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 إدارة السياسة النقدية

 نة السياسة النقديةجل

منتظمة سبوعية ا اعاتاجتم عقدحرين المركزي واصلت لجنة السياسة النقدية في مصرف الب
تطورات و والماليةاالقتصادية اللجنة برصد التطورات  حيث تقوم ،2019على مدى عام 

سعار وضع توصيات بشأن أدوات السياسة النقدية وتحديد أباإلضافة إلى هذا و ،النقدية السيولة
  الفائدة على التسهيالت التي يقدمها المصرف.

 اإللزامي االحتياطي 

 %5المركزي وبصورة شهرية باحتساب االحتياطي اإللزامي بواقع البحرين  يقوم مصرف
على جميع ودائع الزبائن المقومة بالدينار البحريني والموجودة لدى مصارف قطاع التجزئة 

االحتياطي اإللزامي للمصارف لدى على حسابات  وبدون احتساب أي نسبة من الفوائد
 مركزي.مصرف البحرين ال

حيث  %5.8موع االحتياطي اإللزامي لدى مصرف البحرين المركزي بنسبة جم ارتفعوقد 
دينار بحريني مليون  463بمبلغ مقارنة  2019دينار بحريني في ديسمبر مليون  489.8بلغ 

 .8201في ديسمبر 

 

 يةالمحل أسعار الفائدة

 سعر الفائدة األساسي

ائدة األساسي على ودائع الف سعر خفضب 2019ام مصرف البحرين المركزي في عقام 
 األسبوع الواحد في التواريخ اآلتية:

 

إلى  %3.25لشهر الواحد من سعر الفائدة على ودائع ا خفض 2019مارس  21 •
3.10%. 

 

على ودائع  ئدةلفار اسع خفض. كما تم %2.50إلى  %2.75من  2019 أغسطس 1 •
ئع الشهر الواحد من دة على وداالفائ وسعر %2.25إلى  %2.50الليلة الواحدة من 
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، هذا باإلضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف %2.85إلى  3.10%
إلى  %4.50المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من 

4.25%. 

 
على ودائع سعر الفائدة  خفض. كما تم %2.25لى إ %2.50ن م 2019 أكتوبر 31 •

ة على ودائع الشهر الواحد من وسعر الفائد %2.00لى إ %2.25واحدة من الليلة ال
، هذا باإلضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف %2.60إلى  2.85%

ى إل %4.25ة مقابل تسهيالت اإلقراض من المركزي على مصارف قطاع التجزئ
4.00%. 

 
 أسعار الفائدة بين المصارف

، 2019عام في نهاية  %2.67 لثالثة شهور (BHIBOR)المصارف بلغت نسبة الفائدة بين 
. وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف لفترة ستة أشهر 2018في نهاية عام  %3.95مقابل 
 .2018في نهاية عام  %4.08، مقابل 2019في نهاية عام  2.70%

 ى الودائع والقروضعلفائدة أسعار ال

في نهاية عام  ٪2.37شهرًا( من  12-3ى الودائع )معدل سعر الفائدة المرجح عل انخفض
عر الفائدة المرجح على الودائع معدل س انخفضكما  2019في نهاية عام  ٪1.61إلى  2018

معدل سعر الفائدة  ارتفعو  ٪ خالل الفترة نفسها.1.31لى إ٪ 1.81شهور( من  3قل من )أ
سعر الفائدة  نخفضاو ترة. الف لنفس ٪0.23ى لإ ٪0.21 منالمرجح على ودائع التوفير 

إلى  2018 عام في نهاية ٪6.50المرجح على القروض الممنوحة لقطاع األعمال من 
 منية الشخص لى القروضسعر الفائدة عانخفض كما .  2019 عام نهايةوذلك في  4.87٪
 .لنفس الفترة ٪4.91إلى  5.19٪

 يةرفت المصالتسهيال
 

المصرفية هي عبارة عن مجموعة من أدوات اإليداع واإلقراض التي يوفرها يالت التسه
  البحريني.السيولة بالدينار  منالتجزئة لتلبية احتياجاتها قطاع المصرف لمصارف 
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مليون  856.5التجزئة مع المصرف المركزي قطاع  بلغ الرصيد القائم إليداعات مصارف
 31مليون دينار بحريني في  416.4مبلغ مقارنة ب 2019سمبر دي 31في  دينار بحريني

 .%106بلغت ارتفاع بنسبة  2018 ديسمبر
 

 الوكالة

التجزئة اإلسالمية العاملة في مملكة البحرين عن قطاع الستثمار السيولة لمصارف أداة هي 
 سالمية.يتوافق مع أحكام الشريعة اإللمركزي بما ى المصرف اإيداعها لدطريق 

اإلسالمية مع المصرف  التجزئةقطاع مصارف  داعاتلقائم إليالرصيد ا مجموع وقد بلغ
 114.1 مقارنة بمبلغ 2019ديسمبر  31ن دينار بحريني في مليو 116.4المركزي )الوكالة( 

 .%1.98غت رتفاع بلبنسبة ا 2018 رديسمب 31مليون دينار بحريني في 

 

 لمستقبلالمنفرد بالصرف في االوعد 

 ،التجزئة اإلسالميةقطاع لمصارف مخصصة  يدةجد خدمة رطويمصرف المركزي بتالقام 
 توفير السيولة اليومية بطريقة قائمة على أسس مبادئ الشريعة اإلسالمية.ل

ي الصيرفة د فجديتج التي استحدثها مصرف البحرين المركزي منتعتبر هذه الخدمة و
مدى قدرة البحرين على تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  ية يؤكدماإلسال

 ب احتياجات السوق.حس

 

 الدين العام دواتأ

 سندات تقليديةر صدا عن حكومة مملكة البحرين بإنيابًةيقوم مصرف البحرين المركزي 
نمية ت التوسندا ةيمالخزانة الحكونات أذو فيإسالمية قصيرة وطويلة األجل ممثلة صكوك و

 التأجير اإلسالمية.صكوك وصكوك السلم و الحكومية

بإصدار أذونات الخزانة الحكومية بالدينار البحريني لفترة ، 2019قام المصرف خالل عام 
 أصدر أسبوعية، وقدذلك بصورة و دينار بحريني مليون 70أشهر بمبلغ  3استحقاق 

مليون  35ر بصورة شهرية وبمبلغ أشه 6ق اقاستح لفترة كوميةانة حزالمصرف أذونات خ
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شهرًا  12أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق  إصدار إلىإلضافة باذا ودينار بحريني.  ه
 . مليون دينار بحريني 100بصورة شهرية وبمبلغ 

 3اق استحق شهرية لفترة بصورة سلمالرف البحرين المركزي بإصدار صكوك م مصيقو كما
شهرية لفترة  اإلسالمية بصورة تأجيرال وإصدار صكوك، دينار مليون 43 شهر بمبلغأ

 مليون دينار بحريني. 62أشهر بمبلغ  6استحقاق 

 قتصادواال ، وبطلب من وزارة المالية2019مصرف البحرين المركزي خالل عام أصدر 
وذلك  ةفحقاق مختلت استلفترا ةمحلية ودولي وصكوك إسالمية سندات تنمية حكومية الوطني

 لى النحو التالي:ع

 

 2019 يوليو 21بتاريخ مليون دينار بحريني  300محلية بمبلغ  حكومية سندات تنمية  •
 .%4.20بسعر فائدة ثابت بلغ  سنوات 3لفترة استحقاق 

 

 نوفمبر 10مليون دينار بحريني بتاريخ  185غ بمبل محليةحكومية سندات تنمية   •
 .%4.00بت بلغ ة ثافائد بسعر سنوات 5 قااستحق لفترة 2019

 

 مؤخرًا الوطني واالقتصاد المالية وزارة عن وبالنيابة المركزي البحرين مصرف قام •
 لمملكة الدولية والصكوك السندات إلصدار تهدف متكاملة اقتراضية برامج بإنشاء
 عم قسينتوبال المصرف قام حيث المذكورة البرامج تلك مظلة تحت وذلك ينالبحر

 ,JP Morgan, Gulf International Bank, National Bank of Bahrain اآلتية: المصارف

BNP Paribas, Citi Bank, Standard Chartered Bank هيئة على إصدارين بتنفيذ 
 :التالي النحو على وذلك إسالمية ةابحومر إجارة وصكوك دولية حكومية تنمية سندات

 

 البرنامج سقف تحت( حكومية تنمية سندات هيئة على) دواح دولي إصدار تنفيذ -
 أمريكي دوالر مليار غلبمب 2019 سبتمبر 30 في والصكوك للسندات االقتراضي

 .%5.625 بلغ فائدة بسعر 2031سبتمبر 30 في تنتهي سنة 12 استحقاق لفترة

 

 على والسندات للصكوك االقتراضي البرنامج سقف تحت واحد ليود إصدار تنفيذ -
 30 في وذلك( %49 بواقع مرابحة وصكوك %51 بواقع إجارة وكصك) ئةيه
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 ونصف سنوات سبع تحقاقسا لفترة يأمريك دوالر مليار بمبلغ 2019 سبتمبر
 .%4.5 بلغ فائدة بسعر 2027 مارس 30 في يستحق
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   المصرفي ازجهلل ةدحوالم الميزانية

 

  التجزئة قطاع مصارف
  

  الجملة قطاع مصارف
  

 
 


 
 

 

 

 
 

لفصلا  
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 وحدة للجهاز المصرفيالميزانية الم

 
في )مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة( للجهاز المصر بلغت الميزانية الموحدة

بليون دوالر في نهاية عام  192.6، مقابل 2019في نهاية عام أمريكي دوالر  يونبل 204.9
.  وقد بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي ٪6.4نسبة ب ًاارتفاع ، مسجلة بذلك2018

 .٪45.9صة مصارف قطاع التجزئة ، وبلغت ح٪54.1الميزانية 

 

بليون  62.4مقابل  2019في نهاية عام أمريكي بليون دوالر  68.5المحلية  داتوجوالم بلغت
(.  ٪9.8) أمريكي بليون دوالر 6.1 وقدره، أي بارتفاع 2018ام ة عيافي نهأمريكي دوالر 

 130.2مقابل  2019في نهاية عام أمريكي بليون دوالر  136.4بلغت الموجودات األجنبية و
أمريكي بليون دوالر  6.2 وقدره بارتفاع، أي 2018في نهاية عام كي ريأمر الوبليون د

(٪4.8.) 

 

بليون  57.9مقابل  ،2019بليون دوالر في نهاية عام  62.3محلية إلى وبات اللطارتفعت الم
 عفرت(.  وا٪7.6) أمريكي بليون دوالر 4.4أي بمقدار  ،2018في نهاية عام أمريكي دوالر 

 142.6( ليصل إلى ٪5.8)أمريكي بليون دوالر  7.8مطلوبات األجنبية بمقدار لي الإجما
في نهاية عام أمريكي بليون دوالر  134.7مقابل  2019ي في نهاية عام ريكأم دوالر بليون

2018. 

 

 مصارف قطاع التجزئة 

 

في نهاية بحريني ار دين نويبل 35.4انية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى ارتفعت الميز
 (.٪8.6) 2018في نهاية عام بحريني دينار  بليون 32.6مقابل  ،2019عام 

 

 20.0( ليصل إلى ٪5.3)بحريني بليون دينار  1.0ع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار تفار
ين البحرمصرف  تموجودا وقد ارتفعت كل من، 2019في نهاية عام ي بحرينار ن دينبليو

 تجودات الحكومة )السنداموو(، ٪62.4)بحريني بليون دينار  0.6بمقدار  المركزي
 (.٪9.6)بحريني ار بليون دين 0.5بمقدار  والقروض(

 

( لتصل إلى ٪13.2)بحريني بليون دينار  1.8 وقدرهًا ارتفاعسجلت الموجودات األجنبية 
بليون دينار في نهاية عام  13.6مقابل  ،2019في نهاية عام ريني حبنار يدبليون  15.4

بليون  0.7بمقدار  ر المصرفيجنبية على القطاع غيألا الموجودات ارتفعت.  وقد 2018
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 بليون دينار في 9.8إلى  2018ام اية عفي نهبحريني بليون دينار  9.1( من ٪7.1دينار )
بليون  1.2على القطاع المصرفي بمقدار  ةاألجنبي الموجودات عتتفراكما .  2019نهاية عام 

 .2019 امع نهاية يفبحريني يون دينار لب 5.7( لتصل إلى 26.7٪) بحريني دينار

 
 17.8من  ٪6.7سبة بن أي بحريني، بليون دينار 1.2ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 

في نهاية عام بحريني بليون دينار  19.0إلى  2018عام  في نهايةبحريني ون دينار بلي
 1.3بمقدار  المصارفخاص غير لالقطاع ل.  ويعزى ذلك إلى ارتفاع المطلوبات 2019

بليون دينار  0.1بمقدار  ومطلوبات مصرف البحرين المركزي( ٪12.6) بحريني دينار يونبل
 .بليون دينار بحريني 0.2 إلىلتصل بحريني 

 

في نهاية عام بحريني بليون دينار  16.4إجمالي المطلوبات األجنبية ليصل إلى  رتفعاو
بحريني ار بليون دين 2.6المصرفي بمقدار المطلوبات األجنبية للقطاع  ارتفعت.  حيث 2019

بليون  0.9المصرفي بمقدار غير للقطاع  ةجنبيطلوبات األانخفضت الم وبالمقابل( 34.2٪)
 (.٪12.7) يبحرين دينار

 
 القروض والتسهيالت االئتمانية

 

المقيمة  ئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصاديةالاارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيالت 
بليون دينار  9.5مقابل  2019ة عام في نهايبحريني بليون دينار  9.7ليصل إلى  ٪2.1ة بنسب

من إجمالي القروض  ٪52.8بلغ نصيب قطاع األعمال وقد   .2018في نهاية عام بحريني 
 ٪3.1و ٪44.1ب قطاع األشخاص وقطاع الحكومة يصوالتسهيالت االئتمانية، بينما بلغ ن

 توالي.على ال

 

 الودائع

 

 12.1مقابل  2019في نهاية عام بحريني بليون دينار  13.1المقيمين بلغ إجمالي ودائع 
أي بحريني بليون دينار  1.0، أي بارتفاع قدره 2018في نهاية عام بحريني يون دينار بل

بحريني بليون دينار  1.2بمقدار  .  ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص٪8.3بنسبة 
 .2019في نهاية عام  لكوذ( 11.7٪)

 

 9.7( لتصل إلى ٪7.8بليون دينار ) 0.7دار قميني برحودائع المقيمين بالدينار الب ارتفعت
 0.3تفعت ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية بمقدار را كما، 2019بليون دينار في نهاية عام 

نفس العام.  وقد  ةفي نهايني ريبحبليون دينار  3.4( لتصل إلى ٪9.7)بحريني ار بليون دين
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على التوالي من  ٪26.1و ٪73.9بالعمالت األجنبية و نيحريبلبلغ نصيب الودائع بالدينار ا
 ة للمقيمين.يلمحإجمالي الودائع ال

 

  م العمالتالموجودات حسب التصنيف الجغرافي وأه

 

ء مملكة البحرين( من إجمالي الموجودات بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي )باستثنا
٪، 4.7، والدول األمريكية ٪4.9٪، ودول أوروبا الغربية 5.8وية يسآلل اود، وال24.6٪

 ٪.2.9ى رخألوالدول العربية ا

 

٪، وعمالت دول مجلس 43.9ات ي الموجودفقد بلغ نصيب الدوالر األمريكي من إجمال
جمالي إ من ٪2.6. وقد شكل اليورو ٪7.5ستثناء الدينار البحريني( التعاون الخليجي )با

 الموجودات.

 

 مصارف قطاع الجملة  

 

أي أمريكي بليون دوالر  4.8 وقدره ًااعرتفسجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة ا
 106.0مقابل  2019في نهاية عام أمريكي بليون دوالر  110.8صل إلى لت ٪4.5بنسبة 

 .2018في نهاية عام  أمريكي بليون دوالر

 

مقابل  2019في نهاية عام أمريكي بليون دوالر  15.4لي الموجودات المحلية إلى امإجتفع را
الموجودات ارتفاع . ويرجع ذلك إلى 2018في نهاية عام أمريكي ر البليون دو 12.1

٪ 29.5و ٪43.6نسبة ب ارفوموجودات المص المصارفر يغ موجوداتوالحكومية 
 على التوالي. ٪10.9و

 

 95.4( لتصل إلى ٪1.5)أمريكي بليون دوالر  1.4جودات األجنبية بمقدار ومال عتفتارو
غير  موجودات رتفاعا.  ويرجع ذلك إلى 2019في نهاية عام أمريكي  ربليون دوال

 (.٪12.9)أمريكي بليون دوالر  4.8صارف بمقدار لما

 

 11.8( ليصل إلى ٪13.3)أمريكي الر ودبليون  1.4ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 
في نهاية عام أمريكي بليون دوالر  10.5مقابل  2019في نهاية عام أمريكي بليون دوالر 

2018. 

 

 2019في نهاية عام كي أمريبليون دوالر  99.0 لتصل إلىاألجنبية  المطلوبات كما ارتفعت
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ن بليو 0.5دار بمقى السندات عل قيمة المطلوبات اعتفرابسبب  ، وذلك٪3.6 ةبنسب ارتفاعمع 
ومطلوبات  ب الرئيسية والشركات الزميلةتاكالمعلى اع المطلوبات وارتف مريكيأدوالر 

 ى التولي.عل ٪7.8و ٪7.6بنسبة  المصارف
 

 عمالت رافي وأهم الالموجودات حسب التصنيف الجغ

 

وجودات البحرين( من إجمالي الم لكةممثناء تسغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي )بالب
٪، 8.3، والدول اآلسيوية ٪10.2مريكية والدول األ ،٪29.6الغربية ، ودول أوروبا 31.2٪

 ٪.5.2 عربية األخرىوالدول ال

 

ر انحسب العمالت )باستثناء الدي وذلكيجي عاون الخلدول مجلس الت فقد بلغ نصيب عمالت
اليورو  لك، في حين ش٪69.0، والدوالر األمريكي ٪10.2وجودات ( من إجمالي المينيرحالب

 من إجمالي الموجودات. 11.2٪
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 التشريعيةاألنظمة  ويرتط

 

 3بازل  معايير/اتفاقيةتطبيق 
 

 بالسيولةالمتطلبات المتعلقة  •
 

لذي يجب يتضمن النموذج الخاص ا المصارفمًا إلى تعمي 2019يوليو أصدر المصرف في 
طية أن تستخدمه عند تسليم تقرير نسبة تغ ية(المسة واإليدالمحلية )التقلي المصارفلى ع

 إلى المصرف.   (LCR) السيولة
 
  3 وفقا لبازلإدارة مخاطر االئتمان ى فصل لالتعديالت المقترحة ع •

 
 2019في يناير  لمصرفصدر اتطوير اإلطار الرقابي أجهود المصرف المستمرة لضمن 

التقليدية واإلسالمية حيث  للمصارف انمتاالئ رطإدارة مخاتحديث فصل  حول استشارية ورقة
وكذلك  IFRS 9 رير الماليةانخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقالتوفير المتطلبات يتضمن 

قطاع د استلم المصرف مالحظات القو .األصول غير العاملة إدارةو 3متطلبات بازل 
 .اسة حاليًاالمصرفي وهي قيد الدر

 

 يق االقتراض والبيع على المكشوفة عن طراليملراق اوالئحة التعامل في األ

 
ل الئحة التعامل في التطوير سوق رأس الم هضمن جهود 2019في مارس أصدر المصرف 

 وف.ألوراق المالية عن طريق االقتراض والبيع على المكشا
 

ق وسلمعامالت المتنوعة في الوتسهيل ا لمالتحسين كفاءة سوق رأس اتهدف هذه الالئحة إلى 
 .يؤدي إلى الحصول على أسعار أفضل وتعزيز السيولةس مما

 

  في مملكة البحرين السمسرةالعموالت على خدمات حجم 
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مملكة مالية في ضمن جهود المصرف لتطوير المتطلبات الرقابية الخاصة بأنشطة الوساطة ال
 ريفي ينا لسمسرة في المملكةى خدمات الحجم العموالت عل تحديثر المصرف البحرين أصد

2019. 
 

 بشأن الشركات المساندة للقطاع الماليجديدة توجيهات 
  

المستوى )الحوكمة(  لمتطلبات عاليةافصل جديد حول  2019في أكتوبر أصدر المصرف 
 ة للقطاع المالي.للشركات المساند لمصرفضمن المجلد الخامس من مجلد توجيهات ا

 
 ندماجحواذ واالفصل االستعلى تعديالت 

 
مجلد لى فصل االستحواذ واالندماج من عتعديالت  2019في أكتوبر  فرالمص ردأص

  .التوجيهات السادس
 

 لألشخاصالتسهيالت االئتمانية على الرسوم سقف على ع ضو توجيهات بشأنمقترح 

 
توجيهات خاصة حول سقوف ية بشأن ورقة استشار 2019سمبر في ديأصدر المصرف 

ضمن المرحلة الثانية من التمويل ت اكوشر ارفصمال المفروضة من قبل مصرفيةالرسوم ال
التسهيالت من  لكل اإلداريةرسوم الالمشروع.  تتضمن هذه المرحلة وضع سقوف على 

  .العقاري نرهت التسهيالو ،لسياراتالخاصة بائتمانية االتسهيالت وال ،االستهالكيةئتمانية الا
 

 ارفصمالفي  امااللتز اتنظام ومتطلبجديدة خاصة بتوجيهات 
 

االلتزام في  بنظام ومتطلباتتوجيهات جديدة خاصة  2019 ينايرالمصرف في  ردأص
ك حسب المتطلبات الصادرة عن لجنة لضمن فصل المتطلبات عالية المستوى وذ المصارف

 بازل بهذا الخصوص.
 

 يةة عن نتائجها المالالمساهمة العام إعالنات الشركاتة بخاصجديدة توجيهات 
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البيانات بشأن رقابي أصدر المصرف ورقة استشارية اإلطار ال زيف لتعزرصمال جهودضمن 
همة العامة للشركات المسا ةلنتائج الماليالخاص باصدار الصحفي الواجب توافرها في اإل

 . المدرجة
 

اهمة العامة المدرجة عند ات المسة للشركاح والشفافيتحسين اإلفصوتهدف هذه الخطوة إلى 
ة وتوفير الحماية للمساهمين والمستثمرين من خالل ائج الماليتنعن ال ةيفلصحات ابيانر النش

لمساهمون والمستثمرون من تحديد االكشف عن البيانات الصحفية الشاملة والدقيقة حتى يتمكن 
بشكل  يتم إصدارهاسو لصحفيةتملة في البيانات اوتجنب أي بيانات مضللة مح المالي األداء

في يناير  صرف البحرين المركزيص لهم من مخريع الممجوجة لمدرات الشركنهائي ل
2020. 
 

 على فصل أسواق المال والبورصات وفصل وسطاء السوق والممثلين تحديث

 
على فصل  تحديثأصدر المصرف  أنشطة صناعة السوق ن جهود المصرف لتعزيزمض
 .2019ناير في ي وسطاء السوق والممثلينت وفصل البورصاواق المال وأس

 
 راءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابالخارجي إلج المدقق ريتقر

 
بشأن تقرير المدقق  صةاالمتطلبات الخ 2019عام الربع األول من  في أصدر المصرف

 مويل اإلرهاب. إجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وت بشأن الخارجي
 
 جديدة لمقدمي خدمة الدفع بات متطل

 
يدة لمقدمي خدمة الدفع التي تدعم التدابير لبات جدطتم 2019 ليرف في أبردر المصصأ

عن طريق آالت  كذلو (WPS)األمنية لتمكين السحب النقدي كجزء من نظام حماية األجور 
 .لخامس للمصرفأو األكشاك ضمن المجلد ا (CDM)صرف النقود الخاصة بها 

  
 فرة"صول المشمنصات األمشغلي " جديدة بشأن هاتتوجي
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وذلك  كفاءة أكثر المالية وجعله الخدمات قطاع وتطوير بتكارف لدعم االرصود المجه ضمن
 جديدة توجيهات 2019في يناير  المصرف صدرأوالرقابية،  من خالل تهيئة البنية التشريعية
ضمن فصل جديد ُأطلق " مشفرةمنصات األصول ال ليغشم" حول الخدمات المقدمة من قبل

اإلطار التنظيمي والرقابي ومتطلبات  ذي يتضمنلاشفرة" وملاألصول ا اسم "فصلعليه 
 الترخيص المحددة لمثل هذا النوع من الخدمات. 

