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مصرف البحرين المركزي

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

المصرف ،حيث يتضمن التقرير أهم أنشطة المصرف خالل العام.

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

المقدمة

ب

مصرف البحرين المركزي
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الفصل

 .1تطورات السياسة النقدية
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إدارة السياسة النقدية
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 أسبوعية منتظمة على مدى

عام  ،2020حيث 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  ٪5على جميع ودائع

الزبائن المقومة بالدينار البحريني لدى مصارف قطاع التجزئة وبدون احتساب أي نسبة من الفوائد على

حسابات االحتياطي اإللزامي للمصارف لدى مصرف البحرين المركزي.

وقد قام مصرف البحرين المركزي بإطالق حزمة من الق اررات والتسهيالت المالية لمواجهة انعكاسات

انتشار فيروس كورونا على االقتصاد الوطني ،حيث تم خفض نسبة االحتياطي اإللزامي من  ٪5إلى ٪3

في مارس .2020

وقد انخفض مجموع االحتياطي اإللزامي لدى مصرف البحرين المركزي بنسبة  ٪34في  2020مقارنة

بعام  ،2019حيث بلغ  322.857مليون دينار بحريني في ديسمبر  2020مقارنة بمبلغ 489.789

مليون دينار بحريني في ديسمبر .2019

أسعار الفائدة المحلية
سعر الفائدة األساسي
قام مصرف البحرين المركزي خالل عام  2020بتغيير أسعار الفائدة حسب اآلتي:

• في  5فبراير  2020تم خفض سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من  ٪2.60إلى .٪2.45
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• في  3مارس  2020تم خفض سعر الفائدة على ودائع األسبوع الواحد من  ٪2.25إلى
 .٪1.75كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من  ٪2.00إلى  ٪1.50وسعر
الفائدة على ودائع الشهر الواحد من  ٪2.45إلى .٪2.20

• في  12مارس  2020تم خفض سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف
قطاع التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من  ٪4.00إلى .٪2.45

• في  16مارس  2020تم خفض سعر الفائدة على ودائع األسبوع الواحد من  ٪1.75إلى
 .٪1.00كما تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من  ٪1.50إلى  ٪0.75وسعر
الفائدة على ودائع الشهر الواحد من  ٪2.20إلى  ،٪1.45هذا باإلضافة إلى تغيير سعر الفائدة

الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيالت اإلقراض من
 ٪2.45إلى .٪1.70

• في  30أبريل  2020تم رفع سعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من  ٪1.45إلى  ،٪2كما تم
رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيالت

اإلقراض من  ٪1.70إلى .٪2.25

أسعار الفائدة بين المصارف
بلغت نسبة الفائدة بين المصارف ) (BHIBORلثالثة شهور  ٪2.25في نهاية عام  ،2020مقابل

 ٪2.67في نهاية عام  .2019وقد بلغت نسبة الفائدة بين المصارف لفترة ستة أشهر  ٪2.53في نهاية
عام  ،2020مقابل  ٪2.70في نهاية عام .2019

أسعار الفائدة على الودائع والقروض
انخفض معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع ( 12-3شه ار) من  ٪1.61في نهاية عام  2019إلى
 ٪1.20في نهاية عام  2020كما انخفض معدل سعر الفائدة المرجح على الودائع (أقل من  3شهور)

من  ٪1.31إلى  ٪0.94خالل الفترة نفسها .وانخفض كذلك معدل سعر الفائدة المرجح على ودائع

التوفير من  ٪0.23إلى  ٪0.18لنفس الفترة .وانخفض سعر الفائدة المرجح على القروض الممنوحة
لقطاع األعمال من  ٪4.87في نهاية عام  2019إلى  ٪2.27وذلك في نهاية عام  .2020كما

انخفض سعر الفائدة على القروض الشخصية من  ٪4.91إلى  ٪4.77لنفس الفترة.
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التسهيالت المصرفية
التسهيالت المصرفية هي عبارة عن مجموعة من أدوات اإليداع واإلقراض التي يوفرها المصرف

لمصارف التجزئة لتلبية احتياجاتها إلى السيولة بالدينار البحريني.

بلغ الرصيد القائم إليداعات مصارف التجزئة مع المصرف المركزي  874.330مليون دينار بحريني في

 31ديسمبر  2020مقارنة بمبلغ  856.486مليون دينار بحريني في  31ديسمبر  2019بنسبة ارتفاع
بلغت .٪2.1
وقد قام مصرف البحرين المركزي بإطالق حزمة من الق اررات والتسهيالت المالية لمواجهة انعكاسات
انتشار فيروس كورونا على االقتصاد الوطني ،حيث تم طرح تسهيالت إقراض (إعادة الشراء REPO

لمصارف التجزئة مقابل األوراق المالية الحكومية بدون فوائد لفترة استحقاق تصل إلى ستة أشهر .وقد بلغ

مجموع عمليات اإلقراض التابعة للحزمة المالية  230مليون دينار بحريني للمصارف التقليدية
و 241.242مليون دينار بحريني للمصارف اإلسالمية خالل العام .2020

الوكالة
هي أداة الستثمار السيولة لمصارف التجزئة اإلسالمية العاملة في مملكة البحرين عن طريق إيداعها لدى

المصرف المركزي بما يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

وقد بلغ مجموع الرصيد القائم إليداعات المصارف اإلسالمية مع المصرف المركزي (الوكالة) 163.800

مليون دينار بحريني في  31ديسمبر  2020مقارنة بمبلغ  116.363مليون دينار بحريني في 31

ديسمبر  2019بنسبة ارتفاع بلغت .٪40.8

خدمة مرابحة الصكوك
في إطار الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي نحو تطوير العمل المصرفي اإلسالمي ،وفي
خطوة تهدف إلى تعزيز سوق رأس المال في مملكة البحرين ،قام المصرف وبالتعاون مع بورصة البحرين

بتطوير خدمة مرابحة الصكوك للعمالء والمصارف ،وذلك لتوفير السيولة واالقتراض بطرق قائمة على
أسس مبادئ الشريعة اإلسالمية .وبموجب هذه الخدمة ومن خالل منصة إلكترونية توفرها بورصة
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المقرض الصكوك من مصرف البحرين المركزي ،وبعد تملكه للصكوك يبيعها
البحرين ،يشتري الطرف ُ
للمستقرض بيعا مؤجال .وقد تم إطالق هذه الخدمة في تاريخ  1يونيو  ،2020حيث بلغ مجموع عمليات

المرابحة  410عملية بمبلغ وقدره  993.461مليون دينار بحريني خالل عام .2020

أدوات الدين العام
يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة 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 وصكوك اإلجارة والمرابحة.

قام المصرف خالل عام  ،2020بإصدار أذونات الخزانة الحكومية بالدينار البحريني لفترة استحقاق 3

أشهر بمبلغ  70مليون دينار بحريني وذلك بصورة أسبوعية ،وقد أصدر المصرف أذونات خزانة حكومية
لفترة استحقاق  6أشهر بصورة شهرية وبمبلغ  35مليون دينار بحريني .هذا باإلضافة إلى إصدار أذونات

الخزانة الحكومية لفترة استحقاق  12شه ار بصورة شهرية وبمبلغ  100مليون دينار بحريني.

