المالي وأفضل الممارسات الدولية.
وعلى ضوء ذلك ،أصدر المصرف تحديثات فصلية في شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من
عام  .2017واشتملت التحديثات على اآلتي:
تم إصدار تعديل على متطلب اإلفصاح عن السيطرة على المرخص له والناتجة عن أسباب
خارجة عن إرادة المرخص له أو من غير علمه.
واشتمل تحديث أبريل على تعديل مبالغ الغرامات المالية التي تفرض على المرخص لهم في حال
عدم اإللتزام بموافاة المصرف بالتقارير المطلوبة خالل الفترة المحددة في مجلد التوجيهات،

باإلضافة إلى توضيح المستندات اإللزامية الواجب تقديمها مع إستمارة الطلب  3الخاصة بطلب

شغل الوظائف الخاضعة للرقابة .كذلك ،اشتمل تحديث أبريل على إضافة متطلبات تقديم التقارير
الخاصة بإجراءات التفتيش على أعمال المرخص لهم.
تم إصدار تحديث بشأن متطلبات اإلحتفاظ بالسجالت بحسب المرسوم بقانون رقم ( )28لسنة
 2002بشأن المعامالت االلكترونية "قانون المعامالت االلكترونية" وذلك في يوليو .2017

كذلك تم إصدار تحديث بشأن نشر ق اررات المصرف المتعلقة بمنح أو إلغاء أو تعديل الترخيص
الممنوح للمرخص له.

أما تحديث أكتوبر ،فقد اشتمل على متطلب دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماعات

المساهمين في الشركات االستثمارية.

وقد اشتمل التحديث أيضا على إضافة جزء يتعلق بإمكانية استخدام خدمة التخزين السحابي
” “Cloud Servicesوالمعايير األمنية الواجب االلتزام بها وتطبيقها عند استخدام هذا النوع من
الخدمات.

باإلضافة إلى ذلك ،اشتمل تحديث أكتوبر على متطلب تزويد المصرف بوضع السيولة لدى
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المرخص له عند طلب توزيع أرباح على المساهمين ،كما إشتمل على إضافة متطلب على
شركات االستثمار التي ال تحتفظ بأصول المستثمرين باإلفصاح عن ذلك للمصرف بصفة

سنوية.

مراقبة قطاع التأمين
قامت إدارة مراقبة التأمين بإصدار التقرير السنوي لنشاط سوق التأمين لعام  2016وذلك لرفد
المهتمين بصناعة التأمين في البحرين باإلحصائيات الخاصة بأداء سوق التأمين لعامي 2015
و ،2016وتضمن التقرير النتائج المالية لشركات التأمين واعادة التأمين التقليدية وشركات

التكافل واعادة التكافل (حسب فروع التأمين) في مملكة البحرين .كما يستعرض التقرير تاريخ

ونشأة صناعة التأمين في البحرين في أوائل خمسينيات القرن الماضي ،حيث أوضح التقرير أن
قطاع التأمين قد حقق نتائج ثابتة في عام  2016من حيث أقساط التأمين اإلجمالية في مملكة

البحرين لتسجل ما يقارب  272.04مليون دينار بحريني ،كما بلغت مساهمة التأمين في الناتج

المحلي  ٪2.27في عام .2016

قامت إدارة مراقبة التأمين بالمصرف بإخضاع مرخصي التأمين إلى جملة من الخطوات
االحت ارزية للتأكد من متانة واستقرار الوضع المالي لصناعة التأمين وهي:

 طلب المصرف من شركات التأمين المحلية بتزويده بالبيانات المالية األولية واإلجتماع مع
المصرف بحضور المدقق الخارجي للشركة إن دعت الحاجة قبل عرض البيانات المالية
على مجلس اإلدارة للموافقة عليها.

 إستالم تقارير شهرية من شركات التأمين حول إستثماراتها وذلك للوقوف على أداء المحفظة
اإلستثمارية لكل شركة.

 مراجعة التقارير الدورية المطلوبة وذلك امتثاال لمتطلبات ولوائح مجلد التوجيهات الثالث وذلك
للتأكد من تطبيق الرقابة المثلى للشركات المرخصة ومدى التزامها بقانون مصرف البحرين

المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة  2006وكذلك ومجلد
التوجيهات الثالث الصادر عن مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن.
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 تم اصدار قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في اكتوبر  2014بعد

اعتماده من قبل مجلسي الشورى والنواب وذلك كمبادرة من المصرف وجمعية التأمين

البحرينية إلنشاء صندوق يهدف لتعويض المتضررين في الحاالت التالية:

 oعدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه.
 oعدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث.
 oإفالس المؤمن.

 oإذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول
بها.