 
فصل مكافحة بخصوص تحديث  2019في أكتوبر  استشارية ورقة ًاالحق المصرف كما أصدر

الصادرة وفقًا للورقة  (CRA)فرة صول المشوفصل األ (AML Module)األموال غسيل 
ودراستها . وقد استلم المصرف مالحظات القطاع (FATF) يالمال لمفريق الع عن مؤخرًا

   .2020ومن المتوقع أن يتم إصدار التحديث في يناير 
 

 المالية الرقمية بخدمات االستشارةخاصة جديدة  هاتجيوت
 

ة رة الماليلق عليه اسم "فصل خدمات االستشاطُأ فصل جديد 2019ريل أصدر المصرف في أب
 .تقديم المشورة المالية للعمالءل من استخدام التكنولوجيا لهم ن المرخصتمّك التيو" ةيالرقم

 

على المرخص لهم الراغبين في  التي سُتطّبق ةالمتطلبات األساسي هذه التوجيهات تغطيو
ذات كية تحوطية والسلوفة إلى المتطلبات الالية الرقمية باإلضااستخدام أداة االستشارات الم

التكنولوجيا  لشركات أيضًا هذه التوجيهات كما تسمحمالء. مصالح الع ةجل حمايأ منلصلة ا
شارة المالية الرقمية االستم خدمات يعلى تقدالتي تركز بشكل مطلق و ”FinTech“ المالية

 .لمركزيلحصول على ترخيص من مصرف البحرين اا

 
 اهي الصغرنتل المويمتت الركالش لسيولةومتطلبات ا ة رأس المالى فصل كفايتعديالت عل

 
ومتطلبات السيولة  فصل كفاية رأس المالتعديالت على  2019أصدر المصرف في يناير 

نسبة بشأن تغيير متطلبات  من مجلد التوجيهات الخامس الصغر لشركات التمويل المتناهي
 .نسبة كفاية رأس المالبات واستبدالها بمتطل يةالرافعة المال

 
 للمصارفة يللتشغيا رطالمخا فصل إدارة تحديث
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 ومواكبة أحدث المختلفة إدارة المخاطرضمن جهود المصرف بتعزيز المتطلبات الخاصة ب
 تحديث 2019 ديسمبرالمصرف في أصدر للرقابة المصرفية  لمبادئ ومعايير لجنة باز

من  عددًا المحّدثيعكس الفصل حيث  فصارللمخاطر التشغيلية على فصل إدارة الم
 .من المجاالت ذات الصلة بإدارة المخاطر التشغيلية عدد ة فيمّيكلات اسينالتح

 
ألمن السيبراني ااستشارية خاصة بمتطلبات ورقة  2019كما أصدر المصرف في ديسمبر 

(Cyber-security)  التطورات ذلك لمواكبة و للمصارفإدارة المخاطر التشغيلية ضمن فصل
 ة.  تكنولوجيا الماليالخاصة بال

 

 عبر المنصات اإللكترونية التأمين وسطاءب ةصخاجديدة  تيهاتوج

 

أصدر المصرف في  ”Insure-Tech“لتطوير تكنولوجيا التأمين  المصرف جهودضمن 
 خاصة بوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونيةجديدة  توجيهات 2019غسطس أ

“Insurance Aggregators” ص مرّخ وسيط يةنولكتراإل لمنصاتعبر ا التأمين.  ويعتبر وسيط
موقع  الوساطة في بوالص التأمين المتعددة عن طريقيقوم بتشغيل منصة من قبل المصرف 

ر يفوالتي تقوم بتو "(app)"الذكية الهاتف أو المحمول ة زجهفي أنترنت أو كتطبيق في اإل
 .الصلتلك البو شراءعمليات اختيار ال هلويّس الص التأمينبور مقارنات ألسعا

 
المختلفة من عروض التأمين على  الحصوليمكن للعميل لنشاط وع من انلث هذا ااداستحومع 

تطبيق عبر ة واحدة أو لكترونيإمنصة  من شركات التأمين المرخصة في البحرين في عدد
 التأمينبوليصة  عار بشكل فردي وشراءجهاز محمول بداًل من الحصول على عروض األس

 .ترنتعبر اإلن طمن شركة واحدة فق
 

ألندية ل وقبول وإيداع األموال اتفتح الحسابالجريمة المالية بخصوص ى فصل لعتعديالت 
 ومراكز الشباب

 
وشركات التجزئة قطاع  مصارف تعميمًا لجميع 2019 برموسبت أصدر المصرف في مايو

ادي بات الخاصة بالجمعيات والنوت على المتطليتضمن تعديال الصرافة ومزودي خدمات الدفع
 . تايهالتوج دفي مجل
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عدم قبول إيداع أي شيكات صادرة من خارج المملكة لصالح األندية يجب التعميم بأنُه  تضّمن
جتماعية ووزارة شئون الشباب اال ةوالتنمية العمل رالمرخصة من قبل وزاوالمراكز 

 لوزارةبعد الحصول على الموافقة المسبقة من ا الإ جهة أجنبيةمن أو إلى أي  والرياضة
( من قانون الجمعيات واألندية الصادر بالمرسوم بقانون 20فقًا لنص المادة )و كل، وذختصةمال

( من الالئحة النموذجية للنظام 62)( و47)وتعديالته، ونص المادتين  1989( لسنة 21رقم )
عدم  المصارف. وكذلك يجب على 1990نة لس (1ار رقم )األساسي لألندية الصادرة بالقر

إال بعد الحصول على  من حساب لألندية أو المراكز الشبابيةأكثر  حتيير أو فغحساب أو تفتح 
 الية الموّحدة لألندية.م( من الالئحة ال20موافقة الوزارة وذلك عماًل بنص المادة )

 
 مالءعلى أصول الع جزمتطلبات الحمسودة توجيهات حول 

 
متطلبات  حول يهاتجمسودة تو ورقة استشارية تتضمن 2019في يوليو مصرف لا أصدر

المتطلبات الواجب الوفاء بها من قبل كافة  ودمجتعزيز جز على أصول العمالء وذلك لالح
عامل المرخص لهم بكفاءة مع هذه التوجيهات ضمان ت في فصل واحد.  تهدف المرخص لهم

 قدو لمعلوماتالحسابات و / أو طلب ا ز علىحجالبيتعلق  العامة فيما أوامر المحاكم والنيابة
 ف مالحظات المعنيين وهي قيد الدراسة حاليًا.المصر استلم

 
 المصارفلدى  مطالب بهاالغير والعمالء الراكدة  حسابات

 
بشأن حسابات العمالء الراكدة  المصارفإلى تعميمًا  2019ليو وأصدر المصرف في ي

غير  لاوضع األمو التجزئة ببذل جهود إضافية لتنظيم قطاع مصارفجميع يتضمن إلزام 
)إعادة تنشيط الحساب أو غلقه ودفع األموال إلى العميل أو غيرها من  لب بهااطمال

تقديم نهاية كل شهر ب المصارفيجب على .  كما 2019بحلول نهاية ديسمبر اإلجراءات( 
 .2019 من أغسطس يدًءوذلك مصرف بشأن هذه األموال التقرير شهري إلى 

 

هي حسابات العمالء  (unclaimed accounts/dormant accounts)الحسابات الراكدة 
من  أو ايداع أي عمليات سحب أو تحويل معينة( خالل مدة)لم يتم عليها التي  المصارفلدى 

 .راكدة وغير مطالب بها تعدحيث مفوضين على الحساب من قبل وكالئهم ال وقبل العمالء أ
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وغير  راكدةوال مأبحتفاظ الاب المصارفقيام العديد من مصرف مالحظة ال ذلك إلىو عزيو
 .ههاتجاالة تدابير فّعأي مطالب بها لفترة طويلة من الزمن دون اتخاذ 

 
 (WPS)نظام حماية األجور 

 
الشمول  وتعزيز العمل والتنمية االجتماعية ةراوزمع جور وبالتعاون ضمن مشروع حماية األ

دمات الدفع خ ية ومزودئزالتج مصارفتعميمًا إلى  2019أصدر المصرف في يوليو ي المال
عن المعلومات المتعلقة بنظام  لإلفصاحاالستعداد للشروع في جميع التدابير الالزمة لضمان 

لعامل والرقم الشخصي له والمبلغ الذي تم سداده كأجر لحماية األجور، وهي االسم الكامل 
 ةكشر طريق نع لهيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من المعلومات به ءايخ الوفللعامل وتار

في الحساب المصرفي/حساب الدفع للموظف المعنّي سواًء عند إيداع مبلغ الراتب  بنفت
 مسبق/ المحفظة اإللكترونية أو أي طريقة دفع أخرى.ال
 

ها في يل)غير المنصوص ع إضافية ال ُيسمح للمرخص لهم المعنيين بفرض أي رسومكما 
 هاجمع الرواتب وتخليصلنتيجة ام ظنللهذا ا نيهؤالء الموظفين الخاضع علىمجلد التوجيهات( 

 وصرفها.
 

 )السلكية( االتصالمعامالت الدفع بدون 

 

لمالي أصدر المصرف في اضمن جهود المصرف لمواكبة أحدث التطورات في القطاع 
ويل ومزودي خدمات الدفع التم التجزئة وشركاتقطاع  مصارفتعميمًا إلى  2019أغسطس 

اتخاذ شمل إلزام المرخص لهم المعنيين ال حيث يصتون االدببخصوص معامالت الدفع 
 دعم على قادرة الصلة ذات واألنظمة التحتية التدابير الالزمة لضمان أن تكون جميع بنيتهم

ن ئتماباستخدام بطاقات الخصم وبطاقات اال (NFC) القريب المجال اتصاالت اتعمدفو
ة الصراف اآللي وفًقا لجداول يع وأجهزبلنقاط ا ىمحافظ إلكترونية علالوبطاقات مسبقة الدفع و

 معينة. زمنية
الخاصة الجديدة عن معاييرهما التكنولوجية  Visaو MasterCard ويعزو ذلك إلى إعالن

 .لباالتصا
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 نرسوم الفائدة / الربح على مستحقات بطاقات االئتماطريقة احتساب 
 

ويل وشركات التمة زئالتجع اطق مصارفتعميمًا إلى  2019أصدر المصرف في أغسطس 
 وذلك سوم الفائدة / الربح على بطاقات االئتمانرطريقة احتساب شأن بومزودي خدمات الدفع 

ص لهم وذلك بعد ذ السليم من قبل جميع المرخيلتقديم توضيحات مفصلة ومثال لضمان التنف
 .هذا الشأنإصدار عدة تعاميم ب

 

 (POS) عط البياقلبنية التحتية لنللمتطلبات المقترحة ا

 
التجزئة وشركات التمويل قطاع  مصارفتعميمًا إلى  2019في أغسطس لمصرف أصدر ا

 POS) البيعنقاط في المستخدمة  األجهزة المختلفة شأنومزودي خدمات الدفع ب

Infrastructure) يجب على المرخص  ى متطلبات خاصةيشتمل التعميم عل  عامالت الدفع.لم
تهدف هذه   .2020من يناير  ًاعتباراوذلك البيع اسية لنقاط ألساية لبنلق باعتتلهم االلتزام بها 

 .تعزيز تجربة العمالء، وزيادة اعتماد طرق الدفع غير النقدية الخطوة إلى

 
 االئتمانية للتسهيالتالثابت الربح الشهري /ل الفائدةداستخدام مع

 

ة وشركات ئزتجالاع طق مصارفًا إلى جميع تعميم 2019بتمبر المصرف في س درأص
معدل عند احتساب  عن استخدام معدل الفائدة/ الربح الشهري الثابتبالتوقف  مويل يلزمهمالت

بخطة تنفيذ التغييرات صرف مال وتزويدعلى التسهيالت االئتمانية الربح الشهري /الفائدة
ت امالمعلافي  الربح الفعلي قبل الدخول ن معدل الفائدة /ء علعمالوبة واإلفصاح لالمطل

 .ات حساب العميلانبيا في ذلك وبشكل دوري بم
 

شهري ثابت  ربح/معدل فائدةوشركات التمويل بفرض  مصارفويعزو ذلك إلى قيام بعض 
ة استخدام طريقاًل من بد وذلك ى التسهيالت االئتمانيةلساب الفائدة / الربح عتحاألغراض 

 صة. ناقلمتئدة اافمشتق من طريقة الالال فّعالح برالفائدة / السعر 
 

  معامالت الصراف اآللي / نقاط البيع ب الخاصة ةل القصيرسائالر
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التجزئة وشركات التمويل قطاع  مصارفإلى  2019تعميم في سبتمبر در المصرف أص
من حسابات الزبائن دون معالجة مسألة احتجاز مبالغ خصمت ب يتعلقلدفع اومزودي خدمات 

صم/االئتمان سواًء بطاقات الخ حب تمت باستخدامت سلياجة عميتهم )أو مطالبتهم بها(، نعلم
بسبب خلل/فشل/خطأ  والتي لم تنجز الكترونيًا ط البيعانق أو أجهزةالصراف اآللي  من أجهزة

 . اء عملية التحويل الماليقت المتاح إلجروأو استنفاذ الفي االتصال 
 
م المبالغ التي يت غاءوإل ظاهرةلاهذه معالجة التأكد من يتعين على جميع المرخص لهم و

 .الرسائل القصيرة على الفورإبالغ العمالء المتأثرين بذلك من خالل ول خاطئ، خصمها بشك
 

 المصارفمسودة الئحة بشأن السيطرة في 
 

ة بشأن تنظيم ورقة استشارية بخصوص مسودة الئح 2019ر كتوبأفي أصدر المصرف 
رف بهذه .  وقد قام المص2008ة لسن 13م قرمحل القرار  تحلل المصارفالسيطرة في 

 ةوالتي ارتأى المصرف ضرورة تطوير الالئحشهدها القطاع طوة لمواكبة التطورات التي الخ
 لتتماشى مع مستجدات القطاع.  

 
ما غير  علىلكن تسري ة وشأن نسب السيطرب ينالحالي ينعلى المسيطرة حئالتسري هذه الال 

ا.  كما ينص ل بهالعميخ تار بعد ة المسيطرينملكي ىعل زيادة نما يطرح من الوقائع وذلك م
إخطار المصرف في حالة  ةجنبيألا المصارفعلى البند الثاني من المادة الثانية بأنه يجب 

ة السلطة خطار نسخة من موافقإلويرفق بارأسماله، من  ٪50تملك شخص لنسبة تزيد على 
 .جنبيةألا

 
 مصرفالعن الصادرة اح فصير اإليامع -( 32.5المادة ) ىعل تحديث

 
 تحديث 2019في ديسمبر  المصرف أصدررأس المال ير أسواق لمصرف لتطوضمن جهود ا

عديالت على تحيث تتضمن ، مصرفالعن الصادرة معايير اإلفصاح  من 32.5على المادة 
 .ن ودفع األرباحعالإلاآلية الخاص بالجدول الزمني 

 
قبل الشركات  الحالية منالممارسات تعزيز و فيةشفاسين الحتغييرات إلى تلك الت كما تهدف

 سليمة.للمستثمرين باتخاذ قرارات  األرباح والسماحإعالن بخصوص  العامة
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  نركات التأميشوالكفاءة لالتدريب متطلبات  بشأنتوجيهات مسودة 

 
ب والكفاءة" حيث دريالتفصل توجيهات حول " مسودة 2019في ديسمبر  المصرف أصدر

بولة من حيث المؤهالت العلمية مستويات مق شادات لضمان توفروإر اييرن معمضيت
لدى شركات اص الذين يشغلون وظائف تنفيذية والمهارات والخبرات العملية لدى األشخ

لمهني المستمر ي باإلضافة إلى سبل التطوير االمصرف المركز خاضعة لرقابةالتأمين 
 .يةؤسسات المالالمركزي والمصرف الم انونق من)ب(  65ا للمادة طبقلك وغيرها، وذ

 
 توجيهات جديدة في فصل المتطلبات عالية المستوى

 
 اإلسالمية وذلك المصارفوالتقليدية  مصارفللتعميمًا  2019في ديسمبر  المصرف أصدر

اح السمعدم  كمة حيث تضمن التعميمالرقابي الخاص بالحو اإلطارضمن جهوده لتطوير 
كان ذلك  سواًءالذي استقال منه  ة المرخص لهء في مجلس إدارلبقايل امستقلاللمدير التنفيذي 

المستقل  مجلس اإلدارة عضو انفقدصل باإلضافة إلى أو الفبسبب االستقالة أو التقاعد 
ب أال يصنف كعضو مستقل يجو فترات متتالية في مجلس اإلدارة 3 لمدةدمته خبعد  استقالليته

 إعادة تعيينه.تّم ي حال ف

 
   الرقابية األنظمة اتتطور

 
 إدارة المتابعة: مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

مووال غسل األ ع سياسات حظرضمن خالل اللجنة الوطنية لوقام مصرف البحرين المركزي 
مكافحوة ظر وات حءاجرإلتقييم األول  لمتابعةتقرير ا عدادإن نتهاء مالمن ا رهابوتمويل اإل

تمت مناقشة المسودة النهائية  . 2019عام  خالل رهاب في المملكةل وتمويل اإلغسل األموا
نطقة الشورق ل المالي لمممجموعة العللتقرير التقييم المشترك واعتمادها في االجتماع العام 

ن ومو. ربنوفم 29لى إ 27خالل الفترة القاهرة، مصر  ي عقد فيشمال أفريقيا الذاألوسط و
المملكة والتي تعكس التقدم المحورز  ذتها جميع الجهات فياتخ التيرئيسية المبادرات ال رزأب

حوة غسول افكمجراءات حظر وإفي معالجة أوجه القصور الرئيسية المحددة في تقرير تقييم 
 مشترك بين مجموعة العملم الالجتماع العااه من قبل الذي تم اعتماد األموال وتمويل اإلرهاب

في  قيا الذي عقد في باريسشمال أفريالشرق األوسط والي لمنطقة موعة العمل المجمي والمال
 .2018يونيو 
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مكافحوة  قسم سياسوات"جديد  قسم بإنشاءدارة المتابعة الهيكل التنظيمي إل تطوير وتعزيزتم 
ذات ليوة ودضمان اعتماد المعايير الب ةالمتابع إدارةوتقوم   .غسل األموال وتمويل اإلرهاب"

والمصورفي  تقييم مدى حاجة القطاع المالي اإلرهاب،تمويل ل األموال وة بمكافحة غسالصل
هاب، وضع رالتوجيه واإلرشاد بشأن مسائل محددة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإل ىإل

التشوغيلية ذات الصولة  جراءات والممارساتز اإليالعمل على تعزخطط للتوعية والتوجيه، و
كجزء من خطة التوعية و .قييم المخاطر الوطنيةالمتبادل وتزي للتقييم كالمررين لبحا فمصرب

 .تمويل انتشار التسلحمكافحة ورقة إرشادية للمؤسسات المالية حول  القسم أصدر، للقطاع
 
وتمويل  ل األموالمكافحة غسب المتعلقة بةاوالرقأدوات اإلشراف دارة المتابعة تعزيز صلت إاو

، لمؤسسة المالية التي ستخضع للتفتيشا عنشاملة  اتاستمارة بيانوير ل تطخال نماإلرهاب 
المتعلقوة بغسول لألموور تطوير قاعدة بيانات إحصائية وتخصيص فريق للرقابة المكتبية، و

يوة ش الميدانزيوارات التفتويب دارةقاموت اإللى ذلك، مويل اإلرهاب. باالضافة إتاألموال و
المؤسسات لتطوير  ومساعدة تلكقبل المصرف  ة منمرخصة اليلف والمؤسسات الماللمصار

ن والتشريعات ذات العالقوة. تهودف وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لديها لتتوافق مع القواني
تمويول و والموالمؤسسات لقانون مكافحة غسل األ امتثال تلكتوى سزيارات التفتيش لتقييم م

يتم التركيز المالية.  ات وحدة الجرائمدمجل وكافة مصرف البحرين المركزي ونانوق ،اإلرهاب
على مراجعة إجراءات مكافحة غسول األمووال وتمويول اإلرهواب خالل التفتيش الميداني 

مصرف البحرين المركزي  دعم جهودو ،ص لهاخواألنظمة والضوابط التابعة للمؤسسات المر
اإلبالغ عون ف ولكشاوصد رلمن خالل ا وتمويل اإلرهاب فحة غسل األموالى مكاإل الرامية

 مالية المشبوهة.معامالت الال
 

التزمت مملكة البحرين، كونها عضوًا في اإلطار الشامل لمكافحة تآكول الوعواء الضوريبي 
د خضعت ر على المدى القريب. وعليه، فقإلطار اآلنف الذكاوتحويل األرباح، بتطبيق معايير 

ر االقتصادي ايير الجوهبمتطلبات مع تعلقما ية فيكلإلطار التشريعي للممقييم امملكة البحرين لت
مدى فاعلية التشريعات المحليوة  تقييمإلى  ذلكويهدف   .2019خالل النصف األول من عام 

 ر االقتصادي للمؤسسات المالية بهدف مكافحة تآكولهفي مملكة البحرين في التحقق من الجو
سيق موع وبالتن لمركزين ابحريرف الصموعليه، فقد قام األرباح. الوعاء الضريبي وتحويل 

التقيويم عمليوة  في بالمساهمة الجهات الحكومية المعنية األخرى،و الوطني لإليرادات هازالج
 في العاصومة الفرنسوية، بواريس. 2019والمشاركة في االجتماع الذي تم عقده في يونيو 

هر الجوويوار ت معابويستوفي متطل المملكةعي في اإلطار التشري تقييم بأنوخلصت نتائج ال
 .ادياالقتص
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ووزارة ، فقد قام المصرف، وبالتعاون مع الجهواز الووطني لإليورادات إلى ذلك باإلضافة
التعاون االقتصادي والتنمية  ةالصناعة والتجارة والسياحة، باستضافة ورشة عمل قدمتها منظم

الورشة  ملتقد شدي. واصلبات معيار الجوهر االقتلفنية في مجال تطبيق متطالتقديم المساعدة 
 ت الحكوميووة باإلضووافة لكوول موون المعنيووين موون الجهووا تووم تخصيصووهاجلسووات 

يتعلوق  ماوذلك بهدف زيادة الوعي وتقديم التوجيه المناسب فيلية المعنية، إلى المؤسسات الما
حكومية المعنيوة إطوارًا ذلك فقد تبنت الجهات ال بتطبيق المعيار اآلنف الذكر. وعالوًة على

 بات اآلنفة الذكر.ّعال لللمتطللتنفيذ الفن أجل ضمان ارك ملمشتون ااعلتل
 

، فقد خضعت مملكة البحورين مات في المسائل الضريبيةللمعلووعلى صعيد التبادل التلقائي 
ة لكوممنتائج التقييم إلى أن  لصتة تطبيق التبادل التلقائي للمعلومات. وقد خيلتقييم مدى فاعل
بادل المعلومات لألغراض ر تعاييثال لملالمت تيجيةرااست وضع منة مدمتق احلالبحرين في مر

بتنفيذ إجراءات  المؤسسات الماليةاحبة لضمان قيام مصالجراءات اإل باإلضافة إلىالضريبية، 
 .وإعداد التقارير العناية الواجبة

 
ركة مشا دولة نلستويانات المطلوبة الب بجمعكر، فقد قام المصرف لذللمعايير اآلنفة ا وتطبيقًا