كما يقوم مصرف البحرين المركزي بإصدار صكوك السلم بصورة شهرية لفترة استحقاق  3أشهر بمبلغ

 43مليون دينار ،وإصدار صكوك التأجير اإلسالمية بصورة شهرية لفترة استحقاق  6أشهر بمبلغ 62
مليون دينار بحريني.

أصدر مصرف البحرين المركزي خالل عام  ،2020وبطلب 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  3مايو  2020لفترة
استحقاق  3سنوات بسعر فائدة ثابت بلغ .٪6

• صكوك إجارة حكومية محلية بمبلغ  125مليون دينار بحريني بتاريخ  19يوليو  2020لفترة
استحقاق  6سنوات بعائد ثابت بلغ .٪4.5

• سندات تنمية حكومية محلية بمبلغ  150مليون دينار بحريني بتاريخ  30يوليو  2020لفترة
استحقاق  5سنوات بسعر فائدة ثابت بلغ .٪4.5
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تنفيذ إصدارين على هيئة سندات تنمية حكومية دولية وإصدارين على هيئة صكوك إجارة ومرابحة
إسالمية د ولية تحت مظلة البرنامج االقتراضي للسندات والبرنامج التمويلي للصكوك وذلك على النحو

التالي:

 في  14مايو  2020عين مصرف البحرين المركزي كل من مصرف البحرين الوطني ومصرفالخليج المتحد وستاندرد تشارترد مصرف ومصرف(  ABCالمؤسسة العربية المصرفية) وجي بي
مورغان وإتش إس بي سي كمدراء رئيسيين مشتركين لإلصدار ) (JLM’sمن أجل:

• تنفيذ إصدار دولي (على هيئة سندات تنمية حكومية) تحت سقف البرنامج االقتراضي للسندات
بمبلغ مليار دوالر أمريكي لفترة استحقاق  10سنوات تنتهي في  14مايو  2030بسعر فائدة بلغ

.٪7.4

• تنفيذ إصدار دولي تحت سقف البرنامج التمويلي للصكوك على هيئة (صكوك إجارة بواقع ٪51
وصكوك مرابحة بواقع  )٪49بمبلغ مليار دوالر أمريكي لفترة استحقاق أربع سنوات ونصف

يستحق في  14نوفمبر  2024بعائد بلغ .٪6.3
عين مصرف البحرين المركزي في  16سبتمبر  2020كل من مصرف البحرين الوطني ومصرف الخليج
المتحد ومصرف ستاندرد تشارترد ومصرف  ABCالمؤسسة العربية المصرفية وسيتي مصرف وإتش إس
بي سي كمدراء رئيسيين مشتركين لإلصدار ) (JLM’sمن أجل:

• تنفيذ إصدار دولي (على هيئة سندات تنمية حكومية) تحت سقف البرنامج االقتراضي للسندات

بمبلغ مليار دوالر أمريكي لفترة استحقاق  12سنة تنتهي في  16سبتمبر 2032بسعر فائدة بلغ

.٪5.5

• تنفيذ إصدار دولي تحت سقف البرنامج التمويلي للصكوك على هيئة (صكوك إجارة بواقع ٪51
وصكوك مرابحة بواقع  )٪49بمبلغ مليار دوالر أمريكي لفترة استحقاق سبع سنوات يستحق في

 16سبتمبر  2027بعائد بلغ .٪3.9
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الفصل

 .2تطوير األنظمة التشريعية والرقابية

2

تطوير األنظمة التشريعية
تطوير األنظمة الرقابية
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تطوير األنظمة التشريعية
تطبيق اتفاقية/معايير بازل 3
المتطلبات المتعلقة بالسيولة
أصدر المصرف في يناير  2020تعميما إلى المصارف التقليدية يتضمن النموذج الخاص الذي يجب

على المصارف المحلية أن تستخدمه عند تسليم تقرير نسبة صافي التمويل المستقر ( )NSFRإلى
المصرف بشكل ربع سنوي ،خالل  14يوما تقويميا من نهاية الربع.

التعديالت المقترحة على فصل إدارة مخاطر االئتمان وفقا لبازل 3
يقوم المصرف حاليا بدراسة مالحظات القطاع المصرفي المستلمة على الورقة االستشارية الصادرة في

هذا الخصوص وأخذها بعين االعتبار وإجراء تعديالت إضافية بناء على ذلك تمهيدا إلصدار التعديالت
بصورتها النهائية.

توجيهات جديدة بشأن وضع سقف على الرسوم على التسهيالت االئتمانية لألفراد
أصدر المصرف في فبراير  2020توجيهات جديدة حول سقوف الرسوم المصرفية للمصارف وشركات
التمويل وذلك 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.

تعديالت على فصل األصول المشفرة
أصدر المصرف في يناير  2020تحديثا على فصل مكافحة غسيل األموال ) (AML Moduleوفصل

األصول المشفرة ) (CRAضمن المجلد السادس من مجلد توجيهات المصرف وفقا للورقة الصادرة مؤخ ار
عن فريق العمل المالي ( )FATFبهذا الشأن.

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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تعديالت مقترحة على فصل إدارة المخاطر التشغيلية
استلم المصرف مالحظات القطاع على الورقة االستشارية "متطلبات األمن السيبراني (Cyber-
 ")securityالصادرة في ديسمبر  2019بهذا الخصوص وقام بدراستها وإدخال التعديالت عليها وهي قيد

المراجعة حاليا.

قام المصرف بإدخال تعديالت إضافية على فصل إدارة المخاطر التشغيلية في مايو  2020بخصوص

عمليات المساندة إلى مزودي الخدمات السحابية.

مزودي الخدمات السحابية هي شركات خارجية

البنية التحتية عن طريق االنترنت خاصة بخدمات
(طرف ثالث) تُقدم مجموعة من البرمجيات واألنظمة و ُ
التخزين وقواعد البيانات .تشتمل هذه التعديالت على وجوب التزام مزودي الخدمات السحابية بجميع
القوانين والم تطلبات الرقابية في المملكة .كما يجب أن ينص عقد التسنيد إلى اإلجراءات الواجب اتباعها

بشكل واضح عند التسنيد.
كما قام المصرف أيضا بإدخال تعديالت أخرى على فصل إدارة المخاطر التشغيلية في مايو 2020
بخصوص مشروع الترميز المحلي ) (Local Tokenisation Projectحيث قام المصرف بهذه الخطوة

من أجل السماح للمصارف (المصدرين والمشترين) ) (issuers and acquirersإلجراء مدفوعات

االتصاالت قصيرة المدى (( )NFCال تالمسيه) التي تبدأ عبر الهاتف المحمول دون إدخال رقم التعريف

الشخصي.

