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مصرف البحرين المركزي

المقدمة
يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدار تقريره السنوي بناءً على المادة رقم ( )36من قانون
المصرف ،حيث يتضمن التقرير أهم أنشطة المصرف خالل العام.
يلخص التقرير أهم التطورات المتعلقة بالقضايا التشريعية والرقابية الخاصة بالقطاع المالي
والتي تم اقرارها وتطبيقها خالل العام.

المقدمة

ب
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الفصل

1
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أسعار الفائدة المحلية
إصدارات الدين العام
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إدارة السياسة النقدية
لجنة السياسة النقدية
واصلت لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي عقد اجتماعات اسبوعية منتظمة

على مدى عام  ،2019حيث تقوم اللجنة برصد التطورات االقتصادية والمالية وتطورات
السيولة النقدية ،هذا وباإلضافة إلى وضع توصيات بشأن أدوات السياسة النقدية وتحديد أسعار
الفائدة على التسهيالت التي يقدمها المصرف.

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

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

وقد ارتفع مجموع االحتياطي اإللزامي لدى مصرف البحرين المركزي بنسبة  %5.8حيث
بلغ  489.8مليون دينار بحريني في ديسمبر  2019مقارنة بمبلغ  463مليون دينار بحريني
في ديسمبر .2018

أسعار الفائدة المحلية
سعر الفائدة األساسي
قام مصرف البحرين المركزي في عام  2019بخفض سعر الفائدة األساسي على ودائع
األسبوع الواحد في التواريخ اآلتية:
•  21مارس  2019خفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من  %3.25إلى
.%3.10

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

.%4.25

•  31أكتوبر  2019من  %2.50إلى  .%2.25كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع
الليلة الواحدة من  %2.25إلى  %2.00وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من
 %2.85إلى  ،%2.60هذا باإلضافة إلى تغيير سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف

المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من  %4.25إلى

.%4.00

أسعار الفائدة بين المصارف
بلغت نسبة الفائدة بين المصارف ( )BHIBORلثالثة شهور  %2.67في نهاية عام ،2019

مقابل  %3.95في نهاية عام  .2018وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف لفترة ستة أشهر
 %2.70في نهاية عام  ،2019مقابل  %4.08في نهاية عام .2018

أسعار الفائدة على الودائع والقروض
انخفض معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع ( 3-12شهرًا) من  ٪2.37في نهاية عام
 2018إلى  ٪1.61في نهاية عام  2019كما انخفض معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع

(أقل من  3شهور) من  ٪1.81إلى  ٪1.31خالل الفترة نفسها .وارتفع معدل سعر الفائدة

المرجح على ودائع التوفير من  ٪0.21إلى  ٪0.23لنفس الفترة .وانخفض سعر الفائدة
المرجح على القروض الممنوحة لقطاع األعمال من  ٪6.50في نهاية عام  2018إلى

 ٪4.87وذلك في نهاية عام  .2019كما انخفض سعر الفائدة على القروض الشخصية من
 ٪5.19إلى  ٪4.91لنفس الفترة.

التسهيالت المصرفية
التسهيالت المصرفية هي عبارة عن مجموعة من أدوات اإليداع واإلقراض التي يوفرها

المصرف لمصارف قطاع التجزئة لتلبية احتياجاتها من السيولة بالدينار البحريني.
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بلغ الرصيد القائم إليداعات مصارف قطاع التجزئة مع المصرف المركزي  856.5مليون
دينار بحريني في  31ديسمبر  2019مقارنة بمبلغ  416.4مليون دينار بحريني في 31

ديسمبر  2018بنسبة ارتفاع بلغت .%106
الوكالة

هي أداة الستثمار السيولة لمصارف قطاع التجزئة اإلسالمية العاملة في مملكة البحرين عن
طريق إيداعها لدى المصرف المركزي بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وقد بلغ مجموع الرصيد القائم إليداعات مصارف قطاع التجزئة اإلسالمية مع المصرف

المركزي (الوكالة)  116.4مليون دينار بحريني في  31ديسمبر  2019مقارنة بمبلغ 114.1
مليون دينار بحريني في  31ديسمبر  2018بنسبة ارتفاع بلغت .%1.98

الوعد المنفرد بالصرف في المستقبل
قام المصرف المركزي بتطوير خدمة جديدة مخصصة لمصارف قطاع التجزئة اإلسالمية،
لتوفير السيولة اليومية بطريقة قائمة على أسس مبادئ الشريعة اإلسالمية.
وتعتبر هذه الخدمة التي استحدثها مصرف البحرين المركزي منتج جديد في الصيرفة

اإلسالمية يؤكد مدى قدرة البحرين على تطوير المنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
حسب احتياجات السوق.

أدوات الدين العام
يقوم مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين بإصدار سندات تقليدية

وصكوك إسالمية قصيرة وطويلة األجل ممثلة في أذونات الخزانة الحكومية وسندات التنمية
الحكومية وصكوك السلم وصكوك التأجير اإلسالمية.
قام المصرف خالل عام  ،2019بإصدار أذونات الخزانة الحكومية بالدينار البحريني لفترة
استحقاق  3أشهر بمبلغ  70مليون دينار بحريني وذلك بصورة أسبوعية ،وقد أصدر

المصرف أذونات خزانة حكومية لفترة استحقاق  6أشهر بصورة شهرية وبمبلغ  35مليون
الفصل  :1تطورات السياسة النقدية
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دينار بحريني .هذا وباإلضافة إلى إصدار أذونات الخزانة الحكومية لفترة استحقاق  12شهرًا
بصورة شهرية وبمبلغ  100مليون دينار بحريني.
كما يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدار صكوك السلم بصورة شهرية لفترة استحقاق 3
أشهر بمبلغ  43مليون دينار ،وإصدار صكوك التأجير اإلسالمية بصورة شهرية لفترة
استحقاق  6أشهر بمبلغ  26مليون دينار بحريني.
أصدر مصرف البحرين المركزي خالل عام  ،2019وبطلب من وزارة المالية واالقتصاد

الوطني سندات تنمية حكومية وصكوك إسالمية محلية ودولية لفترات استحقاق مختلفة وذلك
على النحو التالي:

•

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

•

سندات تنمية حكومية محلية بمبلغ  185مليون دينار بحريني بتاريخ  10نوفمبر
 2019لفترة استحقاق  5سنوات بسعر فائدة ثابت بلغ .%4.00

• قام مصرف البحرين المركزي وبالنيابة عن وزارة المالية واالقتصاد الوطني مؤخرًا
بإنشاء برامج اقتراضية متكاملة تهدف إلصدار السندات والصكوك الدولية لمملكة

البحرين وذلك تحت مظلة تلك البرامج المذكورة حيث قام المصرف وبالتنسيق مع
المصارف اآلتيةJP Morgan, Gulf International Bank, National Bank of Bahrain, :

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

 تنفيذ إصدار دولي واحد (على هيئة سندات تنمية حكومية) تحت سقف البرنامجاالقتراضي للسندات والصكوك في  30سبتمبر  2019بمبلغ مليار دوالر أمريكي

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

 تنفيذ إصدار دولي واحد تحت سقف البرنامج االقتراضي للصكوك والسندات علىهيئة (صكوك إجارة بواقع  %51وصكوك مرابحة بواقع  )%49وذلك في 30

الفصل  :1تطورات السياسة النقدية

5

مصرف البحرين المركزي

التقرير السنوي 2019

سبتمبر  2019بمبلغ مليار دوالر أمريكي لفترة استحقاق سبع سنوات ونصف
يستحق في  30مارس  2027بسعر فائدة بلغ .%4.5
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الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي
بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي (مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة)
 204.9بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2019مقابل  192.6بليون دوالر في نهاية عام
 ،2018مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة  .٪6.4وقد بلغ نصيب مصارف قطاع الجملة من إجمالي
الميزانية  ،٪54.1وبلغت حصة مصارف قطاع التجزئة .٪45.9
بلغت الموجودات المحلية  68.5بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2019مقابل  62.4بليون
دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2018أي بارتفاع وقدره  6.1بليون دوالر أمريكي (.)٪9.8
وبلغت الموجودات األجنبية  136.4بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2019مقابل 130.2
بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2018أي بارتفاع وقدره  6.2بليون دوالر أمريكي
(.)4.8٪
ارتفعت المطلوبات المحلية إلى  62.3بليون دوالر في نهاية عام  ،2019مقابل  57.9بليون
دوالر أمريكي في نهاية عام  ،2018أي بمقدار  4.4بليون دوالر أمريكي ( .)٪7.6وارتفع
إجمالي المطلوبات األجنبية بمقدار  7.8بليون دوالر أمريكي ( )٪5.8ليصل إلى 142.6
بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2019مقابل  134.7بليون دوالر أمريكي في نهاية عام
.2018

مصارف قطاع التجزئة
ارتفعت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة إلى  35.4بليون دينار بحريني في نهاية
عام  ،2019مقابل  32.6بليون دينار بحريني في نهاية عام .)٪8.6( 2018
ارتفع إجمالي الموجودات المحلية بمقدار  1.0بليون دينار بحريني ( )٪5.3ليصل إلى 20.0
بليون دينار بحريني في نهاية عام  ،2019وقد ارتفعت كل من موجودات مصرف البحرين
المركزي بمقدار  0.6بليون دينار بحريني ( ،)٪62.4وموجودات الحكومة (السندات
والقروض) بمقدار  0.5بليون دينار بحريني (.)٪9.6
سجلت الموجودات األجنبية ارتفاعًا وقدره  1.8بليون دينار بحريني ( )٪13.2لتصل إلى
 15.4بليون دينار بحريني في نهاية عام  ،2019مقابل  13.6بليون دينار في نهاية عام
 .2018وقد ارتفعت الموجودات األجنبية على القطاع غير المصرفي بمقدار  0.7بليون
الفصل  :2التطورات المصرفية
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دينار ( )٪7.1من  9.1بليون دينار بحريني في نهاية عام  2018إلى  9.8بليون دينار في
نهاية عام  .2019كما ارتفعت الموجودات األجنبية على القطاع المصرفي بمقدار  1.2بليون
دينار بحريني ( )٪26.7لتصل إلى  5.7بليون دينار بحريني في نهاية عام .2019
ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار  1.2بليون دينار بحريني ،أي بنسبة  ٪6.7من 17.8
بليون دينار بحريني في نهاية عام  2018إلى  19.0بليون دينار بحريني في نهاية عام
 .2019ويعزى ذلك إلى ارتفاع المطلوبات للقطاع الخاص غير المصارف بمقدار 1.3
بليون دينار بحريني ( )٪12.6ومطلوبات مصرف البحرين المركزي بمقدار  0.1بليون دينار
بحريني لتصل إلى  0.2بليون دينار بحريني.
وارتفع إجمالي المطلوبات األجنبية ليصل إلى  16.4بليون دينار بحريني في نهاية عام
 .2019حيث ارتفعت المطلوبات األجنبية للقطاع المصرفي بمقدار  2.6بليون دينار بحريني
( )٪34.2وبالمقابل انخفضت المطلوبات األجنبية للقطاع غير المصرفي بمقدار  0.9بليون
دينار بحريني (.)٪12.7

القروض والتسهيالت االئتمانية
ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيالت االئتمانية المقدمة للقطاعات االقتصادية المقيمة
بنسبة  ٪2.1ليصل إلى  9.7بليون دينار بحريني في نهاية عام  2019مقابل  9.5بليون دينار
بحريني في نهاية عام  .2018وقد بلغ نصيب قطاع األعمال  ٪52.8من إجمالي القروض
والتسهيالت االئتمانية ،بينما بلغ نصيب قطاع األشخاص وقطاع الحكومة  ٪44.1و٪3.1
على التوالي.

الودائع
بلغ إجمالي ودائع المقيمين  13.1بليون دينار بحريني في نهاية عام  2019مقابل 12.1
بليون دينار بحريني في نهاية عام  ،2018أي بارتفاع قدره  1.0بليون دينار بحريني أي
بنسبة  .٪8.3ويعزى ذلك إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار  1.2بليون دينار بحريني
( )٪11.7وذلك في نهاية عام .2019
ارتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار  0.7بليون دينار ( )٪7.8لتصل إلى 9.7
بليون دينار في نهاية عام  ،2019كما ارتفعت ودائع المقيمين بالعمالت األجنبية بمقدار 0.3
بليون دينار بحريني ( )9.7٪لتصل إلى  3.4بليون دينار بحريني في نهاية نفس العام .وقد
الفصل  :2التطورات المصرفية
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بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعمالت األجنبية  ٪73.9و ٪26.1على التوالي من
إجمالي الودائع المحلية للمقيمين.

الموجودات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العمالت
بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات
 ،٪24.6والدول اآلسيوية  ،٪5.8ودول أوروبا الغربية  ،٪4.9والدول األمريكية ،٪4.7
والدول العربية األخرى .٪2.9
فقد بلغ نصيب الدوالر األمريكي من إجمالي الموجودات  ،٪43.9وعمالت دول مجلس
التعاون الخليجي (باستثناء الدينار البحريني)  .٪7.5وقد شكل اليورو  ٪2.6من إجمالي
الموجودات.

مصارف قطاع الجملة
سجلت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة ارتفاعًا وقدره  4.8بليون دوالر أمريكي أي
بنسبة  ٪4.5لتصل إلى  110.8بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2019مقابل 106.0
بليون دوالر أمريكي في نهاية عام .2018
ارتفع إجمالي الموجودات المحلية إلى  15.4بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2019مقابل
 12.1بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  .2018ويرجع ذلك إلى ارتفاع الموجودات
الحكومية وموجودات غير المصارف وموجودات المصارف بنسبة  ٪43.6و٪29.5
و ٪10.9على التوالي.
وارتفعت الموجودات األجنبية بمقدار  1.4بليون دوالر أمريكي ( )٪1.5لتصل إلى 95.4
بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  .2019ويرجع ذلك إلى ارتفاع موجودات غير
المصارف بمقدار  4.8بليون دوالر أمريكي (.)٪12.9
ارتفع إجمالي المطلوبات المحلية بمقدار  1.4بليون دوالر أمريكي ( )٪13.3ليصل إلى 11.8
بليون دوالر أمريكي في نهاية عام  2019مقابل  10.5بليون دوالر أمريكي في نهاية عام
.2018
كما ارتفعت المطلوبات األجنبية لتصل إلى  99.0بليون دوالر أمريكي في نهاية عام 2019
الفصل  :2التطورات المصرفية
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مع ارتفاع بنسبة  ،٪3.6وذلك بسبب ارتفاع قيمة المطلوبات على السندات بمقدار  0.5بليون
دوالر أمريكي وارتفاع المطلوبات على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة ومطلوبات
المصارف بنسبة  ٪7.6و ٪7.8على التولي.

الموجودات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العمالت
بلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء مملكة البحرين) من إجمالي الموجودات
 ،٪31.2ودول أوروبا الغربية  ،٪29.6والدول األمريكية  ،٪10.2والدول اآلسيوية ،٪8.3
والدول العربية األخرى .٪5.2
فقد بلغ نصيب عمالت دول مجلس التعاون الخليجي وذلك حسب العمالت (باستثناء الدينار
البحريني) من إجمالي الموجودات  ،٪10.2والدوالر األمريكي  ،٪69.0في حين شكل اليورو
 ٪11.2من إجمالي الموجودات.

الفصل  :2التطورات المصرفية
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الفصل

 .3تطوير األنظمة التشريعية والرقابية

3

تطوير األنظمة التشريعية
تطوير األنظمة الرقابية

الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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تطوير األنظمة التشريعية
تطبيق اتفاقية/معايير بازل 3
• المتطلبات المتعلقة بالسيولة
أصدر المصرف في يوليو  2019تعميمًا إلى المصارف يتضمن النموذج الخاص الذي يجب
على المصارف المحلية (التقليدية واإلسالمية) أن تستخدمه عند تسليم تقرير نسبة تغطية

السيولة ) (LCRإلى المصرف.

• التعديالت المقترحة على فصل إدارة مخاطر االئتمان وفقا لبازل 3
ضمن جهود المصرف المستمرة لتطوير اإلطار الرقابي أصدر المصرف في يناير 2019
ورقة استشارية حول تحديث فصل إدارة مخاطر االئتمان للمصارف التقليدية واإلسالمية حيث
يتضمن متطلبات التوفير النخفاض القيمة في المعيار الدولي للتقارير المالية  IFRS 9وكذلك

متطلبات بازل  3وإدارة األصول غير العاملة .وقد استلم المصرف مالحظات القطاع

المصرفي وهي قيد الدراسة حاليًا.

الئحة التعامل في األوراق المالية عن طريق االقتراض والبيع على المكشوف
أصدر المصرف في مارس  2019ضمن جهوده لتطوير سوق رأس المال الئحة التعامل في

األوراق المالية عن طريق االقتراض والبيع على المكشوف.

تهدف هذه الالئحة إلى تحسين كفاءة سوق رأس المال وتسهيل المعامالت المتنوعة في السوق

مما سيؤدي إلى الحصول على أسعار أفضل وتعزيز السيولة.

حجم العموالت على خدمات السمسرة في مملكة البحرين

الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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ضمن جهود المصرف لتطوير المتطلبات الرقابية الخاصة بأنشطة الوساطة المالية في مملكة
البحرين أصدر المصرف تحديث لحجم العموالت على خدمات السمسرة في المملكة في يناير
.2019

توجيهات جديدة بشأن الشركات المساندة للقطاع المالي
أصدر المصرف في أكتوبر  2019فصل جديد حول المتطلبات عالية المستوى (الحوكمة)
ضمن المجلد الخامس من مجلد توجيهات المصرف للشركات المساندة للقطاع المالي.

تعديالت على فصل االستحواذ واالندماج
أصدر المصرف في أكتوبر  2019تعديالت على فصل االستحواذ واالندماج من مجلد
التوجيهات السادس.

مقترح توجيهات بشأن وضع سقف على الرسوم على التسهيالت االئتمانية لألشخاص
أصدر المصرف في ديسمبر  2019ورقة استشارية بشأن توجيهات خاصة حول سقوف
الرسوم المصرفية المفروضة من قبل المصارف وشركات التمويل ضمن المرحلة الثانية من
المشروع .تتضمن هذه المرحلة وضع سقوف على الرسوم اإلدارية لكل من التسهيالت

االئتمانية االستهالكية ،والتسهيالت االئتمانية الخاصة بالسيارات ،وتسهيالت الرهن العقاري.

توجيهات جديدة خاصة بنظام ومتطلبات االلتزام في المصارف
أصدر المصرف في يناير  2019توجيهات جديدة خاصة بنظام ومتطلبات االلتزام في

المصارف ضمن فصل المتطلبات عالية المستوى وذلك حسب المتطلبات الصادرة عن لجنة
بازل بهذا الخصوص.

توجيهات جديدة خاصة بإعالنات الشركات المساهمة العامة عن نتائجها المالية

الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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ضمن جهود المصرف لتعزيز اإلطار الرقابي أصدر المصرف ورقة استشارية بشأن البيانات
الواجب توافرها في اإلصدار الصحفي الخاص بالنتائج المالية للشركات المساهمة العامة

المدرجة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين اإلفصاح والشفافية للشركات المساهمة العامة المدرجة عند

نشر البيانات الصحفية عن النتائج المالية وتوفير الحماية للمساهمين والمستثمرين من خالل
الكشف عن البيانات الصحفية الشاملة والدقيقة حتى يتمكن المساهمون والمستثمرون من تحديد

األداء المالي وتجنب أي بيانات مضللة محتملة في البيانات الصحفية وسيتم إصدارها بشكل
نهائي للشركات المدرجة وجميع المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي في يناير
.2020

تحديث على فصل أسواق المال والبورصات وفصل وسطاء السوق والممثلين
ضمن جهود المصرف لتعزيز أنشطة صناعة السوق أصدر المصرف تحديث على فصل
أسواق المال والبورصات وفصل وسطاء السوق والممثلين في يناير .2019

تقرير المدقق الخارجي إلجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
أصدر المصرف في الربع األول من عام  2019المتطلبات الخاصة بشأن تقرير المدقق
الخارجي بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

متطلبات جديدة لمقدمي خدمة الدفع
أصدر المصرف في أبريل  2019متطلبات جديدة لمقدمي خدمة الدفع التي تدعم التدابير
األمنية لتمكين السحب النقدي كجزء من نظام حماية األجور ) (WPSوذلك عن طريق آالت

صرف النقود الخاصة بها ) (CDMأو األكشاك ضمن المجلد الخامس للمصرف.