 .والتنميوةالنظام اإللكتروني لمنظمة التعواون االقتصوادي ر نية عبالدول المعوإرسالها إلى 
 .اليةمؤسسة م 269وتشمل البيانات كافة المعلومات التي تم استالمها من 

  
إلكترونيوًا  مطلوبوةبجمع البيانات ال مصرفالم فقد قاوعلى غرار المعايير المذكورة أعاله، 

رة ريبي األمريكي )فاتكوا( وإرسوالها إلوى وزامتثال الضمتعلقة بقانون االالقية تفاالابحسب 
  .اليةمؤسسة م 268مريكية، وتشمل البيانات كافة المعلومات التي تم استالمها من الخزانة األ

 
 إدارات الرقابة المصرفية

 
ارف المص ىالستباقي في الرقابة علج النهالمركزي خطاه على ان واصل مصرف البحري

 ر المالي وحماية مصالح العمالء في قطاعًا وتعزيزًا لالستقراة وذلك تحقيقؤسسات الماليوالم
تقنيات الرقابة  من خالل استخدام في السوق المحلي لالبتكاروتعزيزًا الخدمات المصرفية 

 العتماد علىبه في المصرف اشرافي المعمول نهج اإلالتضمن وقد . قائمة على المخاطرال
 المصارف لمراقبةقي أسلوب رقابة استبا اجانتهية وإلى دولمعايير الل الأفض تطبيق

ة عن توفير ضمانات كاف تعزيز الشفافية واإلفصاح، فضاًلالمؤسسات المالية مما أدى إلى 
 .موه وتطورهن لدعم االبتكار في السوق باإلضافة إلى وللسوق ءالللعم
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 تخاذبافية مصرلرقابة البإدارة ا اًلممث كزي،المر ف، فقد قام المصرى ما تقدملع وبناًء
 :2019 التالية خالل العام اإلجراءات

 
 (D-SIBS) المحليذات األهمية النظامية على المستوى  لمصارفا


 2020لعامي  يةالنظام ذات األهمية المصارفتقييم لتحديد كزي مرلاصرف البحرين مجرى أ
خالل  قام المصرفد وق .2018م عافي  ادرةلصا ريمعايعلى ال مرحلتين بناءً على  2021و

التجزئة وتم  قطاع مصارفن التقييم، بتجميع المعلومات المالية من جميع حلة األولى مالمر
 تأكيدتم رحلة الثانية من التقييم، م. في النظامية أهميةذات  مصارف 3من خاللها تحديد 

 لية المراجعة الرقابية والتقييممعئج نتا لمن خال اميةنظلاهمية ألاذات  مصارفال يل قائمةوتعد
 ،(BCBS) لجنة بازل للرقابة المصرفية واردة في أوراقدئ المباالتابعة للمنهجية الالقائم على 

 .نفي البحري للقطاع الماليطلبات المحددة وفقًا للمت

 
 تعزيز فعالية اإلمتثال

 
 ربإصدا ،الماليةات مؤسسن اليبااللتزام  تعزيز فعاليةكزي بهدف البحرين المر مصرفقام 

إدارات الرقابة واصلت  ذلك،ل فقًا. وHCفصل جزء من ك ،ثالاالمتلوظيفة  جديدةقواعد 
 لهمامتثال المرخص إلطار عن كثب  في مراقبتهافي مصرف البحرين المركزي المصرفية 

وظيفة تعزيز بضرورة  ضيسجل غير مرذات الخص لهم مرالمن بانتظام طالبة لما مع
 .يهملد لامتثالا

 
 ةيرلعقات افقاالتد توياتمس مراقبة

 
 على راتلعقاا لقطاع لمؤسسات الماليةا تعرض صدر في يكزرلما رينلبحا مصرف استمر
 .لقطاعا اهذ في المخاطر تركز مراقبة بهدف سنوي ربع أساس

 
 السليمة  األجور تممارسا
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مارسات المكافآت م بةاقمرب ،ةيء من ممارساته الرقابجزك ي،المركزصرف البحرين ل مواص
األجور السليمة في إطار  مصرف بشأن ممارساتالمع قواعد  تماشيًا المصارفمن قبل 

 .المؤسسة الماليةمع  وتوطيد عالقتهم حفيز الموظفينمما يؤدي لت ،HCالفصل 

 
  ف ذات العالقةاتعرضات األطر

 
المصارف  ىلد عالقةلاطراف ذات بة تعرضات األالمركزي مراقالبحرين مصرف واصل 

التعليمات الصادرة ز وضمان االلتزام بمخاطر التركالمحلية على أساس شهري بهدف ضبط 
 .عنه

 
 (9مراقبة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية رقم )

 
ية مراقبة المؤسسات المالية، من ممارسته الرقاب جزءك، ين المركزيواصل مصرف البحر
يات لك منهجفي ذبما  (9) رقم قارير الماليةللت الدولي اريعلملثال تمالخالل العام لضمان ا

 .من قبل هذه المؤسسات ECL المتوقعة يةاالئتمان خسائرال سابتحا

 
 مراقبة محفظة القروض المتعثرة

 
على أساس  مؤسسات الماليةلمتعثرة لدى اللقروض االحجم  واصل المصرف المركزي رصده

ى لع طبيعية في محافظ القروض. وبناًءات غير مؤشرأية  ةعك بهدف متاببع سنوي وذلر
تدابير  اتخاذضرورة المرخص لهم ب، قام المصرف بحّث لمركزيييم المصرف انتائج تق

 .وقائية للحد من التضخم في حجم القروض المتعثرة

 
 الحترازيةااالجتماعات 

 
الرقابية دها جهو ضمن كلوذاع المصارف التقليدية، مصرفية على قطالرقابة ال قامت إدارات
لمرخص لها خالل العام. وتم خالل المؤسسات المالية اع دوريًا م اجتماعًا 68 والوقائية بعقد

لسنة تهم لياتيجواستر مالية المنصرمةللسنة ال مؤسسات الماليةماعات مناقشة أداء الهذه االجت
 اعات أيضًاتماالجهذه  تملوش مية للمصرف المركزي.ابية أخرى ذات أهأمور رق بلة وأيةالمق

 .DSIBs - ية النظاميةاألهمذات  المصارف اجتماعات نصف سنوية مع
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 مناقشة البيانات الماليةلجتماعات اال
 

ة وفروع يالمحلية والشركات المال المصارفعقد المصرف المركزي اجتماعات سنوية مع 
ة البيانات شقلمنالهم  بحضور المدققين الخارجيين)من قطاع التجزئة( و نبيةاألج المصارف

ذلك قبل أن يتم تقديمها ، و2019 لعام يةمرحلال صفون 2018 المنتهيةالمالية لية للسنة الما
تتعلق بأسس تحقق  ًاللموافقة عليها. وشملت المناقشات أمور المصارف اتلس إدارالمج

ا يتهافوقائمة المخصصات ومدى ك لمتعثرةالتقييم واألصول ا اف بالدخل وممارساتراالعت
 قترحة.عات األرباح المزيتوو

 
 ةتنفيذ مبادرات جديد

 
حيث تم ده نحو التحسين المستمر في القطاع المالي البحرين المركزي جهومصرف واصل 

ت اإلجراءا باتخاذهم لإصدار توجيهات للمرخص  منها خالل العاممبادرات جديدة تنفيذ 
وكذلك  QR ة موحدةوطني بدالةو، زي، عمليات الترمةالتالمسي تالمدفوعا لدعم الالزمة

 وتوفير واجهات برمجة التطبيقات e-KYC عميلك إلكترونيا فعلي إلعرلتشغيل الفاالستعداد ل
(APIs) مصرفية مفتوحة. لمنصة 

 
 الدراسات / الدراسات االستقصائية

 
ئية بهدف حماية مصلحة دراسات االستقصاراسات / الإجراء الد المراقبة تواصل إدارات

، تم إجراء عدد نصرمعام الملالمصرفية في البحرين. خالل اجودة الخدمات  يزعزوت الءمعال
تحليل  ،سعر الفائدة على بطاقات االئتمانحساب منها  من الدراسات / الدراسات االستقصائية

، ATM / POSالت بسبب فشل معامرف المصاتي تستقر لدى لاألرصدة غير المطالب بها ا
 داداستعو، اأرباح األسهم غير المطالب به، وائع الخاملةلودت اباسالح لمستحقةواألرصدة ا
الفاشلة التي تمت عن الرسائل القصيرة للمعامالت ولتطبيق المصرفية المفتوحة، المصارف 

 وغيرها. لة الصراف اآللي أو نقاط البيعطريق آ

 
 ت الرقابيةاجتماعات الكليا 
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من  على المرخصين الرقابةز زيتع فبهد ،خالل العام ن المركزيقام مصرف البحري
نظمتها السلطات الرقابية في كل  التي الرقابية اتكليال اعاتاجتم رضوبح، األجنبيةالمصارف 

 والهند. المتحدة واإلمارات العربيةالمملكة المتحدة من 
 

 علومات االئتمانيةحرين للممركز الب
 

في القطاع  تمانودة االئج ن، كجزء من سعيه لتحسيمصرف البحرين المركزيمر است
كز البحرين للمعلومات بتوفير الدعم الالزم لمر ،المصرفي وبالتالي تعزيز االستقرار المالي

عدد من تنفيذ في مملكة البحرين من خالل  لةية ائتمانية فعاعلتسهيل خدمات مرج ،االئتمانية
 مبادرات.ال

 
 ء المهامخبرا تعيين

 
مهام" مؤهلين ن المركزي بتعيين "خبراء ريبحالمصرف  في قامت إدارات الرقابة المصرفية

باإلجراءات المتفق عليها وفحص عدد من المرخصين في الموقع لزيادة بالقيام لالضطالع 
 شملت 2019عام مهمة خالل  15جراء على ذلك، فقد تم إ ًءة. وبناالرقابيارساتها ماعلية مف

إدارة المخاطر االئتمانية بما في ذلك  خاطرارة المدإمراجعة المهام المتعلقة بايا التالية: القض
ر ووالتشغيلية والتدقيق الداخلي وإطار االمتثال باإلضافة إلى إطار الرقابة الداخلية من بين أم

 .أخرى
 

 يكل اإلداريالس اإلدارة والهتماعات مجمراقبة اج
 

ق طري وذلك عن فالمصار فية بهدف تقييم أداء مجالس اداراتصرلما ابةلرققامت إدارة ا
على أساس سنوي. اشتملت المراجعة المصارف راجعة تقارير حوكمة الشركات المقدمة من م

لجان  وهيكلفي االجتماعات،  هعلى حضور أعضاء مجلس اإلدارة والدور الذي اتخذو
المركزي الهيكل بحرين ف المصر عجمستقلين. كما را عضاءأيين مستوى المجلس وتع

ود تضارب في المصالح في الخطوط اإلدارية، وأن م وجكد من عدتألللمصارف لالتنظيمي 
خطط تكليف كافية. وكجزء من مراقبته لحوكمة الشركات، قام مصرف المصارف لدى 

 وغير العاديةية العادية اجتماعات الجمعموظفيه إلى سال بإر ًاركزي أيضمالبحرين ال
 .عن المصرف كممثلينرف لمصال
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 الية سسات المالمؤ اإلفصاح العام من قبل
 

بما في ذلك ألصحاب المصالح المصارف بشكل مستمر إفصاحات  مراقبةإدارات المراقبة 
وكجزء من عملية  .احات العامةصكزي بشأن اإلفالتزامها بقواعد مصرف البحرين المر

عن الكشف العام على النحو الواجب من  ررياتقتقديم  المرخص لهمعلى  يتوجب المراقبة،
ام المصرف المركزي بتطبيق وفرض إطار حول هذا الصدد، ق وفيرجي. الخا دققهام

 التأخر في رفعحال  لهم فيمرخص اإلجراءات الجزائية يشمل فرض غرامات مالية على ال
المرخص  ىعل وجبيتكما  ،صاحام بقواعد اإلفأو عدم االلتز لحساسية الوقتيةاالتقارير ذات 

 .السنويةقاريرهم في ت لهم اإلفصاح عن الغرامات المالية

 
 االجراءات التنفيذية 

 
بهدف  وذلك على التقيد بأعلى معايير االلتزام، مرخص لهمواصل المصرف المركزي حّث ال

 ق. وبناءً انضباط السو وكذلك تعزيز ،جاه النظام المالياه عمالئهم وتجمن المخاطر تالحد 
فقد قامت إدارات  المركزي،ف رصمن قانون الم 38، ووفقًا لما تتضمنه المادة كلى ذلع

إجراء جزائي ضد مجموعة من  47ربإصداالرقابة المصرفية التقليدية في المصرف المركزي 
خالل مالية  غراماترسمية و ض إنذاراتما فيه فرة، بيالية التقليدوالمؤسسات الم المصارف

 .2019عام 
 
 
 

  المؤسسات المالية اإلسالمية بةمراقإدارة 
 

تركيز على تطوير ال 2019خالل عام  لية اإلسالميةؤسسات الماالم قبةمرا دارةإت لواص
هد البحرين عمن خالل الحاقهم بدورات قصيرة لتعلم المهارات اإلدارية والفنية في م موظفيها

لعمل وحلقات رش ات ووة في المؤتمرات والندواشاركوالموالمالية  راسات المصرفيةللد
 مملكة البحرين وخارجها. ة داخل ميالنقاش الخاصة بالصيرفة اإلسال
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من قبل جامعة كامبردج  قدمنتيك الميفتدريب في برنامج  ةالحاق موظف خالل هذا العامتم 
على شهادة الدبلوم  انحصل موظفكما وجيا المالية. ي قطاع التكنولفوذلك لمواكبة المستجدات 

  المصرفية والمالية.دارسات لل نمن قبل معهد البحريالمقدم رفة اإلسالمية الصيفي  المتقدم

 

القيادات الجديدة "كوادر" المقدم من قبل معهد اإلدارة كما التحقت موظفة في برنامج إعداد 
وضع  لى المشاركة فييمتلك القدرة عوير قائد مبدع طالعامة والذي يهدف إلى ت

 االستراتيجيات.
 
دمات المالية الخ مجلسات دونووورش عمل في اجتماعات إلى ذلك شاركت اإلدارة  ةافباإلض

 التي تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية اإلسالمية واستقرارها. اإلسالمية

 جلسللمجموعة العمل التابعة وية مفي عضاإلدارة  رشارك مديوخالل هذا العام، 
كما  ية.ماإلساللمصارف للحوكمة الشرعية حالي بشأن ار المعياوالمتخصصة في مراجعة ال

الحادية الرابع عشر للمجلس وكمحاضر في المحاضرة العامة  رك كمتحدث في المؤتمرشا
 حول السياسات المالية واالستقرار المالي.للمجلس عشر 
 

ي ة فصفي والمتخصتابعة لهيئة أيومجموعة العمل الضوية دارة في عمدير اإل شارك كما
لمصارف للية قوائم الماللالعام ح واالفصارض علوالمتعلق با 1المعيار المحاسبي رقم  راجعةم

 اإلسالمية.
 

حلي واالجتماع م لمصرفخارجية تابعة  ةلوحد ةإشرافي ةبزيار اإلدارةقامت إضافة إلى ذلك، 
ذلك رجي واخال والمدققالسلطة الرقابية اإلشراف في  يمسؤوللى إة ين إضافالمعني اليهوبمسؤ

 بادل المعلومات.تو موحدلاراف شبهدف تعزيز دور المصرف فيما يخص اإل

 
تجربة مملكة البحرين في قطاع الصيرفة اإلسالمية  نشرحرصت اإلدارة على االستمرار في 

 ت لهموأعد والسودان من أوغندا ًاوفودنة الس ذهارة هدحيث استقبلت اإلالدول األخرى مع 
ة ميالاإلس المصارفو مصرف البحرين المركزيمن  كٍل يفرة خطة تدريبية قصي

 .لمالية اإلسالمية األخرىؤسسات اوالم
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تها تجانوماإلسالمية المصارف الوعي العام عن عمل  رفعقامت اإلدارة بدور مهم في كما 
فية والمالية في هذا هد البحرين للدراسات المصرعمبل وذلك بدعم حملة توعوية معدة من ق

 لة في مملكة البحرين.العام ةإلسالميتجزئة االقطاع مصارف عاون مع جميع التب بنالجا
 

 إدارة التفتيش
 

المؤسسات إلى مختلف  2019خالل عام  تفتيشيةزيارة  65التفتيش أكثر من  نهت إدارةأ
د تركزت قوا.  وشركات التأمين وغيره المالية فالمصار شاملة بذلك، ةالمرخص لماليةا

داف اإلشرافية ق األهيقم َّم لتحاطر ومصفي قائم على المخهج إشراساس نعلى أالزيارات 
على  قامت اإلدارة بتطبيق منهجية ترتكز. ينالرقابة لدى المرخص نطاقوضمان متانة 

لدى  يةييم التالالتي تركز على عناصر التق CMORTALE المخاطر باستخدام منهجية
 المؤسسات:

 
 المال  سأكفاية ر -

 ارة جودة االد -

 التشغيلية األنظمه -

 اطرادارة المخ -

 يةفافالش -

 الموجودات ةدجو -

 السيولة  -

 استقرار األرباح -

 
مصرف في المؤسسات المرخصة من قبل مخاطر للتقييم موجز على تقوم هذه المنهجية 

التي الزيارات الميدانية وخالل  لمالية منز سالمة المؤسسات امركزي بهدف تعزيلالبحرين ا
، وفقدان ثقة السوق، رثتعاطر الن مخد مللحالالزمة لتنظيمية ت اجراءاد اإلتهدف إلى تحدي

 المستثمرين. ين ولمودعاخسائر احتمالية و
 

ييم تقوية منهجية تق ىحرصت اإلدارة عل ،2018مع المبادرة التي بدأت في سنة  استمرارًا
لى جانب إ نيةماألحول نقاط الضعف  ةتم اجراء تقييمات مفصليث براني حالسمن متانة األ

  ية.الروتينزيارات التفتيشية ال
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بين كل الزيارات المذكورة أعاله، حوالي الثلث منها كانت زيارات موضوعية لتحري  نم

مالء تم فرضها على عفوائد مبالغ فيها  ربعض األمور التي تشمل أرباح لم يطالب بها، أسعا
وبتوسيع العمالء.  شكاوىلى إة افويل العمالت باإلضعمليات ذات صلة لتح لمصارف،بعض ا

والرقابية  الهيئات التنظيميةبالتعاون مع أيضًا  اإلدارةقامت  ،ميدانيلا تفتيشلاق أفق نطا
 كزي.حرين المربمصرف ال المرخصة من قبلبتفتيش الفروع الخارجية  المعنية

 
ن قبل ة متلفمخالشئة والتصريحات ، والمخاطر النالمي المتطورظيمي العانتضوء المشهد ال في

 العام،خالل  ،االدارةواصلت  المصرفية،للرقابة  بازل ةنمثل لج لعالميةهيئات وضع المعايير ا
ل والمخاطر شومراقبة الف األعمال،جهودها لتطوير وتعزيز منهجية تحديد المخاطر لتقييم 

 نظامية للمرخص لهم.ال

 

 سالمة ممارسات إدارة كبر علىألا ابيلرقجابة للتركيز اوير المهني واستتطبال ًااسخر إيمانًا
المالي والتحديات التي يطرحها تعطيل النماذج المالية التقليدية مع ظهور اع طقفي الر المخاط

FinTech،  من خالل تحديد المستمر وير المهنيطبرامج التجهودها في وثيقة اإلدارة واصلت 
بالمهارات والخبرات ش تيلتفي امة لتزويد موظفالتطوير المصم وبرامجتدريب وتنفيذ ال
اسعة من ممارسات إدارة المخاطر واالتجاهات الناشئة في وعة ومجفعال لملتقييم الالزمة 

 المالي. القطاع

 

 إدارة مراقبة األسواق المالية

 
خطته الرامية  بنود تنفيذ ل، على استكما2019م عاالمركزي خالل  عمل مصرف البحرين

ال، بما ملقطاع رأس اتعلقة بلتنظيمية والرقابية المة واريعيتشير وتحديث البنية الإلى تطو
ت واألطراف المعنية بهذا ينسجم مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية بالتشاور مع الجها

لمصرف ن امّكذي ُيالوبالشكل   .األخرى في البحرين المالي القطاعالقطاع وكافة مكونات 
سوق رأس وأنشطة سبة لتنمية وتطوير أعمال مناال يئةالجهات، من خلق البوهذه المؤسسات و

وتداول  خالل الترخيص للمزيد من مؤسسات السوق والتشجيع على تنويع وإدراجال، من ملا
راف إلشالرقابة وايز معايير وأنظمة وآليات زجديدة ومبتكرة، بجانب تعمالية أوراق وأدوات 

عدة على قا اعتمادًامرخص لها، ال ليةلمات السوق واألسواق افة أعمال وأنشطة مؤسسالى كاع
المعالجة الالزمة، وحماية القطاع من التداعيات المحتملة لكافة أنواع المخاطر ق ويقحديد الدتال
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ل جأمن كفؤة عبر استخدام اآلليات واألنظمة ال كبأول، وذل المصاحبة لعملياتها وأدواتها أواًل
وراق في األ ة األطراف المعنية باالستثمارفاقبل كبااللتزامات من  أكد من التقيد والوفاءالت
ن في هذه المالية المتداولة وحماية حقوقهم، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعامليدوات ألوا

 األسواق.  
 

 التطورات واالنجازات
 

 شراف على قطاع رأس الماللرقابة واالات السادس الخاص بمظلة اد التعليملتحديث مج
 
 16ريخ بتا EDFIS/C/008/2019 رقم متعميكزي الن المرأصدر مصرف البحري (أ

فيما يتعلق بشأن  "(CMSPs)"إلى جميع مقدمي خدمات أسواق رأس المال ، 2019اير ني
األموال  سيلغلفصل مكافحة  الختبار االمتثال ("AUP")عليها اإلجراءات المتفق 

 صرف.للمرشادي يل اإلالمال( من الدل سرأ من المجلد السادس )أسواقم المالية والجرائ
 

ديسمبر  2المؤرخ في  CMS/C/007/19 رقم عميمتللمصرف اأصدر ا عالوة على ذلك،
 فيما يتعلق بالتعديالت ئهموأعضا "(SROs)" المؤسسات ذاتية التنظيمإلى جميع ، 2019

عايير الدولية مع متطلبات المق اعد لتتوافصياغة القوكورة أعاله، والتي تضمنت إعادة مذلا
 .نةيعار التيخزمة المعايير الالال ًاأيض قد تضمنتوقيق تدلل
 

تعميم رقم ، 2019يناير  22أصدر مصرف البحرين المركزي بتاريخ   (ب
EDFIS/C/010/2019 أعضائهم، التنظيم و ةالمدرجة، المؤسسات ذاتي إلى جميع الشركات

ل بالفص التعديالت المتعلقةضمن أسواق رأس المال بخصوص األخرى  يع األطرافجمو
والفصل الخاص بوسطاء  (Markets & Exchanges Module)لتداول الخاص بأسواق ا
لمجلد السادس ضمن ا  (Market Intermediaries and Representatives)األسواق والممثلين

 ى الورقة االستشارية. عل قيبًاي للمصرف تعالمال( من الدليل اإلرشاد )أسواق رأس
 

ام سقت على األلتعديالسواق التداول بعض ابأ الخاص بالفصللتحديث المتعلق ن اتضم
 Obligations of Crowdfunding)علقة بالتزامات مشغلي منصة التمويل الجماعي المت

Platform Operators) استحداث القواعد . كما تم تعديل ويالتمويل الجماع وعروض
لخاص ل اك الفص، وكذلفصل السابق ذكرهال في (Market Maker)نع السوق خاصة بصاال
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تعزيز  بهدف (Market Intermediaries and Representatives) ثلينق والممبوسطاء األسوا
 السيولة في السوق.