يتضمن التعديل عدم الحاجة إلى استخدام طريقة التحقق من حامل بطاقة جهاز المستهلك للمصادقة

ينار بحرينيا ألن العميل قد تمت
والموافقة على الدفع ) ،(CDCVMللمعامالت التي تتجاوز  20د ا
مصادقته بالفعل بواسطة جهازه باستخدام رقم التعريف الشخصي أو المقاييس الحيوية ) (biometricأو

غيرها من طرق المصادقة .وينطبق هذا فقط عندما تكون بطاقة الخصم  /االئتمان الخاصة بالعميل قد
تم ترميزها بالفعل في تطبيق الدفع.

مسودة توجيهات حول متطلبات الحجز على أصول العمالء
يقوم المصرف حاليا بدراسة مالحظات القطاع المصرفي على الورقة االستشارية الصادرة بخصوص

مسودة توجيهات حول متطلبات الحجز على أصول العمالء ومناقشتها مع و ازرة العدل والشؤون االسالمية
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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وتهدف الورقة االستشارية إلى تعزيز ودمج كافة المتطلبات الواجب الوفاء بها من قبل المرخص لهم في
فصل واحد وضمان تعامل المرخص لهم بكفاءة مع أوامر المحاكم والنيابة العامة فيما يتعلق بالحجز

على الحسابات و  /أو طلب المعلومات.
نظام حماية األجور )(WPS

أصدر المصرف في فبراير  2020تعميما يطلب من مصارف التجزئة ومزودي خدمات الدفع إنشاء
حسابات مصرفية بناء على الشهادة الصادرة من هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية للوحدات

(الصيادون ،والكنائس ،وشركات المحاماة ،والمباني التجارية ،والمدارس الخاصة وغيرها) بدال من رقم
الترخيص.

كما يجب على المرخص لهم المعنيين اتخاذ كافة اإلجراءات المناسبة لتسريع عملية استكمال المشروع

واالمتثال له بحلول  31مارس .2020

مسودة الئحة بشأن السيطرة في المصارف
قام المصرف بدراسة مالحظات القطاع المصرفي المستلمة وعرضها ومناقشتها مع هيئة التشريع والرأي

القانوني وسيقوم المصرف قريبا بإصدار ورقة استشارية أخرى بهذا الشأن تتضمن بند إضافي لمسودة

الالئحة.

متطلبات موافقة المصرف المسبقة بشأن إعالنات المنتجات والخدمات المالية في فصل أخالقيات العمل
والسوق )(Module BC

أصدر المصرف تعميما إلى المصارف التقليدية واإلسالمية وشركات التمويل ومؤسسات التمويل متناهي
الصغر يتضمن عدم إلزامية الحصول على موافقة المصرف المسبقة قبل نشر أي إعالنات عن المنتجات
والخدمات المالية من خالل الصحف أو األماكن العامة أو االنترنت أو من خالل استخدام أي وسائط

أخرى.

ومع ذلك ،يجب على المرخص لهم التأكد من أن أي إعالن وترويج للمبيعات بغض النظر عن الوسائل

المستخدمة واضح ومفهوم وصحيح وغير مضلل وال يشمل رسائل مخفية أو يخدع الجمهور بأي طريقة
وسوف يقوم المصرف بإصدار توجيهات مفصلة بهذا الشأن في وقت الحق.
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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مقترح لتغيير فترة االحتفاظ ببيانات التسهيالت غير المنتظمة في تقرير مركز المعلومات االئتمانية
أصدر المصرف ورقة استشارية إلى المصارف التقليدية واإلسالمية وشركات التمويل ومؤسسات التمويل
متناهي الصغر بشأن مقترح تخفيض فترة االحتفاظ ببيانات التسهيالت غير المنتظمة لعمالء التجزئة إلى

 3سنوات و 5سنوات للعمالء من الشركات في تقارير مركز المعلومات االئتمانية ،وذلك بسبب المخاوف

التي أثارها العمالء الذين ُحرموا من الحصول على تسهيالت بناء على مستوى أداءهم في السابق .وقد

استلم المصرف مالحظات القطاع على الورقة االستشارية بهذا الشأن وتقرر عدم تنفيذ المقترح تماشيا مع

رغبة المصارف.

مشروع قانون الرهن التجاري الموحد لدول الخليج العربية
أصدر المصرف في فبراير  2020بالتعاون مع األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورقة

استشارية بخصوص مشروع قانون الرهن التجاري الموحد وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل

االقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد استلم المصرف المالحظات على هذه الورقة

االستشارية وكان من المقرر مناقشة المالحظات في االجتماع القادم لدول مجلس التعاون ،الذي تأجل

بسبب الجائحة.
يهدف مشروع القانون إلى توحيد وتنظيم إجراءات الرهن التجاري واآلثار المترتبة عليه بدول المجلس.

بيانات حساب الضمان الشهري
أصدر المصرف تعميم إلى جميع مصارف التجزئة بشأن حسابات الضمان الخاصة بمشاريع البيع على
الخريطة ،حيث يشير التعميم إلى نص البند "ب“ من المادة  19من القرار رقم ( )3لسنة  2018على أن
"يقوم مدير حساب الضمان بتزويد المطور و مؤسسة التنظيم العقاري بالبيانات الشهرية على جميع

المسائل المتعلقة بحساب الضمان" ،أي يجب على جميع المرخص لهم الذين يعملون كمدراء لحساب
الضمان تقديم جميع بيانات حساب الضمان (بما في ذلك الودائع والمدفوعات) المتعلقة بالمشاريع
المرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري حتى اآلن ،بشكل شهري خالل  5أيام من نهاية كل شهر.

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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كما أصدر المصرف في وقت الحق تعميما آخر إلى جميع بنوك التجزئة ُيلزمهم فيه بوجوب قيام وظيفة
االلتزام الخاصة بهم إلى إجراء مراجعة سنوية بشأن التزام المصارف بالقرار رقم  3لسنة ( 2018المذكور

أعاله) بشأن حساب ضمان مشاريع البيع على الخريطة والقرار رقم  19لسنة  2018بتنظيم

مزاولة نشاط أمين حساب ضمان مشاريع البيع على الخريطة.

عالوة على ذلك ،أخطر المصرف مصارف التجزئة بأنه سيبدأ بتعيين خبراء للقيام بمراجعة تفصيلية

لممارسات المصارف ذات الصلة في هذا المجال .ويعزو ذلك إلى قيام مؤسسة التنظيم العقاري بإعالم

المصرف بعدم التزام مصارف التجزئة بالق اررات المذكورة أعاله.

الشهادات المصرفية لرأس المال للشركات
أصدر المصرف في يناير  2020تعميم إلى جميع مصارف التجزئة يطالبهم فيه بالسماح بإصدار

الشهادات المصرفية للشركات في حالة نقل الملكية وذلك قبل اكتمال الطلب ،دون وجوب تقديم رقم

للسجل التجاري واالكتفاء بتقديم عقد التأسيس.