توجيهات جديدة بشأن "مشغلي منصات األصول المشفرة"

الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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ضمن جهود المصرف لدعم االبتكار وتطوير قطاع الخدمات المالية وجعله أكثر كفاءة وذلك
من خالل تهيئة البنية التشريعية والرقابية ،أصدر المصرف في يناير  2019توجيهات جديدة

حول الخدمات المقدمة من قبل "مشغلي منصات األصول المشفرة" ضمن فصل جديد أُطلق

عليه اسم "فصل األصول المشفرة" والذي يتضمن اإلطار التنظيمي والرقابي ومتطلبات
الترخيص المحددة لمثل هذا النوع من الخدمات.
كما أصدر المصرف الحقًا ورقة استشارية في أكتوبر  2019بخصوص تحديث فصل مكافحة
غسيل األموال ) (AML Moduleوفصل األصول المشفرة ) (CRAوفقًا للورقة الصادرة

مؤخرًا عن فريق العمل المالي ( .)FATFوقد استلم المصرف مالحظات القطاع ودراستها
ومن المتوقع أن يتم إصدار التحديث في يناير .2020

توجيهات جديدة خاصة بخدمات االستشارة المالية الرقمية
أصدر المصرف في أبريل  2019فصل جديد ُأطلق عليه اسم "فصل خدمات االستشارة المالية
الرقمية" والتي تمكّن المرخص لهم من استخدام التكنولوجيا لتقديم المشورة المالية للعمالء.
وتغطي هذه التوجيهات المتطلبات األساسية التي ستُطبّق على المرخص لهم الراغبين في
استخدام أداة االستشارات المالية الرقمية باإلضافة إلى المتطلبات التحوطية والسلوكية ذات

الصلة من أجل حماية مصالح العمالء .كما تسمح هذه التوجيهات أيضًا لشركات التكنولوجيا

المالية ” “FinTechوالتي تركز بشكل مطلق على تقديم خدمات االستشارة المالية الرقمية
الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي.

تعديالت على فصل كفاية رأس المال ومتطلبات السيولة لشركات التمويل المتناهي الصغر
أصدر المصرف في يناير  2019تعديالت على فصل كفاية رأس المال ومتطلبات السيولة
لشركات التمويل المتناهي الصغر من مجلد التوجيهات الخامس بشأن تغيير متطلبات نسبة

الرافعة المالية واستبدالها بمتطلبات نسبة كفاية رأس المال.

تحديث فصل إدارة المخاطر التشغيلية للمصارف

الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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ضمن جهود المصرف بتعزيز المتطلبات الخاصة بإدارة المخاطر المختلفة ومواكبة أحدث
مبادئ ومعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية أصدر المصرف في ديسمبر  2019تحديث
على فصل إدارة المخاطر التشغيلية للمصارف حيث يعكس الفصل المحدّث عددًا من

التحسينات الكميّة في عدد من المجاالت ذات الصلة بإدارة المخاطر التشغيلية.

كما أصدر المصرف في ديسمبر  2019ورقة استشارية خاصة بمتطلبات األمن السيبراني
( )Cyber-securityضمن فصل إدارة المخاطر التشغيلية للمصارف وذلك لمواكبة التطورات

الخاصة بالتكنولوجيا المالية.

توجيهات جديدة خاصة بوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية
ضمن جهود المصرف لتطوير تكنولوجيا التأمين ” “Insure-Techأصدر المصرف في
أغسطس  2019توجيهات جديدة خاصة بوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية

” .“Insurance Aggregatorsويعتبر وسيط التأمين عبر المنصات اإللكترونية وسيط مرخّص

من قبل المصرف يقوم بتشغيل منصة الوساطة في بوالص التأمين المتعددة عن طريق موقع

في اإلنترنت أو كتطبيق في أجهزة الهاتف أو المحمول الذكية (" )"appوالتي تقوم بتوفير
مقارنات ألسعار بوالص التأمين ويسّهل عمليات اختيار الشراء لتلك البوالص.

ومع استحداث هذا النوع من النشاط يمكن للعميل الحصول على عروض التأمين المختلفة من
عدد من شركات التأمين المرخصة في البحرين في منصة إلكترونية واحدة أو عبر تطبيق

جهاز محمول بدالً من الحصول على عروض األسعار بشكل فردي وشراء بوليصة التأمين

من شركة واحدة فقط عبر اإلنترنت.

تعديالت على فصل الجريمة المالية بخصوص فتح الحسابات وقبول وإيداع األموال لألندية
ومراكز الشباب

أصدر المصرف في مايو وسبتمبر  2019تعميمًا لجميع مصارف قطاع التجزئة وشركات
الصرافة ومزودي خدمات الدفع يتضمن تعديالت على المتطلبات الخاصة بالجمعيات والنوادي

في مجلد التوجيهات.

الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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تضمّن التعميم بأنهُ يجب عدم قبول إيداع أي شيكات صادرة من خارج المملكة لصالح األندية
والمراكز المرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة شئون الشباب

والرياضة من أو إلى أي جهة أجنبية إال بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة

المختصة ،وذلك وفقًا لنص المادة ( )20من قانون الجمعيات واألندية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( )21لسنة  1989وتعديالته ،ونص المادتين ( )47و( )62من الالئحة النموذجية للنظام
األساسي لألندية الصادرة بالقرار رقم ( )1لسنة  .1990وكذلك يجب على المصارف عدم

فتح حساب أو تغيير أو فتح أكثر من حساب لألندية أو المراكز الشبابية إال بعد الحصول على
موافقة الوزارة وذلك عمالً بنص المادة ( )20من الالئحة المالية الموحّدة لألندية.

مسودة توجيهات حول متطلبات الحجز على أصول العمالء
أصدر المصرف في يوليو  2019ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات حول متطلبات

الحجز على أصول العمالء وذلك لتعزيز ودمج كافة المتطلبات الواجب الوفاء بها من قبل

المرخص لهم في فصل واحد .تهدف هذه التوجيهات ضمان تعامل المرخص لهم بكفاءة مع
أوامر المحاكم والنيابة العامة فيما يتعلق بالحجز على الحسابات و  /أو طلب المعلومات وقد

استلم المصرف مالحظات المعنيين وهي قيد الدراسة حاليًا.

حسابات العمالء الراكدة وغير المطالب بها لدى المصارف
أصدر المصرف في يوليو  2019تعميمًا إلى المصارف بشأن حسابات العمالء الراكدة
يتضمن إلزام جميع مصارف قطاع التجزئة ببذل جهود إضافية لتنظيم وضع األموال غير

المطالب بها (إعادة تنشيط الحساب أو غلقه ودفع األموال إلى العميل أو غيرها من

اإلجراءات) بحلول نهاية ديسمبر  .2019كما يجب على المصارف نهاية كل شهر بتقديم
تقرير شهري إلى المصرف بشأن هذه األموال وذلك يدءً من أغسطس .2019

الحسابات الراكدة ) (unclaimed accounts/dormant accountsهي حسابات العمالء

لدى المصارف التي لم يتم عليها (خالل مدة معينة) أي عمليات سحب أو تحويل أو ايداع من
قبل العمالء أو من قبل وكالئهم المفوضين على الحساب حيث تعد راكدة وغير مطالب بها.

الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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ويعزو ذلك إلى مالحظة المصرف قيام العديد من المصارف باالحتفاظ بأموال راكدة وغير
مطالب بها لفترة طويلة من الزمن دون اتخاذ أي تدابير فعّالة تجاهها.

نظام حماية األجور

)(WPS

ضمن مشروع حماية األجور وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية وتعزيز الشمول
المالي أصدر المصرف في يوليو  2019تعميمًا إلى مصارف التجزئة ومزودي خدمات الدفع

للشروع في جميع التدابير الالزمة لضمان االستعداد لإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بنظام
حماية األجور ،وهي االسم الكامل للعامل والرقم الشخصي له والمبلغ الذي تم سداده كأجر

للعامل وتاريخ الوفاء به وغيرها من المعلومات لهيئة تنظيم سوق العمل عن طريق شركة
بنفت عند إيداع مبلغ الراتب للموظف المعنيّ سواءً في الحساب المصرفي/حساب الدفع

المسبق /المحفظة اإللكترونية أو أي طريقة دفع أخرى.
كما ال يُسمح للمرخص لهم المعنيين بفرض أي رسوم إضافية (غير المنصوص عليها في
مجلد التوجيهات) على هؤالء الموظفين الخاضعين لهذا النظام نتيجة لجمع الرواتب وتخليصها

وصرفها.

معامالت الدفع بدون االتصال (السلكية)
ضمن جهود المصرف لمواكبة أحدث التطورات في القطاع المالي أصدر المصرف في

أغسطس  2019تعميمًا إلى مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل ومزودي خدمات الدفع

بخصوص معامالت الدفع بدون االتصال حيث يشمل إلزام المرخص لهم المعنيين اتخاذ
التدابير الالزمة لضمان أن تكون جميع بنيتهم التحتية واألنظمة ذات الصلة قادرة على دعم

مدفوعات اتصاالت المجال القريب ( )NFCباستخدام بطاقات الخصم وبطاقات االئتمان
وبطاقات مسبقة الدفع والمحافظ إلكترونية على نقاط البيع وأجهزة الصراف اآللي وفقًا لجداول

زمنية معينة.

ويعزو ذلك إلى إعالن  MasterCardو Visaعن معاييرهما التكنولوجية الجديدة الخاصة

باالتصال.
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طريقة احتساب رسوم الفائدة  /الربح على مستحقات بطاقات االئتمان
أصدر المصرف في أغسطس  2019تعميمًا إلى مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل

ومزودي خدمات الدفع بشأن طريقة احتساب رسوم الفائدة  /الربح على بطاقات االئتمان وذلك
لتقديم توضيحات مفصلة ومثال لضمان التنفيذ السليم من قبل جميع المرخص لهم وذلك بعد

إصدار عدة تعاميم بهذا الشأن.

المتطلبات المقترحة للبنية التحتية لنقاط البيع )(POS
أصدر المصرف في أغسطس  2019تعميمًا إلى مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل
ومزودي خدمات الدفع بشأن األجهزة المختلفة المستخدمة في نقاط البيع

(POS

) Infrastructureلمعامالت الدفع .يشتمل التعميم على متطلبات خاصة يجب على المرخص
لهم االلتزام بها تتعلق بالبنية األساسية لنقاط البيع وذلك اعتبارًا من يناير  .2020تهدف هذه

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

استخدام معدل الفائدة/الربح الشهري الثابت للتسهيالت االئتمانية
أصدر المصرف في سبتمبر  2019تعميمًا إلى جميع مصارف قطاع التجزئة وشركات
التمويل يلزمهم بالتوقف عن استخدام معدل الفائدة /الربح الشهري الثابت عند احتساب معدل
الفائدة/الربح الشهري على التسهيالت االئتمانية وتزويد المصرف بخطة تنفيذ التغييرات

المطلوبة واإلفصاح للعمالء عن معدل الفائدة  /الربح الفعلي قبل الدخول في المعامالت
وبشكل دوري بما في ذلك بيانات حساب العميل.
ويعزو ذلك إلى قيام بعض مصارف وشركات التمويل بفرض معدل فائدة/ربح شهري ثابت

ألغراض احتساب الفائدة  /الربح على التسهيالت االئتمانية وذلك بدالً من استخدام طريقة

سعر الفائدة  /الربح الفعّال المشتق من طريقة الفائدة المتناقصة.

الرسائل القصيرة الخاصة بمعامالت الصراف اآللي  /نقاط البيع
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أصدر المصرف تعميم في سبتمبر  2019إلى مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل
ومزودي خدمات الدفع يتعلق بمعالجة مسألة احتجاز مبالغ خصمت من حسابات الزبائن دون

علمهم (أو مطالبتهم بها) ،نتيجة عمليات سحب تمت باستخدام بطاقات الخصم/االئتمان سواءً
من أجهزة الصراف اآللي أو أجهزة نقاط البيع والتي لم تنجز الكترونيًا بسبب خلل/فشل/خطأ

في االتصال أو استنفاذ الوقت المتاح إلجراء عملية التحويل المالي.
ويتعين على جميع المرخص لهم التأكد من معالجة هذه الظاهرة وإلغاء المبالغ التي يتم

خصمها بشكل خاطئ ،وإبالغ العمالء المتأثرين بذلك من خالل الرسائل القصيرة على الفور.

مسودة الئحة بشأن السيطرة في المصارف
أصدر المصرف في أكتوبر  2019ورقة استشارية بخصوص مسودة الئحة بشأن تنظيم

السيطرة في المصارف لتحل محل القرار رقم  13لسنة  .2008وقد قام المصرف بهذه

الخطوة لمواكبة التطورات التي شهدها القطاع والتي ارتأى المصرف ضرورة تطوير الالئحة
لتتماشى مع مستجدات القطاع.
ال تسري هذه الالئحة على المسيطرين الحاليين بشأن نسب السيطرة ولكن تسري على ما غير

ذلك من الوقائع وما يطرح من زيادة على ملكية المسيطرين بعد تاريخ العمل بها .كما ينص
البند الثاني من المادة الثانية بأنه يجب على المصارف األجنبية إخطار المصرف في حالة

تملك شخص لنسبة تزيد على  ٪50من رأسماله ،ويرفق باإلخطار نسخة من موافقة السلطة

األجنبية.

تحديث على المادة ( - )32.5معايير اإلفصاح الصادرة عن المصرف
ضمن جهود المصرف لتطوير أسواق رأس المال أصدر المصرف في ديسمبر  2019تحديث
على المادة  32.5من معايير اإلفصاح الصادرة عن المصرف ،حيث تتضمن تعديالت على

الجدول الزمني الخاص بآلية اإلعالن ودفع األرباح.
كما تهدف تلك التغييرات إلى تحسين الشفافية وتعزيز الممارسات الحالية من قبل الشركات
العامة بخصوص إعالن األرباح والسماح للمستثمرين باتخاذ قرارات سليمة.
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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مسودة توجيهات بشأن متطلبات التدريب والكفاءة لشركات التأمين
أصدر المصرف في ديسمبر  2019مسودة توجيهات حول "فصل التدريب والكفاءة" حيث
يتضمن معايير وإرشادات لضمان توفر مستويات مقبولة من حيث المؤهالت العلمية
والمهارات والخبرات العملية لدى األشخاص الذين يشغلون وظائف تنفيذية لدى شركات
التأمين خاضعة لرقابة المصرف المركزي باإلضافة إلى سبل التطوير المهني المستمر
وغيرها ،وذلك طبقا للمادة ( 65ب) من قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية.

توجيهات جديدة في فصل المتطلبات عالية المستوى
أصدر المصرف في ديسمبر  2019تعميمًا للمصارف التقليدية والمصارف اإلسالمية وذلك
ضمن جهوده لتطوير اإلطار الرقابي الخاص بالحوكمة حيث تضمن التعميم عدم السماح

للمدير التنفيذي المستقيل البقاء في مجلس إدارة المرخص له الذي استقال منه سواءً كان ذلك
بسبب االستقالة أو التقاعد أو الفصل باإلضافة إلى فقدان عضو مجلس اإلدارة المستقل

استقالليته بعد خدمته لمدة  3فترات متتالية في مجلس اإلدارة ويجب أال يصنف كعضو مستقل

في حال ت ّم إعادة تعيينه.

تطورات األنظمة الرقابية
إدارة المتابعة :مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
قام مصرف البحرين المركزي من خالل اللجنة الوطنية لوضع سياسات حظر غسل األمووال
وتمويل اإلرهاب من االنتهاء من إعداد تقرير المتابعة األول لتقييم إجراءات حظر ومكافحوة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة خالل عام  .2019تمت مناقشة المسودة النهائية
لتقرير التقييم المشترك واعتمادها في االجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشورق
األوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في القاهرة ،مصر خالل الفترة  27إلى  29نوفمبر .ومون
أبرز المبادرات الرئيسية التي اتخذتها جميع الجهات في المملكة والتي تعكس التقدم المحورز
في معالجة أوجه القصور الرئيسية المحددة في تقرير تقييم إجراءات حظر ومكافحوة غسول
األموال وتمويل اإلرهاب الذي تم اعتماده من قبل االجتماع العام المشترك بين مجموعة العمل
المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في باريس في
يونيو .2018
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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تم تطوير وتعزيز الهيكل التنظيمي إلدارة المتابعة بإنشاء قسم جديد "قسم سياسوات مكافحوة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب" .وتقوم إدارة المتابعة بضمان اعتماد المعايير الدوليوة ذات
الصلة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،تقييم مدى حاجة القطاع المالي والمصورفي
إلى التوجيه واإلرشاد بشأن مسائل محددة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وضع
خطط للتوعية والتوجيه ،والعمل على تعزيز اإلجراءات والممارسات التشوغيلية ذات الصولة
بمصرف البحرين المركزي للتقييم المتبادل وتقييم المخاطر الوطنية .وكجزء من خطة التوعية
للقطاع ،أصدر القسم ورقة إرشادية للمؤسسات المالية حول مكافحة تمويل انتشار التسلح.
واصلت إدارة المتابعة تعزيز أدوات اإلشراف والرقابة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب من خالل تطوير استمارة بيانات شاملة عن المؤسسة المالية التي ستخضع للتفتيش،
وتخصيص فريق للرقابة المكتبية ،وتطوير قاعدة بيانات إحصائية لألموور المتعلقوة بغسول
األموال وتمويل اإلرهاب .باالضافة إلى ذلك ،قاموت اإلدارة بزيوارات التفتويش الميدانيوة
للمصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف ومساعدة تلك المؤسسات لتطوير
وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية لديها لتتوافق مع القوانين والتشريعات ذات العالقوة .تهودف
زيارات التفتيش لتقييم مستوى امتثال تلك المؤسسات لقانون مكافحة غسل األمووال وتمويول
اإلرهاب ،وقانون مصرف البحرين المركزي وكافة مجلدات وحدة الجرائم المالية .يتم التركيز
خالل التفتيش الميداني على مراجعة إجراءات مكافحة غسول األمووال وتمويول اإلرهواب
واألنظمة والضوابط التابعة للمؤسسات المرخص لها ،ودعم جهود مصرف البحرين المركزي
الرامية إلى مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل الرصد والكشف واإلبالغ عون
المعامالت المالية المشبوهة.
التزمت مملكة البحرين ،كونها عضوًا في اإلطار الشامل لمكافحة تآكول الوعواء الضوريبي
وتحويل األرباح ،بتطبيق معايير اإلطار اآلنف الذكر على المدى القريب .وعليه ،فقد خضعت
مملكة البحرين لتقييم اإلطار التشريعي للمملكة فيما يتعلق بمتطلبات معايير الجوهر االقتصادي
خالل النصف األول من عام  .2019ويهدف ذلك إلى تقييم مدى فاعلية التشريعات المحليوة
في مملكة البحرين في التحقق من الجوهر االقتصادي للمؤسسات المالية بهدف مكافحة تآكول
الوعاء الضريبي وتحويل األرباح .وعليه ،فقد قام مصرف البحرين المركزي وبالتنسيق موع
الجهاز الوطني لإليرادات والجهات الحكومية المعنية األخرى ،بالمساهمة في عمليوة التقيويم
والمشاركة في االجتماع الذي تم عقده في يونيو  2019في العاصومة الفرنسوية ،بواريس.
وخلصت نتائج التقييم بأن اإلطار التشريعي في المملكة يستوفي متطلبوات معيوار الجووهر
االقتصادي.
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باإلضافة إلى ذلك ،فقد قام المصرف ،وبالتعاون مع الجهواز الووطني لإليورادات ووزارة
الصناعة والتجارة والسياحة ،باستضافة ورشة عمل قدمتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
لتقديم المساعدة الفنية في مجال تطبيق متطلبات معيار الجوهر االقتصادي .وقد شملت الورشة
وافة
وة باإلضو
وات الحكوميو
ون الجهو
وين مو
ون المعنيو
ول مو
وها لكو
وم تخصيصو
وات تو
جلسو
إلى المؤسسات المالية المعنية ،وذلك بهدف زيادة الوعي وتقديم التوجيه المناسب فيما يتعلوق
بتطبيق المعيار اآلنف الذكر .وعالوةً على ذلك فقد تبنت الجهات الحكومية المعنيوة إطوارًا
للتعاون المشترك من أجل ضمان التنفيذ الفعّال لللمتطلبات اآلنفة الذكر.
وعلى صعيد التبادل التلقائي للمعلومات في المسائل الضريبية ،فقد خضعت مملكة البحورين
لتقييم مدى فاعلية تطبيق التبادل التلقائي للمعلومات .وقد خلصت نتائج التقييم إلى أن مملكوة
البحرين في مراحل متقدمة من وضع استراتيجية لالمتثال لمعايير تبادل المعلومات لألغراض
الضريبية ،باإلضافة إلى اإلجراءات المصاحبة لضمان قيام المؤسسات المالية بتنفيذ إجراءات
العناية الواجبة وإعداد التقارير.
وتطبيقًا للمعايير اآلنفة الذكر ،فقد قام المصرف بجمع البيانات المطلوبة لستون دولة مشاركة
وإرسالها إلى الدول المعنية عبر النظام اإللكتروني لمنظمة التعواون االقتصوادي والتنميوة.
وتشمل البيانات كافة المعلومات التي تم استالمها من  269مؤسسة مالية.
وعلى غرار المعايير المذكورة أعاله ،فقد قام المصرف بجمع البيانات المطلوبوة إلكترونيوًا
بحسب االتفاقية المتعلقة بقانون االمتثال الضريبي األمريكي (فاتكوا) وإرسوالها إلوى وزارة
الخزانة األمريكية ،وتشمل البيانات كافة المعلومات التي تم استالمها من  268مؤسسة مالية.