 
ت في القطاع المالي، أصدر االرقابية من أجل مواكبة المتغير في إطار تعزيز األطر (ت

رة فشل الملألصوفصاًل خاصًا  ،2019فبراير  24كزي بتاريخ ن المرريبحمصرف ال
(Crypto-Asset Module) ،سادس )أسواق رأس المال( من الدليل لان المجلد لك ضموذ

ألصول المشفرة يتضمن الفصل قواعد ترخيص مشغلي خدمات ا اإلرشادي للمصرف. 
أصدر المصرف  فرة. وقدشمنب الرقابية للتعامل مع األصول الواويهدف إليضاح الج

 وجميع، موأعضائهذاتية التنظيم  ؤسساتلمواجة، يع الشركات المدرإلى جم تعميمًا
 األخرى ضمن األسواق المالية بشأن إصدار الفصل المذكور أعاله. فاطراأل
 

 29يخ ربتا EDFIS /C/74/2019أصدر مصرف البحرين المركزي التعميم رقم  (ث
عديالت على لتبااق رأس المال فيما يتعلق خدمات أسوإلى جميع مقدمي ، 2019أغسطس 

سادس الخاص الالمجلد  موال منغسيل األفصل مكافحة ليها في ص عالمنصوطلبات المت
-AMLالتعديل حذف الفقرة  يتضمن .بأسواق رأس المال من الدليل اإلرشادي للمصرف

٪ 5 ملكوني ذينال رة اجراء جميع صفقات األشخاصروض على نصت سابقًا، والتي 7.1.2
 ن فقط.رية البحفي بورص لية مدرجةأو أكثر من أي ورقة ما

 
 2بتاريخ  EDFIS/C/082/2019 رقم ي التعميمالمركز أصدر مصرف البحرين (ج

الشركات القانونية ومدققي صول المشفرة، مشغلي منصات األ لجميع ،2019أكتوبر 
فصل الخاص باألصول لاحة على بإصدار التعديالت المقترالتعميم  ذاه ويتعلقالحسابات، 

 بغرض مصرفشادي للرأس المال( من الدليل اإلر ق)أسوا ضمن المجلد السادس المشفرة
 (FATF)العمل المالي  يقمع توصيات فر أجل التوافق ومن. شارة األطراف المعنيةاست

المتعلقة بأنظمة  الفصولت على تغييراال بعض واتباع أفضل الممارسات، تم إجراء
مجاالت من ضمن  يرونلكتاال، واألمن ألمنيةالمقاييس واإلجراءات ا وير،نة والتطالصيا

 أخرى.
 

شأن ادخال ، ب2019أكتوبر  2بتاريخ  EDFIS/C/083/2019 متعميم رق صرفالم أصدر (ح
 ,Takeovers)بعض التعديالت على الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج واالستحواذ 
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Mergers and Acquisitions (TMA) Module) ادس الخاص ضمن مجلد التعليمات الس
 ف.ال من الدليل اإلرشادي للمصرأس المبأسواق ر

 
 2بتاريخ  EDFIS /C/084/2019 رقم المركزي التعميمرين حبصرف الر مأصد (خ

ل مشغلي منصات األصوو ،المؤسسات ذاتية التنظيم وأعضائهمإلى ، 2019أكتوبر 
ة على التعديالت المقترح بشأنمال ال ق رأسأسوا ضمنطراف األخرى األو المشفرة

 يقرات فيصمع تو افقالتو جلأ ومن. بغرض االستشارةل موال األيسمكافحة غ فصل
 تحويلالمتعلقة ب بنودتباع أفضل الممارسات، تم إضافة بعض الوا (FATF)العمل المالي 

القائم  والمنهج ،العناية الواجبة المعززة، وتداولهاالمسموح األموال واألصول المشفرة 
 .بالمصرفعلى المخاطر الخاص 

 
 EDFIS/C/094/2019م رقم صدر المصرف تعميأ، 2019مبريسد 22خ في تاري  (د

والذي تضمن بعض التعديالت لقواعد االفصاح للمجلد السادس الخاص بأسوق رأس 
توزيع األرباح  لإلفصاح عنول الزمني ( المتعلقة بالجد32.5المال، وباألخص للمادة )

مع أفضل شى لتتما لحاليةسين الممارسات التح يالتساهمين، حيث تهدف التعدعلى الم
 ة. الدولي الممارسات

 
إلى تعزيز إطاره التنظيمي بشكل ادرة مصرف البحرين المركزي بق ملطمن من (ذ

السادس جلد الم ضمن (TC)التدريب والكفاءة  فصلمستمر، أعد المصرف مسودة ل
 االنتهاء من طورفي  اآلنوهو ل اإلرشادي للمصرف ن الدليالخاص بأسواق رأس المال م

  .ة مع األطراف المعنيةارشتلالسصداره قبل إ رهائية من الفصل المذكوة النالنسخ
 

 
 

 الرقابة على األسواق وشركات المقاصة وأعضاءهم
 

  (© .Bahrain Bourse B.S.C) حرين ش.م.ب. مقفلةبورصة الب
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المتعلقة  الرسوم صة البحرين مجموعة جديدة منفرضت بور ،2019يناير  2من  اعتبارًا (أ
 .ضاءع، واألدرةلمصات االجهفرة للمستثمرين، لمتوات الخدمبا

 2019مارس  28أصدرت اإلدارة خطاب عدم ممانعة موجه لبورصة البحرين بتاريخ  (ب
ي يتعلق بخدمة المستثمرين فبها فيما بخصوص تعديالتها المقترحة لقواعد السوق الخاصة 

 بات التداول.فتح حسا
 نوفمبر 24تاريخ شارية بين ورقة استالبحر ورصةرت بالمبدئية، أصد ارةداإلبعد موافقة  (ت

ويتم تقديم اإلطار  .ل المخالفات اإلدارية المقترحة على الجهات المصدرةحو 2019
الممنوحة لبورصة  لصالحيةتتعلق با المقترح وفقًا لقواعد إدراج بورصة البحرين والتي

ي ت المصدرة فلجهالى امات إدارية ومالية عالتي تقوم بموجبها بفرض غراالبحرين و
بها  اإلدراج أو أية قواعد، لوائح وتوجيهات معموللقواعد  ه الجهاتتثال هذحالة عدم ام

 .أو أخرى تصدرها البورصة
 2020يناير  5لبحرين بتاريخ أصدرت اإلدارة خطاب عدم ممانعة موجه لبورصة ا (ث

 راج.قواعد اإلد سخة النهائية منالنإصدار بخصوص 
 

 © .Bahrain Clear B.S.C)). مقفلة ش.م.باصة للمقشركة البحرين 
 

، فرضت شركة البحرين للمقاصة مجموعة جديدة من 2019يناير  2من  تبارًاعا (أ
، جهات المصدرةال مناء،األظة الحف المتعلقة بالخدمات المتوفرة للمستثمرين،الرسوم 

 واألعضاء.
من أجل وكيل دفع معتمد ر دولموافقة على قيامها بشركة البحرين للمقاصة لطلب وفقًا ل (ب

شركة البحرين يقوم المصرف بالتنسيق مع ، ركات المدرجةالش نابة عح نيربااأل توزيع
ولة النشاط المطلوب تقييم النظم والعمليات والتدابير الرقابية الالزمة لمزاعلى  للمقاصة

 باح.زيع األركوكيل معتمد لتو
ن يتضم 2019يوليو  2بتاريخ صة لمقاشركة البحرين لجهًا لأصدر المصرف خطابًا مو (ت

 ,Clearingبشأن قواعد أنظمة التسوية والتقاص وااليداع المركزي  ات المصرفيقتعل

Settlement, Central Depository and Central Registry Rules)).  شركة البحرين على
من  ألولل الربع المذكورة خالالقواعد ا مسودة المعدلة منمصرف بالتزويد الللمقاصة 

 .2020م عا
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عن إصدار ورقة استشارية  2019يوليو  21تاريخ  لمقاصة فيبحرين لعلنت شركة الأ (ث
. إن شركة البحرين للمقاصة في طور مراجعة ")DVP(الدفع حول آلية "التسليم مقابل 

 آللية بناًء عليها.وتطوير ا مالحظات المستلمة من مؤسسات القطاعال
صاحب  برئاسة ،2019ديسمبر  10اريخ في تعقد لذي لس الوزراء اتماع مجخالل اج (ج

و الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول مسال
ت لى نقل خدمات السجل المركزي للشركالرئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء ع

ة البحرين للمقاصة، شركإلى والتجارة والسياحة  ة المقفلة من وزارة الصناعةالمساهم
ة والمرونة في إدارة الشركات المساهمة المقفلة وتقديم خدمات يفدة الشفاهدف زياوذلك ب

لمرفوعة لهذا إضافية دون االخالل بخصوصية الشركة، وقرر المجلس إحالة المذكرة ا
ية ارية للشؤون القانونة والسياحة إلى اللجنة الوزة والتجارالغرض من وزير الصناع

 شريعية.التو
 

 للمقاصة  نيحركة البرين وشرأعضاء بورصة البح
 
أصدر المصرف خطابًا موجهًا لشركة بيت االستثمار العالمي ش.م.ب. )مقفلة( بتاريخ  (أ

ب، ق المكتالإغوافقة على إنهاء أعمال الوساطة و، ردًا على طلبها للم2019يونيو  10
في  شركة حاليًا بدورهاال وتقوم. اءاتعينة الستكمال اإلجرويتضمن الخطاب متطلبات م

 متطلبات.ال لاتكمية اسعمل
"مكتب ، تم إلغاء ترخيص وسطاء األوراق المالية 2019( لسنة 41بناًء على القرار رقم ) (ب

 .2019يوليو  10يخ راالجسر للوساطة المالية" في ت
نفيذ تابعة لتالم دارةإدارة التفتيش وإمع  عاونواق المالية بتعزيز التقبة األسقامت إدارة مرا (ت

يدانية لعدد من المرخص لهم وذلك بهدف تحسين االمتثال في ملا لتفتيشاوعاينة عمليات الم
 أسواق رأس المال. 

 
 منصات خدمات األصول المشفرة

 
المشفرة ضمن  األصوللفصل  ًالمركزي وفقمصرف البحرين ا نمتم منح أول ترخيص  (أ

يو يول 28 دي للمصرف في تاريخاإلرشا للدليالخاص برأس المال من االمجلد السادس 
كمزود لخدمات  (.Rain Management W.L.L)ذ.م.م جمنت ة رين منكرلش 2019

 (.3األصول المشفرة )فئة 
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هم الذين يزاولون نشاط األصول المشفرة تاتراخيص لمقدمي خدميتوقع المصرف منح ال (ب
 سمي منها.خرج الرالت جريبية لدى المصرف، بعدفي البيئة الرقابية الت ًايحال

لية كونها الجهة الرقابية خارج موقع العمل لمزودي مالابة األسواق رة مراقتعمل إدا (ت
 إلداراتا معالبحرين بالتعاون المشفرة المرخصين في مملكة  الخاصة باألصولالخدمات 
بما يتماشى مع أفضل  أجل اإلشراف عليهم وتنظيمهم من األخرى في المصرف والوحدات

 دولية.ال تاارسالمم
 

 روحماية المستثمحوكمة اإلفصاح وال
 

موعد انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة للشركات المدرجة واإلفصاح عن البيانات المالية 
 2015( لسنة 54بموجب القرار رقم )

 
د رصة البحرين عن مواعيد انعقابو معظم الشركات المدرجة بمتطلب إخطار تمتزال (أ

قبل  ،2019للعام  ةمالية المرحلينات اليتم فيها مناقشة البيا تيالا تهاإدار اجتماعات مجالس
، بشأن اإلفصاح 2015( لسنة 54الربع المعني وذلك طبقًا للقرار رقم ) نهاية أيام من 5

ماعات مجالس إدارات جتا يدوية والمرحلية، واإلخطار بمواعلسنة اونشر البيانات المالي
ع برم تلتزم في الالتي لانات المالية. الشركات بية اللمناقشالمساهمة المدرجة الشركات 
، وشركة بنادر بنك البحرين والشرق األوسط، وبنك انفستكوربهي  2019 الثالث من
ت السيف. وفي الربع الرابع من قاراكة عبي إم ترمينالز البحرين، وشر وإيللفنادق، 

بنك ، وم أيأم أ وبية، عة البركة المصرفيلم تلتزم بهذا المتطلب مجمو 2019
الي تم اصدار رسائل عدم التزام من رين، وبالتحبترمينالز ال ي إمب وإيانفستكورب، 

 المصرف والتي تم من بعدها اإلعالن عن تواريخ االجتماعات.
 

، والمرحلية 2018ية لعام وبنشر البيانات المالية السن ةالمدرجشركات التزمت جميع ال (ب
 جئشركات بنشر النتازمت الة المطلوبة. والتيلزمنرة اخالل الفت 2019راجعة للعام الم

محليتين كحد أدنى باللغتين العربية واالنجليزية. ويستثنى من ذلك جريدتين والبيانات في 
ية في جميع لبنشر البيانات الما الذي لم يلتزم (يبام..بنك البحرين والشرق األوسط )بي

 .2019ام عفترات 
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 نعذج الخاص باإلعالن النمو مدرجة بإرسالال عامةة الكات المساهمقامت جميع الشر (ت
إلى بورصة  2019والمرحلية المراجعة للعام  ،2018نوية لعام الس النتائج المالية

نى من ذلك بنك البحرين والشرق ويستثرصة. البحرين، وقد تم نشرها على موقع البو
 جميعفي تائج النعن  عالنالخاص باإل بإرسال النموذج زمالذي لم يلت سط )بي.ام.بي(واأل

 .2019العام  اتفتر
 

من البيانات بإرسال النسخة المتكاملة  ع الشركات المساهمة العامة المدرجةجمي قامت (ث
 2019والمرحلية المراجعة للعام ، 2018عام للوية للشركة عن بياناتها المالية السن المالية

لم  ذيال وسط )بي.ام.بي(ألرق اوالش تثنى من ذلك بنك البحرينإلى بورصة البحرين. ويس
 .2019عام  جميع فتراتفي  من البيانات الماليةالمتكاملة  ةبإرسال النسخ يلتزم

 
المتطلبات أعاله امه بالتز حيث أن التداول على بنك البحرين والشرق األوسط معلق لعدم (ج

ربع الية لل، تم نشر النتائج الم2019نوفمبر  21نه في أإال  ،2019و 2018للعامين 
ال معلق بسبب عدم ك فإن التداول مازلذعام للسنة ذاتها، وباية الونه 2018من الث الث

 .2019لعام المالية المرحلية  التزام البنك بنشر النتائج
 

شار إليها أعاله، مال بمتطلبات القرارات 2013داول منذ ن التعلق علم يلتزم بنك طيب الم (ح
 ختيارية.االفية ات التصكون البنك قد بدأ بإجراءوذلك ل

 
 فيةصاح والشفافد اإلقواع
 

 المعلومات الجوهرية عن حااإلفص (أ
تتأكد اإلدارة من التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن أي تطورات جوهرية تهم المساهمين 

افية من حيث مات قواعد اإلفصاح والشفيتعلي األوراق المالية وفق متطلبات ولين فمتعاموال
 ة البحرين.صرالتطورات على موقع بوة هذه الشركات المدرجن وإعالتوقيت، المحتوى وال

 
 ،2019عام وقد بلغ عدد اإلفصاحات عن التطورات الجوهرية للشركات المدرجة خالل 

 إفصاحًا جوهريًا. 1273
 

 العامة عياتالجم (ب



9201ي السنو التقرير  مصرف البحرين المركزي  

 

 رقابيةالاألنظمةالتشريعيةوتطوير: 3فصل ال 40

 

 
 مةالمساه الشركاتمة السنوية لجميع عقد الجمعيات العا تطلباعلى موافقتها أصدرت اإلدارة 

 ية:د الجمعيات التالقعتمت الموافقة على  لك،إلى ذ امة. وباإلضافةلعا
 

 الهدف الرئيسي لعقدها نوع الجمعية الشركة المدرجة
مجمع شركة كية وشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسل

وشركة البحرين كو ترافوعة الحرة ومجم البحرين لألسواق
أي م أم و بي أ ناس شركةبركة المصرفية وسينما ومجموعة اللل

 يوم البحرين.البحرين والمن نيتكافل الدولية وزالكة وشر

وفقًا  الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي غير عادية 
 جاريةت التلشركالتعديالت قانون ا

وشركة البحرين طنية ق الومصرف السالم وشركة الفناد
 التجارية. التسهيللت

تيجة توزيع أسهم لمال نلى زيادة رأس اعفقة الموا - غير عادية
 منحة 

موافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام لا -
 وفقًا لتعديالت قانون الشركات التجاريةاألساسي 

 دفوع والم ى زيادة رأس المال الصادرالموافقة عل ةعاديغير  بنك البحرين الوطني
  نداتار سالموافقة على إصد - غير عادية متحد البنك األهلي ال

 موالنظا ديل عقد التأسيسعلى تعالموافقة  -
 وفقًا لتعديالت قانون الشركات التجاريةسي األسا

لمال الموافقة على تحويل سندات رأس ا - غير عادية بنك البحرين والكويت
 اديةالمستديمة القابلة للتحويل إلى أسهم ع

التأسيس والنظام  الموافقة على تعديل عقد -
 سي األسا

على  ًءارية البنك بنارممناقشة موضوع است - ةعاديغير  طن والشرق األوسيلبحربنك ا
 الخسائر المالية للبنك 

 ةينخزال أسهمالموافقة على الغاء  - غير عادية مجموعة جي اف اتش المالية
 يساسم األموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظالا -

 لبحريناللرقابة في ضعة الخااعتماد نقل األنشطة  - غير عادية ةانفستكورب القابض
تقديم الخدمات  ةصالتخلي طواعيًة عن رخ -

 صرفية بالجملةالم
 تغيير االسم التجاري النفستكورب  -
 التأسيستعديل أهداف انفستكورب المبينة في عقد  -

 م األساسيظاوالن
 النظام األساسييس ولتأسالموافقة على تعديل عقد ا -

لى إيمتها تصل ق على اصدار صكوك ةقوافالم - عادية جي اف اتش المالية وعةمجم
 رالومليون د 500

بتعيين صانع للسوق  االدارةتفويض مجلس  -
 يمن إجمال %3يتعدى  الما  واستخدامللمجموعة 

 عة السوقناأجل صدرة من أسهم المجموعة الصا
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 140،000،000 اسووتخدام علووى لموافقووةا -
 من إجمالي أسهم %3.8سهم، والتي تمثل 

االسووتحواذ  لغوورضرة، المجموعووة الصوواد
 مالية تاعلى أسهم في مؤسس تيجيالستراا

 
 وطلبات تحويل األسهم  سهم الخزينةأ
 

 :(نةلخزيهم اسأالشركات المدرجة ألسهمها ) تملكات موافقتها على طلب أصدرت اإلدارة (أ
 

 
 أسهم نصاب العضوية (ب

ة ألعضاء مجالس إدارات الشركات يوضات تحرير أسهم نصاب العقى طلباإلدارة تتلالت ال ز
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات  2014( لسنة 50على قانون رقم ) المساهمة بناًء

دد من أسهم الكًا بصفة شخصية لعون من يكأرة ليس عليه أن عضو مجلس اإلدا ة، إذتجاريال
نصاب  مهأس بشأن تحريرطلب  11 ها علىإلدارة موافقتت اصدرأالشركة المدرجة. وقد 

 .خالل هذا العام العضوية
 

 أسهم حوافز الموظفين (ت
لد السادس الخاص مجالمن ادخال التعديالت على الفصل الخاص بطرح األوراق المالية ض تم

 عامنظام حوافز الموظفين خالل  أنبش صرفدليل اإلرشادي للمق رأس المال من البأسوا
المودعة نيابة عن  ظ باألوراق الماليةافلشركات المدرجة االحتع اجميمن والتي تتطلب  2017

خالل ذلك، هدة. وبموجب في عهدة باسم أمين ُع موظفيها بموجب نظام أسهم حوافز الموظفين

 نةلخزيهم اسبب تملك أس الشركة المدرجة
كويت ش.م.ببنك البحرين وال  شركةبرنامج أسهم موظفي ال 
ارية ش.م.بالستثمشركة استيراد ا  لة في السوقم والسيوهسدعم سعر ال 

 دعم سعر السهم والسيولة في السوق شركة البحرين للسينما ش.م.ب
 سهم والسيولة في السوقعر الدعم س   مجموعة ترافكو ش.م.ب

ن ش.م.بشركة دلمون للدواج  همسعر الساستقرار  
 السوقوالسيولة في  السهم دعم سعر .م.بين شلتأمالشركة البحرينية الكويتية ل

 السوقبرنامج أسهم موظفي الشركة، ودعم سعر السهم والسيولة في  بنك األهلي المتحد ش.م.بلا
 سعر السهم في السوقم دع .بالبحرين ش.م -مصرف السالم 

 م في السوقدعم سعر السه جاري ش.م.بلمصرف الخليجي التا
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لتعديالت التي أدخلت على ى اموافقتها علالمالية  إدارة مراقبة األسواق، أصدرت 2019عام 
أصدرت اإلدارة موافقتها  اكم ة من الشركات المدرجة.ن لخمسز الموظفيحوافسهم أنظمة أ

هدة لصالح موظفي الشركات إلى حساب الُعو طلبات تختص بتحويل أسهم من 7على 
 المدرجة. 