تعديالت على فصل الجريمة المالية وفصل المتطلبات عالية المستوى
أصدر المصرف في مايو  2020تعديالت جديدة على فصلي الجريمة المالية والمتطلبات عالية المستوى

لضمان االلتزام بجميع متطلبات مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب حيث يجب على
المرخص لهم تضمين االلتزام بمتطلبات مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب ضمن مؤشرات

األداء الرئيسية للموظفين ،وأن ينعكس مدى هذا االلتزام  -بشكل كاف  -في تقييم األداء السنوي
للموظفين ومكافآتهم .كما يجب أن يستند تقييم األداء ومكافآت المدراء وموظفي المرخص لهم إلى
مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة بضمان االلتزام بمتطلبات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

ورقة استشارية ثانية – مسودة قانون في شأن المعامالت المضمونة
يعمل المصرف بالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية على إصدار مسودة منقحة من "قانون في شأن

المعامالت المضمونة" في مملكة البحرين حيث أصدر المصرف ورقة استشارية ثانية بهذا الخصوص
وقد استلم مالحظات القطاع المالي واألطراف ذوي العالقة عليها وقد تم إرسال هذه المالحظات في أبريل

 2020إلى مجلس التنمية االقتصادية حتى يتسنى لهم دراستها ومراجعتها.
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية

12

مصرف البحرين المركزي

التقرير السنوي 2020

ممارسات حظر الحسابات من قبل مصارف التجزئة
أصدر المصرف في مارس  2020تعميما إلى جميع مصارف التجزئة يمنعهم من القيام بالحجز/الحظر

على حسابات العمالء عند فقدانهم الوظيفة أو تقاعدهم بغض النظر عما إذا كان يحق للمصرف تعاقديا

اتخاذ مثل هذه اإلجراءات أم ال ،حيث تؤدي هذه الممارسات إلى إلقاء المزيد من العبء على العمالء
الذين لديهم عقد تمويل مع المصرف.

بيانات مركز البحرين للمعلومات االئتمانية
أصدر المصرف تعميما في يونيو  2020إلى جميع أعضاء مركز البحرين للمعلومات االئتمانية

("المركز") ُيلزمهم بأن يدرجوا في سياساتهم وعملياتهم وإجراءاتهم ذات الصلة عددا من المتطلبات على
النحو التالي:

أ .إنشاء نظام مراقبة إلكتروني للسجالت ومراقبتها واالحتفاظ بها والكشف عن أي معلومات
متعلقة بها وسجل يرصد دخول كافة أعضاء المركز إلى بيانات المركز؛

ب .إجراء تدقيق داخلي شهري على سجالت المركز لتحديد الدخول غير المصرح به إلى بيانات
المركز من قبل أي موظف دون الحصول على موافقة العميل ،ويجب إبالغ المصرف بعدم
االلت ازم بالقانون؛

ج .توقيع الموظف المعني الذي يعمل لدى أي عضو من أعضاء المركز على التزاماته القانونية

المتعلقة بسرية معلومات وبيانات المركز .كما يجب أن ُيغطي تقييم أداء هؤالء الموظفين
مدى التزامهم بالقانون وأي انتهاك للقانون سوف يخضع العضو والموظف إلجراءات اإلنفاذ
وفقا لقانون المصرف.

قرار رقم ( )12لسنة  2020بتعديل بعض أحكام الالئحة رقم ( )1لسنة 2007
أصدر المصرف القرار رقم ( )12لسنة  2020بشأن تعديل بعض أحكام الخدمات الخاضعة للرقابة
والذي ينص على استبدال نص الفئة الفرعية (ه) من البند ( )5من الجدول الوارد في المادة ( )1من

الالئحة.

ويتضمن التعديل التعريف الجديد للشركات المساندة للقطاع المالي :إدارة غرف المقاصة وتسوية

المدفوعات والشيكات واألوراق المالية وتقديم خدمات معلومات االئتمان وتقديم خدمات الصكوك
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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االلكترونية القابلة للتداول وخدمات التدريب في المجال المالي باإلضافة إلى تقديم خدمات مساندة أخرى
ذات صلة بصناعة الخدمات المالية.
االنتقال من المعيار العالمي أو السعر المرجعي ألسعار الفائدة قصيرة األجل )(LIBOR
أصدر المصرف تعميما إلى جميع المصارف وشركات التمويل بشأن استبدال سعر الليبور)(LIBOR

المستخدم في تسعير األدوات المالية المرتبطة بالدوالر األمريكي بسعر التمويل الليلي المضمون

( )SOFRأو أي سعر مرجعي آخر معترف به دوليا حيث طلب المصرف منهم تقديم تقرير بشأن تحليل

تأثير هذا االنتقال باإلضافة إلى تقديم ملخص للنهج والخطة لمعالجة أي مخاطر ناشئة .يجب أن تصف

الخطة العملية والجداول الزمنية وأي حلول قانونية مناسبة للتعامل مع االنتقال .كما سيقوم المصرف

بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين لتحليل واستكشاف المشكالت والحلول التي لها تأثير على مستوى

النظام المالي.
وقد استلم المصرف هذه التقارير من المصارف وشركات التمويل وقام بدراستها وأصدر تعميما آخر في

يوليو  2020يتضمن تعليمات إضافية مثل إنشاء فريق مخصص لوضع خطة شاملة واإلش ارف على
تنفيذها بحيث ال يؤدي االنتقال إلى أي نزاعات أو اضطرابات تشغيلية أو تجارية و  /أو أحداث أو

مفاجآت أخرى يمكن تجنبها ،واألخذ بعين االعتبار جميع المخاطر ذات الصلة واآلثار القانونية
والتكنولوجية والمحاسبية والتنظيمية وغيرها من التعليمات والتدابير.
كما يجب على المصارف وشركات التمويل التأكيد كتابيا للمصرف بأن اإلجراءات المذكورة أعاله قد تم

وضعها بحلول نهاية سبتمبر  2020وتقديم تقارير مرحلية شهرية في غضون  10أيام من نهاية كل شهر
تبدأ في سبتمبر .2020

تقديم الخدمات المالية بدون أي تمييز
أصدر المصرف في أغسطس  2020تعميما إلى جميع المرخص لهم حيث يجب عليهم ضمان تقديم

جميع الخدمات المالية الخاضعة لرقابة المصرف دون أي تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو

األصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو اإلعاقة الجسدية أو الحالة االجتماعية وعدم االلتزام بذلك قد
يعرض المرخص له واألشخاص المصرح لهم إلج ارءات تأديبية من قبل المصرف.

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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إصدار بطاقات الدفع بدون االتصال )التالمسية(
أصدر المصرف في سبتمبر  2020تعميما إلى مصارف التجزئة وشركات التمويل ومزودي خدمات
الدفع بخصوص إصدار بطاقات الدفع الالتالمسية حيث يجب على جميع المرخص لهم اتخاذ اإلجراءات

الالزمة إلنهاء إصدار وتوزيع بطاقات الخصم واالئتمان والبطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الدفع لعمالئهم

في موعد أقصاه  31ديسمبر  2020وبدون تحصيل أي رسوم على العمالء.