إدارات الرقابة المصرفية
واصل مصرف البحرين المركزي خطاه على النهج االستباقي في الرقابة على المصارف

والمؤسسات المالية وذلك تحقيقًا وتعزيزًا لالستقرار المالي وحماية مصالح العمالء في قطاع

الخدمات المصرفية وتعزيزًا لالبتكار في السوق المحلي من خالل استخدام تقنيات الرقابة

القائمة على المخاطر .وقد تضمن النهج اإلشرافي المعمول به في المصرف االعتماد على
تطبيق أفضل المعايير الدولية وإلى انتهاج أسلوب رقابة استباقي لمراقبة المصارف
المؤسسات المالية مما أدى إلى تعزيز الشفافية واإلفصاح ،فضالً عن توفير ضمانات كافة

للعمالء وللسوق لدعم االبتكار في السوق باإلضافة إلى نموه وتطوره.
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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وبناءً على ما تقدم ،فقد قام المصرف المركزي ،ممثالً بإدارة الرقابة المصرفية باتخاذ
اإلجراءات التالية خالل العام :2019
المصارف ذات األهمية النظامية على المستوى المحلي ()D-SIBS



أجرى مصرف البحرين المركزي تقييم لتحديد المصارف ذات األهمية النظامية لعامي 2020
و 2021على مرحلتين بناءً على المعايير الصادرة في عام  .2018وقد قام المصرف خالل

المرحلة األولى من التقييم ،بتجميع المعلومات المالية من جميع مصارف قطاع التجزئة وتم

من خاللها تحديد  3مصارف ذات أهمية نظامية .في المرحلة الثانية من التقييم ،تم تأكيد

وتعديل قائمة المصارف ذات األهمية النظامية من خالل نتائج عملية المراجعة الرقابية والتقييم

القائم على المنهجية التابعة للمبادئ الواردة في أوراق لجنة بازل للرقابة المصرفية (،)BCBS
وفقًا للمتطلبات المحددة للقطاع المالي في البحرين.

تعزيز فعالية اإلمتثال
قام مصرف البحرين المركزي بهدف تعزيز فعالية االلتزام بين المؤسسات المالية ،بإصدار
قواعد جديدة لوظيفة االمتثال ،كجزء من فصل  .HCوفقًا لذلك ،واصلت إدارات الرقابة

المصرفية في مصرف البحرين المركزي في مراقبتها عن كثب إلطار امتثال المرخص لهم

مع المطالبة بانتظام من المرخص لهم ذات السجل غير مرضي بضرورة تعزيز وظيفة
االمتثال لديهم.

مراقبة مستويات التدفقات العقارية
استمر مصرف البحﺮﻳﻦ المﺮكزي في رصﺪ تعرض المؤسسات المالية لقطاع العقارات على
أساس ربع سنوي بهدف مراقبة تركز المخاطر في هذا القطاع.

ممارسات األجور السليمة
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واصل مصرف البحرين المركزي ،كجزء من ممارساته الرقابية ،بمراقبة ممارسات المكافآت
من قبل المصارف تماشيًا مع قواعد المصرف بشأن ممارسات األجور السليمة في إطار

الفصل  ،HCمما يؤدي لتحفيز الموظفين وتوطيد عالقتهم مع المؤسسة المالية.

تعرضات األطراف ذات العالقة
واصل مصرف البحرين المركزي مراقبة تعرضات األطراف ذات العالقة لدى المصارف

المحلية على أساس شهري بهدف ضبط مخاطر التركز وضمان االلتزام بالتعليمات الصادرة

عنه.

مراقبة تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية رقم ()9
واصل مصرف البحرين المركزي ،كجزء من ممارسته الرقابية ،مراقبة المؤسسات المالية

خالل العام لضمان االمتثال للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( )9بما في ذلك منهجيات
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة  ECLمن قبل هذه المؤسسات.

مراقبة محفظة القروض المتعثرة
واصل المصرف المركزي رصده لحجم القروض المتعثرة لدى المؤسسات المالية على أساس
ربع سنوي وذلك بهدف متابعة أية مؤشرات غير طبيعية في محافظ القروض .وبناءً على
نتائج تقييم المصرف المركزي ،قام المصرف بحثّ المرخص لهم بضرورة اتخاذ تدابير
وقائية للحد من التضخم في حجم القروض المتعثرة.

االجتماعات االحترازية
قامت إدارات الرقابة المصرفية على قطاع المصارف التقليدية ،وذلك ضمن جهودها الرقابية
والوقائية بعقد  68اجتماعًا دوريًا مع المؤسسات المالية المرخص لها خالل العام .وتم خالل

هذه االجتماعات مناقشة أداء المؤسسات المالية للسنة المالية المنصرمة واستراتيجيتهم للسنة

المقبلة وأية أمور رقابية أخرى ذات أهمية للمصرف المركزي .وشملت هذه االجتماعات أيضًا
اجتماعات نصف سنوية مع المصارف ذات األهمية النظامية .DSIBs -
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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االجتماعات لمناقشة البيانات المالية
عقد المصرف المركزي اجتماعات سنوية مع المصارف المحلية والشركات المالية وفروع

المصارف األجنبية (من قطاع التجزئة) وبحضور المدققين الخارجيين لهم لمناقشة البيانات
المالية للسنة المالية المنتهية  2018ونصف المرحلية لعام  ،2019وذلك قبل أن يتم تقديمها
لمجالس إدارات المصارف للموافقة عليها .وشملت المناقشات أمورًا تتعلق بأسس تحقق
االعتراف بالدخل وممارسات التقييم واألصول المتعثرة وقائمة المخصصات ومدى كفايتها
وتوزيعات األرباح المقترحة.

تنفيذ مبادرات جديدة
واصل مصرف البحرين المركزي جهوده نحو التحسين المستمر في القطاع المالي حيث تم

تنفيذ مبادرات جديدة خالل العام منها إصدار توجيهات للمرخص لهم باتخاذ اإلجراءات

الالزمة لدعم المدفوعات التالمسية ،عمليات الترميز ،وبدالة وطنية موحدة  QRوكذلك

االستعداد للتشغيل الفعلي إلعرف عميلك إلكترونيا  e-KYCوتوفير واجهات برمجة التطبيقات

( )APIsلمنصة مصرفية مفتوحة.

الدراسات  /الدراسات االستقصائية
تواصل إدارات المراقبة إجراء الدراسات  /الدراسات االستقصائية بهدف حماية مصلحة

العمالء وتعزيز جودة الخدمات المصرفية في البحرين .خالل العام المنصرم ،تم إجراء عدد

من الدراسات  /الدراسات االستقصائية منها حساب سعر الفائدة على بطاقات االئتمان ،تحليل

األرصدة غير المطالب بها التي تستقر لدى المصارف بسبب فشل معامالت ،ATM / POS

واألرصدة المستحقة لحسابات الودائع الخاملة ،وأرباح األسهم غير المطالب بها ،واستعداد
المصارف لتطبيق المصرفية المفتوحة ،والرسائل القصيرة للمعامالت الفاشلة التي تمت عن
طريق آلة الصراف اآللي أو نقاط البيع وغيرها.

اجتماعات الكليات الرقابية
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قام مصرف البحرين المركزي خالل العام ،بهدف تعزيز الرقابة على المرخصين من
المصارف األجنبية ،بحضور اجتماعات الكليات الرقابية التي نظمتها السلطات الرقابية في كل
من المملكة المتحدة واإلمارات العربية المتحدة والهند.

مركز البحرين للمعلومات االئتمانية
استمر مصرف البحرين المركزي ،كجزء من سعيه لتحسين جودة االئتمان في القطاع
المصرفي وبالتالي تعزيز االستقرار المالي ،بتوفير الدعم الالزم لمركز البحرين للمعلومات

االئتمانية ،لتسهيل خدمات مرجعية ائتمانية فعالة في مملكة البحرين من خالل تنفيذ عدد من
المبادرات.

تعيين خبراء المهام
قامت إدارات الرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي بتعيين "خبراء مهام" مؤهلين
لالضطالع بالقيام باإلجراءات المتفق عليها وفحص عدد من المرخصين في الموقع لزيادة

فاعلية ممارساتها الرقابية .وبناءً على ذلك ،فقد تم إجراء  15مهمة خالل عام  2019شملت
القضايا التالية :مراجعة المهام المتعلقة بإدارة المخاطر بما في ذلك إدارة المخاطر االئتمانية

والتشغيلية والتدقيق الداخلي وإطار االمتثال باإلضافة إلى إطار الرقابة الداخلية من بين أمور

أخرى.

مراقبة اجتماعات مجالس اإلدارة والهيكل اإلداري
قامت إدارة الرقابة المصرفية بهدف تقييم أداء مجالس ادارات المصارف وذلك عن طريق

مراجعة تقارير حوكمة الشركات المقدمة من المصارف على أساس سنوي .اشتملت المراجعة
على حضور أعضاء مجلس اإلدارة والدور الذي اتخذوه في االجتماعات ،وهيكل لجان

مستوى المجلس وتعيين أعضاء مستقلين .كما راجع مصرف البحرين المركزي الهيكل
التنظيمي للمصارف للتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح في الخطوط اإلدارية ،وأن
لدى المصارف خطط تكليف كافية .وكجزء من مراقبته لحوكمة الشركات ،قام مصرف

البحرين المركزي أيضًا بإرسال موظفيه إلى اجتماعات الجمعية العادية وغير العادية
للمصارف كممثلين عن المصرف.
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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اإلفصاح العام من قبل المؤسسات المالية
مراقبة إدارات المراقبة بشكل مستمر إفصاحات المصارف ألصحاب المصالح بما في ذلك
التزامها بقواعد مصرف البحرين المركزي بشأن اإلفصاحات العامة .وكجزء من عملية

المراقبة ،يتوجب على المرخص لهم تقديم تقارير عن الكشف العام على النحو الواجب من

مدققها الخارجي .وفي هذا الصدد ،قام المصرف المركزي بتطبيق وفرض إطار حول
اإلجراءات الجزائية يشمل فرض غرامات مالية على المرخص لهم في حال التأخر في رفع

التقارير ذات الحساسية الوقتية أو عدم االلتزام بقواعد اإلفصاح ،كما يتوجب على المرخص
لهم اإلفصاح عن الغرامات المالية في تقاريرهم السنوية.

االجراءات التنفيذية
واصل المصرف المركزي حثّ المرخص لهم على التقيد بأعلى معايير االلتزام ،وذلك بهدف
الحد من المخاطر تجاه عمالئهم وتجاه النظام المالي ،وكذلك تعزيز انضباط السوق .وبناءً
على ذلك ،ووفقًا لما تتضمنه المادة  38من قانون المصرف المركزي ،فقد قامت إدارات
الرقابة المصرفية التقليدية في المصرف المركزي بإصدار 47إجراء جزائي ضد مجموعة من

المصارف والمؤسسات المالية التقليدية ،بما فيه فرض إنذارات رسمية وغرامات مالية خالل
عام .2019

إدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية
واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية خالل عام  2019التركيز على تطوير

موظفيها من خالل الحاقهم بدورات قصيرة لتعلم المهارات اإلدارية والفنية في معهد البحرين
للدراسات المصرفية والمالية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات
النقاش الخاصة بالصيرفة اإلسالمية داخل مملكة البحرين وخارجها.
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تم خالل هذا العام الحاق موظفة في برنامج تدريب فينتيك المقدم من قبل جامعة كامبردج
وذلك لمواكبة المستجدات في قطاع التكنولوجيا المالية .كما حصل موظفان على شهادة الدبلوم

المتقدم في الصيرفة اإلسالمية المقدم من قبل معهد البحرين للدارسات المصرفية والمالية.

كما التحقت موظفة في برنامج إعداد القيادات الجديدة "كوادر" المقدم من قبل معهد اإلدارة

العامة والذي يهدف إلى تطوير قائد مبدع يمتلك القدرة على المشاركة في وضع

االستراتيجيات.

باإلضافة إلى ذلك شاركت اإلدارة في اجتماعات وورش عمل وندوات مجلس الخدمات المالية
اإلسالمية التي تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية اإلسالمية واستقرارها.

وخالل هذا العام ،شارك مدير اإلدارة في عضوية مجموعة العمل التابعة للمجلس
والمتخصصة في مراجعة المعيار الحالي بشأن الحوكمة الشرعية للمصارف اإلسالمية .كما

شارك كمتحدث في المؤتمر الرابع عشر للمجلس وكمحاضر في المحاضرة العامة الحادية
عشر للمجلس حول السياسات المالية واالستقرار المالي.

كما شارك مدير اإلدارة في عضوية مجموعة العمل التابعة لهيئة أيوفي والمتخصصة في

مراجعة المعيار المحاسبي رقم  1والمتعلق بالعرض واالفصاح العام للقوائم المالية للمصارف
اإلسالمية.
إضافة إلى ذلك ،قامت اإلدارة بزيارة إشرافية لوحدة خارجية تابعة لمصرف محلي واالجتماع

بمسؤوليها المعنيين إضافة إلى مسؤولي اإلشراف في السلطة الرقابية والمدقق الخارجي وذلك
بهدف تعزيز دور المصرف فيما يخص اإلشراف الموحد وتبادل المعلومات.

حرصت اإلدارة على االستمرار في نشر تجربة مملكة البحرين في قطاع الصيرفة اإلسالمية
مع الدول األخرى حيث استقبلت اإلدارة هذه السنة وفودًا من أوغندا والسودان وأعدت لهم

خطة تدريبية قصيرة في كلٍ من مصرف البحرين المركزي والمصارف اإلسالمية

والمؤسسات المالية اإلسالمية األخرى.
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كما قامت اإلدارة بدور مهم في رفع الوعي العام عن عمل المصارف اإلسالمية ومنتجاتها
وذلك بدعم حملة توعوية معدة من قبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في هذا

الجانب بالتعاون مع جميع مصارف قطاع التجزئة اإلسالمية العاملة في مملكة البحرين.

إدارة التفتيش
أنهت إدارة التفتيش أكثر من  65زيارة تفتيشية خالل عام  2019إلى مختلف المؤسسات
المالية المرخصة ،شاملة بذلك المصارف المالية وشركات التأمين وغيرها .وقد تركزت
الزيارات على أساس نهج إشرافي قائم على المخاطر ومصمَّم لتحقيق األهداف اإلشرافية
وضمان متانة نطاق الرقابة لدى المرخصين .قامت اإلدارة بتطبيق منهجية ترتكز على

المخاطر باستخدام منهجية  CMORTALEالتي تركز على عناصر التقييم التالية لدى
المؤسسات:
 كفاية رأس المال -جودة االدارة

 األنظمه التشغيلية ادارة المخاطر -الشفافية

 جودة الموجودات -السيولة

 استقرار األرباحتقوم هذه المنهجية على تقييم موجز للمخاطر في المؤسسات المرخصة من قبل مصرف

البحرين المركزي بهدف تعزيز سالمة المؤسسات المالية من خالل الزيارات الميدانية والتي
تهدف إلى تحديد اإلجراءات التنظيمية الالزمة للحد من مخاطر التعثر ،وفقدان ثقة السوق،

واحتمالية خسائر المودعين والمستثمرين.

استمرارًا مع المبادرة التي بدأت في سنة  ،2018حرصت اإلدارة على تقوية منهجية تقييم
متانة األمن السبراني حيث تم اجراء تقييمات مفصلة حول نقاط الضعف األمنية إلى جانب

الزيارات التفتيشية الروتينية.
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من بين كل الزيارات المذكورة أعاله ،حوالي الثلث منها كانت زيارات موضوعية لتحري
بعض األمور التي تشمل أرباح لم يطالب بها ،أسعار فوائد مبالغ فيها تم فرضها على عمالء

بعض المصارف ،عمليات ذات صلة لتحويل العمالت باإلضافة إلى شكاوى العمالء .وبتوسيع
نطاق أفق التفتيش الميداني ،قامت اإلدارة أيضًا بالتعاون مع الهيئات التنظيمية والرقابية

المعنية بتفتيش الفروع الخارجية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.

في ضوء المشهد التنظيمي العالمي المتطور ،والمخاطر الناشئة والتصريحات المختلفة من قبل

هيئات وضع المعايير العالمية مثل لجنة بازل للرقابة المصرفية ،واصلت االدارة ،خالل العام،
جهودها لتطوير وتعزيز منهجية تحديد المخاطر لتقييم األعمال ،ومراقبة الفشل والمخاطر

النظامية للمرخص لهم.

إيمانًا راسخًا بالتطوير المهني واستجابة للتركيز الرقابي األكبر على سالمة ممارسات إدارة

المخاطر في القطاع المالي والتحديات التي يطرحها تعطيل النماذج المالية التقليدية مع ظهور

 ،FinTechواصلت اإلدارة جهودها في وثيقة برامج التطوير المهني المستمر من خالل تحديد
وتنفيذ التدريب وبرامج التطوير المصممة لتزويد موظفي التفتيش بالمهارات والخبرات

الالزمة لتقييم فعال لمجموعة واسعة من ممارسات إدارة المخاطر واالتجاهات الناشئة في
القطاع المالي.

إدارة مراقبة األسواق المالية
عمل مصرف البحرين المركزي خالل عام  ،2019على استكمال تنفيذ بنود خطته الرامية

إلى تطوير وتحديث البنية التشريعية والتنظيمية والرقابية المتعلقة بقطاع رأس المال ،بما
ينسجم مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية بالتشاور مع الجهات واألطراف المعنية بهذا

القطاع وكافة مكونات القطاع المالي األخرى في البحرين .وبالشكل الذي يُمكّن المصرف
وهذه المؤسسات والجهات ،من خلق البيئة المناسبة لتنمية وتطوير أعمال وأنشطة سوق رأس

المال ،من خالل الترخيص للمزيد من مؤسسات السوق والتشجيع على تنويع وإدراج وتداول

أوراق وأدوات مالية جديدة ومبتكرة ،بجانب تعزيز معايير وأنظمة وآليات الرقابة واإلشراف
على كافة أعمال وأنشطة مؤسسات السوق واألسواق المالية المرخص لها ،اعتمادًا على قاعدة

التحديد الدقيق والمعالجة الالزمة ،وحماية القطاع من التداعيات المحتملة لكافة أنواع المخاطر
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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المصاحبة لعملياتها وأدواتها أوالً بأول ،وذلك عبر استخدام اآلليات واألنظمة الكفؤة من أجل
التأكد من التقيد والوفاء بااللتزامات من قبل كافة األطراف المعنية باالستثمار في األوراق

واألدوات المالية المتداولة وحماية حقوقهم ،وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في هذه

األسواق.

التطورات واالنجازات
تحديث مجلد التعليمات السادس الخاص بمظلة الرقابة واالشراف على قطاع رأس المال
أ)

أصدر مصرف البحرين المركزي التعميم رقم  EDFIS/C/008/2019بتاريخ 16
يناير  ،2019إلى جميع مقدمي خدمات أسواق رأس المال (" )"CMSPsفيما يتعلق بشأن
اإلجراءات المتفق عليها )" ("AUPالختبار االمتثال لفصل مكافحة غسيل األموال

والجرائم المالية من المجلد السادس (أسواق رأس المال) من الدليل اإلرشادي للمصرف.

عالوة على ذلك ،أصدر المصرف التعميم رقم  CMS/C/007/19المؤرخ في  2ديسمبر
 ،2019إلى جميع المؤسسات ذاتية التنظيم (" )"SROsوأعضائهم فيما يتعلق بالتعديالت

المذكورة أعاله ،والتي تضمنت إعادة صياغة القواعد لتتوافق مع متطلبات المعايير الدولية
للتدقيق وقد تضمنت أيضًا المعايير الالزمة الختيار العينة.

ب)

أصدر مصرف البحرين المركزي بتاريخ  22يناير  ،2019تعميم رقم
 EDFIS/C/010/2019إلى جميع الشركات المدرجة ،المؤسسات ذاتية التنظيم وأعضائهم،

وجميع األطراف األخرى ضمن أسواق رأس المال بخصوص التعديالت المتعلقة بالفصل

الخاص بأسواق التداول ) (Markets & Exchanges Moduleوالفصل الخاص بوسطاء
األسواق والممثلين ) (Market Intermediaries and Representativesضمن المجلد السادس

(أسواق رأس المال) من الدليل اإلرشادي للمصرف تعقيبًا على الورقة االستشارية.