 
 لشركات المدرجةيس والنظام األساسي لتأسال ودعق
 

سي األسا يس والنظاملتأسقد اطلبات للموافقة على تعديل ع 6على  السنةاإلدارة خالل قت واف
 .للشركات المدرجة

 
 السوق عنصا
 
نوفمبر  28و 2019مايو  28أصدرت اإلدارة خطاب عدم الممانعة بتاريخ  (أ

ألسهم البنك في  شركة سيكو من قبل سوقعة النشاط صنا، لبنك أي بي سي بتمديد 2019
ر قابلة أشه 6دة من رأس مال البنك، وذلك لم %1 قاربما يالبحرين باستخدام بورصة 

 يد. تجدلل
، لمجموعة جي أف 2019ايو م 5الممانعة بتاريخ  مأصدرت اإلدارة خطاب عد (ب

الي. ي الماتش المالية لتعيين شركة سيكو كصانع سوق ألسهم المجموعة في سوق دب
 كة. الشرمال من رأس  %7 زيد عنباستخدام ما ال يشروطة جاءت الموافقة م

اقية فتوذلك لتمديد ا 2019نوفمبر  28و 2019مايو  29 خاريبت موافقتينوقد تم اصدار 
دبي المالي ألسهم  وسوقسيكو االستثمارية في بورصة البحرين  صناعة السوق مع شركة

 شركة جي اف اتش المالية. 
 ة السوقديد نشاط صناعموافقتها لتم 2019يونيو  26ارة بتاريخ اإلد أصدرت (ت

كو( من قبل شركة سيكو بتلية ش.م.ب )سلكلالاولشركة البحرين لالتصاالت السلكية 
من رأس مال  %3باستخدام ما يقارب  بحرينم( ألسهم بتلكو في بورصة ال)ش.م.ب 

 .للتجديد ةشهر قابل 12الشركة، وذلك لمدة 
 
 سوقالاقبة رم
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صحتها من خالل تداوالت األسهم في في حالة مشكوك  39رصد قسم مراقبة السوق  (أ
 تحقيق المبدئي كالتالي:تائج الت نوجاء، 2019عام خالل  بحرينبورصة ال

اشتباه تم اتخاذ إجراءات تنفيذية عليها حسب القوانين واألنظمة  حالة نى عشرثا -
 عليها.  مخالفات  المعمول بها وإغالقها لعدم ثبوت

تخاذ اإلجراءات الالزمة حسب تحقيق والتنفيذ التباه تم تحويلها إلى قسم الحالة اش -
 ها.ل بمعموة الظماألنالقوانين و

لهما لقسم مراقبة السوق تم رصدهم من قبل بورصة البحرين وتم تحويتان حال -
 .للمتابعة والبحث فيهما

زيد من للم ًايتخضع حال تحليل حيثحالة ال تزال مفتوحة قيد ال أربعة وعشرون -
الالزمة في المستقبل في حال ثبوت أي جراءات والتدابير المراقبة التخاذ اإل

   يها.ف الفةمخ
عملت اإلدارة بالتعاون رف على تطوير سياسته الداخلية، رص المصاب حب نم -

لة مع إدارة تقنية المعلومات على تحميل االستمارة الخاصة بمشروع "اإلشعار بحا
صرف " الخاصة بموظفي مح عن ملكية األوراق الماليةواإلفصاالداخلي  المطلع

من قبل خصة ات المرشركي الف اليةاق محرين المركزي الذين يتملكون أوربال
، والتي سيكون على جميع موظفي المصرف والمدرجة في بورصة البحرين

 .  2020من العام  المصرف تعبئتها بشكل الكتروني بدًء
 

بورصة البحرين رسالة عدم ممانعة ل 2019مبر ديس 31يخ رة بتارت اإلدادرأص (ب
  أساس دائم.  علىة" وذلك دلجديلك بشأن تنفيذ وتطبيق "الوحدة السعرية اوذ

 

 المتابعة والتنفيذ
 

 ات وسطاء السوقمخالف
 

 صالمتعلق بإحدى شركات الوساطة المرخ 2019في يونيو بعد استالم تقرير إدارة التفتيش 
يناير  6لى إ 2018ديسمبر  24فتيش الذي أجري خالل الفترة فصل نتائج التي يالذولها 

نوفمبر  3الشركة بتاريخ  لىإذير رسمي تح المالية قسوا، أصدرت إدارة مراقبة األ2019
، بشأن مخالفات الشركة ، وذلك بعد موافقة لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير اإلدارية2019

 إدارة التفتيش.تقرير  مذكورة فيالمصرف ال لقوانين وقواعد
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  تيالتنظيم الذا ساتمؤسمخالفات 

 
صات ى احدى البورإل 2019 ونيوي 12أصدرت اإلدارة رسالة اخطار بتاريخ  (أ

قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية  ( من65بشأن عدم االلتزام بالمادة )
بشأن  ادس،جيهات السلد التومن مج ((MAE-5.3.2و (MAE-5.3.1)والمادة  2006لسنة 

لمسبقة قبل تعيين أي مسؤول يعمل لدى المصرف الخطية ا الحصول على موافقة
 ف التنفيذية.ظائي الوله فرخص الم

لى إ 2019نوفمبر  24أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية تحذير رسمي بتاريخ  (ب
ى لجنة لإ حالةاإلبعد  ،المرخص لهأحد مشغلي أنظمة التسوية والتقاص وااليداع المركزي 

كة تزام الشروذلك لعدم ال ،لجنة االعتراضاتدابير اإلدارية ومراجعة الجزاءات والت
 على الموافقات المسبقة.الحصول ارة ودإلا اتمبتعلي

أصدرت على قرار لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير اإلدارية بالمصرف،  بناءً  (ت
لعدم  2019 ديسمبر 5خص لها بتاريخ مربورصات الإلى احدى التحذير رسمي اإلدارة 

 اتالتوجيه مجلدمن  MAE-2.4.1 (b)))المتعلقة بالمادة  مصرفالتزامها بمتطلبات ال
قديم التقارير الدورية للمصرف، وذلك بما يتعلق بعدم التزام البورصة بشأن تلسادس ا

ج ل برنامية من خالات اإلضافبتقديم القوائم المالية الربع سنوية المراجعة وتقرير المعلوم
(ESRAD) عتمد خالل المدة المحددة.الم 

أصدرت صرف، لمبابير اإلدارية رار لجنة مراجعة الجزاءات والتداعلى ق بناءً  (ث
أحد مشغلي أنظمة التسوية والتقاص وااليداع المركزي اإلدارة تحذير رسمي إلى 

 بالمادةالمتعلقة ت المصرف لعدم التزامها بمتطلبا 2019ديسمبر  5بتاريخ المرخص له 
((CSD-3.1.8 (b) لمصرف، شأن تقديم التقارير الدورية لمن مجلد التوجيهات السادس ب
 .بشكل مكتمل بتقديم القوائم المالية الربع سنوية المراجعةلتزام االم عدب يتعلقذلك بما و

 إلى احدى البورصات 2019ديسمبر  19اخطار بتاريخ  ةأصدرت اإلدارة رسال (ج
لوقت لترخيص السنوية المفروضة في ام ار في دفع رسووذلك بشأن التأخي اص لهمرخال

ي من خالله يتوجب السادس والذت هامجلد التوجين م (MAE-1.9)للمادة المحدد طبقًا 
  .2020االلتزام بدفع رسوم الترخيص السنوية للسنة 

لي أنظمة إلى أحد مشغ 2019ديسمبر  19اخطار بتاريخ  ةأصدرت اإلدارة رسال (ح
ر في دفع رسوم وذلك بشأن التأخيركزي المرخص له وااليداع المالتقاص التسوية و

مجلد من  (CSD-1.4)ادة لملد طبقًا حدلمضة في الوقت اترخيص السنوية المفروال
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يص السنوية للسنة التوجيهات السادس والذي من خالله يتوجب االلتزام بدفع رسوم الترخ
2020 . 

 
 ةات المدرجمخالفات الشرك

 
 السهم في الشركة المدرجةطلبات التقرير الشهري لملكية اااللتزام بمتطار عن عدم االخ (أ

التقرير الشهري لإلفصاح عن التغيير بتسليم  ة بعدم التزامهالشركات المدرجتم اخطار بعض ا
 واالفصاح عن المساهمين الرئيسيينفي نسب التملك في الشركة المدرجة في بورصة البحرين 

ر البريد المعتمد وعب (ESRAD)ل برنامج وأكثر، من خال %5نسبة  ين يملكونفيها الذ
مل من تاريخ يام عأة ال تزيد عن خمس مصرف خالل مدةكتروني والمتوجب تسليمه للاالل

 انتهاء الشهر المعني. 
 

عدد حاالت عدم االلتزام بمتطلبات التقرير الشهري لملكية االسهم في الشركة المدرجة 
 في عام:

 
 نسبة التغير

2018 2019 
4 7 +75% 

 

 يني لتعامالت المطلعم بتسليم التقرير السنواالخطار عن عدم االلتزا (ب
 

السنوي لتعامالت المطلعين التقرير درجة بعدم التزامها بتسليم بعض الشركات الم تم اخطار
ز عن ال تتجاو محدد بمدةواالشخاص الرئيسيين المراجع من قبل المدقق الداخلي، في الموعد ال

 خ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة طبقًا للفصل الخاص بحظر حاالتأيام من تاري عشرة
  توجيهات السادس.مجلد الالسوق من العب في لتا
 
 

 
عدد حاالت عدم االلتزام بمتطلبات التقرير السنوي لتعامالت المطلعين واالشخاص 

 الرئيسيين في الشركة المدرجة في عام:
 

 بة التغيرنس
2018 2019 

3 11 +267% 
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 معنية االخطار عن عدم االلتزام بمعايير االفصاح والنشر والقرارات ال (ت
 
عدم التزامها بمعايير االفصاح والنشر ل رجةشركات مد 10لو تنويه /اخطار رسائل اراصد تم

، ةيحفلية واألخبار الصالبيانات المالية، ومحتوى البيانات الما والقرارات المعنية المتعلقة بنشر
أي تغيير عن تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة أو واالفصاحات توزيع األرباح السنوية  تواعالنا

 .هيف
 

 ات شراء أسهم الخزينةم االلتزام بمتطلبر عن عداالخطا (ث
 

 2أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة إخطار إلى شركة مدرجة بتاريخ  -
في رسالة عدم الممانعة  المشار اليها تاالتزامها بالتعليم بشأن عدم 2019ليويو

لخزينة امالت شراء أسهم اعة بتنفيذ مدارة، والتي تتعلق بإلزام الشركاإلالصادرة من 
نية محددة، حيث قامت الشركة بشراء أسهم الخزينة بعد انتهاء الفترة في فترة زم

  المحددة.
 9ريخ ركة مدرجة بتاش ية رسالة تنويه إلىواق المالأصدرت إدارة مراقبة األسكما  -

أسهم  الحصول على موافقة المصرف المسبقة قبل شراء بشأن عدم 2019أكتوبر
 نة.يالخز

 
  متطلبات طرح األوراق الماليةتزام بعدم االللض غرامة فر / االخطار (ج

 
 22لى شركة مدرجة بتاريخ إأصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار  -

من مجلد التوجيهات السادس  ((OFS-1.5.2(n)ها بالمادة مالعدم التز 2019وبر اكت
بالجدول الزمني  ق بأهمية االلتزاملك فيما يتعبشأن طرح األوراق المالية، وذل

  .دارةعليها اإل تلتي وافقفي نشرة االكتتاب الخاص اعليه لمنصوص ا
 1 اريختبإلى شركة مدرجة  ارأصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة إخطكما  -

أن من مجلد التوجيهات السادس بش ((OFS-2.4.6لعدم التزامها بالمادة  2019 ديسمبر
نشرة اكتتاب خاص معلومات متعلقة باإلفصاح عن  شأنب راق المالية، وذلكوطرح األ

 .عرضفترة ال انتهاءقبل 
 إلى شركة مدرجة وقفوأمر  كما أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار -

على الموافقة  هامستثمرين قبل حصول تلقيها التزامات منل 2019بر سبتم 19تاريخ ب
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لى ذلك، بناًء على إإلضافة باالكتتاب الخاص. الستخدام مذكرة ا فة من المصرالمسبق
قرار لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير االدارية بالمصرف، تم فرض غرامة مالية 

بمتطلبات المصرف المنصوص  لعدم التزامها 2019ديسمبر  5يخ تارعلى الشركة ب
 ة، والتي تنص علىيوراق المالعليها في مجلد التوجيهات السادس بشأن طرح األ

 المصرف المركزي المسبقة قبل طرح أوراق مالية لالكتتاب. الحصول على موافقة
 

 صناعة السوقاالخطار عن عدم االلتزام بمتطلبات  (ح
نوفمبر  11بتاريخ الى شركة مدرجة طار الية رسالة اخملة مراقبة األسواق اأصدرت إدار

بنشر  السادس فيما يتعلقن مجلد التوجيهات م ( (MIR-4.19.30لعدم التزامها بالمادة 2019
 صناعة السوق خالل الفترة المحددة. تعامالتالتقرير الشهري بشأن 

 
 الغير مهني التعامل بشأن إصدار تحذير رسمي (خ
أصدرت اإلدارة والتدابير االدارية بالمصرف،  اجعة الجزاءاترماًء على قرار لجنة بن

في ني لسلوكها الغير مه وذلك 2019ديسمبر  10بتاريخ ة لى شركة مدرجإتحذير رسمي 
، الرقابية مصرفال بمتطلباتوبالتالي عدم االمتثال  المصرف المركزيتعاملها مع 

  .حواذستاال اتعمليبباألخص فيما يتعلق 
 

 عن التداول  تقالوقف المؤ (د
 م توضيح عنتى يتم إستالح المدرجة التالية اتتعليق التداول على الشركب قام المصرف

 :معلومات جوهرية

 لشركة المدرجةا
 يخ:تار

 إعادة التداول تعليق التداول

 المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب
14-May-19 7-Oct-2019 
21-Apr-19 22-Apr-19 

 Mar-19 17-Mar-19-17 شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب
 Aug-19 15-Aug-19-15 ين ش.م.بالبحر -مصرف السالم 

 Nov-19 5-Nov-19-4 بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب
 

 
 

https://www.bahrainbourse.com/suspension-of-trading-on-arab-insurance-group-bsc-1
https://www.bahrainbourse.com/press-release---resumption-of-trading-in-arig-shares?month=0&year=0&company=0
https://www.bahrainbourse.com/suspension-of-trading-on-arab-insurance-group-bsc-1
https://www.bahrainbourse.com/resumption-of-trading-on-arab-insurance-group-bsc-1
https://www.bahrainbourse.com/suspension-of-trading-on-ithmaar-holding-bsc?month=3&year=2019
https://www.bahrainbourse.com/resumption-of-trading-on-ithmaar-holding-bsc?month=3&year=2019
https://www.bahrainbourse.com/suspension-of-trading-on-al-salam-bank-%E2%80%93-bahrain-bsc?month=8&year=2019
https://www.bahrainbourse.com/resumption-of-trading-on-al-salam-bank-%E2%80%93-bahrain-bsc?month=8&year=2019
https://www.bahrainbourse.com/suspension-of-trading-on-bahrain-islamic-bank-bsc?month=11&year=2019
https://www.bahrainbourse.com/resumption-of-trading-on-bahrain-islamic-bank-bsc?month=11&year=2019
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 العمل الخليجي المشترك
 

 تكامل األسواق المالية بدول المجلسجتماع الثالث لفريق عمل استراتيجية اال
من و أالمالية ) سواقألتكامل ا تراتيجيةشاركت اإلدارة في االجتماع الثالث لفريق عمل اس

، حيث 2019يل رإب 10 يعادلهم( بدول المجلس، المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ
مل عليها في الفترة القادمة لتسهيل المبادرات واالولويات التي يجب الع تم من خالله رفع قائمة

لى بدول المجلس إالية مسواق الل بين االاإلجراءات وخدمة المواطن الخليجي وتحقيق التكام
الذي تم  ا،هاجتماعلجنة رؤساء هيئات األسواق المالية )أو من يعادلهم( بدول المجلس في 

 .2019مايو  2عقده بتاريخ 
 

هيئات األسواق المالية )أو ما يعادلهم( بدول مجلس  االجتماع الثامن عشر للجنة رؤساء
 التعاون الخليجي

و من يعادلهم( أاألسواق المالية ) لرؤساء هيئات ن عشرمماع الثافي االجتشاركت اإلدارة 
عليه خالل  أبرز ما تم االتفاقو، 2019مايو  2تاريخ بدول المجلس، المنعقد بسلطنة عمان ب

 االجتماع:
النموذج الموحد لطلب المعلومات المعد من قبل مصرف البحرين المركزي اعتماد  (أ

، على ةاسترشاديالتفاهم بصفة ب مذكرة جت بمودل المعلوماضمن إطار التعاون وتبا
ًا وصياغيًا، وفقًا يلغون تقوم األمانة العامة وبالتنسيق مع المصرف بمراجعته أ

 ثارتها الدول األعضاء.أللمالحظات التي 
الطالع على توصيات فريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول بعد ا (ب

بين  (Passporting)بادل االعتراف المتمبادرة  ىية عللفترة الحالالمجلس، التركيز في ا
 دول المجلس. 

 
 بالمملكة العربية السعودية للمااالجتماع الثنائي مع هيئة سوق ا

صرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية إلدارة في اجتماع مشترك بين مشاركت ا
اء من ي ضم أعضذ، والوفد المملكة، وقد ترأس سعادة المحافظ 2019يونيو  18بتاريخ 

تطوير  قشةل اإلدارة والمدير التنفيذي لبورصة البحرين، حيث تم خالل االجتماع منافريق عم
وفتح آفاق جديدة لبورصة  ألسواق المالية بين الجانبين،سبل التعاون فيما يخص تكامل ا

 البحرين والسوق المالية السعودية )تداول(.
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 ة بدول المجلسألسواق الماليتكامل ا ةاتيجييق عمل استراالجتماع الرابع لفر
و من أمل األسواق المالية )اتك شاركت اإلدارة في االجتماع الرابع لفريق عمل استراتيجية

، حيث 2019أغسطس  1بدول المجلس، المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ  يعادلهم(
يق البيني لصناد الترخيص قتطبي اسة إمكانيةتم من خالله رفع ورقة عمل بشأن مشروع در

ادلهم( بدول عن يدول المجلس إلى لجنة رؤساء هيئات األسواق المالية )أو ماالستثمار ب
 .2019أكتوبر  27، الذي تم عقده بتاريخ تماعهااجالمجلس لمناقشتها في 

 
 ( بدول مجلساالجتماع التاسع عشر للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية )أو ما يعادلهم

 جيون الخلياالتع
 (لهمو من يعادأع التاسع عشر لرؤساء هيئات األسواق المالية )ارة في االجتماشاركت اإلد

. ومن أبرز ما تم االتفاق عليه 2019اكتوبر  27بتاريخ بدول المجلس، المنعقد بسلطنة عمان 
جلوس ية بدول المتكليف فريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالخالل االجتماع هو 

مة لألسواق المالية بدول المجلس بالبدء بإعوداد خطة ن الجهات المنظالقانونيين م بمشواركةو
بدول المجلس. كما  (Passporting)اديق االستثمار لتنفيذية لتطبيق الترخيص البيني لصنامل الع

ق ف هيئة أسواشاركت الدول األعضاء مالحظاتها حول سير العمل بمذكرة التفاهم وتم تكلي
لممثلي القطاعات القانونية بالجهات المنظمة  منصة )مجموعة( الكويت بتشكيلل بدولة االم

علومات والمشاركة في األنشطة المشتركة ة بدول المجلس، لتبادل الخبرات والميماللألسواق ال
 لس.خاصًة في مجال تطوير التشريعات القائمة لتحقيق تكامل األسواق المالية بدول المج

 
مالية )أو ما يعادلهم( بدول المجلس ئات األسواق الترك لرؤساء هياني المشثاع الاالجتم

 بدول مجلس التعاون (صاتورؤساء أسواق )البور
و من يعادلهم( أي االجتماع الثاني المشترك لرؤساء هيئات األسواق المالية )شاركت اإلدارة ف

، 2019اكتوبر  27اريخ تمان بقد بسلطنة عورؤساء أسواق )البورصات( بدول المجلس، المنع
لبورصات اين ب (Passporting)تم االتفاق على تفعيل االعتراف البيني  وخالل االجتماع

 ومبدأ المجلسآلية للمقاصة المركزية باألسواق المالية بدول  راسةالخليجية وتمت مناقشة د
 .(KYC)اعرف عميلك 

 
المالية بدول نظمة لألسواق لجهات المارات ء مجالس إدااالجتماع الثامن للجنة الوزارية لرؤسا

 المجلس 
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للجنة كزي في االجتماع الثامن رلمشاركت اإلدارة بحضور سعادة محافظ مصرف البحرين ا
المنعقد ، رية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلسالوزا

هو  خالل االجتماعفاق عليه تاال أبرز ما تم ، ومن2019اكتوبر  28بسلطنة عمان بتاريخ 
بيق الترخيص البيني طت تدشين بوابة التدريب اإللكترونية المشتركة والموافقة على البدء في

ادية ار والخدمات التابعة لها. كما تم االتفاق على استمرار العمل بصفة استرشلصناديق االستثم
أهمية والتأكيد على ل المجلس وة بدسواق الماليلكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل األ

منظمة لألسواق لا التنسيق بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والجهات
 المالية.

 
 السعودية  من إدارة مراقبة األسواق المالية لهيئة السوق المالية بالمملكة العربيةزيارة وفد 

مالية السعودية شركة السوق الالمالية و لسوقإلى هيئة ا قام وفد من اإلدارة بزيارة استطالعية
ى الممارسات المتبعة لع ، وذلك لالطالع2019نوفمبر  19 -17)تداول( خالل الفترة 

 فيذ.التجربة الرقابية للجهتين، وباألخص في مجال رقابة السوق والتحقيق والتنواالستفادة من 
 لمجلسية بدول اللمامل األسواق ااالجتماع الخامس لفريق عمل استراتيجية تكا

لية اممن المصرف في االجتماع الخامس لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق ال شارك وفد
، 2019ديسمبر  12-11األمانة العامة بالرياض بتاريخ  بدول المجلس والذي تم عقده بمقر

اديق نلص ترخيص البينيمسودة خطة العمل التنفيذية والبرنامج الزمني لتطبيق الوتمت مناقشة 
  جلس.تثمار بدول الماالس

 
 ي سلطنة عمانف مشاركة إدارة مراقبة األسواق المالية في ورشة الرقابة والتفتيش

ن من شخصين من قسم البحوث وحماية المستثمر بإدارة مراقبة قام وفد المصرف والمكو
ل ظمة من قبنالمكات المدرجة المالية بالمشاركة في ورشة الرقابة والتفتيش على الشر سواقاأل

 ك، وذل2019نوفمبر  7-6ة لسوق المال في سلطنة عمان والتي ُعقدت في يومي الهيئة العام
تماع الثامن عشر للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية )أو لما تم االتفاق عليه في االج تنفيذًا

ش على يلتفتالرقابة وا عرف على آلياتتهم( بدول المجلس. والتي تم من خاللها المن يعادل
 .الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمانوالتي تقوم بها  شركات المدرجة،ال

 
 ةمؤسسات الماليلا ةإدارة مراقب
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 وهيالمالية،  من المؤسساتعدد  مراقبة على مراقبة المؤسسات الماليةمهام إدارة  تشتمل
 أ وبلفئتين ا هدُعمي خدمات الركات الصرافة ومقدوش 3و 2و 1ات فئالشركات االستثمار 

 جيل.  التسباإلضافة إلى مقدمي الخدمات اإلدارية و التمثيلية للشركات االستثماريةب والمكات

إلزام الشركات المرخصة الخاضعة  على ياتها الرقابيةوتحرص اإلدارة من خالل مسؤول
تلك ب تعلقةألنظمة الممصرف البحرين المركزي باإلضافة إلى ا قاعدةمتطلبات لرقابتها بتطبيق 

 الخامس.والرابع مجلد التوجيهات من خالل شركات ال
 

محليًا سجيل الصناديق االستثمارية المنشأة ص وتباإلضافة إلى ذلك تعنى اإلدارة بترخي
 مجلدالمدرجة في  للقواعدوالمنشأة خارج المملكة.  حيث تتم عملية مراقبة الصناديق تبعًا 

 اعي.ار الجمالستثمبصناديق ا والخاص السابع التوجيهات
 

ات شركنهجها المتبع في مراقبة ال 2019خالل عام  ارة مراقبة المؤسسات الماليةواصلت إد
قابية، كالتقارير التحليلية والتفصيلية للشركات وعقد عبر استخدامها مختلف األدوات الر

ع والتنسيق ن القطاالشركات المرخص لها وطلب المعلومات م اتإداراالجتماعات مع 
اإلضافة إلى المراقبة المستمرة لوضع الشركات عن طريق ارات المصرف، بلي مع إدالداخ

 ادل المراسالت.وتبالتواصل المستمر 
 

ها الرقابي على قطاع الصناديق االستثمارية الجماعية، دأبت اإلدارة على وباالستناد إلى دور
 لكتامتثال وضمان تثمارية االس اع الصناديققط لمراقبةاستخدام أدواتها الرقابية والتنظيمية 

لق بالصناديق متعوال بعالسا مجلد التوجيهاتللوائح والتوجيهات المدرجة ضمن الصناديق 
 .التنظيمية األخرى ذات الصلة قواعدباإلضافة إلى ال ،الجماعيةاالستثمارية 

 

 األوراق االستشارية
 

م من قبل ص لهمرخاللجميع ورقة استشارية  2019يونيو  26في  أصدر المصرف
شأن مسودة قانون التجارة اإللكترونية، وذلك ألخذ رأي المرخص لهم في المصرف، وذلك ب

 ى مسودة القانون.تومح
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بخصوص إجراءات الحظر  2019يوليو  21رقة استشارية بتاريخ كما أصدر المصرف و
 التعامل مع ، وذلك ألخذ رأي المرخص لهم في إجراءاتالعمالءحسابات وأصول على 

 ها. وطلبات تقديم معلومات عنمالء الع وأصول اباتات حظر حسطلب

ية، للشركات االستثمار 2019ديسمبر  30خ ريذلك أصدر المصرف ورقة استشارية بتاك
التسهيالت االئتمانية وتقديم االستشارة "ترتيب  وذلك ألخذ رأي تلك الشركات في إضافة نشاط

   علقة بها.المت، والقواعد بشأن التسهيالت االئتمانية"
 

 التعاميم
 

موجه وال EDFIS/C/009/2019التعميم رقم  2019في يناير  أصدر مصرف البحرين المركزي
 ،الرقمية المالية اتاالستشاربيتعلق  فيماالقواعد المقترحة بشأن  شركات االستثمار، إلى جميع

 دابير.لتالقواعد وا دابير األمن السيبراني، وذلك ألخذ رأي الشركات في تلكتو

 جميع موجه إلىوال EDBS/KH/C/19/2019 رقم تعميمال 2019س في مار المصرف رأصد
 األفراديتعاملون مع  نيذال لهم المرخص ه يتوجب علىبالغهم بأنوذلك إل صرف،الممرخصي 

 المشروع الوطني للتعرف على العمالء إلكترونيًا لمشاركة في باوالشركات المحلية 

“e-KYC Project”. 