عمليات النصب واالحتيال االلكتروني
ضمن أهداف المصرف وجهوده لحماية المستهلك والقطاع المالي في المملكة أصدر المصرف تعميما في
سبتمبر  2020إلى جميع مصارف التجزئة بخصوص استهداف عمالء مصارف التجزئة من خالل

مكالمات احتياليه عن طريق الهاتف أو الواتساب ،وعن طريق الرسائل القصيرة في الهاتف ’ ‘SMSأو

الواتساب ،ورسائل البريد اإللكتروني أو غيرها من الوسائط ،حيث ُيطلب منهم تحديث بطاقة الهوية
الشخصية أو رقم الهاتف المحمول أو أي معلومات شخصية أُخرى .وفي مثل هذا االحتيالُ ،يطلب من
العمالء الدخول إلى مواقع الكترونية مرفقة للرسالة أو البريد اإللكتروني أو فتح مستندات/مرفقات والتي
تؤدي إلى عمليات االحتيال.
كما أرفق المصرف في التعميم مؤشرات تدل على االحتيال مثل:

• تلقي مكالمات هاتفية وواتساب من أرقام غير معروفة؛
• استالم الرسائل عن طريق الهاتف أو الواتساب أو رسائل البريد اإللكتروني أو رسائل أخرى،

مع أو بدون مرفقات من مصادر غير معروفة أو جديدة لم يتم استالمها من خالل قنوات أو

أرقام االتصال المعتادة للمصارف؛

• روابط لمواقع الكترونية تبدو غير آمنة (على سبيل المثال ،المواقع تبدأ بـ ’ ‘httpوليس
")"https؛

• رابط ال يتطابق مع عنوان الموقع الرسمي االلكتروني للمصرف؛ و

• استخدام لغة إنجليزية غير صحيحة في الرسالة النصية وما إلى ذلك.
في ضوء ما سبق ،وبالنظر إلى احتمالية حدوث خسائر/معاناة مالية كبيرة للعمالء ،حث المصرف جميع

مصارف التجزئة على اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة هذه المحاوالت االحتيالية وتعزيز وعي العمالء

بهذه الرسائل االحتيالية من خالل إطالق حمالت توعية واسعة النطاق للعمالء عبر وسائل اإلعالم

ومواقع التواصل االجتماعي .كما يجب تحذير العمالء من مثل هذه المحاوالت ونصحهم باستخدام الموقع
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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اإللكتروني/الهاتف الرسمي للمصرف فقط أو القنوات األخرى للتواصل مع المصارف .باإلضافة إلى
ذلك ،يجب على المصارف تعزيز أنظمة المراقبة بهدف الكشف في الوقت المناسب عن أي أنشطة
مشبوهة على الحسابات يقوم بها أطراف وشركات مشتبه بها.

قرار رقم ( )123بشأن الئحة وإجراءات تنفيذ بيع األمالك المرهونة في المزاد العلني
أصدر المصرف في سبتمبر  2020تعميما إلى جميع مصارف التجزئة وشركات التمويل يحثُّ ُهم فيه
بااللتزام باألنظمة واإلجراءات المنصوص عليها في قرار رقم ) (123المذكور أعاله ،وال سيما فيما يتعلق
بتسريع عملية بيع العقارات المرهونة والوفاء بالديون والمصاريف المتراكمة خالل الفترة المحددة بما
يتماشى مع اإلطار القانوني المعتمد في النظام القضائي.

تحويالت األموال من قبل عمالء مزودي خدمة الدفع
أصدر المصرف تعميما إلى المرخص لهم الذين يعملون كمحصلين ( )acquirerويقومون بتوفير بوابات
الدفع االلكتروني ( )payment gatewayحيث ُيلزمهم باحتساب مئة فلس فقط على كل معاملة وذلك
تماشيا مع نظام تحويل األموال اإللكتروني ( )EFTSطالما أن المعاملة عبارة عن تحويل أموال عادي،

ويجب أن يتحمل العميل هذه الرسوم بدال من مزودي خدمات الدفع.

تدقيق أموال العميل وااللتزام بوحدة الترخيص/التفويض
أصدر المصرف تعميما إلى جميع مزودي خدمات الدفع ُيلزمهم بالتأكد من تعيين مدققين مستقلين إلجراء
تدقيق مفصل ألموال العميل المستلمة واستخدامها ،السجالت المحاسبية ،والضوابط الداخلية وما إلى ذلك
كل ستة أشهر وتقديم التقرير إلى المصرف بموجب فصل التفويض من مجلد التوجيهات الخامس

للمصرف.
يجب على المرخص لهم تقديم تقرير التدقيق إلى المصرف بعد شهرين من نهاية الفترة ،أي  31أغسطس
لتقرير يونيو ونهاية فبراير لتقرير ديسمبر.

تدابير مكافحة االحتيال اإللكتروني على حسابات العمالء
مؤخر ولحماية
ا
نظ ار للزيادة المقلقة في عدد محاوالت االحتيال اإللكتروني التي تستهدف حسابات العمالء

سالمة المصارف المحلية وأنظمة الدفع والثقة فيها أصدر المصرف تعميما إلى جميع مصارف التجزئة
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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وشركات التمويل ومزودي خدمات الدفع يتضمن تذكيرهم بحقهم في رفض (أي عكس) أي معاملة دفع،
عند علمهم بأن العميل المعني لم يقم فعال بالمعاملة .كما يجب عليهم تقديم تقرير بالمعامالت المشبوهة

لمثل هذه الحاالت.

كما يجب على المرخص لهم أيضا القيام باآلتي:

 .1مراقبة تحركات حسابات العمالء للحماية من االحتيال اإللكتروني باستخدام أدوات وتدابير
مختلفة ،مثل تحديد القيمة والحجم والسرعة .كما يجب القيام بهذا في أقرب وقت ممكن ،في موعد

أقصاه  28فبراير  2021وإخطار المصرف بذلك؛

 .2عدم إلحاق األشخاص الطبيعيين المقيمين في دول خارج مجلس التعاون الخليجي من خالل
عملية اإللحاق الرقمي ( .)digital on-boardingعالوة على ذلك ،يجب أن يخضع إلحاق

العمالء المقيمين خارج البحرين لمتطلبات العناية الواجبة المعززة ( enhanced due
 )diligenceمن قبل المصرف .ويجب االلتزام بهذه المتطلبات فورا؛

 .3االتصال بالعمالء لزيادة توعيتهم ،قبل وبعد عملية الدمج ،باستخدام مكالمات الفيديو أو مقاطع
الفيديو القصيرة أو الرسائل التلقائية/التنبيهية ،لتحذير األشخاص الطبيعيين المتقدمين لفتح
حسابات جارية أو توفير أو بطاقات ائتمان أو خصم أو البطاقات مسبوقة الدفع أو محافظ رقمية

حول خطر االحتيال اإللكتروني ،والتأكيد على الحاجة إلى الحفاظ على سرية حساباتهم الشخصية
وتفاصيلها وعدم مشاركتها مع أي شخص ،عبر اإلنترنت أو غيرها .ويجب االلتزام بهذه

المتطلبات فورا.