تضمن التحديث المتعلق بالفصل الخاص بأسواق التداول بعض التعديالت على األقسام

المتعلقة بالتزامات مشغلي منصة التمويل الجماعي

(Obligations of Crowdfunding

) Platform Operatorsوعروض التمويل الجماعي .كما تم تعديل واستحداث القواعد

الخاصة بصانع السوق ) (Market Makerفي الفصل السابق ذكره ،وكذلك الفصل الخاص
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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بوسطاء األسواق والممثلين ) (Market Intermediaries and Representativesبهدف تعزيز
السيولة في السوق.
ت)

في إطار تعزيز األطر الرقابية من أجل مواكبة المتغيرات في القطاع المالي ،أصدر
مصرف البحرين المركزي بتاريخ  24فبراير  ،2019فصالً خاصًا لألصول المشفرة

) ،(Crypto-Asset Moduleوذلك ضمن المجلد السادس (أسواق رأس المال) من الدليل
اإلرشادي للمصرف .يتضمن الفصل قواعد ترخيص مشغلي خدمات األصول المشفرة
ويهدف إليضاح الجوانب الرقابية للتعامل مع األصول المشفرة .وقد أصدر المصرف

تعميمًا إلى جميع الشركات المدرجة ،والمؤسسات ذاتية التنظيم وأعضائهم ،وجميع
األطراف األخرى ضمن األسواق المالية بشأن إصدار الفصل المذكور أعاله.
ث)

أصدر مصرف البحرين المركزي التعميم رقم  EDFIS /C/74/2019بتاريخ 29

أغسطس  ،2019إلى جميع مقدمي خدمات أسواق رأس المال فيما يتعلق بالتعديالت على

المتطلبات المنصوص عليها في فصل مكافحة غسيل األموال من المجلد السادس الخاص
بأسواق رأس المال من الدليل اإلرشادي للمصرف .يتضمن التعديل حذف الفقرة AML-

 ،7.1.2والتي نصت سابقًا على ضرورة اجراء جميع صفقات األشخاص الذين يملكون ٪5
أو أكثر من أي ورقة مالية مدرجة في بورصة البحرين فقط.
ج)

أصدر مصرف البحرين المركزي التعميم رقم  EDFIS/C/082/2019بتاريخ 2
أكتوبر  ،2019لجميع مشغلي منصات األصول المشفرة ،الشركات القانونية ومدققي

الحسابات ،ويتعلق هذا التعميم بإصدار التعديالت المقترحة على الفصل الخاص باألصول
المشفرة ضمن المجلد السادس (أسواق رأس المال) من الدليل اإلرشادي للمصرف بغرض

استشارة األطراف المعنية .ومن أجل التوافق مع توصيات فريق العمل المالي ()FATF

واتباع أفضل الممارسات ،تم إجراء بعض التغييرات على الفصول المتعلقة بأنظمة

الصيانة والتطوير ،المقاييس واإلجراءات األمنية ،واألمن االلكتروني من ضمن مجاالت

أخرى.

ح) أصدر المصرف تعميم رقم  EDFIS/C/083/2019بتاريخ  2أكتوبر  ،2019بشأن ادخال

بعض التعديالت على الفصل الخاص بعمليات السيطرة والدمج واالستحواذ ( Takeovers,

الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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 )Mergers and Acquisitions (TMA) Moduleضمن مجلد التعليمات السادس الخاص
بأسواق رأس المال من الدليل اإلرشادي للمصرف.
خ)

أصدر مصرف البحرين المركزي التعميم رقم  EDFIS /C/084/2019بتاريخ 2
أكتوبر  ،2019إلى المؤسسات ذاتية التنظيم وأعضائهم ،ومشغلي منصات األصول

المشفرة واألطراف األخرى ضمن أسواق رأس المال بشأن التعديالت المقترحة على

فصل مكافحة غسيل األموال بغرض االستشارة .ومن أجل التوافق مع توصيات فريق
العمل المالي ( )FATFواتباع أفضل الممارسات ،تم إضافة بعض البنود المتعلقة بتحويل
األموال واألصول المشفرة المسموح تداولها ،والعناية الواجبة المعززة ،والمنهج القائم

على المخاطر الخاص بالمصرف.
د)

في تاريخ  22ديسمبر ،2019أصدر المصرف تعميم رقم EDFIS/C/094/2019

والذي تضمن بعض التعديالت لقواعد االفصاح للمجلد السادس الخاص بأسوق رأس

المال ،وباألخص للمادة ( )32.5المتعلقة بالجدول الزمني لإلفصاح عن توزيع األرباح
على المساهمين ،حيث تهدف التعديالت لتحسين الممارسات الحالية لتتماشى مع أفضل

الممارسات الدولية.
ذ)

من منطلق مبادرة مصرف البحرين المركزي إلى تعزيز إطاره التنظيمي بشكل

مستمر ،أعد المصرف مسودة لفصل التدريب والكفاءة ( )TCضمن المجلد السادس
الخاص بأسواق رأس المال من الدليل اإلرشادي للمصرف وهو اآلن في طور االنتهاء من

النسخة النهائية من الفصل المذكور قبل إصداره لالستشارة مع األطراف المعنية.

الرقابة على األسواق وشركات المقاصة وأعضاءهم
بورصة البحرين ش.م.ب .مقفلة )© (Bahrain Bourse B.S.C.
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أ) اعتبارًا من  2يناير  ،2019فرضت بورصة البحرين مجموعة جديدة من الرسوم المتعلقة
بالخدمات المتوفرة للمستثمرين ،الجهات المصدرة ،واألعضاء.

ب) أصدرت اإلدارة خطاب عدم ممانعة موجه لبورصة البحرين بتاريخ  28مارس 2019

بخصوص تعديالتها المقترحة لقواعد السوق الخاصة بها فيما يتعلق بخدمة المستثمرين في

فتح حسابات التداول.

ت) بعد موافقة اإلدارة المبدئية ،أصدرت بورصة البحرين ورقة استشارية بتاريخ  24نوفمبر
 2019حول المخالفات اإلدارية المقترحة على الجهات المصدرة .ويتم تقديم اإلطار
المقترح وفقًا لقواعد إدراج بورصة البحرين والتي تتعلق بالصالحية الممنوحة لبورصة

البحرين والتي تقوم بموجبها بفرض غرامات إدارية ومالية على الجهات المصدرة في
حالة عدم امتثال هذه الجهات لقواعد اإلدراج أو أية قواعد ،لوائح وتوجيهات معمول بها

أو أخرى تصدرها البورصة.
ث) أصدرت اإلدارة خطاب عدم ممانعة موجه لبورصة البحرين بتاريخ  5يناير 2020
بخصوص إصدار النسخة النهائية من قواعد اإلدراج.

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب .مقفلة (© (Bahrain Clear B.S.C.

أ)

اعتبارًا من  2يناير  ،2019فرضت شركة البحرين للمقاصة مجموعة جديدة من

الرسوم المتعلقة بالخدمات المتوفرة للمستثمرين ،الحفظة األمناء ،الجهات المصدرة،
واألعضاء.

ب) وفقًا لطلب شركة البحرين للمقاصة للموافقة على قيامها بدور وكيل دفع معتمد من أجل
توزيع األرباح نيابة عن الشركات المدرجة ،يقوم المصرف بالتنسيق مع شركة البحرين

للمقاصة على تقييم النظم والعمليات والتدابير الرقابية الالزمة لمزاولة النشاط المطلوب
كوكيل معتمد لتوزيع األرباح.

ت) أصدر المصرف خطابًا موجهًا لشركة البحرين للمقاصة بتاريخ  2يوليو  2019يتضمن
تعليقات المصرف بشأن قواعد أنظمة التسوية والتقاص وااليداع المركزي Clearing,

) .)Settlement, Central Depository and Central Registry Rulesعلى شركة البحرين

للمقاصة تزويد المصرف بالمسودة المعدلة من القواعد المذكورة خالل الربع األول من
عام .2020
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ث) أعلنت شركة البحرين للمقاصة في تاريخ  21يوليو  2019عن إصدار ورقة استشارية
حول آلية "التسليم مقابل الدفع ) ."(DVPإن شركة البحرين للمقاصة في طور مراجعة

المالحظات المستلمة من مؤسسات القطاع وتطوير اآللية بناءً عليها.

ج) خالل اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في تاريخ  10ديسمبر  ،2019برئاسة صاحب
السم و الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء ،وافق مجلس الوزراء على نقل خدمات السجل المركزي للشركات

المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة،
وذلك بهدف زيادة الشفافية والمرونة في إدارة الشركات المساهمة المقفلة وتقديم خدمات

إضافية دون االخالل بخصوصية الشركة ،وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا

الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية

والتشريعية.

أعضاء بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة
أ) أصدر المصرف خطابًا موجهًا لشركة بيت االستثمار العالمي ش.م.ب( .مقفلة) بتاريخ

 10يونيو  ،2019ردًا على طلبها للموافقة على إنهاء أعمال الوساطة وإغالق المكتب،
ويتضمن الخطاب متطلبات معينة الستكمال اإلجراءات .وتقوم الشركة حاليًا بدورها في

عملية استكمال المتطلبات.

ب) بناءً على القرار رقم ( )41لسنة  ،2019تم إلغاء ترخيص وسطاء األوراق المالية "مكتب
الجسر للوساطة المالية" في تاريخ  10يوليو .2019

ت) قامت إدارة مراقبة األسواق المالية بتعزيز التعاون مع إدارة التفتيش وإدارة المتابعة لتنفيذ
عمليات المعاينة والتفتيش الميدانية لعدد من المرخص لهم وذلك بهدف تحسين االمتثال في

أسواق رأس المال.

منصات خدمات األصول المشفرة
أ) تم منح أول ترخيص من مصرف البحرين المركزي وفقًا لفصل األصول المشفرة ضمن
المجلد السادس الخاص برأس المال من الدليل اإلرشادي للمصرف في تاريخ  28يوليو
 2019لشركة رين منجمنت ذ.م.م ) (Rain Management W.L.L.كمزود لخدمات

األصول المشفرة (فئة .)3
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ب) يتوقع المصرف منح التراخيص لمقدمي خدمات األصول المشفرة الذين يزاولون نشاطهم
حاليًا في البيئة الرقابية التجريبية لدى المصرف ،بعد التخرج الرسمي منها.

ت) تعمل إدارة مراقبة األسواق المالية كونها الجهة الرقابية خارج موقع العمل لمزودي

الخدمات الخاصة باألصول المشفرة المرخصين في مملكة البحرين بالتعاون مع اإلدارات
والوحدات األخرى في المصرف من أجل اإلشراف عليهم وتنظيمهم بما يتماشى مع أفضل

الممارسات الدولية.

اإلفصاح والحوكمة وحماية المستثمر
موعد انعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة للشركات المدرجة واإلفصاح عن البيانات المالية
بموجب القرار رقم ( )54لسنة 2015
أ) التزمت معظم الشركات المدرجة بمتطلب إخطار بورصة البحرين عن مواعيد انعقاد
اجتماعات مجالس إداراتها التي يتم فيها مناقشة البيانات المالية المرحلية للعام  ،2019قبل
 5أيام من نهاية الربع المعني وذلك طبقًا للقرار رقم ( )54لسنة  ،2015بشأن اإلفصاح
ونشر البيانات المالية السنوية والمرحلية ،واإلخطار بمواعيد اجتماعات مجالس إدارات

الشركات المساهمة المدرجة لمناقشة البيانات المالية .الشركات التي لم تلتزم في الربع
الثالث من  2019هي بنك البحرين والشرق األوسط ،وبنك انفستكورب ،وشركة بنادر

للفنادق ،وإي بي إم ترمينالز البحرين ،وشركة عقارات السيف .وفي الربع الرابع من
 2019لم تلتزم بهذا المتطلب مجموعة البركة المصرفية ،وبي أم أم أي ،وبنك

انفستكورب ،وإي بي إم ترمينالز البحرين ،وبالتالي تم اصدار رسائل عدم التزام من
المصرف والتي تم من بعدها اإلعالن عن تواريخ االجتماعات.

ب) التزمت جميع الشركات المدرجة بنشر البيانات المالية السنوية لعام  ،2018والمرحلية

المراجعة للعام  2019خالل الفترة الزمنية المطلوبة .والتزمت الشركات بنشر النتائج
والبيانات في جريدتين محليتين كحد أدنى باللغتين العربية واالنجليزية .ويستثنى من ذلك

بنك البحرين والشرق األوسط (بي.ام.بي) الذي لم يلتزم بنشر البيانات المالية في جميع

فترات عام .2019
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ت) قامت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بإرسال النموذج الخاص باإلعالن عن
النتائج المالية السنوية لعام  ،2018والمرحلية المراجعة للعام  2019إلى بورصة
البحرين ،وقد تم نشرها على موقع البورصة .ويستثنى من ذلك بنك البحرين والشرق

األوسط (بي.ام.بي) الذي لم يلتزم بإرسال النموذج الخاص باإلعالن عن النتائج في جميع
فترات العام .2019
ث) قامت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بإرسال النسخة المتكاملة من البيانات

المالية للشركة عن بياناتها المالية السنوية للعام  ،2018والمرحلية المراجعة للعام 2019
إلى بورصة البحرين .ويستثنى من ذلك بنك البحرين والشرق األوسط (بي.ام.بي) الذي لم

يلتزم بإرسال النسخة المتكاملة من البيانات المالية في جميع فترات عام .2019
ج) حيث أن التداول على بنك البحرين والشرق األوسط معلق لعدم التزامه بالمتطلبات أعاله

للعامين  2018و ،2019إال أنه في  21نوفمبر  ،2019تم نشر النتائج المالية للربع

الثالث من  2018ونهاية العام للسنة ذاتها ،وبذلك فإن التداول مازال معلق بسبب عدم
التزام البنك بنشر النتائج المالية المرحلية لعام .2019
ح) لم يلتزم بنك طيب المعلق عن التداول منذ  2013بمتطلبات القرارات المشار إليها أعاله،
وذلك لكون البنك قد بدأ بإجراءات التصفية االختيارية.

قواعد اإلفصاح والشفافية
أ) اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية
تتأكد اإلدارة من التزام الشركات المدرجة باإلفصاح عن أي تطورات جوهرية تهم المساهمين

والمتعاملين في األوراق المالية وفق متطلبات وتعليمات قواعد اإلفصاح والشفافية من حيث
المحتوى والتوقيت ،وإعالن الشركات المدرجة هذه التطورات على موقع بورصة البحرين.
وقد بلغ عدد اإلفصاحات عن التطورات الجوهرية للشركات المدرجة خالل عام ،2019
 1273إفصاحًا جوهريًا.
ب) الجمعيات العامة
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أصدرت اإلدارة موافقتها على طلبات عقد الجمعيات العامة السنوية لجميع الشركات المساهمة

العامة .وباإلضافة إلى ذلك ،تمت الموافقة على عقد الجمعيات التالية:
الشركة المدرجة

نوع الجمعية

شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية وشركة مجمع غير عادية

البحرين لألسواق الحرة ومجموعة ترافكو وشركة البحرين

للسينما ومجموعة البركة المصرفية وشركة ناس و بي أم أم أي

الهدف الرئيسي لعقدها
الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي وفقًا

لتعديالت قانون الشركات التجارية

وشركة التكافل الدولية وزين البحرين والمنيوم البحرين.

مصرف السالم وشركة الفنادق الوطنية وشركة البحرين غير عادية

-

الموافقة على زيادة رأس المال نتيجة توزيع أسهم

-

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام

منحة

للتسهيالت التجارية.

األساسي وفقًا لتعديالت قانون الشركات التجارية

بنك البحرين الوطني

غير عادية

البنك األهلي المتحد

غير عادية

بنك البحرين والكويت

غير عادية

الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع
-

الموافقة على إصدار سندات

-

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام

-

الموافقة على تحويل سندات رأس المال

-

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام

األساسي وفقًا لتعديالت قانون الشركات التجارية
المستديمة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية
األساسي
بنك البحرين والشرق األوسط

غير عادية

-

مناقشة موضوع استمرارية البنك بنا ًء على

مجموعة جي اف اتش المالية

غير عادية

-

الموافقة على الغاء أسهم الخزينة

انفستكورب القابضة

غير عادية

مجموعة جي اف اتش المالية

عادية

الخسائر المالية للبنك

-

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي

-

اعتماد نقل األنشطة الخاضعة للرقابة في البحرين

-

التخلي طواعي ًة عن رخصة تقديم الخدمات

-

تغيير االسم التجاري النفستكورب

المصرفية بالجملة

-

تعديل أهداف انفستكورب المبينة في عقد التأسيس

-

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي

-

الموافقة على اصدار صكوك تصل قيمتها إلى

-

تفويض مجلس االدارة بتعيين صانع للسوق

والنظام األساسي

 500مليون دوالر

للمجموعة واستخدام ما ال يتعدى  %3من إجمالي

أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق
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-

الموافقووة علووى اسووتخدام 140،000،000
سهم ،والتي تمثل  %3.8من إجمالي أسهم

المجموعووة الصووادرة ،لغوورض االسووتحواذ

االستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية

أسهم الخزينة وطلبات تحويل األسهم
أ) أصدرت اإلدارة موافقتها على طلبات تملك الشركات المدرجة ألسهمها (أسهم الخزينة):
سبب تملك أسهم الخزينة

الشركة المدرجة

بنك البحرين والكويت ش.م.ب

برنامج أسهم موظفي الشركة

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب

دعم سعر السهم والسيولة في السوق

شركة البحرين للسينما ش.م.ب

دعم سعر السهم والسيولة في السوق

مجموعة ترافكو ش.م.ب

دعم سعر السهم والسيولة في السوق

شركة دلمون للدواجن ش.م.ب

استقرار سعر السهم

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب

دعم سعر السهم والسيولة في السوق

البنك األهلي المتحد ش.م.ب

برنامج أسهم موظفي الشركة ،ودعم سعر السهم والسيولة في السوق

مصرف السالم  -البحرين ش.م.ب

دعم سعر السهم في السوق

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

دعم سعر السهم في السوق

ب) أسهم نصاب العضوية
ال زالت اإلدارة تتلقى طلبات تحرير أسهم نصاب العضوية ألعضاء مجالس إدارات الشركات

المساهمة بناءً على قانون رقم ( )50لسنة  2014بتعديل بعض أحكام قانون الشركات

التجارية ،إذ أن عضو مجلس اإلدارة ليس عليه أن يكون مالكًا بصفة شخصية لعدد من أسهم
الشركة المدرجة .وقد أصدرت اإلدارة موافقتها على  11طلب بشأن تحرير أسهم نصاب

العضوية خالل هذا العام.
ت) أسهم حوافز الموظفين

تم ادخال التعديالت على الفصل الخاص بطرح األوراق المالية ضمن المجلد السادس الخاص
بأسواق رأس المال من الدليل اإلرشادي للمصرف بشأن نظام حوافز الموظفين خالل عام

 2017والتي تتطلب من جميع الشركات المدرجة االحتفاظ باألوراق المالية المودعة نيابة عن

موظفيها بموجب نظام أسهم حوافز الموظفين في عهدة باسم أمين عُهدة .وبموجب ذلك ،خالل
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عام  ،2019أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية موافقتها على التعديالت التي أدخلت على
أنظمة أسهم حوافز الموظفين لخمسة من الشركات المدرجة .كما أصدرت اإلدارة موافقتها
على  7طلبات تختص بتحويل أسهم من وإلى حساب العُهدة لصالح موظفي الشركات

المدرجة.

عقود التأسيس والنظام األساسي للشركات المدرجة
وافقت اإلدارة خالل السنة على  6طلبات للموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي

للشركات المدرجة.
صانع السوق
أ)

أصدرت اإلدارة خطاب عدم الممانعة بتاريخ  28مايو  2019و 28نوفمبر

 ،2019لبنك أي بي سي بتمديد نشاط صناعة السوق من قبل شركة سيكو ألسهم البنك في
بورصة البحرين باستخدام ما يقارب  %1من رأس مال البنك ،وذلك لمدة  6أشهر قابلة

للتجديد.
ب)

أصدرت اإلدارة خطاب عدم الممانعة بتاريخ  5مايو  ،2019لمجموعة جي أف

اتش المالية لتعيين شركة سيكو كصانع سوق ألسهم المجموعة في سوق دبي المالي.

جاءت الموافقة مشروطة باستخدام ما ال يزيد عن  %7من رأس مال الشركة.

وقد تم اصدار موافقتين بتاريخ  29مايو  2019و 28نوفمبر  2019وذلك لتمديد اتفاقية

صناعة السوق مع شركة سيكو االستثمارية في بورصة البحرين وسوق دبي المالي ألسهم
ت)

شركة جي اف اتش المالية.

أصدرت اإلدارة بتاريخ  26يونيو  2019موافقتها لتمديد نشاط صناعة السوق

لشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب (بتلكو) من قبل شركة سيكو
ش.م.ب (م) ألسهم بتلكو في بورصة البحرين باستخدام ما يقارب  %3من رأس مال
الشركة ،وذلك لمدة  12شهر قابلة للتجديد.