 EDFIS/C/031/2019 ، وهو تعميم رقم2019مارس ف تعميم آخر في د اصدر المصروق
هد ومقدمي خدمات الُعمي شركات الصرافة ومقدوستثمار، كات االموجه إلى جميع شروال

 المساهمينالتعامل مع  التعميم على جميع الشركات أعالهالخدمات اإلدارية والتسجيل. ويحظر 
تفصل تلك قائمة مصرف بشركات موافاة العلى تلك ال متعمييفرض ال ماك المسيطرين،

 التعامالت. ء تلك والخطة المقترحة إلنها إن وجدت، التعامالت

 

 التوجيهات مجلدوتحديث القواعد 
 

تطوير وتحديث القواعد والقوانين  2019المالية خالل عام واصلت إدارة مراقبة المؤسسات 
عمول بها أو استحداث ح والقوانين المتحديث اللوائالل ص لها من خالمتعلقة بالشركات المرخ

 لوائح وقوانين جديدة.
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ن التحديثات للتوجيهات، منها ما عض المبادرات وتم إصدار عدد مبدء ببوقد تم خالل العام ال
 يلي:

 مجلد التوجيهات الرابع
 

مة وذلك األنظالقواعد و يقوم المصرف بمراجعة وتحديث فيما يتعلق بمجال شركات االستثمار،
 ع المالي وأفضل الممارسات الدولية. ضوء تطورات القطافي 

واشتملت  .2019العام  ير وأبريل ويوليو وأكتوبر منفي ينا أصدر المصرف تحديثات فصلية
 اآلتي: تحديثات علىال

تحديث على فصل سلوكيات  2019في يناير  يأصدر مصرف البحرين المركز •
في  والوساطة ن خدمات السمسرةالذين يقدمولهم  المرخص لبةمطايتضمن ، العمل

المنصوص الوساطة وسمسرة بااللتزام بجدول رسوم ال في مملكة البحرين العمالت
   التوجيهات.لد عليها في مج

لمجلد التوجيهات  فصاًل جديدًا 2019 أبريلفي  مصرف البحرين المركزي استحدث •
التعديالت ذات ض كما أصدر بعمية، مالية الرقاالستشارات البتقديم  يختصالرابع، 

 ر األمنفيما يتعلق بتدابي المخاطرإدارة التراخيص، وفصل فصل الصلة على 
مع العاملين في  عملية التشاور بعد المصطلحات، وذلكقائمة وكذلك على  السيبراني

  قطاع شركات االستثمار.

 ،يطرينلمسن االمساهميع التعامل ماشتمل تحديث أبريل على إضافة متطلب حظر  •
  نهاء أي تعامالت مع المسيطرين، إن وجدت. وب وضع خطة عمل إلووج

ة بتعريف أكثر شمواًل، دال تعريف عضو مجلس اإلدارعلى استب أشتمل تحديث يوليو •
متطلبات استمارة طلب الترخيص إلكترونيًا باإلضافة إلى جميع  ومتطلب تقديم

قة مصرف البحرين ذ موافأخ ث متطلبرف باستحدا. كما قام المصىالترخيص األخر
 .  3لفئة مركزي المسبقة قبل توزيع أية أرباح من قبل شركات االستثمار اال

مفاده أنه يجب على  ًامتطلب أكتوبرفي شهر  يأضاف مصرف البحرين المركز •
غرامات مالية يتم دفعها إلى مصرف ة جميع شركات االستثمار اإلفصاح عن أي
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ألسباب التي أدت إلى فرض ، مع تحديد المدققةالمالية القوائم في ا مركزيالالبحرين 
 لمركزيتلك الغرامات من قبل مصرف البحرين ا

مصرف البحرين المركزي بتعديل المتطلبات المتعلقة قام  فقد ذلك،إلضافة إلى با •
البات متطلبات كفاية رأس المال فيما يتعلق بالمطبما فيها ، الشركات رأس مالبكفاية 
، والمنظمات الدولية ،قطاع العامال وشركات وهيئات، ةالسيادي الكياناتعلى 

 ددة األطراف.لتنمية متعا المصارف المركزية ومصارفو

 
  يهات الخامسمجلد التوج

 

 شركات الصرافة قطاع يف التطورات 
 

، 2010من إصدار جميع الفصول المعنية بشركات الصرافة في شهر اكتوبر  االنتهاءبعد 
 من المصرف.  الصادرة توالتوجيها بالقواعد االلتزامب القطاع استمر

جوب وضع خطة عمل إلنهاء وو ،طرينلمسيالمساهمين االتعامل مع تم إضافة متطلب حظر 
 .2019في أبريل وذلك  أي تعامالت مع المسيطرين، إن وجدت

 

افة باإلضيص إلكترونيًا متطلب تقديم استمارة طلب الترخإدراج وأشتمل تحديث يوليو على 
باإلضافة إلى ذلك، قام مصرف البحرين المركزي . ىص األخرجميع متطلبات الترخي إلى

 مع األقسام األخرى من مجلد التوجيهات.حفظ السجالت لتكون متوافقة  متطلباتبتعديل 

مفاده أنه يجب على جميع شركات  ًامتطلب أكتوبرفي شهر  أضاف مصرف البحرين المركزي
في القوائم  ى مصرف البحرين المركزيات مالية يتم دفعها إلغرامة اح عن أيلصرافة اإلفصا

غرامات من قبل مصرف التي أدت إلى فرض تلك ال يد األسبابالمالية المدققة، مع تحد
 البحرين المركزي

 

  المالية األدواتومسجلي  اإلداريةالخدمات مقدمي في قطاع  طوراتلتا
 

عمل إلنهاء  ووجوب وضع خطة ،سيطرينلمين االمساهم التعامل معر تم إضافة متطلب حظ
 .2019ل في أبريك وذل أي تعامالت مع المسيطرين، إن وجدت
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الترخيص إلكترونيًا باإلضافة اج متطلب تقديم استمارة طلب شتمل تحديث يوليو على إدروأ
 . ىإلى جميع متطلبات الترخيص األخر

نه يجب على جميع فاده أم ًامتطلب شهر أكتوبرفي  أضاف مصرف البحرين المركزي
ي القوائم ف ين المركزيغرامات مالية يتم دفعها إلى مصرف البحر ةات اإلفصاح عن أيالشرك

األسباب التي أدت إلى فرض تلك الغرامات من قبل مصرف ققة، مع تحديد المالية المد
 .البحرين المركزي

 
 ةالمكاتب التمثيلي التطورات في قطاع

 

ًا باإلضافة إلى جميع متطلبات طلب الترخيص إلكتروني ستمارةب تقديم اإدراج متطل تم
 . 2019في يوليو  ىالترخيص األخر

 الجماعيةستثمار ناديق اإلفي قطاع ص اتالتطور: السابع توجيهاتال مجلد
 

، بالتأكد من التزام الصناديق االستثمارية المنشأة محليًا 2019استمرت اإلدارة خالل عام 
جنبية، بمتطلبات مجلد ناديق االستثمار األلية التي تقوم بتسويق صالما والمؤسسات والمصارف

 .2012صداره في ابريل والذي تم إ التوجيهات السابع

منشًأ  استثماريًا صندوقًا 41 بتسجيل 2019 قد قام مصرف البحرين المركزي خالل عامو
 يين.محل ينن استثماري، وصندوقيالبحرين بهدف التسويق في البحرينمملكة خارج 

 

 نضباط السوقتعزيز الشفافية وا

مراقبة المؤسسات المالية  دارةتعزيز الشفافية واالنضباط في السوق، تسعى إ ومن منطلق
شفافية المعلومات المطروحة للعامة وتقديمها في التوقيت المنصوص عليه في مجلد  لضمان

 لوبة من قبل للمصرف. المطر يع التقاريالتوجيهات باإلضافة إلى ضمان التزام القطاع بجم

النضباط في ية والقواعد واألنظمة التي تعزز من مستوى الشفافواصل اإلدارة مراجعة اتو
 السوق بشكل مستمر.

 التفتيشإدارة بالتنسيق مع  مراقبة المؤسسات المالية قامت إدارة السوق،ضمان االنضباط في ل
يق تسويق صنادب تقوملية التي مات العض المؤسساإلجراء عمليات تفتيش موضوعية على ب
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تقدم لمالية التي سسات اإضافة إلى عدد من المؤ البحرين،لجماعية في مملكة االستثمار ا
، على سبيل المثال ال الحصر، مدراء المحلية الجماعية االستثمار ديقالصن الخدمات

 المالية.هد الُع أمناءو الصناديق، أمناء حفظ الصناديق االستثمارية،

في أداء أدوارهم ومسؤولياتهم  المؤسسات المالية فعاليةمدى خطة التفتيش هذه إلى تقييم  تهدف
 .عبالتوجيهات السالتنظيمي لمجلد الهم اوامتث

ومن جانب آخر تحرص اإلدارة على التزام صناديق االستثمار باإلفصاح عن الحد األدنى 
افظة على مستوى عالي من المحوذلك بغرض للمعلومات المطلوبة في مذكرة االكتتاب، 

 افية.الشف

لقواعد التي تنظم عملها بموجب استثمار الجماعي إضافة الى ذلك، فإنه يتطلب من صناديق اال
ة اإلفصاح ألصحاب الوحدات عن أية تعديالت على مذكرة االكتتاب خالل وقت محدد ضرور

 من إجراء تلك التعديالت.

يع األوقات، إضافًة متعلقة ألصحاب الوحدات في جمالمات احة المعلووتسعى اإلدارة لضمان إت
 ة منتظمة.ثماراتهم في الصناديق، بصورلقة باستالمعلومات المتعإلى إخبار أصحاب الوحدات ب

 

 

 جرائم غسيل األموال ومنهاخفض احتمالية استغالل التراخيص الرتكاب الجرائم المالية 

ب حيث لرابع والخامس إلى هذا الجانا يهاتمجلد التوجيتطرق فصل الجرائم المالية من 
المركزي والمختصة البحرين مصرف  ىتخضع الشركات المرخصة لمراقبة إدارة المتابعة لد

 مجال.في هذا ال

ي هذا الشأن كما تحرص تقوم إدارة مراقبة المؤسسات المالية بالتعاون مع إدارة المتابعة فو
لرقابتها ع المؤسسات المالية الخاضعة ميفي جل األموال على تعيين ضابط التبليغ عن غسي

 المهمة. مؤهاًل لتلكعلى أن يكون 

ستثمار الجماعي، تحرص اإلدارة غسيل األموال لصناديق اال ات مكافحةفيما يتعلق بمتطلب
على أن تكون الصناديق االستثمارية إما مرخصة أو مسجلة لدى المصرف قبل تسويقها في 

م بقانون مملكة البحرين المرخصة أو المسجلة بااللتزايق صناد. وتلزم المملكة البحرين
 لمكافحة غسيل األموال.
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 التأمين قطاعمراقبة 

ن بالمصرف بإخضاع مرخصي التأمين إلى جملة من الخطوات إدارة مراقبة التأمي امتق
 وهي:الوضع المالي لصناعة التأمين متانة واستقرار من االحترازية للتأكد 

 

االجتماع لبيانات المالية األولية وأمين المحلية تزويده بات التشركاف من طلب المصر -
عرض البيانات ة إن دعت الحاجة قبل شركالخارجي لل مع المصرف بحضور المدقق

 المالية على مجلس اإلدارة للموافقة عليها.

 

على أداء استالم تقارير شهرية من شركات التأمين حول استثماراتها وذلك للوقوف  -
 ارية لكل شركة.ستثمة االلمحفظا

 

ت يهامجلد التوج لمتطلبات ولوائح ة وذلك امتثااًلالتقارير الدورية المطلوب مراجعة -
من تطبيق الرقابة المثلى على الشركات المرخصة والتحقق من مدى  الثالث وذلك للتأكد

ية الصادر التزامها بمتطلبات قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المال
مصرف البحرين توجيهات الثالث الصادر عن ومجلد ال 2006( لسنة 64رقم )نون بالقا

 أن.المركزي في هذا الش
 مسيطرعلى الف اإلنكشا

 

يطر وحثت هذه تعامل مع المسال، توجيهات خاصة تتعلق ب2019مصرف في مارس أصدر ال
ير و غأ باشرةطر بصورة ممين باالمتناع عن التعامل مع المسيأالتوجيهات مرخصي الت

ت التابعة والمرتبطة بالمسيطر. حيث طلب المصرف من جميع باشرة بما في ذلك الشركام
لمعامالت مع المسيطر وخطة عمل من أجل معالجة ليم قائمة تضم جميع اتسمين أخصي التمر

 شخاص المعنين في المصرف. ي وقت محدد باالتفاق مع األهذا الشأن ف
ات التأمين بإصدار توجيهات إلى شرك 2019بتمبر في س ين المركزيقام مصرف البحر

حقة وتسوية المبالغ المست عمليات تحصيل بضرورة اإلسراع والتنسيق فيما بينها فيما يخص
وما قبلها، أو تقييدها كمخصصات  2018سنة ل بينها والخاصة بتعويضات مطالبات السيارات

 .محددمضمحلة في حال عدم تسويتها بالموعد ال
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 مين أمة ومجلد التنظعلى األيثات تحد

مصرف البحرين أصدر  لوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية:فصل جديد إطالق  •
بوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية ضمن واعد المتعلقة لمركزي فصاًل حول القا

صول على بعد الح 2019مجلد التعليمات الثالث الخاص بقطاع التأمين في أغسطس 
وذلك قبل إصداره  2019ادرة في أبريل لى الورقة االستشارية الصع عالقطا حظاتمال

 ة.بصورته النهائي

 
 لكفاءة" من دليل التأمين اإلرشادي )المجلد الثالث(:التدريب واشأن فصل "برقة استشارية و •

يب والمتعلقة في مقترح فصل "التدر 2019أصدر المصرف ورقة استشارية في ديسمبر 
 مثلض الفصول ذات العالقة مقترح تعديل على بع أيضًا منذي يتضة" والوالكفاء

‘Authorization (AU)’ و ‘High-Level Controls (HC)’قوم مصرف . وبدوره سوف ي
هذا  ،2020عام البحرين المركزي بمراجعة مالحظات المرخصين في الربع األول من 

مع ت العالقة ت ذاالالتعدية وبعض يب والكفاءن يتم إصدار فصل التدرأويتوقع المصرف 
 .2020عام من ربع األول نهاية ال

 
أكتوبر  15بتاريخ ف مصرالقام  (:17م )رق رير الماليةاتقالدولي لل المحاسبي المعيار •

جل أمين من أمين وشركات اعادة التألى جميع شركات التإ هبإصدار توجيهات 2019
( الذي سوف يدخل 17لية رقم )االم راريي للتقالدول اسبيالمح االستعداد لتطبيق المعيار

المعيار، فقد  هذاتطبيق األمثل لوحرصًا من المصرف على ال .2022حيز التنفيذ في يناير 
يتوجب على شركات التأمين حينها المصرف بتحديد ثالث مراحل وفترات زمنية  قام

 .المعياربتقديم تقارير للمصرف توضح مدى استعدادها لتطبيق هذا 
 

 

 في القطاع الماليالمشروعة لعمالء المرخص لهم  مصالححماية ال

حدة للتأمين الوثيقة الموشأن ب 2016( لسنة 23م )القرار رق إصدار 2016في يوليو  تم •
اإلجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث المركبات وكذلك إجراءات وضوابط التعامل 

ساهم  هذا وقد في الجريدة،ر لقرانشر هذا ا وثيقة وتملمع المطالبات المستندة إلى تلك ا



9201ي السنو التقرير  مصرف البحرين المركزي  

 

 رقابيةالاألنظمةالتشريعيةوتطوير: 3فصل ال 59

 

طالبات ة بملخاصى والمنازعات ابيق هذا القرار في تقليل وتسوية عدد كبير من الشكاوتط
 بات بين شركات التأمين وحملة الوثائق والمتضررين.المرك

وتم نشره في  2019( لسنة 50أصدر المصرف القرار رقم ) ،2019وفي سبتمبر 
مين اإلجباري عن المسئولية الوثيقة الموحدة للتأبتعديل ر لقراونص هذا ا ة الرسميةدالجري

عامل مع المطالبات ت وضوابط التراءان إجات من أجل تحسيالمدنية عن حوادث المركب
 المستندة إلى تلك الوثيقة.

 
قد شارف على االنتهاء من إصدار  2019لى أن المصرف في ديسمبر إوتجدر االشارة 

الحد  والتي تحدد فقد والتلفن الشامل على المركبات من الميللتأن الموحدة قة التأمييوث
بات والذي من المتوقع مل على المركالشامين ا الخاصة بالتأاألدنى للمنافع والمزاي

 .2020عام من  األولإصدارها في الربع 
 

لتأكد من لعلى مراقبة شركات التأمين  وقد كان مصرف البحرين المركزي حريصًا
المصرف. من  ةوالمعتمدالمعمول بها  الشكاوىو المطالبات إجراءات بيقتط التزامها في

 ،2019شركات التأمين في يوليو  يلمصرف مع ممثلفي ا المسئولينكبار هذا وقد اجتمع 
 وء شركات التأمين، حيث أكد مسئولوتناول االجتماع موضوع معالجة شكاوى عمال

لصادرة من المصرف في معالجة ئح اواالشركات باللزام جميع تالمصرف على أهمية ال
بي مع تلك اإليجاوالتعامل لبات لمطااشكاوى المستهلكين والسرعة في إجراءات تسوية 

 اوى.الشك
 

 2014تم اصدار قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في اكتوبر  •
تأمين ة العين المصرف وجمكمبادرة م بعد اعتماده من قبل مجلسي الشورى والنواب وذلك

 ق يهدف لتعويض المتضررين في الحاالت التالية:البحرينية إلنشاء صندو
 في الحادث وقت وقوعه. مركبة المتسببةيني للغطاء تأم وجود عدم -

 عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث. -

 ن.إفالس المؤّم   -

وانين المعمول القضى لتعويض بمقتها أداء ايإذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عل   -
 بها.
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 لشفافيةتعزيز ا

لعام اط سوق التأمين ي لنشالتقرير السنو 2019خالل عام إدارة مراقبة التأمين أصدرت 
باإلحصائيات الخاصة بأداء سوق وذلك لرفد المهتمين بصناعة التأمين في البحرين  2018

التأمين وإعادة التأمين ات شركج المالية لير النتائروتضمن التق ،2018و 2017التأمين لعامي 
حيث حرين. ة البأمين( في مملكتليدية وشركات التكافل وإعادة التكافل )حسب فروع الالتق

ما يقارب قد إرتفعت إلى  إلجمالية في مملكة البحرينأقساط التأمين االتقرير أن أوضح 
 .ون(ملي 268.65: 2017) 2018في عام دينار بحريني  مليون 284.02

 

 طريق إستخدام التقنيات الحديثة الخدمات المقدمة للمستهلك عندة جو تحسين

في إطار جهود  :الصحي التأمينت إدارة مطالباات وشرك شركات التامين لىإتوجيهات جديدة 
وتحسين خدمات التأمين  ومساعي المصرف نحو تطوير قطاع التأمين في مملكة البحرين

صرف على حرص الم راكز الصحية الخاصة،المت وي المستشفيالمستهلك فلالطبية المقدمة 
من قبل  ت التأمين الصحيطالباات المتعلقة بمالعمليرقمنة جديدة متعلقة باصدار توجيهات 

حملة وثائق التأمين لدى زيارتهم لمقدمي خدمات الرعاية الصحية دون الحاجة لحمل أي 
ق هذه العملية في موعد طبيوت ن يتم تنفيذأارة على يأثناء الزتقرير أو استمارات مطبوعة 

 .2020يونيو  1 أقصاه



 

 ارة االستقرار الماليإد 
 

إجراء البحوث والتحليالت بشأن القضايا  2019الي في عام ر المإدارة االستقراواصلت 
 ساسية التالية:ة أداء المهام األرالمتعلقة باالستقرار المالي كما واصلت اإلدا
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قتصادي التقرير اإلو ستقرار المالي النصف سنوياال يررتلفة مثل تقطبوعات مخمإصدار  •
 المحلية والدوليةترصد التطورات  التي الدورية األخرىسنوي باإلضافة إلى المنشورات ال
 الفصلية.ية مؤشرات السالمة المالك

 

من خالل  اجمع وتصنيف ونشر المعلومات اإلحصائية والبيانات المالية التي يتم إصداره •
 الشهرية.ية صائالنشرة اإلح

 
 Weekly) في النشرة األسبوعية الداخليةاالقتصادية العالمية أهم التطورات  رصد •

International Bulletin).  

 
اإلحصائية لضمان توفير البيانات المتعلقة  عملت اإلدارة على تحسين جودة البيانات •

مالية ال ساترية، والمؤساالستثما لبالشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات األعما
 اإلسالمية.

 
سح لي، مفي القطاع الماسنوية مثل مسح القوى العاملة راسات اإلستقصائية الإجراء الد •

ارف الدولية بالتعاون مع بنك الحوافظ المالية، والمسح الجغرافي للمص اإلستثمار في
 .(BIS)التسويات الدولية 

 

لي، ووكاالت التصنيف لدود اكصندوق النقالدولية ) التنسيق مع المؤسسات والوكاالت •
 ة للمصرف.الكيانات ذات األهمية بالنسب والتفاعل مع جميعني( اإلئتما

 
جديدة مثل لك ليشمل فصول االقتصادي لمملكة البحرين، وذقرير دارة بتطوير التقامت اإل •

الفصول الحالية  رإلضافة إلى تطوياالستثمار األجنبي المباشر وتحويالت العاملين.  با
 كة البحرين.تخصصية بالقطاع المالي لممل ن أكثرلتكو
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مارس هر شوالذي ينشر في النصف سنوي تقرير االستقرار المالي قامت اإلدارة بتطوير  •
 :ليكون أكثر شمولية من خاللوسبتمبر من كل عام 

o المال  سطاع التأمين وأسواق رأكقالمالي غير المصرفي في القطاع  تالتطورا غطيةت 

o ديثة لق بالتكنولوجيا المالية الحدة تتعوضع فصول جدي(Fintech)  والشمول المالي
(Financial Inclusion)  رانية والمخاطر السيب(Cyber Risk). 