اإلجراءات االحت ارزية والوقائية لفيروس كورونا
في ضوء التفشي العالمي األخير لفيروس كورونا ( )COVID-19والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة

البحرين ،أصدر المصرف العديد من التعاميم للمرخص لهم للتخفيف من تأثير الفيروس على القطاع
المالي والحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع المالي والعمالء كالتالي:
• حث المصرف مصارف التجزئة وشركات التمويل ومؤسسات التمويل متناهي الصغر

بالنظر في تدابير ميسره مثل إعادة جدولة أو منح تأجيالت مؤقتة ألقساط االئتمان،

وتخفيض الربح  /الفائدة أو الرسوم والعموالت أو أي تدابير أخرى للعمالء المتضررين
وتقديم تقرير عن تفاصيل المقترضين الذين حصلوا على تدابير ميسرة.

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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• حث المصرف المرخص لهم بالتواصل مع التجار لتعقيم شاشات  /لوحات المفاتيح آلالت
نقاط البيع ( )POSالتي يستخدمها العمالء بانتظام وتجنب التعامل مع بطاقات العمالء
ومطالبة العمالء بإدخال بطاقاتهم وسحبها من أجهزة نقاط البيع بأنفسهم .كما يجب أن يتم

تطبيق هذه الممارسة من اآلن فصاعدا.

• حث المصرف جميع المرخص لهم إتباع تعليمات التعقيم الصادرة عن و ازرة الصحة
وتنفيذها وتقديم تقرير بشأن ذلك .كما حث المصرف المرخص لهم التواصل مع الجمهور
من خالل تغطية التدابير المتخذة لضمان سالمة موظفيهم وعمالئهم في الصحافة أو عن

طريق وسائل التواصل االجتماعي.

• من أجل ضمان الخدمات المالية غير المنقطعة في مملكة البحرين ،يجب على المرخص
لهم االلتزام بمتطلبات استم اررية الخدمات التالية:

 .1يجب أن تكون خطط استم اررية العمل واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث
جاهزة للتفعيل في أي وقت؛

 .2يجب أن تعمل أنظمة تحويل األموال الدولية والمحلية بشكل فعال وطبيعي؛

 .3يجب أن تحتوي جميع أجهزة الصراف اآللي على الكمية الكافية من النقد بشكل
منتظم وأن المصرف مستعد لتقديم الكمية المطلوبة من النقد؛

 .4يجب أن تتم جميع معامالت تمويل التجارة حسب األحكام والشروط المتفق عليها
مع العمالء المعنيين؛

 .5يجب أن يحصل العمالء على الخدمات المصرفية من خالل فروع معينة والقنوات
اإللكترونية.

• إعفاء جميع المصارف والشركات المدرجة وغير المدرجة من إعداد ونشر قوائمها المالية
الفصلية والمراجعة من قبل مدققي الحسابات للربع األول من عام  ،2020وبناء على ذلك،

فإنه يجب إعداد ونشر أول قوائم مالية ُمعدة وم ارجعة من قبل مدققي الحسابات في شهر
يونيو  2020والتي تتضمن البيانات الخاصة بفترة الستة أشهر األولى من السنة.
• إعفاء المرخص لهم من تقديم تقرير المدقق الخارجي السنوي الخاص بجودة إجراءات وأنظمة
وضوابط مكافحة غسل األموال وذلك حسب متطلبات فصل الجريمة المالية .وعليه يجب
على المرخص لهم تسليم هذا التقرير في نهاية يونيو من العام .٢٠٢١
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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• إعفاء جميع المصارف من تسليم أو تأجيل تسليم تقارير معينة ومرتبطة بمواعيد محددة
(ملحقة للتعميم الصادر) وتمديد المواعيد النهائية لتقديم التقارير األخرى التي يتعين تقديمها

في الفترة من مارس إلى يونيو  .2020كما قام المصرف بتأجيل المتطلبات الخاصة

بالمراجعة المستقلة من قبل شركات االستشارة على النحو المنصوص عليه في مجلد

التوجيهات.
• مطالبة المرخص لهم بتطبيق سياسة العمل من المنزل ،على أوسع نطاق ممكن وتقليل عدد

الموظفين في المكاتب/الفروع بقدر اإلمكان .كما يجب على الموظفين المتواجدين في

المكاتب االلت ازم بإرشادات الصحة والسالمة الصادرة عن المصرف وتحقيق التباعد
االجتماعي .باإلضافة إلى ذلك تقليل عدد الموظفين المستخدمين لوسائل التنقل مثل باصات

الشركات.

• إلزام جميع مصارف التجزئة عدم استخدام أي من األموال المحولة من الهيئة العامة للتأمين
االجتماعي لتغطية رواتب الموظفين البحرينيين  -وفقا لمبادرة الحكومة  -نحو تسوية أي

التزامات مالية مستحقة على الشركات للمصارف أو مؤسسات أخرى ويجب أال تخضع هذه

األموال إلى أي أوامر قانونية بالتجميد.

• ألزم مصرف البحرين المركزي جميع المصارف وشركات التمويل بإجراء تقييم تفصيلي لألثر
المالي لتأجيل األقساط لمدة ستة أشهر من خالل احتساب صافي القيمة الحالية لمحفظتهم
االئتمانية في البحرين وفقا لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية

( )AAOIFIوالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSالمعمول بها حيث يجب عليهم
القيام اآلتي:

 .1إج ارء هذا التقييم للنصف األول من العام  2020وللسنة كاملة واستشارة المدققين
الخارجيين؛

 .2تقديمه إلى مصرف البحرين المركزي في  21مايو 2020؛

 .3يجب مراعاة أو األخذ باالعتبار الفوائد المستلمة أو المتوقع استالمها نتيجة لمختلف
المبادرات الرقابية والحكومية ،بما في ذلك دفع رواتب الموظفين البحرينيين ،واإلعفاء

عن دفع فواتير الكهرباء والماء لمدة ثالثة أشهر ،وانعدام تكلفة اتفاقيات إعادة الشراء

من المصرف.

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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• االفصاح عن التأثير المالي لفيروس كورونا :طلب المصرف في يوليو  2020من جميع
المرخص لهم والشركات المدرجة اإلفصاح عن التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا في
قوائمهم المالية المرحلية و/أو السنوية (حسب المتطلبات الخاصة بهم) بدءا من القوائم

المنتهية في  30يونيو  .2020أما بالنسبة للشركات المدرجة ،يجب أن تتم هذه اإلفصاحات
من خالل إفصاح عام تكميلي على موقع بورصة البحرين اإللكتروني باإلضافة إلى اإلفصاح

في القوائم المالية.