مراقبة السوق
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أ) رصد قسم مراقبة السوق  39حالة مشكوك في صحتها من خالل تداوالت األسهم في
بورصة البحرين خالل عام  ،2019وجاءت نتائج التحقيق المبدئي كالتالي:

 اثنى عشر حالة اشتباه تم اتخاذ إجراءات تنفيذية عليها حسب القوانين واألنظمةالمعمول بها وإغالقها لعدم ثبوت مخالفات عليها.

 حالة اشتباه تم تحويلها إلى قسم التحقيق والتنفيذ التخاذ اإلجراءات الالزمة حسبالقوانين واألنظمة المعمول بها.

 حالتان تم رصدهم من قبل بورصة البحرين وتم تحويلهما لقسم مراقبة السوقللمتابعة والبحث فيهما.

 أربعة وعشرون حالة ال تزال مفتوحة قيد التحليل حيث تخضع حاليًا للمزيد منالمراقبة التخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة في المستقبل في حال ثبوت أي

مخالفة فيها.

 من باب حرص المصرف على تطوير سياسته الداخلية ،عملت اإلدارة بالتعاونمع إدارة تقنية المعلومات على تحميل االستمارة الخاصة بمشروع "اإلشعار بحالة

المطلع الداخلي واإلفصاح عن ملكية األوراق المالية" الخاصة بموظفي مصرف
البحرين المركزي الذين يتملكون أوراق مالية في الشركات المرخصة من قبل

المصرف والمدرجة في بورصة البحرين ،والتي سيكون على جميع موظفي

المصرف تعبئتها بشكل الكتروني بدءً من العام .2020
ب) أصدرت اإلدارة بتاريخ  31ديسمبر  2019رسالة عدم ممانعة لبورصة البحرين
وذلك بشأن تنفيذ وتطبيق "الوحدة السعرية الجديدة" وذلك على أساس دائم.

المتابعة والتنفيذ
مخالفات وسطاء السوق
بعد استالم تقرير إدارة التفتيش في يونيو  2019المتعلق بإحدى شركات الوساطة المرخص

لها والذي يفصل نتائج التفتيش الذي أجري خالل الفترة  24ديسمبر  2018إلى  6يناير
 ،2019أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية تحذير رسمي إلى الشركة بتاريخ  3نوفمبر
 ،2019وذلك بعد موافقة لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير اإلدارية ،بشأن مخالفات الشركة
لقوانين وقواعد المصرف المذكورة في تقرير إدارة التفتيش.
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مخالفات مؤسسات التنظيم الذاتي
أ)

أصدرت اإلدارة رسالة اخطار بتاريخ  12يونيو  2019إلى احدى البورصات
بشأن عدم االلتزام بالمادة ( )65من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية

لسنة  2006والمادة ( )MAE-5.3.1و) )MAE-5.3.2من مجلد التوجيهات السادس ،بشأن
الحصول على موافقة المصرف الخطية المسبقة قبل تعيين أي مسؤول يعمل لدى

ب)

المرخص له في الوظائف التنفيذية.

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية تحذير رسمي بتاريخ  24نوفمبر  2019إلى

أحد مشغلي أنظمة التسوية والتقاص وااليداع المركزي المرخص له ،بعد اإلحالة إلى لجنة

مراجعة الجزاءات والتدابير اإلدارية ولجنة االعتراضات ،وذلك لعدم التزام الشركة
ت)

بتعليمات اإلدارة والحصول على الموافقات المسبقة.

بناءً على قرار لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير اإلدارية بالمصرف ،أصدرت

اإلدارة تحذير رسمي إلى احدى البورصات المرخص لها بتاريخ  5ديسمبر  2019لعدم
التزامها بمتطلبات المصرف المتعلقة بالمادة (( )MAE-2.4.1 (bمن مجلد التوجيهات

السادس بشأن تقديم التقارير الدورية للمصرف ،وذلك بما يتعلق بعدم التزام البورصة

بتقديم القوائم المالية الربع سنوية المراجعة وتقرير المعلومات اإلضافية من خالل برنامج

ث)

( )ESRADالمعتمد خالل المدة المحددة.

بناءً على قرار لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير اإلدارية بالمصرف ،أصدرت

اإلدارة تحذير رسمي إلى أحد مشغلي أنظمة التسوية والتقاص وااليداع المركزي

المرخص له بتاريخ  5ديسمبر  2019لعدم التزامها بمتطلبات المصرف المتعلقة بالمادة
(( )CSD-3.1.8 (bمن مجلد التوجيهات السادس بشأن تقديم التقارير الدورية للمصرف،
ج)

وذلك بما يتعلق بعدم االلتزام بتقديم القوائم المالية الربع سنوية المراجعة بشكل مكتمل.

أصدرت اإلدارة رسالة اخطار بتاريخ  19ديسمبر  2019إلى احدى البورصات

المرخص لها وذلك بشأن التأخير في دفع رسوم الترخيص السنوية المفروضة في الوقت
المحدد طبقًا للمادة ) (MAE-1.9من مجلد التوجيهات السادس والذي من خالله يتوجب

ح)

االلتزام بدفع رسوم الترخيص السنوية للسنة .2020

أصدرت اإلدارة رسالة اخطار بتاريخ  19ديسمبر  2019إلى أحد مشغلي أنظمة

التسوية والتقاص وااليداع المركزي المرخص له وذلك بشأن التأخير في دفع رسوم
الترخيص السنوية المفروضة في الوقت المحدد طبقًا للمادة ) (CSD-1.4من مجلد
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التوجيهات السادس والذي من خالله يتوجب االلتزام بدفع رسوم الترخيص السنوية للسنة
.2020
مخالفات الشركات المدرجة
أ) االخطار عن عدم االلتزام بمتطلبات التقرير الشهري لملكية االسهم في الشركة المدرجة
تم اخطار بعض الشركات المدرجة بعدم التزامها بتسليم التقرير الشهري لإلفصاح عن التغيير

في نسب التملك في الشركة المدرجة في بورصة البحرين واالفصاح عن المساهمين الرئيسيين

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

عدد حاالت عدم االلتزام بمتطلبات التقرير الشهري لملكية االسهم في الشركة المدرجة
نسبة التغير

في عام:
2018

2019

4

7

%75+

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

واالشخاص الرئيسيين المراجع من قبل المدقق الداخلي ،في الموعد المحدد بمدة ال تتجاوز عن

عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة طبقًا للفصل الخاص بحظر حاالت
التالعب في السوق من مجلد التوجيهات السادس.

عدد حاالت عدم االلتزام بمتطلبات التقرير السنوي لتعامالت المطلعين واالشخاص
نسبة التغير

الرئيسيين في الشركة المدرجة في عام:
2018

2019

3

11
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ت) االخطار عن عدم االلتزام بمعايير االفصاح والنشر والقرارات المعنية
تم اصدار رسائل اخطار/تنويه لو  10شركات مدرجة لعدم التزامها بمعايير االفصاح والنشر

والقرارات المعنية المتعلقة بنشر البيانات المالية ،ومحتوى البيانات المالية واألخبار الصحفية،

واعالنات توزيع األرباح السنوية واالفصاحات عن تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة أو أي تغيير

فيه.

ث) االخطار عن عدم االلتزام بمتطلبات شراء أسهم الخزينة
 أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة إخطار إلى شركة مدرجة بتاريخ 2يوليو 2019بشأن عدم التزامها بالتعليمات المشار اليها في رسالة عدم الممانعة

الصادرة من اإلدارة ،والتي تتعلق بإلزام الشركة بتنفيذ معامالت شراء أسهم الخزينة
في فترة زمنية محددة ،حيث قامت الشركة بشراء أسهم الخزينة بعد انتهاء الفترة

المحددة.

 كما أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة تنويه إلى شركة مدرجة بتاريخ 9أكتوبر 2019بشأن عدم الحصول على موافقة المصرف المسبقة قبل شراء أسهم

الخزينة.
ج) االخطار  /فرض غرامة لعدم االلتزام بمتطلبات طرح األوراق المالية
 أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار إلى شركة مدرجة بتاريخ 22اكتوبر  2019لعدم التزامها بالمادة )) )OFS-1.5.2(nمن مجلد التوجيهات السادس

بشأن طرح األوراق المالية ،وذلك فيما يتعلق بأهمية االلتزام بالجدول الزمني

المنصوص عليه في نشرة االكتتاب الخاص التي وافقت عليها اإلدارة.

 كما أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة إخطار إلى شركة مدرجة بتاريخ 1ديسمبر  2019لعدم التزامها بالمادة ) )OFS-2.4.6من مجلد التوجيهات السادس بشأن
طرح األوراق المالية ،وذلك بشأن اإلفصاح عن معلومات متعلقة بنشرة اكتتاب خاص

قبل انتهاء فترة العرض.

 كما أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار وأمر وقف إلى شركة مدرجةبتاريخ  19سبتمبر  2019لتلقيها التزامات من مستثمرين قبل حصولها على الموافقة
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية

46

التقرير السنوي 2019

مصرف البحرين المركزي

المسبقة من المصرف الستخدام مذكرة االكتتاب الخاص .باإلضافة إلى ذلك ،بناءً على
قرار لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير االدارية بالمصرف ،تم فرض غرامة مالية

على الشركة بتاريخ  5ديسمبر  2019لعدم التزامها بمتطلبات المصرف المنصوص

عليها في مجلد التوجيهات السادس بشأن طرح األوراق المالية ،والتي تنص على

الحصول على موافقة المصرف المركزي المسبقة قبل طرح أوراق مالية لالكتتاب.
ح) االخطار عن عدم االلتزام بمتطلبات صناعة السوق

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار الى شركة مدرجة بتاريخ  11نوفمبر
 2019لعدم التزامها بالمادة ) )MIR-4.19.30من مجلد التوجيهات السادس فيما يتعلق بنشر

التقرير الشهري بشأن تعامالت صناعة السوق خالل الفترة المحددة.
خ) إصدار تحذير رسمي بشأن التعامل الغير مهني

بناءً على قرار لجنة مراجعة الجزاءات والتدابير االدارية بالمصرف ،أصدرت اإلدارة

تحذير رسمي إلى شركة مدرجة بتاريخ  10ديسمبر  2019وذلك لسلوكها الغير مهني في
تعاملها مع المصرف المركزي وبالتالي عدم االمتثال بمتطلبات المصرف الرقابية،
باألخص فيما يتعلق بعمليات االستحواذ.

د) الوقف المؤقت عن التداول

قام المصرف بتعليق التداول على الشركات المدرجة التالية حتى يتم إستالم توضيح عن

معلومات جوهرية:
الشركة المدرجة

تاريخ:
تعليق التداول

إعادة التداول

14-May-19

7-Oct-2019

21-Apr-19

22-Apr-19

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب

17-Mar-19

17-Mar-19

مصرف السالم  -البحرين ش.م.ب

15-Aug-19

15-Aug-19

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب

4-Nov-19

5-Nov-19

المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب
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العمل الخليجي المشترك
االجتماع الثالث لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس

شاركت اإلدارة في االجتماع الثالث لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية (أو من
يعادلهم) بدول المجلس ،المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ  10إبريل  ،2019حيث

تم من خالله رفع قائمة المبادرات واالولويات التي يجب العمل عليها في الفترة القادمة لتسهيل
اإلجراءات وخدمة المواطن الخليجي وتحقيق التكامل بين االسواق المالية بدول المجلس إلى
لجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس في اجتماعها ،الذي تم

عقده بتاريخ  2مايو .2019

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

شاركت اإلدارة في االجتماع الثامن عشر لرؤساء هيئات األسواق المالية (أو من يعادلهم)

بدول المجلس ،المنعقد بسلطنة عمان بتاريخ  2مايو  ،2019وأبرز ما تم االتفاق عليه خالل

االجتماع:
أ)

اعتماد النموذج الموحد لطلب المعلومات المعد من قبل مصرف البحرين المركزي

ضمن إطار التعاون وتبادل المعلومات بموجب مذكرة التفاهم بصفة استرشادية ،على

أن تقوم األمانة العامة وبالتنسيق مع المصرف بمراجعته لغويًا وصياغيًا ،وفقًا
للمالحظات التي أثارتها الدول األعضاء.

ب)

بعد االطالع على توصيات فريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول

المجلس ،التركيز في الفترة الحالية على مبادرة االعتراف المتبادل ( )Passportingبين
دول المجلس.

االجتماع الثنائي مع هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية
شاركت اإلدارة في اجتماع مشترك بين مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية
بتاريخ  18يونيو  ،2019وقد ترأس سعادة المحافظ وفد المملكة ،والذي ضم أعضاء من

فريق عمل اإلدارة والمدير التنفيذي لبورصة البحرين ،حيث تم خالل االجتماع مناقشة تطوير
سبل التعاون فيما يخص تكامل األسواق المالية بين الجانبين ،وفتح آفاق جديدة لبورصة

البحرين والسوق المالية السعودية (تداول).
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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االجتماع الرابع لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس
شاركت اإلدارة في االجتماع الرابع لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية (أو من

يعادلهم) بدول المجلس ،المنعقد في المملكة العربية السعودية بتاريخ  1أغسطس  ،2019حيث

تم من خالله رفع ورقة عمل بشأن مشروع دراسة إمكانية تطبيق الترخيص البيني لصناديق

االستثمار بدول المجلس إلى لجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول

المجلس لمناقشتها في اجتماعها ،الذي تم عقده بتاريخ  27أكتوبر .2019

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

التعاون الخليجي

شاركت اإلدارة في االجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات األسواق المالية (أو من يعادلهم)
بدول المجلس ،المنعقد بسلطنة عمان بتاريخ  27اكتوبر  .2019ومن أبرز ما تم االتفاق عليه

خالل االجتماع هو تكليف فريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلوس

وبمشواركة القانونيين من الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس بالبدء بإعوداد خطة

العمل التنفيذية لتطبيق الترخيص البيني لصناديق االستثمار ( )Passportingبدول المجلس .كما

شاركت الدول األعضاء مالحظاتها حول سير العمل بمذكرة التفاهم وتم تكليف هيئة أسواق

المال بدولة الكويت بتشكيل منصة (مجموعة) لممثلي القطاعات القانونية بالجهات المنظمة
لألسواق المالية بدول المجلس ،لتبادل الخبرات والمعلومات والمشاركة في األنشطة المشتركة
خاصةً في مجال تطوير التشريعات القائمة لتحقيق تكامل األسواق المالية بدول المجلس.

االجتماع الثاني المشترك لرؤساء هيئات األسواق المالية (أو ما يعادلهم) بدول المجلس
ورؤساء أسواق (البورصات) بدول مجلس التعاون

شاركت اإلدارة في االجتماع الثاني المشترك لرؤساء هيئات األسواق المالية (أو من يعادلهم)

ورؤساء أسواق (البورصات) بدول المجلس ،المنعقد بسلطنة عمان بتاريخ  27اكتوبر ،2019

وخالل االجتماع تم االتفاق على تفعيل االعتراف البيني ) (Passportingبين البورصات

الخليجية وتمت مناقشة دراسة آلية للمقاصة المركزية باألسواق المالية بدول المجلس ومبدأ

اعرف عميلك ).(KYC

االجتماع الثامن للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول

المجلس
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شاركت اإلدارة بحضور سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي في االجتماع الثامن للجنة
الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس ،المنعقد

بسلطنة عمان بتاريخ  28اكتوبر  ،2019ومن أبرز ما تم االتفاق عليه خالل االجتماع هو
تدشين بوابة التدريب اإللكترونية المشتركة والموافقة على البدء في تطبيق الترخيص البيني

لصناديق االستثمار والخدمات التابعة لها .كما تم االتفاق على استمرار العمل بصفة استرشادية
لكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل األسواق المالية بدول المجلس والتأكيد على أهمية
التنسيق بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والجهات المنظمة لألسواق

المالية.

زيارة وفد من إدارة مراقبة األسواق المالية لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

قام وفد من اإلدارة بزيارة استطالعية إلى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية

(تداول) خالل الفترة  19 -17نوفمبر  ،2019وذلك لالطالع على الممارسات المتبعة

واالستفادة من التجربة الرقابية للجهتين ،وباألخص في مجال رقابة السوق والتحقيق والتنفيذ.
االجتماع الخامس لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس

شارك وفد من المصرف في االجتماع الخامس لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية

بدول المجلس والذي تم عقده بمقر األمانة العامة بالرياض بتاريخ  12-11ديسمبر ،2019

وتمت مناقشة مسودة خطة العمل التنفيذية والبرنامج الزمني لتطبيق الترخيص البيني لصناديق

االستثمار بدول المجلس.

مشاركة إدارة مراقبة األسواق المالية في ورشة الرقابة والتفتيش في سلطنة عمان

قام وفد المصرف والمكون من شخصين من قسم البحوث وحماية المستثمر بإدارة مراقبة
األسواق المالية بالمشاركة في ورشة الرقابة والتفتيش على الشركات المدرجة المنظمة من قبل
الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان والتي عُقدت في يومي  7-6نوفمبر  ،2019وذلك
تنفيذًا لما تم االتفاق عليه في االجتماع الثامن عشر للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو

من يعادلهم) بدول المجلس .والتي تم من خاللها التعرف على آليات الرقابة والتفتيش على

الشركات المدرجة ،والتي تقوم بها الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان.

إدارة مراقبة المؤسسات المالية
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تشتمل مهام إدارة مراقبة المؤسسات المالية على مراقبة عدد من المؤسسات المالية ،وهي
شركات االستثمار الفئات  1و 2و 3وشركات الصرافة ومقدمي خدمات العُهد الفئتين أ وب
والمكاتب التمثيلية للشركات االستثمارية باإلضافة إلى مقدمي الخدمات اإلدارية والتسجيل.
وتحرص اإلدارة من خالل مسؤولياتها الرقابية على إلزام الشركات المرخصة الخاضعة

لرقابتها بتطبيق متطلبات قاعدة مصرف البحرين المركزي باإلضافة إلى األنظمة المتعلقة بتلك
الشركات من خالل مجلد التوجيهات الرابع والخامس.

باإلضافة إلى ذلك تعنى اإلدارة بترخيص وتسجيل الصناديق االستثمارية المنشأة محليًا

والمنشأة خارج المملكة .حيث تتم عملية مراقبة الصناديق تبعًا للقواعد المدرجة في مجلد

التوجيهات السابع والخاص بصناديق االستثمار الجماعي.
واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام  2019نهجها المتبع في مراقبة الشركات
عبر استخدامها مختلف األدوات الرقابية ،كالتقارير التحليلية والتفصيلية للشركات وعقد

االجتماعات مع إدارات الشركات المرخص لها وطلب المعلومات من القطاع والتنسيق

الداخلي مع إدارات المصرف ،باإلضافة إلى المراقبة المستمرة لوضع الشركات عن طريق
التواصل المستمر وتبادل المراسالت.
وباالستناد إلى دورها الرقابي على قطاع الصناديق االستثمارية الجماعية ،دأبت اإلدارة على
استخدام أدواتها الرقابية والتنظيمية لمراقبة قطاع الصناديق االستثمارية وضمان امتثال تلك

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

األوراق االستشارية
أصدر المصرف في  26يونيو  2019ورقة استشارية لجميع المرخص لهم من قبل
المصرف ،وذلك بشأن مسودة قانون التجارة اإللكترونية ،وذلك ألخذ رأي المرخص لهم في
محتوى مسودة القانون.
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كما أصدر المصرف ورقة استشارية بتاريخ  21يوليو  2019بخصوص إجراءات الحظر
على حسابات وأصول العمالء ،وذلك ألخذ رأي المرخص لهم في إجراءات التعامل مع
طلبات حظر حسابات وأصول العمالء وطلبات تقديم معلومات عنها.
كذلك أصدر المصرف ورقة استشارية بتاريخ  30ديسمبر  2019للشركات االستثمارية،
وذلك ألخذ رأي تلك الشركات في إضافة نشاط "ترتيب التسهيالت االئتمانية وتقديم االستشارة

بشأن التسهيالت االئتمانية" ،والقواعد المتعلقة بها.

التعاميم
أصدر مصرف البحرين المركزي في يناير  2019التعميم رقم  EDFIS/C/009/2019والموجه
إلى جميع شركات االستثمار ،بشأن القواعد المقترحة فيما يتعلق باالستشارات المالية الرقمية،
وتدابير األمن السيبراني ،وذلك ألخذ رأي الشركات في تلك القواعد والتدابير.
أصدر المصرف في مارس  2019التعميم رقم  EDBS/KH/C/19/2019والموجه إلى جميع

مرخصي المصرف ،وذلك إلبالغهم بأنه يتوجب على المرخص لهم الذين يتعاملون مع األفراد
والشركات المحلية بالمشاركة في المشروع الوطني للتعرف على العمالء إلكترونيًا
”.“e-KYC Project
وقد اصدر المصرف تعميم آخر في مارس  ،2019وهو تعميم رقم EDFIS/C/031/2019

والموجه إلى جميع شركات االستثمار ،وشركات الصرافة ومقدمي خدمات العُهد ومقدمي

الخدمات اإلدارية والتسجيل .ويحظر التعميم على جميع الشركات أعاله التعامل مع المساهمين

المسيطرين ،كما يفرض التعميم على تلك الشركات موافاة المصرف بقائمة تفصل تلك
التعامالت إن وجدت ،والخطة المقترحة إلنهاء تلك التعامالت.