حيث قام المصرف بالتعاون مع عدد من ممثلي جمعية التأمين البحرينية والسلطات القانونية

في المملكة بإعداد مسودة القانون المقترح لمناقشتها واعتمادها من قبل مجلسي الشورى
والنواب.
كما تم عقد عدة إجتماعات لمجلس إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات
خالل عام  ،2017حيث تم مناقشة عددا من المواضيع المدرجة على جدول األعمال وتم
اتخاذ الق اررات المناسبة بهذا الشأن .هذا وقد تم تحصيل االشتراكات من شركات التأمين
المرخص لها ولحساب صندوق تعويض المتضررين والتي تعادل نسبة  ٪1من إجمالي

أقساط التأمين المكتتبة على المركبات من قبل تلك الشركات لعام  .2017وتجدر اإلشارة أنه

خالل عام  2017قام الصندوق بتعويض ورثة أحد المتضررين من حادث مركبة بسبب عدم
وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه ،حيث قام الصندوق بدراسة

جميع المعطيات الخاصة بالمطالبة واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتعويض عائلة
المتضرر بهذا الخصوص.
 تم إصدار القرار رقم ( )23لسنة  2016بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين اإلجباري عن
المسئولية المدنية عن حوادث المركبات وكذلك إجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات

المستندة إلى تلك الوثيقة وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  14يوليو  ،2016حيث

سيساهم هذا القرار في تسوية عدد كبير من الشكاوى والمنازعات الخاصة بمطالبات
المركبات بين شركات التأمين وحملة الوثائق والمتضررين .هذا ويقوم المصرف بمتابعة

جميع الشكاوى الخاصة بوثائق التأمين والتأكد من إلتزام شركات التأمين في تطبيق
اإلجراءات والضوابط بهذا الشأن.
الفصل  :3تطورات األنظمة التشريعية والرقابية
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إدارة االستقرار المالي
واصلت إدارة االستقرار المالي في عام  2017إجراء البحوث والتحليالت بشأن القضايا المتعلقة

باالستقرار المالي كما واصلت اإلدارة أداء المهام األساسية التالية:

 إصدار مطبوعات مختلفة مثل تقرير االستقرار المالي النصف سنوي والتقرير اإلقتصادي

السنوي باإلضافة إلى المنشورات الدورية األخرى التي ترصد التطورات المحلية والدولية

كمؤشرات السالمة المالية الفصلية.
 جمع وتصنيف ونشر المعلومات اإلحصائية والبيانات المالية التي يتم إصدارها من خالل
النشرة اإلحصائية الشهرية ونشرة المؤشرات االقتصادية.

 رصد أهم التطورات االقتصادية العالمية في النشرة األسبوعية الداخلية ( Weekly
.)International Bulletin
 عملت اإلدارة على تحسين جودة البيانات اإلحصائية لضمان توفير البيانات المتعلقة
بالشركات الصغيرة والمتوسطة ،وشركات األعمال االستثمارية ،والمؤسسات المالية

اإلسالمية.

 إجراء الدراسات اإلستقصائية السنوية مثل مسح القوى العاملة في القطاع المالي ،مسح
اإلستثمار في الحوافظ المالية ،والمسح الجغرافي للمصارف الدولية بالتعاون مع بنك
التسويات الدولية ).(BIS
 تم تفعيل نظام التزويد االلكتروني للبيانات والعوائد اإلحصائية ) (ESRADوعملت جنبا إلى
جنب مع إدارات المصرف األخرى خالل سير العمل في تطبيق النظام.
 التنسيق مع المؤسسات والوكاالت الدولية (كصندوق النقد الدولي ،ووكاالت التصنيف
اإلئتماني) والتفاعل مع جميع الكيانات ذات األهمية بالنسبة للمصرف.
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 ارتأت اإلدارة خالل عام  ،2017توفير خدمة البحث والتحليل لجميع إدارات المصرف وقد
استلمت اإلدارة طلبات متنوعة إلعداد بحوث ودراسات تتعلق بإدارات الرقابة المالية وادارة

مراقبة األسواق المالية.

 قامت اإلدارة بتطوير التقرير االقتصادي لمملكة البحرين ،وذلك ليشمل فصول جديدة مثل
االستثمار األجنبي المباشر وتحويالت العاملين .باإلضافة إلى تطوير الفصول الحالية
لتكون أكثر تخصصية بالقطاع المالي لمملكة البحرين.
 قامت اإلدارة بإعداد األوراق العلمية والدراسات التخصصية اآلتية:
 oأداء القطاع المصرفي في البحرين في عام .2017
 oالتجارة الخارجية غير النفطية في البحرين.

 oاتجاهات المخاطر في الودائع والقروض لدى مصارف قطاع التجزئة في البحرين.
 oالمخاطر المرتبطة بعجز الحساب الجاري.

 طورت اإلدارة تقرير اإلستقرار المالي ليكون أكثر شمولية من خالل تغطية التطورات في
قطاع التأمين وأسواق رأس المال ،ووضع فصول جديدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية

) (Fintechوالمخاطر السيبرانية ).(Cyber Risk

 طورت اإلدارة اختبارات الضغط لتعزيز إدارة المخاطر للقطاع المصرفي وتقدير المخاطر

المحتملة .وتجرى اختبارات الضغط على المصارف المحلية ذات األهمية النظامية
) (DSIB’sوالقطاعات المصرفية.