يجب على الشركات المدرجة والمرخص لهم (بالتعاون مع مدققي الحسابات الخارجيين) القيام

بتحديد التأثير المالي بناءا على أي انخفاض في قيم أي أصل (أصول) معينة ،أو المبيعات
واإليرادات ،أو السيولة ،أو زيادة في المصروفات ،وااللتزامات ،وغيرهم كتأثير مباشر من
الجائحة مع األخذ في االعتبار أي فوائد مالية مكتسبة من حزمة الدعم المالية الحكومية ذات

الصلة.
• اإلعفاء من تسليم تقرير المدقق الخارجي :قرر المصرف في أغسطس  2020إعفاء جميع

المصارف وشركات التمويل ومؤسسات التمويل متناهية الصغر من تسليم تقرير المدقق
الخارجي الخاص بالمراجعة المستقلة للتقارير االحت ارزية من قبل شركات االستشارة للربع

المنتهي في  30يونيو و 30سبتمبر  2020على أن يتم استئناف تسليم هذه التقارير بدءا
من الربع المنتهي في  31ديسمبر .2020
• تحديث على تدابير المصرف بشأن فيروس كورونا :قام المصرف بإعادة تقييم الوضع

االقتصادي والتدابير المختلفة التي تم تصميمها لمواجهة آثار الجائحة حيث أن الوباء ال يزال

مصدر قلق مستمر في جميع أنحاء العالم وفي البحرين .وعليه ارتأى المصرف االحتفاظ
ببعض التدابير الحالية من أجل ضمان معالجة نقاط الضعف النظامية داخل القطاع المالي

حيث أصدر تعميما إلى جميع المصارف وشركات التمويل ومؤسسات التمويل متناهي
الصغر ومزودي خدمات الدفع ومزودي خدمات معالجة البطاقات في أغسطس 2020
يتضمن االلتزام بما أصدره المصرف في تاريخ  17مارس  2020مع تقديم تفاصيل الفترة

النسبية لاللتزام بالمتطلبات وفئات المرخص لهم الذين تنطبق عليهم هذه التدابير.

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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• تأجيل إضافي ألقساط القروض :أصدر المصرف في  21و 22سبتمبر  2020تعميمان إلى
جميع المصارف بشأن تمديد فترة تأجيل األقساط إلى  31ديسمبر  2020بعد المناقشة
والتباحث مع جمعية مصارف البحرين واشتمل التعميمان على المتطلبات الرقابية التالية:

 .1يجب على المرخص لهم تقديم خيار تأجيل أقساط القروض لمدة أربعة أشهر اعتبا ار
من  1سبتمبر  2020لعمالئهم .يجب أن يستلزم الخيار المذكور تمديد المدة لمراعاة

الربح  /الفائدة اإلضافية ،مع الحفاظ على مبلغ القسط دون تغيير .كما يجب على

المرخص لهم عدم زيادة معدالت الربح/الفائدة؛

 .2يجب على المرخص لهم رد أي قسط تم استقطاعه لشهر سبتمبر  2020للعمالء
الذين يرغبون في االستفادة من خيار تأجيل األقساط؛

 .3يجب تقديم خيار التأجيل لجميع المقيمين في البحرين بما في ذلك األفراد والشركات
ما عدا الفئات التي تم استثناءهم في البند الثاني من التعميم الصادر بتاريخ 23

مارس 2020؛

 .4يجب أن تلتزم جميع الرسوم الخاصة بالتأجيل بمتطلبات وسقف الرسوم المنصوص
عليها في مجلد توجيهات المصرف .وفي حال تم فرض أي رسوم تأمين إضافية

ناتجة عن تمديد المدة على العمالء ،يجب أن يتم تحصيلها بدءا من نهاية فترة

التأجيل المذكورة .كما يجب أن تستمر جميع الشروط واألحكام األخرى وفقا لالتفاقية

األصلية مع العمالء؛

 .5سوف يتم تمديد التدابير الرقابية والتنظيمية الحالية إلى  31ديسمبر ،2020
كالتدابير المتعلقة بتخفيض الحد األدنى لمتطلبات نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي

التمويل المستقر ،ووزن المخاطر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ونسبة االحتياطي
النقدي ،وفترة ترحيل/تحويل التعرضات من المرحلة الثالثة إلى الثانية ،والتخفيف
المتعلق باأليام التي تجاوزت فترة االستحقاق للخسائر االئتمانية المتوقعة من المرحلة

األولى إلى المرحلة الثانية لمدة  74يوما .كما سيعيد المصرف تقييم الحاجة إلى
االستمرار في مثل هذه التدابير في ديسمبر 2020؛

 .6يجب على المرخص لهم التأكد من أن جميع اإلعالنات الخاصة بالتأجيل للعامة
والعمالء سواء من خالل الصحافة أو القنوات اإلعالمية األخرى ،واضحة وشفافة؛

 .7يجب على المرخص لهم أيضا إبالغ عمالئهم بالتغيير الناتج في المدة والمبلغ
اإلجمالي المستحق ،ومبلغ الربح  /الفائدة اإلضافي الذي سيتم احتسابه عليهم؛

 .8ال يجب تحصيل أي رسوم تأخير على األرصدة المستحقة الدفع لبطاقات االئتمان في
سبتمبر 2020؛
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 .9يجب أن يكون تواصل المرخص لهم مع عمالئهم وفقا لإلرشادات التي قدمتها جمعية
مصارف البحرين في بريدهم اإللكتروني بتاريخ  21سبتمبر .2020
• أصدر المصرف تعميما في سبتمبر  2020إلى جميع المرخص لهم بشأن إثبات تصريح
اإلقامة حيث أبلغ المصرف المرخص لهم بأن إدارة الهجرة والجوازات بو ازرة الداخلية لن تقوم
بإصدار ملصق تصريح اإلقامة للوافدين بعد اآلن بسبب جائحة فيروس كورونا .وعليه ،فإن

إثبات تصريح اإلقامة الصادر عن هيئة تنظيم سوق العمل سيحل محل ملصق تصريح
اإلقامة خالل الوضع الحالي ويجب اعتباره كافيا ألغراض أعرف عميلك ).(KYC

• أصدر المصرف تعميما في نوفمبر  2020إلى جميع مصارف التجزئة وشركات التمويل

ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بشأن تأجيل تسديد أقساط القروض والتسهيالت االئتمانية

لمدة  6أشهر وذلك من شهر مارس إلى شهر سبتمبر  ،2020حيث ينص على أنه يجب أن

يكون احتساب أي فائدة  /ربح وأي رسوم على التسوية المبكرة من قبل العمالء ،بعد 30

سبتمبر  ،2020متوافقا تماما مع توجيهات المصرف بشأن رسوم التسوية المبكرة المنصوص

عليها ضمن متطلبات وسقف الرسوم في مجلد توجيهات المصرف .باإلضافة إلى ذلك،
يجب على المرخص لهم التأكد من أن أي فائدة  /ربح مرتبط بفترة التأجيل المذكورة أعاله لم
يتم تضمينه في الرصيد القائم ) (outstanding balanceلغرض احتساب التسوية المبكرة

من قبل العمالء.