تحديث القواعد ومجلد التوجيهات
واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام  2019تطوير وتحديث القواعد والقوانين

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

مجلد التوجيهات الرابع
فيما يتعلق بمجال شركات االستثمار ،يقوم المصرف بمراجعة وتحديث القواعد واألنظمة وذلك
في ضوء تطورات القطاع المالي وأفضل الممارسات الدولية.
أصدر المصرف تحديثات فصلية في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من العام  .2019واشتملت
التحديثات على اآلتي:
• أصدر مصرف البحرين المركزي في يناير  2019تحديث على فصل سلوكيات
العمل ،يتضمن مطالبة المرخص لهم الذين يقدمون خدمات السمسرة والوساطة في
العمالت في مملكة البحرين بااللتزام بجدول رسوم السمسرة والوساطة المنصوص
عليها في مجلد التوجيهات.
• استحدث مصرف البحرين المركزي في أبريل  2019فصالً جديدًا لمجلد التوجيهات
الرابع ،يختص بتقديم االستشارات المالية الرقمية ،كما أصدر بعض التعديالت ذات

الصلة على فصل التراخيص ،وفصل إدارة المخاطر فيما يتعلق بتدابير األمن

السيبراني وكذلك على قائمة المصطلحات ،وذلك بعد عملية التشاور مع العاملين في
قطاع شركات االستثمار.

• اشتمل تحديث أبريل على إضافة متطلب حظر التعامل مع المساهمين المسيطرين،
ووجوب وضع خطة عمل إلنهاء أي تعامالت مع المسيطرين ،إن وجدت.
• أشتمل تحديث يوليو على استبدال تعريف عضو مجلس اإلدارة بتعريف أكثر شموالً،
ومتطلب تقديم استمارة طلب الترخيص إلكترونيًا باإلضافة إلى جميع متطلبات

الترخيص األخرى .كما قام المصرف باستحداث متطلب أخذ موافقة مصرف البحرين
المركزي المسبقة قبل توزيع أية أرباح من قبل شركات االستثمار الفئة .3
•

أضاف مصرف البحرين المركزي في شهر أكتوبر متطلبًا مفاده أنه يجب على

جميع شركات االستثمار اإلفصاح عن أية غرامات مالية يتم دفعها إلى مصرف
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البحرين المركزي في القوائم المالية المدققة ،مع تحديد األسباب التي أدت إلى فرض
تلك الغرامات من قبل مصرف البحرين المركزي
•

باإلضافة إلى ذلك ،فقد قام مصرف البحرين المركزي بتعديل المتطلبات المتعلقة

بكفاية رأس مال الشركات ،بما فيها متطلبات كفاية رأس المال فيما يتعلق بالمطالبات

على الكيانات السيادية ،وشركات وهيئات القطاع العام ،والمنظمات الدولية،

والمصارف المركزية ومصارف التنمية متعددة األطراف.

مجلد التوجيهات الخامس
التطورات في قطاع شركات الصرافة
بعد االنتهاء من إصدار جميع الفصول المعنية بشركات الصرافة في شهر اكتوبر ،2010
استمر القطاع بااللتزام بالقواعد والتوجيهات الصادرة من المصرف.
تم إضافة متطلب حظر التعامل مع المساهمين المسيطرين ،ووجوب وضع خطة عمل إلنهاء
أي تعامالت مع المسيطرين ،إن وجدت وذلك في أبريل .2019

وأشتمل تحديث يوليو على إدراج متطلب تقديم استمارة طلب الترخيص إلكترونيًا باإلضافة

إلى جميع متطلبات الترخيص األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،قام مصرف البحرين المركزي
بتعديل متطلبات حفظ السجالت لتكون متوافقة مع األقسام األخرى من مجلد التوجيهات.
أضاف مصرف البحرين المركزي في شهر أكتوبر متطلبًا مفاده أنه يجب على جميع شركات
الصرافة اإلفصاح عن أية غرامات مالية يتم دفعها إلى مصرف البحرين المركزي في القوائم
المالية المدققة ،مع تحديد األسباب التي أدت إلى فرض تلك الغرامات من قبل مصرف
البحرين المركزي

التطورات في قطاع مقدمي الخدمات اإلدارية ومسجلي األدوات المالية
تم إضافة متطلب حظر التعامل مع المساهمين المسيطرين ،ووجوب وضع خطة عمل إلنهاء
أي تعامالت مع المسيطرين ،إن وجدت وذلك في أبريل .2019
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وأشتمل تحديث يوليو على إدراج متطلب تقديم استمارة طلب الترخيص إلكترونيًا باإلضافة
إلى جميع متطلبات الترخيص األخرى.
أضاف مصرف البحرين المركزي في شهر أكتوبر متطلبًا مفاده أنه يجب على جميع
الشركات اإلفصاح عن أية غرامات مالية يتم دفعها إلى مصرف البحرين المركزي في القوائم
المالية المدققة ،مع تحديد األسباب التي أدت إلى فرض تلك الغرامات من قبل مصرف
البحرين المركزي.

التطورات في قطاع المكاتب التمثيلية
تم إدراج متطلب تقديم استمارة طلب الترخيص إلكترونيًا باإلضافة إلى جميع متطلبات
الترخيص األخرى في يوليو .2019

مجلد التوجيهات السابع :التطورات في قطاع صناديق اإلستثمار الجماعية
استمرت اإلدارة خالل عام  2019بالتأكد من التزام الصناديق االستثمارية المنشأة محليًا،

والمصارف والمؤسسات المالية التي تقوم بتسويق صناديق االستثمار األجنبية ،بمتطلبات مجلد
التوجيهات السابع والذي تم إصداره في ابريل .2012

وقد قام مصرف البحرين المركزي خالل عام  2019بتسجيل  41صندوقًا استثماريًا منشأً

خارج مملكة البحرين بهدف التسويق في البحرين ،وصندوقين استثماريين محليين.

تعزيز الشفافية وانضباط السوق
ومن منطلق تعزيز الشفافية واالنضباط في السوق ،تسعى إدارة مراقبة المؤسسات المالية
لضمان شفافية المعلومات المطروحة للعامة وتقديمها في التوقيت المنصوص عليه في مجلد
التوجيهات باإلضافة إلى ضمان التزام القطاع بجميع التقارير المطلوبة من قبل للمصرف.
وتواصل اإلدارة مراجعة القواعد واألنظمة التي تعزز من مستوى الشفافية واالنضباط في
السوق بشكل مستمر.
لضمان االنضباط في السوق ،قامت إدارة مراقبة المؤسسات المالية بالتنسيق مع إدارة التفتيش
إلجراء عمليات تفتيش موضوعية على بعض المؤسسات المالية التي تقوم بتسويق صناديق
الفصل  :3تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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االستثمار الجماعية في مملكة البحرين ،إضافة إلى عدد من المؤسسات المالية التي تقدم
الخدمات لصناديق االستثمار الجماعية المحلية ،على سبيل المثال ال الحصر ،مدراء
الصناديق ،أمناء حفظ الصناديق االستثمارية ،وأمناء العُهد المالية.
تهدف خطة التفتيش هذه إلى تقييم مدى فعالية المؤسسات المالية في أداء أدوارهم ومسؤولياتهم
وامتثالهم التنظيمي لمجلد التوجيهات السابع.
ومن جانب آخر تحرص اإلدارة على التزام صناديق االستثمار باإلفصاح عن الحد األدنى

للمعلومات المطلوبة في مذكرة االكتتاب ،وذلك بغرض المحافظة على مستوى عالي من
الشفافية.
إضافة الى ذلك ،فإنه يتطلب من صناديق االستثمار الجماعي بموجب القواعد التي تنظم عملها
ضرورة اإلفصاح ألصحاب الوحدات عن أية تعديالت على مذكرة االكتتاب خالل وقت محدد
من إجراء تلك التعديالت.
وتسعى اإلدارة لضمان إتاحة المعلومات المتعلقة ألصحاب الوحدات في جميع األوقات ،إضافةً
إلى إخبار أصحاب الوحدات بالمعلومات المتعلقة باستثماراتهم في الصناديق ،بصورة منتظمة.

خفض احتمالية استغالل التراخيص الرتكاب الجرائم المالية ومنها جرائم غسيل األموال
يتطرق فصل الجرائم المالية من مجلد التوجيهات الرابع والخامس إلى هذا الجانب حيث
تخضع الشركات المرخصة لمراقبة إدارة المتابعة لدى مصرف البحرين المركزي والمختصة

في هذا المجال.
وتقوم إدارة مراقبة المؤسسات المالية بالتعاون مع إدارة المتابعة في هذا الشأن كما تحرص
على تعيين ضابط التبليغ عن غسيل األموال في جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها
ال لتلك المهمة.
على أن يكون مؤه ً
فيما يتعلق بمتطلبات مكافحة غسيل األموال لصناديق االستثمار الجماعي ،تحرص اإلدارة

على أن تكون الصناديق االستثمارية إما مرخصة أو مسجلة لدى المصرف قبل تسويقها في

مملكة البحرين .وتلزم الصناديق المرخصة أو المسجلة بااللتزام بقانون مملكة البحرين
لمكافحة غسيل األموال.
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مراقبة قطاع التأمين
قامت إدارة مراقبة التأمين بالمصرف بإخضاع مرخصي التأمين إلى جملة من الخطوات
االحترازية للتأكد من متانة واستقرار الوضع المالي لصناعة التأمين وهي:
 طلب المصرف من شركات التأمين المحلية تزويده بالبيانات المالية األولية واالجتماعمع المصرف بحضور المدقق الخارجي للشركة إن دعت الحاجة قبل عرض البيانات

المالية على مجلس اإلدارة للموافقة عليها.

 استالم تقارير شهرية من شركات التأمين حول استثماراتها وذلك للوقوف على أداءالمحفظة االستثمارية لكل شركة.

 مراجعة التقارير الدورية المطلوبة وذلك امتثاالً لمتطلبات ولوائح مجلد التوجيهاتالثالث وذلك للتأكد من تطبيق الرقابة المثلى على الشركات المرخصة والتحقق من مدى
التزامها بمتطلبات قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر

بالقانون رقم ( )64لسنة  2006ومجلد التوجيهات الثالث الصادر عن مصرف البحرين

المركزي في هذا الشأن.
اإلنكشاف على المسيطر

أصدر المصرف في مارس  ،2019توجيهات خاصة تتعلق بالتعامل مع المسيطر وحثت هذه

التوجيهات مرخصي التأمين باالمتناع عن التعامل مع المسيطر بصورة مباشرة أو غير

مباشرة بما في ذلك الشركات التابعة والمرتبطة بالمسيطر .حيث طلب المصرف من جميع
مرخصي التأمين تسليم قائمة تضم جميع المعامالت مع المسيطر وخطة عمل من أجل معالجة
هذا الشأن في وقت محدد باالتفاق مع األشخاص المعنين في المصرف.

قام مصرف البحرين المركزي في سبتمبر  2019بإصدار توجيهات إلى شركات التأمين
بضرورة اإلسراع والتنسيق فيما بينها فيما يخص عمليات تحصيل وتسوية المبالغ المستحقة

بينها والخاصة بتعويضات مطالبات السيارات لسنة  2018وما قبلها ،أو تقييدها كمخصصات

مضمحلة في حال عدم تسويتها بالموعد المحدد.
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تحديثات على األنظمة ومجلد التأمين
• إطالق فصل جديد لوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية :أصدر مصرف البحرين

المركزي فصالً حول القواعد المتعلقة بوسطاء التأمين عبر المنصات اإللكترونية ضمن
مجلد التعليمات الثالث الخاص بقطاع التأمين في أغسطس  2019بعد الحصول على

مالحظات القطاع على الورقة االستشارية الصادرة في أبريل  2019وذلك قبل إصداره
بصورته النهائية.

• ورقة استشارية بشأن فصل "التدريب والكفاءة" من دليل التأمين اإلرشادي (المجلد الثالث):
أصدر المصرف ورقة استشارية في ديسمبر  2019والمتعلقة في مقترح فصل "التدريب

والكفاءة" والذي يتضمن أيضًا مقترح تعديل على بعض الفصول ذات العالقة مثل
’)‘Authorization (AUو’) . ‘High-Level Controls (HCوبدوره سوف يقوم مصرف

البحرين المركزي بمراجعة مالحظات المرخصين في الربع األول من عام  ،2020هذا

ويتوقع المصرف أن يتم إصدار فصل التدريب والكفاءة وبعض التعديالت ذات العالقة مع
نهاية الربع األول من عام .2020
• المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية رقم ( :)17قام المصرف بتاريخ  15أكتوبر
 2019بإصدار توجيهاته إلى جميع شركات التأمين وشركات اعادة التأمين من أجل
االستعداد لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي للتقارير المالية رقم ( )17الذي سوف يدخل
حيز التنفيذ في يناير  .2022وحرصًا من المصرف على التطبيق األمثل لهذا المعيار ،فقد

قام المصرف بتحديد ثالث مراحل وفترات زمنية يتوجب على شركات التأمين حينها
بتقديم تقارير للمصرف توضح مدى استعدادها لتطبيق هذا المعيار.

حماية المصالح المشروعة لعمالء المرخص لهم في القطاع المالي
• تم في يوليو  2016إصدار القرار رقم ( )23لسنة  2016بشأن الوثيقة الموحدة للتأمين
اإلجباري عن المسئولية المدنية عن حوادث المركبات وكذلك إجراءات وضوابط التعامل

مع المطالبات المستندة إلى تلك الوثيقة وتم نشر هذا القرار في الجريدة ،هذا وقد ساهم
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تطبيق هذا القرار في تقليل وتسوية عدد كبير من الشكاوى والمنازعات الخاصة بمطالبات
المركبات بين شركات التأمين وحملة الوثائق والمتضررين.

وفي سبتمبر  ،2019أصدر المصرف القرار رقم ( )50لسنة  2019وتم نشره في

الجريدة الرسمية ونص هذا القرار بتعديل الوثيقة الموحدة للتأمين اإلجباري عن المسئولية
المدنية عن حوادث المركبات من أجل تحسين إجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات

المستندة إلى تلك الوثيقة.

وتجدر االشارة إلى أن المصرف في ديسمبر  2019قد شارف على االنتهاء من إصدار

وثيقة التأمين الموحدة للتأمين الشامل على المركبات من الفقد والتلف والتي تحدد الحد
األدنى للمنافع والمزايا الخاصة بالتأمين الشامل على المركبات والذي من المتوقع

إصدارها في الربع األول من عام .2020

وقد كان مصرف البحرين المركزي حريصًا على مراقبة شركات التأمين للتأكد من

التزامها في تطبيق إجراءات المطالبات والشكاوى المعمول بها والمعتمدة من المصرف.

هذا وقد اجتمع كبار المسئولين في المصرف مع ممثلي شركات التأمين في يوليو ،2019
وتناول االجتماع موضوع معالجة شكاوى عمالء شركات التأمين ،حيث أكد مسئولو

المصرف على أهمية التزام جميع الشركات باللوائح الصادرة من المصرف في معالجة
شكاوى المستهلكين والسرعة في إجراءات تسوية المطالبات والتعامل اإليجابي مع تلك

الشكاوى.

• تم اصدار قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في اكتوبر 2014
بعد اعتماده من قبل مجلسي الشورى والنواب وذلك كمبادرة من المصرف وجمعية التأمين

البحرينية إلنشاء صندوق يهدف لتعويض المتضررين في الحاالت التالية:
 عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه. عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث.-

إفالس المؤمّن.

-

إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول
بها.
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تعزيز الشفافية
أصدرت إدارة مراقبة التأمين خالل عام  2019التقرير السنوي لنشاط سوق التأمين لعام
 2018وذلك لرفد المهتمين بصناعة التأمين في البحرين باإلحصائيات الخاصة بأداء سوق

التأمين لعامي  2017و ،2018وتضمن التقرير النتائج المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين
التقليدية وشركات التكافل وإعادة التكافل (حسب فروع التأمين) في مملكة البحرين .حيث
أوضح التقرير أن أقساط التأمين اإلجمالية في مملكة البحرين قد إرتفعت إلى ما يقارب
 284.02مليون دينار بحريني في عام  268.65 :2017( 2018مليون).

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك عن طريق إستخدام التقنيات الحديثة
توجيهات جديدة إلى شركات التامين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي :في إطار جهود
ومساعي المصرف نحو تطوير قطاع التأمين في مملكة البحرين وتحسين خدمات التأمين

الطبية المقدمة للمستهلك في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ،حرص المصرف على
اصدار توجيهات جديدة متعلقة برقمنة العمليات المتعلقة بمطالبات التأمين الصحي من قبل
حملة وثائق التأمين لدى زيارتهم لمقدمي خدمات الرعاية الصحية دون الحاجة لحمل أي

تقرير أو استمارات مطبوعة أثناء الزيارة على أن يتم تنفيذ وتطبيق هذه العملية في موعد
أقصاه  1يونيو .2020


إدارة االستقرار المالي
واصلت إدارة االستقرار المالي في عام  2019إجراء البحوث والتحليالت بشأن القضايا
المتعلقة باالستقرار المالي كما واصلت اإلدارة أداء المهام األساسية التالية:
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• إصدار مطبوعات مختلفة مثل تقرير االستقرار المالي النصف سنوي والتقرير اإلقتصادي
السنوي باإلضافة إلى المنشورات الدورية األخرى التي ترصد التطورات المحلية والدولية
كمؤشرات السالمة المالية الفصلية.

• جمع وتصنيف ونشر المعلومات اإلحصائية والبيانات المالية التي يتم إصدارها من خالل
النشرة اإلحصائية الشهرية.
• رصد أهم التطورات االقتصادية العالمية في النشرة األسبوعية الداخلية (Weekly

.)International Bulletin
• عملت اإلدارة على تحسين جودة البيانات اإلحصائية لضمان توفير البيانات المتعلقة
بالشركات الصغيرة والمتوسطة ،وشركات األعمال االستثمارية ،والمؤسسات المالية

اإلسالمية.
• إجراء الدراسات اإلستقصائية السنوية مثل مسح القوى العاملة في القطاع المالي ،مسح
اإلستثمار في الحوافظ المالية ،والمسح الجغرافي للمصارف الدولية بالتعاون مع بنك
التسويات الدولية ).(BIS

• التنسيق مع المؤسسات والوكاالت الدولية (كصندوق النقد الدولي ،ووكاالت التصنيف
اإلئتماني) والتفاعل مع جميع الكيانات ذات األهمية بالنسبة للمصرف.
• قامت اإلدارة بتطوير التقرير االقتصادي لمملكة البحرين ،وذلك ليشمل فصول جديدة مثل
االستثمار األجنبي المباشر وتحويالت العاملين .باإلضافة إلى تطوير الفصول الحالية
لتكون أكثر تخصصية بالقطاع المالي لمملكة البحرين.
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• قامت اإلدارة بتطوير تقرير االستقرار المالي النصف سنوي والذي ينشر في شهر مارس
وسبتمبر من كل عام ليكون أكثر شمولية من خالل:

 oتغطية التطورات في القطاع المالي غير المصرفي كقطاع التأمين وأسواق رأس المال

 oوضع فصول جديدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية الحديثة ) (Fintechوالشمول المالي
) (Financial Inclusionوالمخاطر السيبرانية ).(Cyber Risk
• طورت اإلدارة اختبارات الضغط لتعزيز إدارة المخاطر للقطاع المصرفي وتقدير المخاطر

المحتملة .وتجرى اختبارات الضغط على القطاعات المصرفية المختلقة والمصارف

المحلية ذات األهمية النظامية ) .(DSIB’sوقد طُور اإلطار لتقييم قدرة القطاع المصرفي
على الصمود أمام الصدمات التي تلحق بالمالءة المالية والسيولة والتي تعد جزء أساسيًا
من إدارة المخاطر وتشمل:
 oاختبارات التحمل  sensitivity testingوالتي تهدف لقياس أثر الصدمات المالية على
متانة المصارف من الخالل النطر إلى بعض المخاطر.
 oاختبارات األوضاع الضاغطة الكلية  macro stress testingوالمبنية على عدة متغيرات
اقتصادية ومالية.