 نفذت اإلدارة توصيات البرنامج الخاص بتقييم القطاع المالي في مملكة البحرين (Financial
) Sector Assessment Program-FSAPالذي عقد في عامي  2016و 2017حيث

قامت اإلدارة بالتنسيق مع بعثة صندوق النقد الدولي والعمل مع إدارات المصرف األخرى

لمتابعة كافة المتطلبات المتعلقة بالبرنامج.

وتقوم اإلدارة بمتابعة التحديثات المتعقلة

بالتوصيات والتي تتعلق بقطاع المصارف والتأمين ،الخدمات المصرفية ،واختبارات الجهد

للنظام المصرفي وقضايا االستقرار المالي والتي ستساهم في تطوير األنظمة التشريعية
والرقابية المعتمدة من قبل المصرف .ومن أهم التوصيات التي تم تنفيذها عام  2017تشكيل
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لجنة اإلستقرار المالي وذلك من خالل قرار رقم  49لسنة  .2017وتهدف اللجنة لتعزيز
مفهوم اإلستقرار المالي في مصرف البحرين المركزي وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء

ومقرر .وتختص اللجنة باألتي:

 oوضع إطار عام للسياسات االحت ارزية ).(Macro Prudential Policy Framework

 oالنظر في األدوات المتعلقة بسياسة السالمة اإلحت ارزية الكلية والتدابير االحت ارزية التي
تقع ضمن اختصاص المصرف لمعالجة المخاطر المالية

(Macro Financial

).Risks

 oمناقشة المخاطر النظامية التي قد تؤثر على سالمة القطاع المالي بشكل عام.
 oتعزيز األدوات الرقابية المطبقة حاليا على المؤسسات المصرفية والمالية ومراجعتها
بشكل دوري لضمان تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية وباألخص فيما يتعلق

بالمؤسسات المصرفية والمالية ذات األهمية النظامية ).(DISBs/DSIFIs

 oالنظر في تعزيز التعاون على المستوى الدولي مع الجهات الرقابية األخرى لضمان عدم
انتقال المخاطر عبر الحدود.

 باإلضافة الى ذلك ،قدم صندوق النقد الدولي مساعدة فنية ()Technical Assistance
لمصرف البحرين المركزي في عام  2017فيما يتعلق بتطوير إحصاءات القطاع الخارجي
( .)External Sector Statisticsحيث قدمت البعثة توصيات لتحسين المنهجية المتبعة
في إعداد ميزان المدفوعات لتعزيز اتساق بيانات ميزان المدفوعات ورفع مدى تغطيتها
وشموليتها ،بما يعكس التطورات االقتصادية بصورة موثوقة ليظهر بشكل متطابق مع الواقع
بقدر اإلمكان.
 قامت اإلدارة باإلشراف على أنظمة الدفع والتسويات (سواء كانت مملوكة أو تدار من قبل
المصرف المركزي أو من قبل أي طرف آخر) من خالل اإلشراف على عمليات صياغة
السياسات ووضع المعايير ،المراقبة الميدانية ،والقيام بعمليات التقييم والتأكد من تنفيذ اللوائح.
كما يتم التأكد من سالمة النظم عن طريق عمل بعض اإلحصائيات والتقارير الدورية.

وتصنف النظم التي يتم مراقبتها بشكل دوري على النحو التالي:
 oأنظمة الدفع الهامة من الناحية النظامية مثل ) (RTGSو). (SSS
 oأنظمة الدفع بالتجزئة الرئيسية مثل نظام قطاع الشيكات ) (CTSكما وصفت نظام
قطاع شيكات البحرين ).(BCTS
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 oأنظمة الدفع األخرى ذات القيمة المنخفضة مثل (نظام التحويل االلكتروني ))(EFTS
الذي يتضمن عرض الفواتير االلكترونية والدفع ) (EBPPالتي تحمل إسم  Fawriو

 Fawri+و.Fawateer
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الفصل

4
 .4تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي
التراخيص الجديدة
نظام المدفوعات والتسويات ()SSS & RTGS
نظام التحويالت المالية اإللكتروني ()EFTS
إصدار النقد
البرامج التدريبية
مشاريع تقنية المعلومات
وحدة االتصال الخارجي
الهيكل التنظيمي لمصرف البحرين المركزي
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التراخيص الجديدة
قام مصرف البحرين المركزي في عام  2017بالموافقة على منح ستة عشر ترخيص جديد
لمزاولة مختلف األنشطة المالية من مملكة البحرين ،مقابل تسعة رخص جديدة في عام .2016
كما بلغ العدد اإلجمالي للرخص الممنوحة لمزاولة الخدمات المالية  393رخصة حتى نهاية

شهر ديسمبر  2017مقارنة بـ  406رخصة ممنوحة حتى نهاية ديسمبر .2016

هذا وقد تنوعت التراخيص الممنوحة ،والصادرة لمختلف القطاعات المالية ،كما هو مبين في
القائمة أدناه:
 .1بنك الخليج الدولي (ش.م.ب) ،بنك تجزئة تقليدي (فرع).
 .2بنك المشرق ش.م.ع ،بنك جملة تقليدي (فرع).