 
 المخاطر إدارة المخاطر للقطاع المصرفي وتقدير لتعزيز الضغط اختبارات اإلدارة طورت •

المصارف وختلقة المصرفية الم لقطاعاتاعلى المحتملة. وتجرى اختبارات الضغط 
لتقييم قدرة القطاع المصرفي ور اإلطار وقد ُط  .(DSIB’s)ة النظامية المحلية ذات األهمي

 ًاساسيأ جزءوالتي تعد  لصدمات التي تلحق بالمالءة المالية والسيولةى الصمود أمام اعل
  وتشمل: من إدارة المخاطر

o اختبارات التحملsensitivity testing  الصدمات المالية على ثر أس والتي تهدف لقيا
  .رطمن الخالل النطر إلى بعض المخا لمصارفامتانة 

o لكليةاختبارات األوضاع الضاغطة ا macro stress testing متغيرات عدة على  ةوالمبني
 .وماليةاقتصادية 

 

ي في مملكة البحرين لتستمر اإلدارة بتنفيذ توصيات البرنامج الخاص بتقييم القطاع الما •
(Financial Sector Assessment Program-FSAP)  2017و 2016الذي عقد في عامي 

الدولي والعمل مع إدارات المصرف  صندوق النقدحيث تقوم اإلدارة بالتنسيق مع بعثة 
 .األخرى لمتابعة كافة المتطلبات المتعلقة بالبرنامج

 

o ء القطاع المالي سواء علىاتطوير أنظمة اإلنذار المبكر للتنبؤ بأد 
 و الكلي. أوى الفردي المست

o  ة خارطة المخاطرأداتطوير (Heat Map) ودراسة السالسل الزمنية لتحليل time 

series الزمنالمؤشرات في فترة من  رات المالية للمصارف ومقارنةللمؤشcross 

sectional. 
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o  الماليتطوير مؤشر االستقرار (Financial Stability Index) كأداة لنظام اإلنذار 
 .و تقلبات في النظام الماليأي مخاطر من خالل ما يعكسه من درجة أ المبكر

 

ضومان  إدارة االستقرار المالي على ة والمدفوعات فيالمالي مراقبة البنية التحتيةل قسم يعم •
  االقتصاد. الموارد بمثالية فيالتحتية المالية والمدفوعات لتخصيص  ةكفاءة ونزاهة البني

ى البنية التحتية عل  (PFMI)المالية للسوقمبادئ البنية التحتية  ان تطبيقكما يعمل علي ضم •
 اطر.المخ وإدارةالرفع  وأنظمةالمالية 

قبوة إلشوراف والمراعلوى ايعمل قسم اإلشراف ومراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات و
 كالتالي:

 :المراقبة والرصد خارج الموقع .1
والمراقبوة  ة،الدراسوات االستقصوائيشوتركين، ميانات الانات النظم، بدة بيمراقبة قاع
 المستمرة.

 
 :رصد في الموقعوال المراقبة .2

تعتبر "المسئولية ب: السولطات التنظيميوة واالشورافية  (BIS)ية الدولية لبنك التسو ًاوفق
جوراء عمليوات المعلومات واى ل علوحد صالحيات الرقابة للحصأوالرقابية والموارد" 

 .الضرورة دداث التغيير عنحإلموقع والتفتيش في ا
 
 
 لتعاونية:ا رقابةال .3

ل مصورف البحورين المركوزي التعاون مع اإلدارات والوحدات واألقسام األخرى داخ
يرها في جميع أنحاء العالم لتلبية احتياجوات غوالهيئات التنظيمية داخل مملكة البحرين و

ق لضمان عودم حودوث أي سيز التنالبنية التحتية المالية من الجمهور واالقتصاد وتعزي
 تعارض.

 
بيق عملية اإلشراف تط والمدفوعات في راقبة البنية التحتية الماليةد قسم اإلشراف وميعتمو •

التي أقرتها لجنوة نظوم  (PFMI)لألسواق المالية  حتيةمبادئ البنية التوالمراقبة الكلية على 
 . (BIS)ية في بنك التسويات الدول (CPSS)الدفع والتسوية 
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ين ى لدى مصرف البحرأخر تطورات وأنشطة .4
 المركزي

  الجديدة اخيصالتر
 

 وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار
 

 (RTGS  &SSSلمدفوعات والتسويات )انظام 
 

 (EFTSنظام التحويالت المالية اإللكتروني )    
 

   النقد إصدار
 

  التدريبية البرامج
 

 وماتالمعلمشاريع تقنية 
 

  يجالخاراالتصال  وحدة
 

  المركزي البحرين لمصرف التنظيمي الهيكل

لفصلا  

4 
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 جديدةلتراخيص الا
 

مرخصة  ةسسمؤ 12 وافقة على منحبالم 2019 لبحرين المركزي في عامف اقام مصر
 9، مقابل مملكة البحرين في نشطة الماليةمختلف األزاولة لم مقيدون جدد أشخاص 2و جديدة

 لرخصلبلغ العدد اإلجمالي  كما. 2018في عام مقيد  شخص 1وجديدة  رخصةمسسات ؤم
ديسمبر ر شهنهاية حتى  وأشخاص مقيدون رخصة 381ية المال اتلمزاولة الخدمالممنوحة 

 . 2018 مبراية ديسممنوحة حتى نه وأشخاص مقيدون رخصة 382مقارنة بو  2019
 

ختلف القطاعات المالية، كما هو مبين في ملهذا وقد تنوعت التراخيص الممنوحة، والصادرة 
 : دناهأ القائمة

 .)فرع(تجزئة تقليدي  مصرف - إلى (1
 ركة تأمين أجنبية.ش – يه ان فياس اانس كومباني اوف يوروب رانشوا اليف سيغن (2
 .اء التأمينوسط - ين ذ.م.مكليك للتأم (3
  وسطاء التأمين. –البحرين ذ.م.م.  سوق المال     (4
 للمبادئ اإلسالمية(. )وفقًا 1شركة استثمار فئة  –إبدار كابيتال ش.م.ب.)م(  (5
 .1تثمار فئة شركة اس -( متل ش.م.ب.)جلف ون كاب (6
 مكتب تمثيلي. - بيني الوطنييالبنك الفل (7
 ب(.الفئة ) – أمين العهدة - مبادرة ذ.م.م. (8

مقدم خدمة معلومات  –ي لشركة مساندة للقطاع الما - ترابط جيت واي ذ.م.م (9
 .خدمة مزودي الدفع( ومقدم AISPالحسابات )

مشغل  – ات المساندة للقطاع الماليالشركيص "رخت ودة ذ.م.م.بيهايف البحرين المحد (10
 منصات التمويل الجماعي".

مقدمي خدمات  –ركة مساندة للقطاع المالي )مقفلة(" ش ب بيمنتس ش.م.بتا شركة" (11
 الدفع.

 .3الفئة  خدمات األصول المشفرة –كة رين مانجمنت ذ.م.م. رش (12

 

 األشخاص المقيدون الجدد
 
 .ر أكتوريبيخ –س سشيزاس ماريو (1
 أكتواري. يرخب  -نعمان أفزل شيما  (2
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، كما هو مبين 2019صادرة في عام التراخيص ال مةصة قائاألنشطة المتخص توقد تصدر
 في الرسم البياني:

 

 
 

 ديدة حسب القطاعالزيادة في التراخيص الج
 

  البتكاروا الماليةوحدة التكنولوجيا 
 

بشأن إنشاء وحدة  قرارًا 2017ر ي أكتوبرف البحرين المركزي فمجلس إدارة مص أصدر
 دى "وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار"، فيما حدالمالية تسمجيا مجال التكنولو مختصة في

 المصرف أهداف هذه الوحدة كاآلتي:

 

المالي، ووضع أبحاث السوق حول االبتكارات التي تحدث في القطاع إجراء  •
 جيا الناشئة.تكنولوستفادة الفعالة من الستراتيجيات لالا

جيا المالية وتعزيز االستقرار م بيئة التكنولوتي من شأنها دعوضع السياسات التنظيمية ال •
 المالي. 

العمل جريبية للتكنولوجيا المالية، وي فحص طلبات االنضمام للبيئة الرقابية التفالمساهمة  •
 تم الموافقة عليها. للطلبات التي ةلعملية الرقابيعلى إدارة ا



9201السنوي  التقرير  مصرف البحرين المركزي  

 

ى لدى مصرف البحرين المركزية أخرتطورات وأنشط: 4الفصل  68  

 

و أنها من المزمع احتضا المبتكرة والتيو أو المنتجات الجديدة أدراسة الخدمات تحليل و •
و من قبل شركات من المزمع أن أ فتوفيرها من قبل شركات مرخصة من قبل المصر

 ا من قبل المصرف. يتم ترخيصه

ذات والمواضيع  يخص المشاريع ارات المصرف فيمالتواصل والتنسيق مع مختلف إدا •
 وجيا المالية.بالتكنولصلة 

لتبادل الخبرات في مجال  ظمات رقابية دوليةدات مماثلة ومنالتواصل والتنسيق مع وح •
 البتكار.االتكنولوجيا المالية و

وخليج البحرين  (Bahrain EDB)للتنمية االقتصادية التواصل والعمل مع مجلس البحرين  •
ة التكنولوجيا المالية في طوير بيئلدعم ت (Bahrain Fintech Bay)لية ماللتكنولوجيا ال

  البحرين.

 

ولوجيا الماليةريبية للتكنة التجالبيئة الرقابي  

 التجريبيةعمل البيئة الرقابية  ، إطار2017يو اأصدر مصرف البحرين المركزي في م
(Regulatory Sandbox Framework) ( 39رار رقم )ق 2017يونيو  في أصدر المصرفو

الية، لتكنولوجيا المفحص طلبات البيئة الرقابية التجريبية لل لجنة ، بشأن تشكي2017لسنة 
لتجريبية لبيان مدى توافقها اللجنة بفحص طلبات االنضمام إلى البيئة الرقابية حيث تختص ا

 حددها المصرف المركزي في هذا الشأن.مع الشروط التي ي

لية في مملكة ات الماقطاع تكنولوجيا الخدمرف نحو تطوير صهود ومساعي المفي إطار ج
 وخارجيًا د من االجتماعات داخليًابعقد العديعنيين التنسيق مع المالبحرين، استمرت الوحدة ب

وشرح عملية تقديم  يبيةات واألفراد بإطار عمل البيئة الرقابية التجركبشأن تعريف الشر
بية تجريضمام للبيئة الرقابية اللالن طلبًا 78ف حتى تاريخه حيث استلم المصرالطلب، 

 آلتي:للتكنولوجيا المالية وذلك على النحو ا
 
لبيئة ا، بعد أن تم دراستها ومناقشتها في لجنة فحص طلبات ًاطلب 44ة على لموافقا •

 طلبات قيد الدراسة. 3، كما أن لدينا التجريبية للتكنولوجيا المالية

معايير ت ولعدم تناسبها مع متطلبا تراخيص نظرًاالإلى إدارة  تطلبا 10 توجيهتم  •
 تجريبية.اإلطار التنظيمي للبيئة الرقابية ال
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ة الرقابية ئدم استيفائهم للمتطلبات المنصوص عليها ضمن إطار البيطلبات لع 7ض تم رف •
 التجريبية.

 بناًء على رغبة المتقدمين بالطلب. طلبات 5تم إلغاء  •

 ألسباب مختلفة.التراخيص  ارةت من قبل إدطلبا 9تم تعليق  •

كة شر مابية، وهلرقابية التجريابنجاح مرحلة البيئة  بعد أن أنهوا اتشرك ثثالتم تخريج  •
وشركة  ”Rain Financial“شركة ، ابوابة ترابط المندرجة تحت شركة المؤيد للتكنولوجي

“Belfrics Middle East W.L.L.” . 


عدة مشاريع  نفيذالمالية واالبتكار، تم تلتكنولوجيا ا مالي في مجالكجزء من تطوير النظام ال
 ولوجيا المالية واالبتكار.التكن في مجالوائح المناسبة من أجل وضع الل 2019خالل عام 

 
 ”Open Banking“وحة تالخدمات المصرفية المف

 

الخدمات عملت الوحدة عن كثب مع وحدة السياسات الرقابية لوضع خطة بناءة لتنفيذ 
المصرفية المفتوحة الخدمات ريق عمل في ف تشارك الوحدة كعضووكما ية المفتوحة رفالمص

”Open Banking Committee”. 

 
 ”Robo-Advisory“استشارات استثمارية عن طريق المستشار اآللي ت حول هايتوج

 
ات استشارة تتضمن مسودة توجيهات حول "ر ورقة استشاريإصدا فيالوحدة  شاركت

إصدار  ، حيث تم2019ناير ي في ”Robo-Advisory“ "اآلليطريق المستشار استثمارية عن 
 .2019فبراير  25في  النهائيةالتوجيهات 

 

  ”Insurance Aggregators“ وسطاء التأمين عبر المنصات االلكترونيةهات حول توجي

 

" يةنر المنصات االلكترووسطاء التأمين عبسودة توجيهات حول "م إعداد فيحدة الو شاركت
"Insurance Aggregators"  لطرح مسودة التوجيهات على لجنة  استعدادًا ،2019في مارس

 .ناقشةمالسياسات الرقابية لل
 14في  "المنصات االلكترونيةوسطاء التأمين عبر " وإصدار التوجيهات النهائية لتم 

 .2019س أغسط
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 ”Crypto-asset trading platforms“" رةمشغلي منصات األصول المشفحول " هاتتوجي

 والتيوجيهات النهائية حول "مشغلي منصات األصول المشفرة" الت الوحدة في وضع شاركت
بعد دراسة مالحظات القطاع المالي على الورقة االستشارية ، 2019فبراير  21في ت رأصد

 .2018صدارها في ديسمبر تم إ يالت هات(التوجي)مسودة 

 

 ”Digital Banks“ قميةالر البنوك

ع مسودة توجيهات خاصة لترخيص البنوك لوض ض دراسة مبدئيةعرإعداد وبقامت الوحدة 
تعكف الوحدة في التنسيق مع وحدة  على الدراسة، وبناًء .”Digital Banks“الرقمية 

ص البنوك الرقمية لعرضها على هات خاصة لترخيالسياسات الرقابية في وضع مسودة توجي
 لسياسات الرقابية. لجنة ا

 
 ئمةريع القاالدراسات والمشا

 
 على دراسة بعض المشاريع ذات االهمية ومنها ما يلي: ا  حالي دةالوح تعكف فيما

 

 ات القوانينتحديث

 ”Stable Coins“الوحدة بإعداد وعرض دراسة حول "العمالت المشفرة المستقرة"  قامت •
خطوة جيهات للبت في الالتوي وتنتظر الوحدة أثيراتها المحتملة على قطاعنا المالومدى ت

 .وصقبلة بهذا الخصالم
لترخيص ت خاصة الوضع مسودة توجيه ةعلى إعداد دراسة مبدأي عكف الوحدة حاليًات •

 .”Tokenized Assets“"مشغلي منصات تداول األصول الرمزية" 

 .”Digital Sandbox“ق بيئة رقابية رقمية إطالدراسة حول تقوم الوحدة بإعداد  •

تجريبية بما يتعلق ة الالبيئة الرقابيالخاصة ب تحديث التوجيهات في تعكف الوحدة •
ريبية والتي تتضمن متطلبات اعرف ية التجببالمتطلبات الرقابية لشركات البيئة الرقا

تماعي ت التواصل االجل اإلعالمية وشبكائوساالواإلعالنات عبر شتى  KYCعميلك 
تبار نماذج لمسموحة الخالفترة الزمنية اوير الدورية لتقارباإلضافة إلى متطلبات تقديم ا

 ال في البيئة التجريبية.عماأل
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 .التكنولوجيا المالية لتطوير القوانين مجال يمواصلة البحث في المبادرات الجديدة ف •

تكنولوجية التنظيمية بية عن طريق الالعملية الرقادراسة آليات تطوير تواصل الوحدة   •
(RegTech and SupTech). 

ى إعداد جدول إحصاءات يخص علستقرار المالي ع إدارة االفي التنسيق محدة وتعمل ال •
 مجال التكنولوجيا المالية للمملكة.

 

 ع مشاري

 

لمصرف التحول الرقمي  استراتيجية مشروعتساهم الوحدة كعضو في فريق العمل ل -
 لمركزي.البحرين ا

طورات المحلية تلوحدة لمواكبة اللوحدة بتطوير إطار مهام ومسؤوليات اتعكف ا -
 لعالمية.إلقليمية واوا

الي مللقطاع ال التحول الرقمي استراتيجيةمشروع لوحدة بالمساهمة في ا تواصل -
 مشروع االستراتيجية الوطنية االقتصادية بالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية. و

 

 /فرق العمل ةالدولي اللجان عضوية

 
 ؤسسةومالمركزي ين مصرف البحرين ب وقيع مذكرة تفاهمتم ت 2019مارس  30في  -

ة ألجل متبادللا المملكة األردنية الهاشمية لتأسيس إطار للتعاون والمساعدة في ولي العهد
 تقاسم المعلومات بين الطرفين لتطوير النظام البيئي للتقنية المالية في األردن.

لهذا العام  "األكثر ابتكارًا الجهة الرقابية"رين المركزي بجائزة فاز مصرف البح -
 مالية. وتنظم هذه الجائزة السنوية فينتيك غاالكسيال لتكنولوجياال اراته في مجلمباد

(Fintech Galaxy)  وهي منصة رقمية للتمويل الجماعي، وتم تقديم الجائزة لهذا العام
 في دبي. 2019ر بأكتو 2 التي أقيمت في FinX 2019خالل فعالية 

 ركزي ومصرفالم رف البحرينكرة تفاهم بين مصمذتم توقيع  2019ر نوفمب 11في  -
ي القطاع ار فكتك ولتحفيز دعم االبتين، لتعزيز العالقات في مجال الفير المركزمص

 المالي والمصرفي بين البلدين.
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 (RTGS  &SSS)نظام المدفوعات والتسويات 

، 2019خالل عام  (RTGS)المصرفية عن طريق نظام الدفع اآلني موع التحويالت بلغ مج
مليار دينار أي  83.9ية تحويل بمبلغ عمل 1044يومي بلغ  أي بمعدل عملية 257926

 التالي: ار بحريني موزعة على النحو ليون دينم 339.7بمعدل يومي بلغ 

 

لنظام المذكور أعاله ارية من خالل ابلغ عدد التحويالت المصرفية بين المصارف التج •
 مليار دينار بحريني. 79.71حويل بمبلغ عملية ت 42073

 عملية تحويل بمبلغ 215853من خالل هذا النظام أيضًا الزبائن غ عدد تحويالت ما بلك •
 .بحريني رمليار دينا 4.19

)رسوم  SSSو RTGSاألعضاء في  المصارفبلغ مجموع الرسوم الواردة من  •
 .2019في عام  ينبحري دينار 344692لعضوية السنوية( عامالت ورسوم االم

 (SSS)األوراق المالية نظام تسوية من خالل صرفية لماوبلغ مجموع عدد العمليات  •
دينار بحريني  مليار 12.164بلغ بم عملية 11بلغ  بمعدل يوميعملية تحويل  2746

 .2019ل عام خالمليون دينار بحريني  49.246بمعدل يومي بلغ 

 ةالمقاص

شيك  2,964,508، 2019 فت البحرين لعامنمن خالل شركة ب بلغ عدد الشيكات المتداولة
 35.38 بلغ بمعدل يومي دينار بحريني مليار 8.738مبلغ ب 12،002يومي بلغ بمعدل 

 .بحريني مليون دينار

 شبكة الصرف اآللي 

 عن طريق شركة ليشبكة الصرف اآلليقوم مصرف البحرين المركزي بعمليات التسوية 
 (اآللي )بنفت رفلمحلية من خالل نظام شبكة الصاد عمليات السحب حيث بلغ عد )بنفت(.

سحب  عملية 58,168بلغ عملية بمعدل يومي  21,231,197 ما مجموعه 2019خالل عام 
 بحريني.مليون دينار  5.233دينار بحريني أي بمعدل يومي بلغ  مليار 1.910 ًا بمبلغتقريب
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عرض ودفع الفواتير  مضافة لنظاباإل (EFTSالتحويالت المالية اإللكتروني )نظام 

 (EBPP) يوناإللكتر

 

بقيمة  ةعملي6,351,167 ما مجموعه 2019 عام في  +Fawriيل عدد عمليات تحو بلغ •
  +Fawriلعمليات المتوسط اليوميبلغ  مليون دينار بحريني. كما 546.2ت إجمالية بلغ
 بحريني.دينار  مليون 1.5ط قيمة يومية بلغت عملية بمتوس17,400 

 

 قيمةعملية ب 7،111،170 هما مجموع 2019عام  في Fawri عدد عمليات وقد بلغ •
  Fawriمي لعملياتاليوا بلغ المتوسط مدينار بحريني. ك مليار 12.687إجمالية بلغت 

 ريني.دينار بحمليون  51عملية بمتوسط قيمة يومية بلغت  28،790

 

عملية  3،086،665 ا مجموعهم 2019عام  في Fawateerعدد عمليات  كما بلغ •
 المتوسط اليوميا بلغ ينار بحريني. كمدمليون  423.965بمبلغ إجمالي قدره 

دينار مليون  1.716مية بلغت لية بمتوسط قيمة يومع Fawateer  12،497لعمليات
 بحريني.

 
 إصدار النقد

 
غير صالحة لااإلتالف المباشر لألوراق النقدية العد والفرز و استمرت اإلدارة بعملية •

 2019خالل عام غت كمية اإلتالفتالف، حيث بلإلل بواسطة آالت العد والفرز واللتداو

 البحرينية.  اإلصدارات النقدية عدينار بحريني لجمي 96,237,124/- م
 

مصارف  قبلدنية من بلغ مجموع اإليداعات من األوراق النقدية والمسكوكات المع   •
 ينارد 1,466,870,550/- 2019 خالل عامن التجزئة العاملة في مملكة البحري قطاع

ت لألوراق النقدية والمسكوكات المعدنية لنفس وع السحوبابلغ مجم كماي، رينبح
 دينار بحريني. 1,472,187,320 -/الفترة
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يث تمثل ، ح2019 ديسمبر 31في دينار  687,779,200/-بلغ النقد المتداول  •
 665,363,390/-دية ألوراق النقدينار وا 22,415,810/- كات المعدنيةالمسكو

دينار،  89,394,680/-اولة )اإلصدار الرابع( قدية المتدمة األوراق النقي دينار، وبلغت
لي األوراق النقدية المتداولة، بينما بلغت قيمة األوراق ٪ من إجما13.44حيث تشكل 

 ٪.1.31بته دينار أو ما نس 8,729,435/-الثالث( اولة )اإلصدار النقدية القديمة المتد

 
في التداول بتاريخ  دينار 20و 10و 5 فئة لمحّدثة مناة بلغ مجموع األوراق النقدي فيما •

٪ من إجمالي 85.25ي حيث تشكل دينار بحرين 567,239,275/- 2019 ديسمبر 31
 األوراق النقدية المتداولة.

 
حدة، ليات تذكارية بوزن أونس واحد لكل واون من خمس ميدامك ةطقم فض تم إصدار •

ية والتعليم، قطاع التربطاع المصرفي، والقة مرور مائة عام على نشأة مناسبوذلك ب
 يات في مملكة البحرين.اع شؤون البلدطوقطاع الخدمات األمنية، وقطاع الصحة، وق

 
 برامج التدريبيةال

 

ذ سياسته القائمة على تطوير تنفي 2019عام واصل مصرف البحرين المركزي خالل 
الي المصرفي والم شاملة للقطاعينمة لموظفي المصرف والتنمية الزت والقدرات الالالمهارا

 في البحرين.

 
 ولتحقيق هذه السياسة تم ما يلي:

 

رات موظفي المصرف من خالل االستفادة من برامج معهد البحرين تنمية مهارات وقد -
دريبية في دورة ت 131موظفًا في  173 لك بتدريبية والمالية وذالمصرفت للدراسا

أمين واإلدارة ومهارات السالمية والتلية والصيرفة ات المختلفة مثل اإلدارة المااالالمج
 الحاسب اآللي.

 
من البرامج  118موظفًا إلى  225نية من خالل ابتعاث لمهنية والتقات اءتعزيز الكفا -

 الميةوع وإقليميةمحلية منظمات من قبل مة لمؤتمرات المنظالتدريبية وورش العمل وا
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نقد الدولي ربي وصندوق الندوق النقد العلدراسات االقتصادية التابع لصا مثل معهد
المعاهد كزية والمصارف المرمن  اومجلس الخدمات المالية اإلسالمية وغيره

ت ناولت عدة مجاالقد توالمؤتمرات إلى أن هذه الدورات المتخصصة. وتجدر اإلشارة 
قنية أمين والتكنولوجيا المالية وتلتواالستثمار وا منها الرقابة المصرفية واالقتصاد

 .المعلومات

 
 موظفًا 41لك لعدد ذالمخصص للموظفين الجدد، وتدريبي البرنامج ين من الدفعتتنفيذ  -

لبرنامج ، حيث يهدف ااسات المصرفية والماليةبالتعاون مع معهد البحرين للدروموظفة 
 .روضلعوتقديم ا العملوير مهاراتهم في االتصال وأخالقيات تط إلى

 

ن بهدف تأهيلهم لالنخراط في طلبة الجامعييمن ال 26لعدد  منح فرص التدريب العملي -
 سوق العمل.