• تستمر اإلدارة بتنفيذ توصيات البرنامج الخاص بتقييم القطاع المالي في مملكة البحرين

) (Financial Sector Assessment Program-FSAPالذي عقد في عامي  2016و2017
حيث تقوم اإلدارة بالتنسيق مع بعثة صندوق النقد الدولي والعمل مع إدارات المصرف
األخرى لمتابعة كافة المتطلبات المتعلقة بالبرنامج.

o

تطوير أنظمة اإلنذار المبكر للتنبؤ بأداء القطاع المالي سواء على

o

تطوير أداة خارطة المخاطر ) (Heat Mapلتحليل ودراسة السالسل الزمنية time

المستوى الفردي أو الكلي.

 seriesللمؤشرات المالية للمصارف ومقارنة المؤشرات في فترة من الزمن cross

.sectional
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تطوير مؤشر االستقرار المالي ) (Financial Stability Indexكأداة لنظام اإلنذار
المبكر من خالل ما يعكسه من درجة أي مخاطر أو تقلبات في النظام المالي.

• يعمل قسم مراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات في إدارة االستقرار المالي على ضومان
كفاءة ونزاهة البنية التحتية المالية والمدفوعات لتخصيص الموارد بمثالية في االقتصاد.
• كما يعمل علي ضمان تطبيق مبادئ البنية التحتية للسوق المالية ) (PFMIعلى البنية التحتية
المالية وأنظمة الرفع وإدارة المخاطر.
ويعمل قسم اإلشراف ومراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات علوى اإلشوراف والمراقبوة
كالتالي:
 .1المراقبة والرصد خارج الموقع:
مراقبة قاعدة بيانات النظم ،بيانات المشوتركين ،الدراسوات االستقصوائية ،والمراقبوة

المستمرة.

 .2المراقبة والرصد في الموقع:

وفقًا لبنك التسوية الدولية ) (BISتعتبر "المسئولية ب :السولطات التنظيميوة واالشورافية
والرقابية والموارد" أحد صالحيات الرقابة للحصول على المعلومات واجوراء عمليوات

التفتيش في الموقع وإحداث التغيير عند الضرورة.

 .3الرقابة التعاونية:
التعاون مع اإلدارات والوحدات واألقسام األخرى داخل مصورف البحورين المركوزي
والهيئات التنظيمية داخل مملكة البحرين وغيرها في جميع أنحاء العالم لتلبية احتياجوات

البنية التحتية المالية من الجمهور واالقتصاد وتعزيز التنسيق لضمان عودم حودوث أي
تعارض.
•

ويعتمد قسم اإلشراف ومراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات في تطبيق عملية اإلشراف

والمراقبة الكلية على مبادئ البنية التحتية لألسواق المالية ) (PFMIالتي أقرتها لجنوة نظوم
الدفع والتسوية ) (CPSSفي بنك التسويات الدولية ).(BIS
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التراخيص الجديدة
قام مصرف البحرين المركزي في عام  2019بالموافقة على منح  12مؤسسة مرخصة

جديدة و 2أشخاص مقيدون جدد لمزاولة مختلف األنشطة المالية في مملكة البحرين ،مقابل 9

مؤسسات مرخصة جديدة و 1شخص مقيد في عام  .2018كما بلغ العدد اإلجمالي للرخص
الممنوحة لمزاولة الخدمات المالية  381رخصة وأشخاص مقيدون حتى نهاية شهر ديسمبر
 2019مقارنة بو  382رخصة وأشخاص مقيدون ممنوحة حتى نهاية ديسمبر .2018

هذا وقد تنوعت التراخيص الممنوحة ،والصادرة لمختلف القطاعات المالية ،كما هو مبين في
القائمة أدناه:
 )1إلى  -مصرف تجزئة تقليدي )فرع(.
)2
)3
)4

سيغنا اليف انشورانس كومباني اوف يوروب اس ايه ان في – شركة تأمين أجنبية.
كليك للتأمين ذ.م.م  -وسطاء التأمين.

سوق المال البحرين ذ.م.م – .وسطاء التأمين.

)5

إبدار كابيتال ش.م.ب(.م) – شركة استثمار فئة ( 1وفقًا للمبادئ اإلسالمية).

)7

البنك الفليبيني الوطني  -مكتب تمثيلي.

)9

ترابط جيت واي ذ.م.م  -شركة مساندة للقطاع المالي – مقدم خدمة معلومات

)6
)8

جلف ون كابتل ش.م.ب(.م)  -شركة استثمار فئة .1
مبادرة ذ.م.م - .أمين العهدة – الفئة (ب).

الحسابات ( )AISPومقدم خدمة مزودي الدفع.

 )10بيهايف البحرين المحدودة ذ.م.م .ترخيص "الشركات المساندة للقطاع المالي – مشغل
منصات التمويل الجماعي".

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

 )12شركة رين مانجمنت ذ.م.م – .خدمات األصول المشفرة الفئة .3
األشخاص المقيدون الجدد
)1

ماريوس سشيزاس – خبير أكتوري.

)2

نعمان أفزل شيما  -خبير أكتواري.
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وقد تصدرت األنشطة المتخصصة قائمة التراخيص الصادرة في عام  ،2019كما هو مبين
في الرسم البياني:

الزيادة في التراخيص الجديدة حسب القطاع

وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار
أصدر مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي في أكتوبر  2017قرارًا بشأن إنشاء وحدة
مختصة في مجال التكنولوجيا المالية تسمى "وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار" ،فيما حدد
المصرف أهداف هذه الوحدة كاآلتي:
• إجراء أبحاث السوق حول االبتكارات التي تحدث في القطاع المالي ،ووضع
استراتيجيات لالستفادة الفعالة من التكنولوجيا الناشئة.

• وضع السياسات التنظيمية التي من شأنها دعم بيئة التكنولوجيا المالية وتعزيز االستقرار
المالي.

• المساهمة في فحص طلبات االنضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية ،والعمل
على إدارة العملية الرقابية للطلبات التي تم الموافقة عليها.
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• تحليل ودراسة الخدمات أو المنتجات الجديدة أو المبتكرة والتي من المزمع احتضانها أو
توفيرها من قبل شركات مرخصة من قبل المصرف أو من قبل شركات من المزمع أن

يتم ترخيصها من قبل المصرف.

• التواصل والتنسيق مع مختلف إدارات المصرف فيما يخص المشاريع والمواضيع ذات
صلة بالتكنولوجيا المالية.

• التواصل والتنسيق مع وحدات مماثلة ومنظمات رقابية دولية لتبادل الخبرات في مجال
التكنولوجيا المالية واالبتكار.

• التواصل والعمل مع مجلس البحرين للتنمية االقتصادية ) (Bahrain EDBوخليج البحرين
للتكنولوجيا المالية ) (Bahrain Fintech Bayلدعم تطوير بيئة التكنولوجيا المالية في

البحرين.

البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية
أصدر مصرف البحرين المركزي في مايو  ،2017إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية
) (Regulatory Sandbox Frameworkوأصدر المصرف في يونيو  2017قرار رقم ()39
لسنة  ،2017بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية،
حيث تختص اللجنة بفحص طلبات االنضمام إلى البيئة الرقابية التجريبية لبيان مدى توافقها
مع الشروط التي يحددها المصرف المركزي في هذا الشأن.
في إطار جهود ومساعي المصرف نحو تطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في مملكة
البحرين ،استمرت الوحدة بالتنسيق مع المعنيين بعقد العديد من االجتماعات داخليًا وخارجيًا
بشأن تعريف الشركات واألفراد بإطار عمل البيئة الرقابية التجريبية وشرح عملية تقديم

الطلب ،حيث استلم المصرف حتى تاريخه  78طلبًا لالنضمام للبيئة الرقابية التجريبية
للتكنولوجيا المالية وذلك على النحو اآلتي:
• الموافقة على  44طلبًا ،بعد أن تم دراستها ومناقشتها في لجنة فحص طلبات البيئة
التجريبية للتكنولوجيا المالية ،كما أن لدينا  3طلبات قيد الدراسة.

• تم توجيه  10طلبات إلى إدارة التراخيص نظرًا لعدم تناسبها مع متطلبات ومعايير
اإلطار التنظيمي للبيئة الرقابية التجريبية.
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• تم رفض  7طلبات لعدم استيفائهم للمتطلبات المنصوص عليها ضمن إطار البيئة الرقابية
التجريبية.

• تم إلغاء  5طلبات بناءً على رغبة المتقدمين بالطلب.

• تم تعليق  9طلبات من قبل إدارة التراخيص ألسباب مختلفة.
• تم تخريج ثالث شركات بعد أن أنهوا بنجاح مرحلة البيئة الرقابية التجريبية ،وهما شركة

بوابة ترابط المندرجة تحت شركة المؤيد للتكنولوجيا ،شركة ” “Rain Financialوشركة

”.“Belfrics Middle East W.L.L.


كجزء من تطوير النظام المالي في مجال التكنولوجيا المالية واالبتكار ،تم تنفيذ عدة مشاريع

خالل عام  2019من أجل وضع اللوائح المناسبة في مجال التكنولوجيا المالية واالبتكار.
الخدمات المصرفية المفتوحة ”“Open Banking

عملت الوحدة عن كثب مع وحدة السياسات الرقابية لوضع خطة بناءة لتنفيذ الخدمات
المصرفية المفتوحة وكما تشارك الوحدة كعضو في فريق عمل الخدمات المصرفية المفتوحة
”.”Open Banking Committee
توجيهات حول استشارات استثمارية عن طريق المستشار اآللي ”“Robo-Advisory

شاركت الوحدة في إصدار ورقة استشارية تتضمن مسودة توجيهات حول "استشارات

استثمارية عن طريق المستشار اآللي" ” “Robo-Advisoryفي يناير  ،2019حيث تم إصدار

التوجيهات النهائية في  25فبراير .2019
توجيهات حول وسطاء التأمين عبر المنصات االلكترونية ”“Insurance Aggregators

شاركت الوحدة في إعداد مسودة توجيهات حول "وسطاء التأمين عبر المنصات االلكترونية"
" "Insurance Aggregatorsفي مارس  ،2019استعدادًا لطرح مسودة التوجيهات على لجنة

السياسات الرقابية للمناقشة.

تم إصدار التوجيهات النهائية لو "وسطاء التأمين عبر المنصات االلكترونية" في 14

أغسطس .2019
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توجيهات حول "مشغلي منصات األصول المشفرة" ”“Crypto-asset trading platforms

شاركت الوحدة في وضع التوجيهات النهائية حول "مشغلي منصات األصول المشفرة" والتي
أصدرت في  21فبراير  ،2019بعد دراسة مالحظات القطاع المالي على الورقة االستشارية
(مسودة التوجيهات) التي تم إصدارها في ديسمبر .2018

البنوك الرقمية ”“Digital Banks

قامت الوحدة بإعداد وعرض دراسة مبدئية لوضع مسودة توجيهات خاصة لترخيص البنوك
الرقمية ” .“Digital Banksوبناءً على الدراسة ،تعكف الوحدة في التنسيق مع وحدة
السياسات الرقابية في وضع مسودة توجيهات خاصة لترخيص البنوك الرقمية لعرضها على

لجنة السياسات الرقابية.
الدراسات والمشاريع القائمة
فيما تعكف الوحدة حاليا على دراسة بعض المشاريع ذات االهمية ومنها ما يلي:
تحدﻳثات القوانﻳن
• قامت الوحدة بإعداد وعرض دراسة حول "العمالت المشفرة المستقرة" ”“Stable Coins

ومدى تأثيراتها المحتملة على قطاعنا المالي وتنتظر الوحدة التوجيهات للبت في الخطوة

المقبلة بهذا الخصوص.

• تعكف الوحدة حاليًا على إعداد دراسة مبدأية لوضع مسودة توجيهات خاصة لترخيص
"مشغلي منصات تداول األصول الرمزية" ”.“Tokenized Assets

• تقوم الوحدة بإعداد دراسة حول إطالق بيئة رقابية رقمية ”.“Digital Sandbox
• تعكف الوحدة في تحديث التوجيهات الخاصة بالبيئة الرقابية التجريبية بما يتعلق
بالمتطلبات الرقابية لشركات البيئة الرقابية التجريبية والتي تتضمن متطلبات اعرف

عميلك  KYCواإلعالنات عبر شتى الوسائل اإلعالمية وشبكات التواصل االجتماعي
باإلضافة إلى متطلبات تقديم التقارير الدورية والفترة الزمنية المسموحة الختبار نماذج

األعمال في البيئة التجريبية.
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• مواصلة البحث في المبادرات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير القوانين.
•

تواصل الوحدة دراسة آليات تطوير العملية الرقابية عن طريق التكنولوجية التنظيمية

).(RegTech and SupTech

• تعمل الوحدة في التنسيق مع إدارة االستقرار المالي على إعداد جدول إحصاءات يخص
مجال التكنولوجيا المالية للمملكة.
مشاريع
 تساهم الوحدة كعضو في فريق العمل لمشروع استراتيجية التحول الرقمي لمصرفالبحرين المركزي.

 تعكف الوحدة بتطوير إطار مهام ومسؤوليات الوحدة لمواكبة التطورات المحليةواإلقليمية والعالمية.

 تواصل الوحدة بالمساهمة في مشروع استراتيجية التحول الرقمي للقطاع الماليومشروع االستراتيجية الوطنية االقتصادية بالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية.

عضوية اللجان الدولية /فرق العمل
 في  30مارس  2019تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي ومؤسسةولي العهد في المملكة األردنية الهاشمية لتأسيس إطار للتعاون والمساعدة المتبادلة ألجل
تقاسم المعلومات بين الطرفين لتطوير النظام البيئي للتقنية المالية في األردن.

 فاز مصرف البحرين المركزي بجائزة "الجهة الرقابية األكثر ابتكارًا" لهذا العاملمبادراته في مجال التكنولوجيا المالية .وتنظم هذه الجائزة السنوية فينتيك غاالكسي

( )Fintech Galaxyوهي منصة رقمية للتمويل الجماعي ،وتم تقديم الجائزة لهذا العام
خالل فعالية  FinX 2019التي أقيمت في  2أكتوبر  2019في دبي.

 في  11نوفمبر  2019تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي ومصرفمصر المركزي ،لتعزيز العالقات في مجال الفينتك ولتحفيز دعم االبتكار في القطاع
المالي والمصرفي بين البلدين.
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نظام المدفوعات والتسويات ()SSS & RTGS
بلغ مجموع التحويالت المصرفية عن طريق نظام الدفع اآلني ( )RTGSخالل عام ،2019
 257926عملية أي بمعدل يومي بلغ  1044عملية تحويل بمبلغ  83.9مليار دينار أي

بمعدل يومي بلغ  339.7مليون دينار بحريني موزعة على النحو التالي:

• بلغ عدد التحويالت المصرفية بين المصارف التجارية من خالل النظام المذكور أعاله
 42073عملية تحويل بمبلغ  79.71مليار دينار بحريني.
• كما بلغ عدد تحويالت الزبائن من خالل هذا النظام أيضًا  215853عملية تحويل بمبلغ
 4.19مليار دينار بحريني.
• بلغ مجموع الرسوم الواردة من المصارف األعضاء في  RTGSو( SSSرسوم
المعامالت ورسوم العضوية السنوية)  344692دينار بحريني في عام .2019
• وبلغ مجموع عدد العمليات المصرفية من خالل نظام تسوية األوراق المالية ()SSS

 2746عملية تحويل بمعدل يومي بلغ  11عملية بمبلغ  12.164مليار دينار بحريني
بمعدل يومي بلغ  49.246مليون دينار بحريني خالل عام .2019

المقاصة
بلغ عدد الشيكات المتداولة من خالل شركة بنفت البحرين لعام  2,964,508 ،2019شيك
بمعدل يومي بلغ  12،002بمبلغ  8.738مليار دينار بحريني بمعدل يومي بلغ 35.38
مليون دينار بحريني.

شبكة الصرف اآللي
يقوم مصرف البحرين المركزي بعمليات التسوية لشبكة الصرف اآللي عن طريق شركة

(بنفت) .حيث بلغ عدد عمليات السحب المحلية من خالل نظام شبكة الصرف اآللي (بنفت)
خالل عام  2019ما مجموعه  21,231,197عملية بمعدل يومي بلغ  58,168عملية سحب
تقريبًا بمبلغ  1.910مليار دينار بحريني أي بمعدل يومي بلغ  5.233مليون دينار بحريني.
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نظام التحويالت المالية اإللكتروني ( )EFTSباإلضافة لنظام عرض ودفع الفواتير
اإللكتروني ()EBPP

• بلغ عدد عمليات تحويل  Fawri+في عام  2019ما مجموعه  6,351,167عملية بقيمة

إجمالية بلغت 546.2مليون دينار بحريني .كما بلغ المتوسط اليومي لعمليات Fawri+

 17,400عملية بمتوسط قيمة يومية بلغت  1.5مليون دينار بحريني.
• وقد بلغ عدد عمليات  Fawriفي عام  2019ما مجموعه  7،111،170عملية بقيمة
إجمالية بلغت  12.687مليار دينار بحريني .كما بلغ المتوسط اليومي لعمليات Fawri
 28،790عملية بمتوسط قيمة يومية بلغت  51مليون دينار بحريني.

• كما بلغ عدد عمليات  Fawateerفي عام  2019ما مجموعه  3،086،665عملية

بمبلغ إجمالي قدره  423.965مليون دينار بحريني .كما بلغ المتوسط اليومي

لعمليات  12،497 Fawateerعملية بمتوسط قيمة يومية بلغت  1.716مليون دينار
بحريني.

إصدار النقد
• استمرت اإلدارة بعملية العد والفرز واإلتالف المباشر لألوراق النقدية الغير صالحة
للتداول بواسطة آالت العد والفرز واإلتالف ،حيث بلغت كمية اإلتالف خالل عام 2019
م  96,237,124/-دينار بحريني لجميع اإلصدارات النقدية البحرينية.
•

بلغ مجموع اإليداعات من األوراق النقدية والمسكوكات المعدنية من قبل مصارف
قطاع التجزئة العاملة في مملكة البحرين خالل عام  1,466,870,550/- 2019دينار
بحريني ،كما بلغ مجموع السحوبات لألوراق النقدية والمسكوكات المعدنية لنفس

الفترة 1,472,187,320 /-دينار بحريني.
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• بلغ النقد المتداول  687,779,200/-دينار في  31ديسمبر  ،2019حيث تمثل
المسكوكات المعدنية  22,415,810/-دينار واألوراق النقدية 665,363,390/-
دينار ،وبلغت قيمة األوراق النقدية المتداولة (اإلصدار الرابع)  89,394,680/-دينار،
حيث تشكل  ٪13.44من إجمالي األوراق النقدية المتداولة ،بينما بلغت قيمة األوراق

النقدية القديمة المتداولة (اإلصدار الثالث)  8,729,435/-دينار أو ما نسبته .٪1.31
• فيما بلغ مجموع األوراق النقدية المحدّثة من فئة  5و 10و 20دينار في التداول بتاريخ
 31ديسمبر  567,239,275/- 2019دينار بحريني حيث تشكل  ٪85.25من إجمالي
األوراق النقدية المتداولة.
• تم إصدار طقم فضة مكون من خمس ميداليات تذكارية بوزن أونس واحد لكل واحدة،

وذلك بمناسبة مرور مائة عام على نشأة القطاع المصرفي ،وقطاع التربية والتعليم،
وقطاع الخدمات األمنية ،وقطاع الصحة ،وقطاع شؤون البلديات في مملكة البحرين.

البرامج التدريبية
واصل مصرف البحرين المركزي خالل عام  2019تنفيذ سياسته القائمة على تطوير
المهارات والقدرات الالزمة لموظفي المصرف والتنمية الشاملة للقطاعين المصرفي والمالي
في البحرين.
ولتحقيق هذه السياسة تم ما يلي:
 تنمية مهارات وقدرات موظفي المصرف من خالل االستفادة من برامج معهد البحرينللدراسات المصرفية والمالية وذلك بتدريب  173موظفًا في  131دورة تدريبية في

المجاالت المختلفة مثل اإلدارة المالية والصيرفة االسالمية والتأمين واإلدارة ومهارات
الحاسب اآللي.

 -تعزيز الكفاءات المهنية والتقنية من خالل ابتعاث  225موظفًا إلى  118من البرامج

التدريبية وورش العمل والمؤتمرات المنظمة من قبل منظمات محلية وإقليمية وعالمية
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مثل معهد الدراسات االقتصادية التابع لصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي
ومجلس الخدمات المالية اإلسالمية وغيرها من المصارف المركزية والمعاهد

المتخصصة .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الدورات والمؤتمرات قد تناولت عدة مجاالت
منها الرقابة المصرفية واالقتصاد واالستثمار والتأمين والتكنولوجيا المالية وتقنية

المعلومات.
 تنفيذ دفعتين من البرنامج التدريبي المخصص للموظفين الجدد ،وذلك لعدد  41موظفًاوموظفة بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ،حيث يهدف البرنامج

إلى تطوير مهاراتهم في االتصال وأخالقيات العمل وتقديم العروض.

 منح فرص التدريب العملي لعدد  26من الطلبة الجامعيين بهدف تأهيلهم لالنخراط فيسوق العمل.