 .3شركة إس بي أي اليف للتأمين المحدودة ،شركة تأمين أجنبية.
 .4شركة بريدج لوساطة التأمين واعادة التأمين ذ.م.م ،.وسيط تأمين.

 .5شركة أو إل تي انفستمنت انترناشونال ش.م.ب( .م) ،شركة استثمار – الفئة .1

 .6شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب ،.شركة استثمار – الفئة ( 1وفقا للمبادئ اإلسالمية).
 .7شركة سيرة لالستثمار ش.م.ب (م) ،بنك قطاع جملة (وفقا للمبادئ االسالمية).
 .8شركة بي جي سي بروكرز ال .بي ،شركة استثمار – الفئة (2فرع).

 .9شركة ديلويت كوربوريت فاينانس أدفايزوري ليميتد ،شركة استثمار – الفئة ( 3فرع).

 .10شركة نومو ار انترنشونال بي ال سي ،يو كي ،مكتب تمثيلي.

 .11الشركة الدولية لخدمات الدفع ش.م.ب( .م) ،شركة مساندة للقطاع المالي-إصدار
ومعالجة البطاقات.

 .12شركة انفيتا إلدارة المطالبات ش.م.ب (م) ،شركة مساندة للقطاع المالي – شركة إدارة
أعمال التأمين.

 .13شركة البحرين للمقاصة (ش.م.ب) مقفلة ،مشغلوأنظمة التسوية والتقاص واإليداع
المركزي

 .14شركة ترانزأوشن مارين جنيرال سيرفيرز اند لوس ادجسترز ذ.م.م ،خبير معاينة وتقدير
االضرار.
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 .15السيد فينكاتاسوبرامنين أجير ،خبير اكتواري.
 .16السيد جي بانغ هسينغ ،خبير اكتواري.
وقد تصدر قطاع التأمين وشركات االستثمار قائمة التراخيص الصادرة في عام  ،2017كما
هو مبين في الرسم البياني:

الزيادة في التراخيص الجديدة حسب القطاع

نظام المدفوعات والتسويات ()SSS & RTGS
بلغ مجموع التحويالت المصرفية خالل عام  2017عن طريق نظام الدفع اآلني (،)RTGS
 248656عملية أي بمعدل يومي بلغ  1003عملية تحويل وقد بلغ المبلغ اإلجمالي لذلك
 76.7مليار دينار بحريني أي بمعدل يومي بلغ  309.6مليون دينار بحريني موزعة على
النحو التالي:
 بلغ عدد التحويالت المصرفية بين المصارف التجارية من خالل النظام المذكور أعاله
 45153عملية تحويل بمبلغ  72.8مليار دينار بحريني.
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 كما بلغ عدد تحويالت الزبائن من خالل هذا النظام أيضا  203503عملية تحويل
بمبلغ  3.9مليار دينار بحريني.
 بلغ مجموع الرسوم الواردة من المصارف األعضاء في  RTGSو( SSSSرسوم
المعامالت ورسوم العضوية السنوية)  226.016دينار بحريني في عام .2017
 بلغ مجموع عدد اإلصدارات من خالل نظام اإليداع وتسوية األوراق المالية ()SSSS
 93اصدار بمبلغ 7.1مليار دينار بحريني خالل عام .2017

نظام البحرين لمقاصة الشيكات اإللكتروني ()BCTS
بلغ عدد الشيكات المتداولة في عام  2017من خالل نظام البحرين لمقاصة الشيكات

اإللكتروني ) 3.300.941 (BCTSشيك بمعدل يومي بلغ  13.310شيك بمبلغ اجمالي بلغ
 10.1مليار دينار بحريني أي بمعدل يومي  40.6مليون دينار بحريني.

نظام التحویالت المالیة اإللكتروني ( )EFTSباإلضافة لنظام عرض ودفع الفواتیر
اإللكتروني ()EBPP
بلغ مجموع التحويالت المصرفية عن طريق نظام التحويالت المالية اإللكتروني ()EFTS

باإلضافة لنظام عرض ودفع الفواتير اإللكتروني ( 7 )EBPPمليون تحويل بمبلغ اجمالي بلغ
 9.8مليار دينار بحريني موزعة على النحو التالي:

 بلغ عدد تحويالت فوري )Fawri+( +من خالل النظام المذكور أعاله  370،889عملية
تحويل أي بمعدل يومي بلغ  1016تحويل بمبلغ اجمالي بلغ  87.5مليون دينار بحريني
بمعدل يومي بلغ  239،710دينار بحريني.
 بلغ عدد تحويالت فوري ( )Fawriمن خالل النظام المذكور أعاله  4،872،446عملية
تحويل أي بمعدل يومي بلغ  13349تحويل بمبلغ اجمالي بلغ  9.7مليار دينار بحريني
بمعدل يومي بلغ  26.5مليون دينار بحريني.
 بلغ عدد تحويالت فواتير ( )Fawateerمن خالل النظام المذكور أعاله 1،797،003
عملية تحويل أي بمعدل يومي بلغ  4923تحويل بمبلغ اجمالي بلغ  77.7مليون دينار
بحريني بمعدل يومي بلغ  213،072دينار بحريني.
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إصدار النقد
 استمرت اإلدارة بعملية العد والفرز واإلتالف المباشر لألوراق النقدية الغير صالحة