 

ببرنامج تعليم موظٍف  100ي عن بعد من خالل تزويد من التعليم الذات االستفادة -
 .تص بالمجاالت المصرفية والماليةات الدولية ومخإلكتروني تابع لبنك التسوي

 
 لوماتمعشاريع تقنية الم
 

 وجهات الخطة االستراتيجية لتقنيةبحسب ت 2019م مشاريع خالل عاتم تنفيذ العديد من ال
 :يكمايل ،ماتالمعلو

 
 المركزيد للموقع االلكتروني لمصرف البحرين التصميم الجدي

 2019في فبراير  لمصرف البحرين المركزيع االلكتروني م الجديد للموقالتصمي تم تدشين
وره المنشود مكنه من لعب دة للمصرف، ما يداف والرسالة والرؤية األساسيهليتماشى مع األ

 .مة للقطاع الماليقدكبوابة شاملة للمعلومات والخدمات الم

تبقى من  ماالشركة المطورة للمشروع بتنفيذ  وقد قام فريق العمل بالمصرف بالتعاون مع 
ها تدشين استمارات همدمات أخرى من ألزمات المحتوى االلكتروني، وتطوير خمست

ن المؤسسات المالية من تقديم الطلبات عبر الموقع ية وذلك لتمكيللطلبات الرقابإلكترونية 
لى تدشين خدمة الدفع اإللكتروني لتمكين المؤسسات المالية إاإلضافة ب ،لبات التراخيصكط
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دفع  نم FinTechالية لوجيا الموشركات التكنوتمكين ، اخيصسوم طلبات التردفع ر من
 .(Regulatory Sandbox)تجريبية ئة الرقابية الرسوم طلبات التراخيص للبي

جائزة التميز على لبحرين المركزي حاز مصرف اص فقد خلالجهد الملعمل وهذا اوتتويجًا ل
 (.ع حكومي إلكترونيأفضل موق) فئة عن 2019للحكومة اإللكترونية لعام 

على ضريبي لتزام الريبي ونظام قانون االلضايير الموحدة لإلبالغ امشروع نظام المع
  الحسابات األجنبية

 Common Reportingلإلبالغ الضريبي  دةتم استكمال مشروعي نظام المعايير الموح

Standard (CRS)بات األجنبية ، ونظام قانون االلتزام الضريبي على الحساThe Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA)  

 المالية المؤسسات من (CRS Reporting)كة المشترالمالية التقارير ء من ارسال هاوتم اإلنت

تحت وذلك  القضائية األخرى سلطاتاإلدارات من الالمعنية و اتللجهالملزمة باإلبالغ 
 .واالقتصاد الوطني زارة الماليةووفي المصرف إشراف إدارة المتابعة 

 (kingBloc الحظر)إضافة شركات التأمين في نظام 

بتحميل طلبات الحظر  األوقافية والشئون اإلسالمة العدل ووزارستخدمو م ًايقوم حالي
 الحظر) مت والرد عليها من خالل نظاالطلبا لكويتم عرض ت واإلرث،واالستفسار 

Blocking )المتابعة،إدارة  منطلب بوفقط. التجزئة والجملة قطاع رف امن قبل كل من مص 
ن م )التأمين(يص تراخألصحاب لسماح م لمن تعديل النظاعلومات المإدارة تقنية قامت 

 مصارفلا توفرهي وتزويدهم بنفس الوظائف الت (Blocking الحظر)لوصول إلى نظام ا
 . التجزئة والجملة الحالية قطاع

 (27001 آي إي سي و/آيزالعالمي ) معيارالعلى شهادة  تإدارة تقنية المعلوماصول ح

القيادي كجهة تشريعية للمؤسسات  رهود تعزيزفي  مصرف البحرين المركزي لجهود تأكيدًا
ة معتمدة لتقييم التعاقد مع شركب إدارة تقنية المعلومات قامتالمالية في مملكة البحرين، 

 .27001 آيزو/ آي إي سيمات مطبق في إدارة أمن المعلولالمعيار العالمي ا
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يعتبر  ذيلوا 27001 آيزو/ آي إي سي على شهادة معيار إدارة تقنية المعلومات لتحصوقد 
خاطر ورفع يستند عليه لبناء استراتيجية أمن المعلومات وتوفير الحماية من الم ًامثالي ًاإطار
 ابط األمنية لتقنية المعلومات. الضو

 Management  Privileged Access(PAM) نظاميق بتط

 Privileged Access المستحدثة في إدارة تقنية المعلومات تم تطبيق نظام يعن ضمن المشارم

Management    والذي يعزز القدرة على تأمين الوصول اآلمن لجميع أصول تقنية
 دم واألنظمة المستخدمة في المصرف.الخواأجهزة ثل المعلومات م

آلي وآمن وذلك بهدف  كلبش واألنظمة األجهزة إدارة ودعم يسوف يسهل النظام التحكم فو
األنظمة من قبل جهزة واأل ليإيح الدخول ارصت التقليل من خطورة اختراق او إساءة استخدام

إمكانية تسجيل وتوثيق  لىإة باإلضافة المسؤولين المخولين عن إدارة تلك الخوادم واألنظم
 األصول. التي يتم تطبيقها على تلك جميع المهام

 ظفي المصرفمونصراف لواإل نظام الحضور

 Time and) وظفينلملف نصرامشروع استبدال نظام الحضور واإل تم اإلنتهاء من

Attendance) ،شرية رة الموارد البنتهاء من اختبارات القبول النهائية من قبل إدااإل وذلك بعد
 .لنظام لكل المتطلباتااستيفاء والخدمات والتأكد من 

النظام من مختلف إدارات المصرف، وتم االتفاق  ميريبية لمستخدتم تقديم ورش عمل تد وقد
على التشغيل الفعلي للنظام الجديد منذ منتصف شهر والخدمات رية بشلا مع إدارة الموارد

 ام الجديدظاالعتماد كليًا على النن يكون أعلى  بق،السابالتوازي مع النظام  2019يوليو 
 .2020بداية شهر يناير 

 يبرنامج "ثقة" الحكوم

ألمن  ميكولحا "ثقة"حول برنامج  هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية عالتواصل متم 
رفع لهدف ت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونيةمبادرة حكومية تبنتها وهو  المعلومات

وانب دعم وتعزيز الجمن خالل ة الحكومي ومات بالجهات الحكومية وشبهستوى أمن المعلم
 .ادة اإلقليمية والعالميةحقيق الريات لتالفنية لدى الجه
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 نضمام بشكل اختياري في الوقت الحاليلراغبة لإلا اتجهمنصة تحفيزية لل ويعتبر البرنامج
انب التقني والبشري بما حوكمة ودعم الجتقوم على رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق ال

الحكومية ضمن ا للجهات قة بهلكترونية حكومية موثوة اإلقليمية ويحقق بيئة اق الرياديحق
كل منها يتطلب استكمال المعايير  (،يزمم)و (متقدم)، (مبادر)مستويات المبادرة الثالث 

 ضوج، من أجل االرتقاء إلى مستوى أعلى.الالزمة للن

معلومات والحكومة هيئة ال لموظفي المصرف من قبل ممثلي ورش توعويهقد وقد تم ع
تطلبات المرحلة األولى التي قدمها المصرف ئية على مالمبد، وتمت الموافقة ونيةاإللكتر

كفاءة األمن اإللكتروني والسياسات المتبعة لحفظ نظام األمن ب لقتعللبرنامج والتي ت
 في الفترة القادمة. عملية التدقيق السيبراني، على أن يتم الترتيب ل

 365soft Microلمصرف إلى منصة بريد اإللكتروني لموظفي اخدمات الترقية 

ي التي تنتهجها ونترلك" والنقلة النوعية في خدمات البريد اإلالسحابة أواًلياسة "ضمن س
ت البريد ، تم العمل على ترقية خدماMicrosoft 365حكومة مملكة البحرين للتحول لخدمات 

لقائمة على ا Microsoft 365منصة إلى دريجية تروني لموظفي المصرف بصورة تاإللك
ئة عمل تتسم بالحداثة وتضمن تقديم أفضل ة األعمال لتوفير بيفي بيئ تكروسوفسحابة ماي

األمن والخصوصية والحماية، على أن يتم اإلنتهاء من الترقية لجميع الموظفين مع  اتزمي
 .2020بداية 

المراحل تباعًا في  Microsoft 365خرى من تتم إضافة خدمات الكترونية أومن المؤمل أن 
 حول الرقمي.تراتيجية المصرف للتًا مع استماشي القادمة وذلك

 الحالي "دخاراإل نظام"ير طوتو "الوثائق دارةم إاة "نظترقي

 حيث ،الفني الدعم يةاستمرار لضمان إصدار ألحدث الحالي" الوثائق إدارة نظام" ترقية تمت

  .المحتوى دارةإو داءباأل المتعلقة التحسينات نم لعديدا الجديد يوفر اإلصدار

 حدثته ألقيروت إدارة الحساباتالحالي حسب متطلبات  "نظام اإلدخار"لتطوير  باإلضافةهذا 

 من التقنية المبني عليها بهدف تحسين أداء النظام. إصدار
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 وحدة االتصال الخارجي
 

 :التي أصدرها المصرفخبار الصحفية األ
 

 اصدار( 133) ي لالصدارات الصحفيةاالجماللعدد ا •
 عدد( 80) سندات والصكوكدارات اللي الصالعدد االجما •
 خبر( 53) ت المصرفات وانجازاليافعصحفية عن العدد االجمالي لألخبار ال •

 
  اإلصدارات الصحفية

 
العنوان  التاريخ   

رجات الدقة في تطبيق القيمة ًا توخي أقصى دزي يهيب بالبنوك مجددمصرف البحرين المرك 05.01.2019
 المضافة

 لرقميةا ليةرة المااصدر مسودة التوجيهات الخاصة بخدمات االستشحرين المركزي يمصرف الب 21.01.2019

والخصم وصل لمستوى  االئتمانليات الدفع ببطاقات عم المركزي:ين في تقرير لمصرف البحر 28.01.2019
 2018مبر يسقياسي في شهر د

لحلول التجريبية عبر ختبار امبتكرة إلى منصة اركات الشمصرف البحرين المركزي يدعو ال 03.02.2019
  الحدود

صة بخصوص األصول المشفرة يصدر التوجيهات النهائية الخا زيصرف البحرين المركم 25.02.2019
 شفرةمومنصات األصول ال

 دينار 20ورقة فئة يان رسمي بشأن ب 28.02.2019

 مالية غير مرخصة مل مع مؤسساتصرف البحرين المركزي يحذر المستهلكين من التعام 06.03.2019

  لي للمرأةدووم البحرين المركزي يحتفل باليمصرف ال 10.03.2019

 األساسي دون تغييرة صرف البحرين المركزي يبقي سعر الفائدم 20.03.2019

بإصدار الئحة التعامل في األوراق  2019( لسنة 23)قرار رقم يصدر صرف البحرين المركزي م 24.03.2019
 االقتراض والبيع على المكشوف يقالمالية عن طر
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 سحاقإ لشريعة مع الشيخ عصاملثانية عشرة لعلماء اا سةيف الجلضندوق الوقف يستص 25.03.2019

 2019م مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه الثاني لعا 25.03.2019

 الرقميةارة المالية خدمات االستشلخاصة باصرف البحرين المركزي يصدر التوجيهات م 26.03.2019

 عهد فيالهم بين مصرف البحرين المركزي ومؤسسة ولي فايشهد توقيع مذكرة ت ولي عهد األردن 30.03.2019

 المملكة األردنية الهاشمية

 ابع إلدارة األصولالرالشرق األوسط السنوي  ملتقى فصرف البحرين المركزي يستضيم 31.03.2019

  ركزي يعقد اجتماع مع جمعية مصارف البحرينالبحرين الم مصرف 02.04.2019

في نهاية عام  %2.2ة اع المالي بنسبرينيات العامالت القطظفات البحعدد الموي إجمالرتفاع ا 08.04.2019
 2017مقارنة بنهاية عام  2018

 يان.ف -أوروبا اس.ايه ركة سيغنا لتأمين الحياة لش خيصرصرف البحرين المركزي يمنح تم 15.04.2019

  المنصات االلكترونيةر أمين عبلتمصرف البحرين المركزي يصدر التوجيهات الخاصة بوسطاء ا 22.04.2019

بيئة الدفع  ولصرف البحرين المركزي ومنظمة سويفت للمدفوعات يعقدان ورشة عمل حم 24.04.2019
 وبرنامج أمن العمالء للمؤسسات المالية في مملكة البحرين

 مة اإللكترونيةينال جائزة التميز للحكو المركزيلبحرين اصرف م 28.04.2019

لمعدالت الربح  معياردوق الوقف يعقد جلسته الثانية عشرة للطاولة المستديرة حول إنشاء صن 20.05.2019
 اإلسالمي

الوقف يعقد الورشة العاشرة من سلسلة "حوكمة الشركات" ألعضاء مجالس االدارات  وقصند 21.05.2019
 اإلسالمية البحرينيةيذيون للبنوك ء التنفوالرؤسا

 رات الرئيسية في القطاع الماليؤشلتحسن في الما 03.06.2019

 -الغير مرخصين  ن التعامل مع وسطاء السوقكين مهلصرف البحرين المركزي يحذر المستم 18.06.2019
 ثمارالوطني لالست كالبن

 مصرف السالم لبناء القدرات التنفيذية برنامجصرف البحرين المركزي يستقبل مرشحي م 19.06.2019

المركزي يحذر من عملية احتيالية تتضمن انتحال هوية الهيئة المالية القبرصية  نيرصرف البحم 27.06.2019
 (Cyprus Securities and Exchange Commission)ية لألوراق المال
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 2019مايو  -كزي البحرين المرة اإلحصائية الشهرية لمصرف لنشرا 02.07.2019

لبنك ا -مالية غير مرخصة  التعامل مع مؤسسات منكين مستهلالصرف البحرين المركزي يحذر م 21.07.2019
 ستثمارالمتحد لال

  مركزي ُيخفض سعر الفائدة األساسيالصرف البحرين م 31.07.2019

 لتأمينمصرف البحرين المركزي يعقد اجتماع مع شركات ا 31.07.2019

األول من ا في النصف تهفاض قيمدد الشيكات المرتجعة وانخاجع عترمصرف البحرين المركزي:  12.08.2019
 2019عام 

المنصات صرف البحرين المركزي يصدر التوجيهات النهائية الخاصة بوسطاء التأمين عبر م 14.08.2019
 اإللكترونية

 2019يوليو  -ي البحرين المركزالشهرية لمصرف اإلحصائية لنشرة ا 08.09.2019

 التكنولوجيا الماليةل صرف البحرين المركزي ينال جائزة في مجام 02.10.2019

ؤتمر العالمي لتسويق الصناديق االستثمارية في تتم زيارته للمف البحرين المركزي يخصرم 02.10.2019
 لوكسمبورغ

 2019 أغسطس -المركزي لنشرة اإلحصائية الشهرية لمصرف البحرين ا 09.10.2019

 مؤسسة عالمية مرموقة فينأ أحد كوادره على عضوية رين المركزي يهصرف البحم 14.10.2019

 ف البحرين المركزي يستقبل رؤساء النقابات البحرينيةصرم 15.10.2019

 يهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد محافظ مصرف البحرين المركزي 19.10.2019

 2019سبتمبر  -لمصرف البحرين المركزي لشهرية رة اإلحصائية النشا 29.10.2019

 ي ُيخفض سعر الفائدة األساسيكزصرف البحرين المرم 30.10.2019

 لتنميةي لسالميستقبل رئيس مجموعة البنك اإلحرين المركزي مصرف الب 03.11.2019

 والتدريبث الد حمد عضوًا في مجلس أمناء المعهد االسالمي للبحوخ 17.11.2019

 قميالر حرين المركزي يشارك في مؤتمر الشمول الماليالبصرف م 17.11.2019
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17.11.2019  

 المركزي يشارك في اجتماعات مجالس المستقبل العالميةمصرف البحرين 

 2019أكتوبر  -ركزي بحرين الملنشرة اإلحصائية الشهرية لمصرف الا 28.11.2019

 وعلوم المستقبل ليرينية في مجال التعليم العاالبحرين المركزي يحتفل بالمرأة البحصرف م 02.12.2019

 لحياةالبحرين المركزي يتسلم جائزة اإلنجاز مدى اف حافظ مصرم 03.12.2019

 2019خامس لعام عقد اجتماعه الرف البحرين المركزي يمجلس إدارة مص 05.12.2019

لمخالفات وتحمل ا غ عنإلبالشة عمله الحادية عشر "حوكمة الشركات: اندوق الوقف ينظم ورص 08.12.2019
 ة تجاه العمالء"المسؤولي

ة لالسيو د المنفرد بالصرف في المستقبل لتعزيز إدارةالبحرين المركزي يطلق أداة الوعف مصر 08.12.2019
 سالميةمصارف التجزئة اإل لدى

 مكون من خمس ميداليات تذكاريةالبحرين المركزي يصدر طقم فضة ف مصر 29.12.2019

 
 
 
 
 لمؤتمرات والمنتدياتا
 

 الفعالية خيالتار
21 February 2019 شرق األوسط وأفريقياتيك" لمنطقة ال"فين الثلثالمنتدى ا 

25 February 2019 ؤتمرم RegFact 2019 

26 - 27 February 2019 دي لدول مجلس التعاون الخليجيلتقى يوروموني االقتصام 

11 – 12 March 2019 2019واإلنترنت لدفع اإللكتروني ي لالمؤتمر السنو 

12 – 13 March 2019 ملكية للبناتة الجنائية في الجامعة السبرشة عمل المحاو 

7 – 8 April 2019 الخامس عشريئات الشرعية السنوي ؤتمر أيوفي للهم 

13 April 2019 ن فينتيك من أجل االستدامةثواكه 
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21 April 2019 ة مصارف البحرينعيلملتقى الحواري المفتوح لجما 

28 – 30 April 2019 تطبيق العملي لنسبة تغطية السيولةللة اتحاد المصارف العربية رشو (LCR ) ونسبة
 3ة بازل وفًقا التفاقي (NSFR) ثابتالتمويل الصافي ال

29 – 30 April 2019 منهجية التصنيف االئتماني للبنوك اإلسالمية  ي:دوة حول التصنيف االئتمانن
صكوكوال  

29 April 2019 صولاال إلدارةلتقى الشرق االوسط م  

29 April 2019  للجرائم االقتصاديةمتثال لالندوة  

12 - 13 June 2019 ؤتمر مInsureByte للتأمين 

16 – 27 June 2019 لالقتصاد صندوق النقد الدولي  لمالي" بالتعاون مع مركزاالقطاع ورة "الرقابة على د
شرق األوسط،ويل في الوالتم  

30 June 2019 القتصاديةمجلس التنمية اشراكة مع الب قانون المعامالت المضمونة عمل حولرشة و  

15 – 16 October 2019 دوةن IFSB-AAOIFI 9 رقم –المالية  لدولي للتقاريرحول المعيار ا 

24 – 25 October 2019 44الو  ؤتمر اتحاد المتداولينم  

3 - 4 November 2019 البنك الدولي -وفي ؤتمر أيم 

11 - 15 November 

2019 

 وجيا الماليةتكنولللة جان سنغافورهرم

2 - 4 December 2019 لسنوي العالمي للمصارف اإلسالميةا لمؤتمرا 

14 – 16 December 

2019 

 طني في حلبة البحرين الدوليةهرجان العيد الوم

 
 المقابالت

 
يخرلتاا يف المقابلةض  عالمية والفعاليةااللجهة ا   

18 February 2019 ذا تايمز البريطانية حيفةص  المحافظ رشيد المعراجعادة س 

25 February 2019 تايمز )اليابان( حيفة ذا جابانص 

26 February 2019 االمارات( ناشيونال ذا حيفةص( 

 3 December 2019 األوسط رققابلة مجلة بانكر الشم 

26 February 2019 حمدلسيد خالد ا 

 ةلرقابة المصرفيا –مدير تنفيذي 

قى يوروموني لتم -لومبيرغ ب
االقتصادي لدول مجلس التعاون 

 الخليجي

http://www.cbb.gov.bh/ar/page.php?p=khalid_hamad
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4 December 2019  

المؤتمر  –اد واألعمالصاالقت مجلة
 يةاإلسالمنوي العالمي للمصارف الس

29 April 2019 السيد عبدالرحمن الباكر 
ات سسرقابة المؤ -مدير تنفيذي 

 ليةالما

ملتقى  – العربية ي ان بي سيس
 لط إلدارة االصوالشرق االوس

17 October 2019 يوسف راشد الفاضللسيد ا  

الخدمات اإلدارية –مدير تنفيذي   

  أيامج الربرن - لفزيون البحرينت

 
 

 الصحفية المؤتمرات
 

لتاريخ ا لعنوانا  لحضور من االعالما صرفلمتحدث من الما   

27 February 2019 

 

BENEFIT launch of the 

first eKYC Project 

Mr. Khalid Hamad, 

Executive Director - 

Banking Supervision 

 حمد السيد خالد

 الرقابة –دير تنفيذي م
 المصرفية

Local press and 

media 

 والصحافة المحليةم االعال

8 April 2019 ISRA press conference 

to announce book 

launch: Islamic 

Economics: Principles 

& Analysis 

Mr. Khalid Hamad, 

Executive Director - 

Banking Supervision 

 مدالسيد خالد ح

الرقابة  –مدير تنفيذي 
 المصرفية

Local press and 

media 

 الصحافة المحليةاالعالم و

21 April 2019 100 Years of Banking 

celebration 

announcement  

HE Rasheed Al Maraj, 

Governor, CBB 

 المعراجظ رشيد سعادة المحاف

Local press and 

media 

 الم والصحافة المحليةاالع

 

http://www.cbb.gov.bh/ar/page.php?p=khalid_hamad
http://www.cbb.gov.bh/ar/page.php?p=khalid_hamad
http://www.cbb.gov.bh/ar/page.php?p=khalid_hamad
http://www.cbb.gov.bh/ar/page.php?p=khalid_hamad
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 لهيكل التنظيمي لمصرف البحرين المركزيا
 
 

 
 
 

ر التنفيذي لرقابة المدي

ةالمؤسسات المالي  

 إدارة

تقنية المعلومات   

 اإلدارةمجلس 

 المحافظ

 نائب المحافظ

ةنونيدة القاالوح   قابيةت الروحدة السياسا 

دارةإ  

يشالتفت   

بة مصارف قإدارة مرا

التجزئةقطاع   

مراقبة مصارف  رةإدا

 قطاع الجملة

لخدمات ا إدارة

 المصرفية

 إدارة 

تياطياالح  

 إدارة

إصدار النقد   

المدير التنفيذي للعمليات 

 المصرفية

رةإدا  

 الحسابات

 إدارة

الموارد البشرية  

توالخدما  

ةلماليراقبة األسواق ام  

يق الداخليلجودة/التدقضمان ا  

دة االتصال الخارجيحو  

مؤسسات المالية الإدارة 

 اإلسالمية

لتنفيذي للخدمات ا لمديرا

داريةاإل  

 ارةإد

 التأمين 

 

إدارة مراقبة  

 المؤسسات المالية

 إدارة 

 عةالمتاب

لمدير التنفيذيا  

 للرقابة المصرفية

يا المالية ولوجة التكنوحد

بتكارواال  

لتراخيصا إدارة  

المالي االستقرار ارةإد  
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