 االستفادة من التعليم الذاتي عن بعد من خالل تزويد  100موظفٍ ببرنامج تعليمإلكتروني تابع لبنك التسويات الدولية ومختص بالمجاالت المصرفية والمالية.

مشاريع تقنية المعلومات
تم تنفيذ العديد من المشاريع خالل عام  2019بحسب توجهات الخطة االستراتيجية لتقنية

المعلومات ،كمايلي:

التصميم الجديد للموقع االلكتروني لمصرف البحرين المركزي
تم تدشين التصميم الجديد للموقع االلكتروني لمصرف البحرين المركزي في فبراير 2019

ليتماشى مع األهداف والرسالة والرؤية األساسية للمصرف ،ما يمكنه من لعب دوره المنشود
كبوابة شاملة للمعلومات والخدمات المقدمة للقطاع المالي.

وقد قام فريق العمل بالمصرف بالتعاون مع الشركة المطورة للمشروع بتنفيذ ما تبقى من

مستلزمات المحتوى االلكتروني ،وتطوير خدمات أخرى من أهمها تدشين استمارات

إلكترونية للطلبات الرقابية وذلك لتمكين المؤسسات المالية من تقديم الطلبات عبر الموقع

كطلبات التراخيص ،باإلضافة إلى تدشين خدمة الدفع اإللكتروني لتمكين المؤسسات المالية
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من دفع رسوم طلبات التراخيص ،وتمكين شركات التكنولوجيا المالية  FinTechمن دفع
رسوم طلبات التراخيص للبيئة الرقابية التجريبية ).(Regulatory Sandbox
وتتويجًا لهذا العمل والجهد المخلص فقد حاز مصرف البحرين المركزي على جائزة التميز
للحكومة اإللكترونية لعام  2019عن فئة (أفضل موقع حكومي إلكتروني).
مشروع نظام المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي ونظام قانون االلتزام الضريبي على
الحسابات األجنبية
تم استكمال مشروعي نظام المعايير الموحدة لإلبالغ الضريبي

Common Reporting

) ،Standard (CRSونظام قانون االلتزام الضريبي على الحسابات األجنبية The Foreign
(FATCA) Account Tax Compliance Act

وتم اإلنتهاء من ارسال التقارير المالية المشتركة ( )CRS Reportingمن المؤسسات المالية

الملزمة باإلبالغ للجهات المعنية واإلدارات من السلطات القضائية األخرى وذلك تحت
إشراف إدارة المتابعة في المصرف ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.
إضافة شركات التأمين في نظام (الحظر )Blocking
يقوم حاليًا مستخدمو وزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف بتحميل طلبات الحظر

واالستفسار واإلرث ،ويتم عرض تلك الطلبات والرد عليها من خالل نظام (الحظر
 )Blockingمن قبل كل من مصارف قطاع التجزئة والجملة فقط .وبطلب من إدارة المتابعة،

قامت إدارة تقنية المعلومات من تعديل النظام للسماح ألصحاب تراخيص )التأمين( من

الوصول إلى نظام (الحظر  )Blockingوتزويدهم بنفس الوظائف التي توفرها لمصارف
قطاع التجزئة والجملة الحالية .
حصول إدارة تقنية المعلومات على شهادة المعيار العالمي (آيزو /آي إي سي )27001
تأكيدًا لجهود مصرف البحرين المركزي في تعزيز دوره القيادي كجهة تشريعية للمؤسسات

المالية في مملكة البحرين ،قامت إدارة تقنية المعلومات بالتعاقد مع شركة معتمدة لتقييم
المعيار العالمي المطبق في إدارة أمن المعلومات آيزو /آي إي سي .27001
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وقد حصلت إدارة تقنية المعلومات على شهادة معيار آيزو /آي إي سي  27001والذي يعتبر
إطارًا مثاليًا يستند عليه لبناء استراتيجية أمن المعلومات وتوفير الحماية من المخاطر ورفع
الضوابط األمنية لتقنية المعلومات.
تطبيق نظام )Privileged Access Management (PAM
من ضمن المشاريع المستحدثة في إدارة تقنية المعلومات تم تطبيق نظام Privileged Access

 Managementوالذي يعزز القدرة على تأمين الوصول اآلمن لجميع أصول تقنية
المعلومات مثل أجهزة الخوادم واألنظمة المستخدمة في المصرف.
وسوف يسهل النظام التحكم في إدارة ودعم األجهزة واألنظمة بشكل آلي وآمن وذلك بهدف

التقليل من خطورة اختراق او إساءة استخدام تصاريح الدخول إلي األجهزة واألنظمة من قبل
المسؤولين المخولين عن إدارة تلك الخوادم واألنظمة باإلضافة إلى إمكانية تسجيل وتوثيق

جميع المهام التي يتم تطبيقها على تلك األصول.
نظام الحضور واإلنصراف لموظفي المصرف
تم اإلنتهاء من مشروع استبدال نظام الحضور واإلنصراف للموظفين ( Time and

 ،)Attendanceوذلك بعد اإلنتهاء من اختبارات القبول النهائية من قبل إدارة الموارد البشرية
والخدمات والتأكد من استيفاء النظام لكل المتطلبات.
وقد تم تقديم ورش عمل تدريبية لمستخدمي النظام من مختلف إدارات المصرف ،وتم االتفاق
مع إدارة الموارد البشرية والخدمات على التشغيل الفعلي للنظام الجديد منذ منتصف شهر

يوليو  2019بالتوازي مع النظام السابق ،على أن يكون االعتماد كليًا على النظام الجديد
بداية شهر يناير .2020
برنامج "ثقة" الحكومي
تم التواصل مع هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية حول برنامج "ثقة" الحكومي ألمن

المعلومات وهو مبادرة حكومية تبنتها هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية تهدف لرفع

مستوى أمن المعلومات بالجهات الحكومية وشبه الحكومية من خالل دعم وتعزيز الجوانب
الفنية لدى الجهات لتحقيق الريادة اإلقليمية والعالمية.
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ويعتبر البرنامج منصة تحفيزية للجهات الراغبة لإلنضمام بشكل اختياري في الوقت الحالي
تقوم على رفع مستوى أمن المعلومات عن طريق الحوكمة ودعم الجانب التقني والبشري بما

يحقق الريادة اإلقليمية ويحقق بيئة الكترونية حكومية موثوقة بها للجهات الحكومية ضمن
مستويات المبادرة الثالث (مبادر)( ،متقدم) و(مميز) ،كل منها يتطلب استكمال المعايير

الالزمة للنضوج ،من أجل االرتقاء إلى مستوى أعلى.
وقد تم عقد ورش توعويه لموظفي المصرف من قبل ممثلي هيئة المعلومات والحكومة

اإللكترونية ،وتمت الموافقة المبدئية على متطلبات المرحلة األولى التي قدمها المصرف

للبرنامج والتي تتعلق بكفاءة األمن اإللكتروني والسياسات المتبعة لحفظ نظام األمن
السيبراني ،على أن يتم الترتيب لعملية التدقيق في الفترة القادمة.
ترقية خدمات البريد اإللكتروني لموظفي المصرف إلى منصة Microsoft 365

ضمن سياسة "السحابة أوالً" والنقلة النوعية في خدمات البريد اإللكتروني التي تنتهجها
حكومة مملكة البحرين للتحول لخدمات  ،Microsoft 365تم العمل على ترقية خدمات البريد

اإللكتروني لموظفي المصرف بصورة تدريجية إلى منصة  Microsoft 365القائمة على
سحابة مايكروسوفت في بيئة األعمال لتوفير بيئة عمل تتسم بالحداثة وتضمن تقديم أفضل

ميزات األمن والخصوصية والحماية ،على أن يتم اإلنتهاء من الترقية لجميع الموظفين مع
بداية .2020
ومن المؤمل أن تتم إضافة خدمات الكترونية أخرى من  Microsoft 365تباعًا في المراحل
القادمة وذلك تماشيًا مع استراتيجية المصرف للتحول الرقمي.
ترقية "نظام إدارة الوثائق" وتطوير "نظام اإلدخار" الحالي
تمت ترقية "نظام إدارة الوثائق" الحالي ألحدث إصدار لضمان استمرارية الدعم الفني ،حيث
يوفر اإلصدار الجديد العديد من التحسينات المتعلقة باألداء وإدارة المحتوى.
هذا باإلضافة لتطوير "نظام اإلدخار" الحالي حسب متطلبات إدارة الحسابات وترقيته ألحدث
إصدار من التقنية المبني عليها بهدف تحسين أداء النظام.
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وحدة االتصال الخارجي
األخبار الصحفية التي أصدرها المصرف:
• العدد االجمالي لالصدارات الصحفية ( 133اصدار)

• العدد االجمالي الصدارات السندات والصكوك ( 80عدد)
• العدد االجمالي لألخبار الصحفية عن فعاليات وانجازات المصرف ( 53خبر)
اإلصدارات الصحفية
العنوان

التاريخ

مصرف البحرين المركزي يهيب بالبنوك مجددًا توخي أقصى درجات الدقة في تطبيق القيمة
المضافة

05.01.2019

مصرف البحرين المركزي يصدر مسودة التوجيهات الخاصة بخدمات االستشارة المالية الرقمية

21.01.2019

في تقرير لمصرف البحرين المركزي :عمليات الدفع ببطاقات االئتمان والخصم وصل لمستوى
قياسي في شهر ديسمبر 2018

28.01.2019

مصرف البحرين المركزي يدعو الشركات المبتكرة إلى منصة اختبار الحلول التجريبية عبر
الحدود

03.02.2019

مصرف البحرين المركزي يصدر التوجيهات النهائية الخاصة بخصوص األصول المشفرة
ومنصات األصول المشفرة

25.02.2019

بيان رسمي بشأن ورقة فئة  20دينار

28.02.2019

مصرف البحرين المركزي يحذر المستهلكين من التعامل مع مؤسسات مالية غير مرخصة

06.03.2019

مصرف البحرين المركزي يحتفل باليوم الدولي للمرأة

10.03.2019

مصرف البحرين المركزي يبقي سعر الفائدة األساسي دون تغيير

20.03.2019

مصرف البحرين المركزي يصدر قرار رقم ( )23لسنة  2019بإصدار الئحة التعامل في األوراق
المالية عن طريق االقتراض والبيع على المكشوف

24.03.2019
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صندوق الوقف يستضيف الجلسة الثانية عشرة لعلماء الشريعة مع الشيخ عصام إسحاق

25.03.2019

مجلس إدارة مصرف البحرﻳن المركزي ﻳعقد اجتماعه الثاني لعام 2019

25.03.2019

مصرف البحرين المركزي يصدر التوجيهات الخاصة بخدمات االستشارة المالية الرقمية

26.03.2019

ولي عهد األردن يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي ومؤسسة ولي العهد في
المملكة األردنية الهاشمية

30.03.2019

مصرف البحرين المركزي يستضيف ملتقى الشرق األوسط السنوي الرابع إلدارة األصول

31.03.2019

مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماع مع جمعية مصارف البحرين

02.04.2019

ارتفاع إجمالي عدد الموظفات البحرينيات العامالت القطاع المالي بنسبة  %2.2في نهاية عام
 2018مقارنة بنهاية عام 2017

08.04.2019

مصرف البحرين المركزي يمنح ترخيص لشركة سيغنا لتأمين الحياة أوروبا اس.ايه  -ان.في

15.04.2019

مصرف البحرين المركزي يصدر التوجيهات الخاصة بوسطاء التأمين عبر المنصات االلكترونية

22.04.2019

مصرف البحرين المركزي ومنظمة سويفت للمدفوعات يعقدان ورشة عمل حول بيئة الدفع
وبرنامج أمن العمالء للمؤسسات المالية في مملكة البحرين

24.04.2019

مصرف البحرين المركزي ينال جائزة التميز للحكومة اإللكترونية

28.04.2019

صندوق الوقف يعقد جلسته الثانية عشرة للطاولة المستديرة حول إنشاء معيار لمعدالت الربح
اإلسالمي

20.05.2019

صندوق الوقف يعقد الورشة العاشرة من سلسلة "حوكمة الشركات" ألعضاء مجالس االدارات
والرؤساء التنفيذيون للبنوك اإلسالمية البحرينية

21.05.2019

التحسن في المؤشرات الرئيسية في القطاع المالي

03.06.2019

مصرف البحرين المركزي يحذر المستهلكين من التعامل مع وسطاء السوق الغير مرخصين -
البنك الوطني لالستثمار

18.06.2019

مصرف البحرين المركزي يستقبل مرشحي برنامج مصرف السالم لبناء القدرات التنفيذية

19.06.2019

مصرف البحرين المركزي يحذر من عملية احتيالية تتضمن انتحال هوية الهيئة المالية القبرصية
لألوراق المالية ()Cyprus Securities and Exchange Commission

27.06.2019
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النشرة اإلحصائية الشهرية لمصرف البحرين المركزي  -مايو 2019

02.07.2019

مصرف البحرين المركزي يحذر المستهلكين من التعامل مع مؤسسات مالية غير مرخصة  -البنك
المتحد لالستثمار

21.07.2019

مصرف البحرين المركزي يُخفض سعر الفائدة األساسي

31.07.2019

مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماع مع شركات التأمين

31.07.2019

مصرف البحرين المركزي :تراجع عدد الشيكات المرتجعة وانخفاض قيمتها في النصف األول من
عام 2019

12.08.2019

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

14.08.2019

النشرة اإلحصائية الشهرية لمصرف البحرين المركزي  -يوليو 2019

08.09.2019

مصرف البحرين المركزي ينال جائزة في مجال التكنولوجيا المالية

02.10.2019

مصرف البحرين المركزي يختتم زيارته للمؤتمر العالمي لتسويق الصناديق االستثمارية في
لوكسمبورغ

02.10.2019

النشرة اإلحصائية الشهرية لمصرف البحرين المركزي  -أغسطس 2019

09.10.2019

مصرف البحرين المركزي يهنأ أحد كوادره على عضوية في مؤسسة عالمية مرموقة

14.10.2019

مصرف البحرين المركزي يستقبل رؤساء النقابات البحرينية

15.10.2019

محافظ مصرف البحرين المركزي يهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد

19.10.2019

النشرة اإلحصائية الشهرية لمصرف البحرين المركزي  -سبتمبر 2019

29.10.2019

مصرف البحرين المركزي يُخفض سعر الفائدة األساسي

30.10.2019

مصرف البحرين المركزي يستقبل رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

03.11.2019

خالد حمد عضوًا في مجلس أمناء المعهد االسالمي للبحوث والتدريب

17.11.2019

مصرف البحرين المركزي يشارك في مؤتمر الشمول المالي الرقمي

17.11.2019
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17.11.2019
مصرف البحرين المركزي يشارك في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية
النشرة اإلحصائية الشهرية لمصرف البحرين المركزي  -أكتوبر 2019

28.11.2019

مصرف البحرين المركزي يحتفل بالمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل

02.12.2019

محافظ مصرف البحرين المركزي يتسلم جائزة اإلنجاز مدى الحياة

03.12.2019

مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه الخامس لعام 2019

05.12.2019

صندوق الوقف ينظم ورشة عمله الحادية عشر "حوكمة الشركات :اإلبالغ عن المخالفات وتحمل
المسؤولية تجاه العمالء"

08.12.2019

مصرف البحرين المركزي يطلق أداة الوعد المنفرد بالصرف في المستقبل لتعزيز إدارة السيولة
لدى مصارف التجزئة اإلسالمية

08.12.2019

مصرف البحرين المركزي يصدر طقم فضة مكون من خمس ميداليات تذكارية

29.12.2019

المؤتمرات والمنتديات
الفعالية

التاريخ

المنتدى الثالث "فينتيك" لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا
مؤتمر RegFact 2019
ملتقى يوروموني االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

21 February 2019
25 February 2019
26 - 27 February 2019

المؤتمر السنوي للدفع اإللكتروني واإلنترنت 2019

11 – 12 March 2019

ورشة عمل المحاسبة الجنائية في الجامعة الملكية للبنات

12 – 13 March 2019

مؤتمر أيوفي للهيئات الشرعية السنوي الخامس عشر

7 – 8 April 2019

هاكثون فينتيك من أجل االستدامة

13 April 2019
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الملتقى الحواري المفتوح لجمعية مصارف البحرين

21 April 2019

ورشة اتحاد المصارف العربية للتطبيق العملي لنسبة تغطية السيولة ( )LCRونسبة
التمويل الصافي الثابت ( )NSFRوفقًا التفاقية بازل 3
ندوة حول التصنيف االئتماني :منهجية التصنيف االئتماني للبنوك اإلسالمية
والصكوك
ملتقى الشرق االوسط إلدارة االصول

28 – 30 April 2019

29 April 2019

ندوة لالمتثال للجرائم االقتصادية

29 April 2019

مؤتمر  InsureByteللتأمﻳن

12 - 13 June 2019

دورة "الرقابة على القطاع المالي" بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد
والتمويل في الشرق األوسط،
ورشة عمل حول قانون المعامالت المضمونة بالشراكة مع مجلس التنمية االقتصادية

16 – 27 June 2019
30 June 2019

ندوة  IFSB-AAOIFIحول المعيار الدولي للتقارير المالية – رقم 9

15 – 16 October 2019

مؤتمر اتحاد المتداولين الو 44

24 – 25 October 2019

مؤتمر أيوفي  -البنك الدولي

3 - 4 November 2019

مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية

11 - 15 November
2019
2 - 4 December 2019

المؤتمر السنوي العالمي للمصارف اإلسالمية
مهرجان العيد الوطني في حلبة البحرين الدولية

29 – 30 April 2019

14 – 16 December
2019

المقابالت
الجهة االعالمية والفعالية

ضيف المقابلة

التاريخ

صحيفة ذا تايمز البريطانية
صحيفة ذا جابان تايمز (اليابان)
صحيفة ذا ناشيونال (االمارات)
مقابلة مجلة بانكر الشرق األوسط

سعادة المحافظ رشيد المعراج

18 February 2019
25 February 2019
26 February 2019
3 December 2019

بلومبيرغ  -ملتقى يوروموني
االقتصادي لدول مجلس التعاون
الخليجي

السيد خالد حمد
مدير تنفيذي – الرقابة المصرفية

26 February 2019
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4 December 2019

مجلة االقتصاد واألعمال– المؤتمر
السنوي العالمي للمصارف اإلسالمية
سي ان بي سي العربية – ملتقى
الشرق االوسط إلدارة االصول
تلفزيون البحرين  -برنامج الرأي

السيد عبدالرحمن الباكر
مدير تنفيذي  -رقابة المؤسسات
المالية
السيد يوسف راشد الفاضل
مدير تنفيذي – الخدمات اإلدارية

29 April 2019

17 October 2019

المؤتمرات الصحفية
الحضور من االعالم

المتحدث من المصرف

العنوان

التاريخ

Local press and
media
االعالم والصحافة المحلية

Mr. Khalid Hamad,
 Executive DirectorBanking Supervision
السيد خالد حمد
مدير تنفيذي – الرقابة
المصرفية
Mr. Khalid Hamad,
 Executive DirectorBanking Supervision
السيد خالد حمد
مدير تنفيذي – الرقابة
المصرفية
HE Rasheed Al Maraj,
Governor, CBB
سعادة المحافظ رشيد المعراج

BENEFIT launch of the
first eKYC Project

27 February 2019

ISRA press conference
to announce book
launch: Islamic
Economics: Principles
& Analysis

8 April 2019

100 Years of Banking
celebration
announcement

21 April 2019

Local press and
media
االعالم والصحافة المحلية

Local press and
media
االعالم والصحافة المحلية
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الهيكل التنظيمي لمصرف البحرين المركزي

مجلس اإلدارة

وحدة االتصال الخارجي
ضمان الجودة/التدقيق الداخلي

إدارة االستقرار المالي

المحافظ

وحدة التكنولوجيا المالية
واالبتكار

إدارة التراخيص

مراقبة األسواق المالية
نائب المحافظ
الوحدة القانونية

وحدة السياسات الرقابية

المدير التنفيذي لرقابة
المؤسسات المالية
إدارة
التأمين

المدير التنفيذي للخدمات
اإلدارية

المدير التنفيذي للعمليات
المصرفية

المدير التنفيذي
للرقابة المصرفية

إدارة
إصدار النقد

إدارة
التفتيش
إدارة مراقبة مصارف
قطاع التجزئة
إدارة مراقبة مصارف

إدارة مراقبة
المؤسسات المالية

إدارة
الموارد البشرية
والخدمات
إدارة
تقنية المعلومات

إدارة
االحتياطي

إدارة
المتابعة

إدارة
الحسابات

إدارة الخدمات
المصرفية

قطاع الجملة
إدارة المؤسسات المالية
اإلسالمية
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مصرف البحرين المركزي

التقرير السنوي 2019

الفصل

5
 .5البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

الفصل  :5البيانات المالية للسنه المنتهية في  31ديسمبر 2019
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