للتداول بواسطة آالت العد والفرز واإلتالف ،حيث بلغت كمية اإلتالف خالل عام

 216،672،132/- 2017دينار بحريني لجميع اإلصدارات النقدية البحرينية.

 بلغت عمليات السحوبات اليومية لمصارف قطاع التجزئة خالل عام  2017مبلغ -
 1،519،040،970/دينار بحريني بينما بلغت عمليات اإليداعات اليومية مبلغ -
 1،526،927،500/دينار بحريني.
 بلغ النقد المتداول  663،443،970/-دينار في  31ديسمبر  ،2017حيث تمثل

المسكوكات المعدنية  20،650،940/-دينار واألوراق النقدية 642،793،030/-
دينار ،وبلغت قيمة األوراق النقدية الجديدة المتداولة (اإلصدار الرابع) -

 141،523،203/دينار ،حيث تشكل  ٪22.0من إجمالي األوراق النقدية المتداولة،

بينما بلغت قيمة األوراق النقدية القديمة المتداولة (اإلصدار الثالث) 9،075،287/-

دينار أو ما نسبته .٪1.4

 فيما بلغ مجموع األوراق النقدية المحدثة من فئتي  10و 20دينار في التداول بتاريخ
 31ديسمبر  492,194,540/- 2017دينار بحريني حيث تشكل  ٪76.6من
إجمالي األوراق النقدية المتداولة.
 في إطار عمليات تحديث لألوراق النقدية البحرينية المستمرة ،تعكف اإلدارة حاليا على
تحديث الورقة النقدية فئة الخمسة دنانير بإضافة خاصية أمنية حديثة “Spark Live

” Truspinبدال من الخاصية األمنية السابقة ” ،“Hologramوذلك لمواكبة آخر

التطورات الجديدة للخصائص األمنية في طباعة األوراق النقدية ،وتماشيا مع األوراق

النقدية الحديثة فئة  20دينار و 10دنانير التي تم إصدارها في  5سبتمبر .2016
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البرامج التدريبية
واصل مصرف البحرين المركزي خالل عام  2017تنفيذ سياسته القائمة على تطوير المهارات
والقدرات الالزمة لموظفي المصرف والتنمية الشاملة للقطاعين المصرفي والمالي في البحرين.
ولتحقيق هذه السياسة تم ما يلي:
 تنمية مهارات وقدرات موظفي المصرف من خالل االستفادة من برامج معهد البحرينللدراسات المصرفية والمالية وذلك بتدريب  163موظفا في  147دورة تدريبية في
المجاالت المختلفة مثل اإلدارة المالية والصيرفة االسالمية والتأمين واإلدارة ومهارات

الحاسب اآللي.

 تعزيز الكفاءات المهنية والتقنية من خالل ابتعاث  81موظفا في  60برنامج تدريبيخارجي وورشة عمل ومؤتمر منظم من قبل مؤسسات تدريبية متخصصة ومنظمات

إقليمية ودولية مثل صندوقي النقد الدولي والعربي .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدورات

والمؤتمرات قد تناولت عدة مجاالت منها الرقابة المصرفية والتأمين واالقتصاد

واالستثمار.
-

تنفيذ برنامج خاص لعدد  21من الموظفين الجدد بالتعاون مع معهد البحرين

للدراسات المصرفية والمالية وذلك لتنمية مهاراتهم في االتصال وادارة الوقت وأخالقيات

العمل.
-

تنفيذ برنامج خاص في اإلدارة التنفيذية معتمد من قبل Chartered
 Management Instituteبالمملكة المتحدة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات
المصرفية والمالية .هذا وقد هدف البرنامج الذي حضره عدد  18من الرؤساء
بالمصرف إلى تعزيز مهاراتهم السلوكية والعملية في مجال اإلدارة وتطوير الذات

واإلدارة االستراتيجية لألداء.
 منح فرص التدريب العملي لـ  18طالب/طالبة جامعيين بهدف تأهيلهم لالنخراط فيسوق العمل.

الفصل  :4تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي

65

التقرير السنوي 2017

مصرف البحرين المركزي

 االستفادة من التعليم الذاتي عن بعد من خالل تزويد  100موظف ببرنامج تعليمإلكتروني مختص بالمجاالت المصرفية والمالية.

مشاريع تقنية المعلومات
تم تنفيذ العديد من المشاريع خالل عام  2017بحسب توجهات الخطة االستراتيجية لتقنية

المعلومات ،كمايلي:

 نظام الخزينة التابع إلدارة االحتياطي )(TCS BaNCS
تم تنفيذ مشروع استبدال نظام الخزينة التابع إلدارة االحتياطي ،حيث دشن نظام TCS
 BanCsالجديد والذي يقدم معالجة سلسة للمعامالت المالية بإدارة االحتياطي باستخدام

مختلف العمالت واألدوات االستثمارية ،كما يدعم إدارة المخاطر واعداد التقارير
المتخصصة ،باإلضافة إلى الربط المتكامل مع األنظمة الخارجية مثل أنظمة التداول

العالمية (رويترز وبلوومبرغ) ،نظام المدفوعات ،والصناديق االستثمارية الخارجية .ويأتي
هذا النظام ليحل محل نظام الخزينة السابق ).(Sungard

 مشروع االلتزام الضريبي على الحسابات األجنبية )(FATCA
امتثاال لقانون االلتزام الضريبي على الحسابات األجنبية

FATCA (The Foreign

) ، Account Tax Compliance Actتم تطوير نظام لتمكين المصارف المحلية من
تقديم البيانات حول حسابات األفراد والمؤسسات التابعة للواليات المتحدة األمريكية إلى دائرة

اإليرادات الداخلية بالواليات المتحدة األمريكية بإشراف من إدارة المتابعة.
 تعزيز أمن المعلومات

تقوم إدارة تقنية المعلومات بشكل مستمر باتخاذ عدة تدابير لتعزيز أمن المعلومات بأنظمة
المصرف ضمن جهودها المتواصلة لضمان الحماية المثلى ألمن المعلومات؛ فقد قامت
الفصل  :4تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي
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بتقييم أمن أنظمة المعلومات بالمصرف عبر إجراء تجربة اختراق خارجي تهدف إلى تحديد
الثغرات األمنية ونقاط الضعف ومعالجتها ،باإلضافة إلى تفعيل خدمات ذكية ألمن
المعلومات من شأنها رصد التهديدات اإللكترونية الخارجية التي قد تواجهها أنظمة
المصرف والحد منها .كذلك ،تم تطبيق منهجية إلدارة الثغرات األمنية في خوادم

المعلومات.
 تطبيق سياسات واجراءات تقنية المعلومات
قامت إدارة تقنية المعلومات بموائمة سياساتها واجراءاتها مع المعايير الصناعية العالمية

(مثل .)ISO 27001 ITIL, COBITويهدف ذلك إلعداد نظام إداري متكامل لدمج جميع
المفاهيم المستخلصة من أفضل الممارسات في نظام واحد متماسك لتمكينه من تحقيق

غرضه ومهمته.
 لوحات معلوماتية إلحصاءات العمليات المصرفية والسياسة النقدية
استنادا للخطة االستراتيجية لتقنية المعلومات والتي تهدف إلى دعم إدارات المصرف
والمساهمة في نجاح األعمال ،قامت إدارة تقنية المعلومات بالمبادرة بتطوير لوحات

معلوماتية جديدة إلحصاءات العمليات المصرفية والسياسة النقدية .تقدم هذه اللوحات

رسوما بيانية آنية لنظام المدفوعات والتسويات ،والتسهيالت المصرفية ،والعمالت المتداولة،
وغيرها.

وحدة االتصال الخارجي
األخبار الصحفية التي أصدرها المصرف:
 العدد االجمالي لالصدارات الصحفية ( 170اصدار)

 العدد االجمالي الصدارات السندات والصكوك ( 84عدد)
 العدد االجمالي لألخبار الصحفية عن فعاليات وانجازات المصرف ( 86خبر)
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Announcment and Events Related

Government Securities and Sukuk

اإلصدارات الصحفية
العنوان
من شركاء معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية  BIBFالدوليين

جامعة ستراثكاليد تحصد جائزة أفضل جامعة في المملكة المتحدة في جوائز التايمز للتعليم

التاريخ
11.1.2017

العالي

تحديث الفئات النقدية للدينار البحريني

11.01.2017

مصرف البحرين المركزي يطرح صفحات نقدية كاملة للبيع

16.01.2017

صندوق الوقف ينظم الحلقة الثانية من سلسلة "القائد المتميز" مع بنك البحرين والكويت

16.01.2017

عقد اجتماع مجلس إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

17.01.2017

أيوفي تُعلن موعد مؤتمر الهيئات الشرعية السنوي في نسخته الخامسة عشرة يومي 31.01.2017 13-12
أبريل
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية متحدثا رئيسيا في منتدى الشرق األوسط للتأمين 31.01.2017

الثالث عشر
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عقد اجتماع مجلس ادارة صندوق الوقف

01.02.2017

ملتقى الشرق األوسط السنوي الثالث عشر للتأمين ينطلق يوم االثنين

19.02.2017

ملتقى الشرق األوسط السنوي الثالث عشر للتأمين يسلط الضوء على قضايا االبتكار 20.02.2017

والتطوير في القطاع

مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة األساسي بواقع  25نقطة أساس

15.03.2017

ورشة عمل بشأن الضوابط األمنية اإللزامية لمستخدمي سويفت

30.03.2017

مصرف البحرين المركزي يدعم التحول المالي الرقمي في البحرين

03.04.2017

ملتقى الشرق األوسط السنوي الثاني إلدارة األصول

12.04.2017

صندوق الوقف ينظم ورشة العمل السادسة حول حوكمة الشركات

23.04.2017

رئيس الوزراء الموقر يرعى حفل تخريج الفوج الحادي عشر لبرامج الماجستير

25.04.2017

ُيعقد في الخامس عشر من شهر مايو في البحرين بالشراكة مع مجلة غلوبل إنفستر /آي
إس إف
First Annual Cyber Security Forum and Expo 2017
12.04.2017

لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ) (BIBFوجامعة ديبول
مصرف البحرين المركزي يعلن عن طرح المحفظة الوطنية اإللكترونية من خالل شركة 10.05.2017
بنفت في نهاية شهر يونيو من هذا العام
ملتقى الشرق األوسط الثاني الدارة االصول يعلن عن الرعاة الرسميين

11.05.2017

انطالق اعمال ملتقى الشرق األوسط الثاني الدارة االصول غدا

14.05.2017

مصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية )(BIBF

17.05.2017

يحتفالن بختام الدفعة الثانية من برنامج اإلرشاد لطلبة الجامعات

مصرف البحرين المركزي يمنع التمرير المزدوج لبطاقات الدفع اعتبا ار من  15يونيو 28.05.2017 2017
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بيان صحفي عاجل من مصرف البحرين المركزي

11.06.2017

لتجميد وحجز الحسابات واألرصدة المالية والودائع وحسابات االستثمار وبوالص التأمين وأية
تعامالت مالية لكافة االفراد والكيانات التي تم تصنيفها ضمن قوائم ٍ
االرهاب
مصرف البحرين المركزي يعلن عن مبادرة الستقطاب الشركات المتخصصة في تطوير 14.06.2017

الخدمات المالية المبتكرة FINTECH

مصرف البحرين المركزي يرفع سعر الفائدة األساسي بواقع  25نقطة أساس

14.06.2017

الم أرة تواصل مسيرتها في القطاع المالي

10.7.2017

صندوق الوقف يعقد اجتماع مجلس األمناء واالجتماع السنوي لألعضاء

25.07.2017

البحرين تصدر تعليمات التمويل الجماعي لغايات اإلقراض لألسواق التقليدية واإلسالمية

10.08.2017

استمرار قطاع التأمين في مملكة البحرين تحقيق نتائج إيجابية في عام 2016

22.08.2017

البحرين تصدر أحكاما هامة في الحوكمة الشرعية

09.09.2017

مصرف البحرين المركزي وشركة سويفت

10.09.2017

يعقدان ورشة عمل حول برنامج أمن المؤسسات المالية CSP
إرتفاع استخدام نظام التحويالت المالية اإللكتروني منذ إطالقه في عام 2015

20.09.2017

مصرف البحرين المركزي يدعم حملة مكافحة سرطان الثدي لشهر أكتوبر 2017

12.10.2017

مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه الثالث لعام 2017

22.10.2017

صندوق الوقف يناقش النشاط المؤثر للمساهمين في ورشة العمل السابعة حول الحوكمة

25.10.2017

حضور مسئولين من قطاع الصيرفة اإلسالمية في البحرين

02.11.2017

لبرنامج " تأهيل القيادات" التابع لصندوق الوقف
بعهد االستثمار العقاري المنشأة في مملكة البحرين
البحرين تصدر توجيهات خاصة ُ
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اقتصاد البحرين يظل يفوق التوقعات في عام 2017

02.12.2017

مصرف البحرين المركزي يمنح ترخيص لبنك المشرق ش.م.ع

04.12.2017

البحرين تصدر توجيهات خاصة بصناديق البورصة المتداولة ETFs

10.12.2017

مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه الرابع لعام 2017

11.12.2017

مصرف البحرين المركزي يعلن عن شراكته مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

13.12.2017
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المؤتمرات والمنتديات
اسم الفعالية

التاريخ

ملتقى الشرق األوسط للتأمين

 21-20فبراير 2017

ورشة عمل االستثمار المحدود لقانون الشراكة

26 Feb 2017

ملتقى يوروموني االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

27 - 28 Feb 2017

ورشة عمل  - AEOIو ازرة المالية

7 - 9 Mar 2017

االجتماع السابع والستون للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول 23 Mar 2017
المجلس
المنتدى األول للتقنية المالية "فينتيك" لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا

29 Mar 2017

مؤتمر أيوفي للهيئات الشرعية السنوي الخامس عشر

12 - 13 Apr 2017

االجتماع السادس عشر للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية بدول المجلس

27 Apr 2017

ملتقى الشرق االوسط الدارة االصول

15 May 2017

ندوة حول التصنيفات االئتمانية :التركيز على البنوك االسالمية ومنهجية تصنيف 17 - 18 Sep 2017
الصكوك
المؤتمر الخامس والعشرين لإلتحاد اآلفرو أسيوي للتأمين واعادة التأمين

9 - 11 Oct 2017

مؤتمر أيوفي -البنك الدولي

5 - 6 Nov 2017

مؤتمر الشرق األوسط وشمال أفريقيا للتقاعد

28 Nov 2017

المؤتمر السنوي العالمي للمصارف اإلسالمية

4 - 6 Dec 2017

مهرجان العيد الوطني في حلبة البحرين الدولية

14 – 17 Dec 2017
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المقابالت
الجهة االعالمية والفعالية
مؤتمر يوروموني البحرين – جلسة حوارية

االسم

التاريخ

سعادة المحافظ رشيد المعراج

 27فبراير 2017

تلفزيون البحرين  -لقاء بشأن البيئة سعادة المحافظ رشيد المعراج

 14يونيو 2017

جريدة جلف ديلي نيوز – عدد خاص سعادة المحافظ رشيد المعراج

 27نوفمبر 2017

تلفزيون البحرين  -لقاء بشأن البيئة السيد خالد حمد

 29أغسطس 2017

التجريبية

اهداء لمملكة البحرين

مدير تنفيذي – الرقابة المصرفية

التجريبية

مجموعة من الصحافة التركية  -المؤتمر السيد خالد حمد

السنوي العالمي للمصارف اإلسالمية

مدير تنفيذي – الرقابة المصرفية

مجلة الناشونال  -المؤتمر السنوي العالمي السيد خالد حمد

مدير تنفيذي – الرقابة المصرفية

للمصارف اإلسالمية

سكاي نيوز العربية – المؤتمر السنوي السيد خالد حمد

العالمي للمصارف اإلسالمية

مدير تنفيذي – الرقابة المصرفية

سي ان ان العربية  -المؤتمر السنوي السيد خالد حمد

العالمي للمصارف اإلسالمية

مدير تنفيذي – الرقابة المصرفية

سي ان ان  -مقابلة الصحافة حول ملتقى السيد عبدالرحمن الباكر
الشرق االوسط للتأمين

المؤتمر

اإلسالمية

السنوي

 5ديسمبر 2017
 6ديسمبر 2017
 28فبراير 2017

المالية

مدير تنفيذي – الرقابة على المؤسسات

 15مايو 2017

المالية

مجموعة من الصحافة االنجليزية  -السيد عبدالرحمن الباكر
العالمي

 5ديسمبر 2017

مدير تنفيذي – الرقابة على المؤسسات

مقابلة تلفزيون البحرين حول ملتقى الشرق السيد عبدالرحمن الباكر

االوسط الدارة االصول

 4ديسمبر 2017

للمصارف مدير تنفيذي – الرقابة على المؤسسات

 4ديسمبر 2017

المالية

الفصل  :4تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي
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المؤتمرات الصحفية
العنوان

الحضور

التاريخ

ملتقى الشرق األوسط السنوي الثالث

االعالم والصحافة المحلية

عشر للتأمين – نادي الكابتل

عبدالرحمن محمد الباكر  -المدير

 16فبراير 2017

التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية

"أيوفي" تطلق منصة التعليم اإللكتروني

للمعايير الشرعية
االعالم والصحافة المحلية

بالشراكة مع ""BIBF

"أيوفي" تطلق منصة التعليم اإللكتروني

للمعايير الشرعية بالشراكة مع "" BIBF

 26فبراير 2017

السيد خالد حمد  -المدير التنفيذي

للرقابة المصرفية
االعالم والصحافة المحلية

مؤتمر صحفي لتدشين البيئة الرقابية

التجريبية

 14يونيو 2017

سعاد المحافظ السيد رشيد محمد المعراج
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الهيكل التنظيمي لمصرف البحرين المركزي
مجلس اإلدارة

وحدة االتصال الخارجي
ضمان الجودة/التدقيق الداخلي

المحافظ

وحدة التكنولوجيا المالية
واالبتكار

إدارة االستقرار المالي

مراقبة األسواق المالية
نائب المحافظ
الوحدة القانونية

إدارة التراخيص والسياسات

المدير التنفيذي لرقابة
المؤسسات المالية
إدارة
التأمين

المدير التنفيذي للخدمات
اإلدارية

المدير التنفيذي للعمليات
المصرفية

للرقابة المصرفية

إدارة
إصدار النقد

إدارة
التفتيش
إدارة مراقبة مصارف
قطاع التجزئة
إدارة مراقبة مصارف
قطاع الجملة

إدارة مراقبة
المؤسسات المالية

إدارة
الموارد البشرية
والخدمات
إدارة
تقنية المعلومات

إدارة
االحتياطي

إدارة
المتابعة

إدارة
الحسابات

إدارة الخدمات
المصرفية

المدير التنفيذي

إدارة المؤسسات المالية
اإلسالمية
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الفصل

5
 .5البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2017
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