تطورات األنظمة الرقابية
إدارة المتابعة :مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
قام مصرف البحرين المركزي خالل العام  2020والجهات الحكومية األعضاء باللجنة وضع سياسات
حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب بعد االنتهاء من تقرير المتابعة الثاني لتقييم اجراءات حظر

ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في المملكة .سيتم مناقشة المسودة النهائية لتقرير التقييم المشترك
واعتمادها في االجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي سيعقد

في خالل شهر مايو  .2021أبرز تقرير المتابعة في البحرين المبادرات الرئيسية التي اتخذتها جميع
الجهات في المملكة والتي تعكس التقدم المحرز في معالجة أوجه القصور الرئيسية المحددة في تقرير

تقييم اجراءات حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الذي تم اعتماده من قبل الجتماع العام

المشترك بين مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي
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عقد في باريس في يونيو  .2018تعكس هذه المبادرات التزام المملكة المستمر بالمعايير الدولية لمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
تم تعزيز الهيكل التنظيمي ألداره المتابعة بفصل قسم التفتيش الى قسمين متخصصين ،قسم التفتيش على
المصارف والقسم الثاني التفتيش على المؤسسات المالية .باإلضافة الى ذلك ،قامت االدارة بزيارات

التفتيش الميدانية على المصارف والمؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف .تهدف زيارات التفتيش

لتقييم مستوى امتثال تلك المؤسسات لقانون حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،وقانون
مصرف البحرين المركزي وكافة مجلدات وحدة الجرائم المالية .يتم التركيز في الزيارات الميدانية على
مراجعة إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واألنظمة والضوابط ،وبالتالي دعم جهود مصرف

البحرين المركزي الرامية الى مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

واصلت ادارة المتابعة تعزيز أدوات اإلشراف والرقابة المتعلقة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب من
خالل إصدار تقارير شهرية لألصول المجمدة وفقا ألنظمة العقوبات المالية العالمية لمراقبة مثل هذه

االصول بعناية .باإلضافة إلى ذلك ،يجري تطوير نظام الكتروني بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات
إلتمام تقديم التقارير الشهرية عن طريق نظام الكتروني.
كجزء من خطة التوعية التي وضعها مصرف البحرين المركزي ،أصدر المصرف ورقة ارشادية لجميع
المؤسسات المالية فيما يتعلق بمكافحة تمويل االرهاب .تتناول الورقة االرشادية التزامات القطاع الخاص
بق اررات امم المتحدة والعناصر االخرى لمكافحة تمويل االرهاب .باإلضافة إلى ذلك ،تتناول الورقة

االرشادية التهديدات والسيناريوهات والمؤشرات المختلفة ألنشطة تمويل االرهاب المحتملة .تحدد الورقة

أيضا المواقف التي حددتها مجموعة العمل المالي فيما يتعلق بطبيعة العمالء والمعامالت األكثر عرضة

ألنشطة تمويل االرهاب .باإلضافة إلى ذلك ،في ضوء جائحة  Covid-19الحالي ،أصدر مصرف
البحرين المركزي أيضا ورقة إرشادية حول "مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب المتعلقة بـ Covid-
 " 19التي تقدم ملخصا لنقاط الضعف والتهديدات والتحديات والممارسات الجيدة ،واستجابات السياسات

لمخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب الناشئة عن الوباء.
أخيرا ،خالل العام ،أصدر المصرف ورقة استرشاديه للمؤسسات المالية لتلبية متطلبات مكافحة غسل
األموال وتمويل االرهاب في مجال االصول االفتراضية بشأن مراقبة األنشطة المشبوهة واإلبالغ عنها
وفيما يتعلق بإساءة استخدام األصول االفتراضية لغسل األموال وتمويل اإلرهاب.

التزمت مملكة البحرين ،كونها عضوا في اإلطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح،
بتطبيق الحد األدنى من معايير اإلطار اآلنف الذكر على المدى القريب .وعليه ،فإن مصرف البحرين
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المركزي يقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتخصيص الكوادر المختصة الستيفاء متطلبات
المعايير اآلنفة الذكر والمتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي باإلضافة إلى المشاركة في التقييمات الدولية

المتعلقة بتلك المعايير.

وعليه ،فقد خضعت مملكة البحرين لعملية تقييم كفاءة اآللية المتبعة في مراقبة تطبيق المؤسسات المعنية

لمتطلبات معيار الجوهر االقتصادي من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .ويهدف التقييم اآلنف
الذكر إلى تحديد نطاق التبادل التلقائي للتقارير المتعلقة بمتطلبات معيار الجوهر االقتصادي.

وبالتنسيق مع الجهاز الوطني لإليرادات والجهات الحكومية المعنية األخرى ،قام المصرف المعنيون
بالمصرف بالمشاركة في عملية التقييم وحضور االجتماع الذي تم عقده من خالل منصة زووم

اإللكترونية في شهر أكتوبر .2020

قام المصرف خالل عام  2020بجمع التقارير المطلوبة من المؤسسات المالية المعنية ،والمتعلقة بمعايير

اإلبالغ المشترك وقانون االمتثال الضريبي األمريكي (فاتكا) ،وإرسالها إلكترونيا إلى الدول المعنية.

إدارات الرقابة المصرفية
واصل مصرف البحرين المركزي خطاه على النهج االستباقي في الرقابة على المصارف والمؤسسات
المالية وذلك تحقيقا وتعزي از لالستقرار المالي وحماية مصالح العمالء في قطاع الخدمات المصرفية
وتعزي از لالبتكار في السوق المحلي من خالل استخدام تقنيات الرقابة القائمة على المخاطر .ومنذ تفشي

جائحة فيروس كورونا المستجد  ،COVID-19اتخذ المصرف تدابير سياسية مختلفة تم تصميمها

خصيصا لالستعداد لمواجهة آثار الجائحة وضمان معالجة أي خلل داخل القطاع المالي نتيجة لذلك.

وبناء على ما تقدم ،فقد قام المصرف المركزي ،ممثال بإدارات الرقابة المصرفية باتخاذ اإلجراءات التالية

خالل العام :2020

التدابير السياسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID-19
أصدر مصرف البحرين المركزي على مدار العام العديد من المبادرات لمكافحة التداعيات المالية للوباء.
تراوحت هذه المبادرات بين تأجيل القروض لجميع األفراد والشركات المقيمين في مملكة البحرين .كما تم

توفير السيولة الالزمة لجميع المرخص لهم في شكل معدالت منخفضة أو صفرية كما تم كذلك تخفيض
نسبة متطلبات  LCRو NSFRواالحتياطيات النقدية .إضافة إلى ما سبق فقد تم التخفيف من متطلبات
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الخسائر االئتمانية المتوقعة  ECLوإعفاء المرخص لهم من متطلبات إعداد التقارير التنظيمية أو تأجيلها.
باإلضافة إلى ذلك ،تم خفض أوزان مخاطر رأس المال على بعض القطاعات ،وتعزيز تكنولوجيا

اتصاالت المجال القريب ( ،)NFCوغيرها الكثير من المبادرات.

المصارف ذات األهمية النظامية على المستوى المحلي )(D-SIBs
أجرى مصرف البحرين المركزي تقييم لتحديد المصارف ذات األهمية النظامية لعام  2021على مرحلتين
بناءا على المعايير الصادرة في عام  .2018وقد قام المصرف خالل المرحلة األولى من التقييم ،بتجميع

المعلومات المالية من جميع بنوك التجزئة والتي سيتم من خاللها تحديد المصارف ذات األهمية

النظامية .في المرحلة الثانية من التقييم ،سيتم 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 ( ،)BCBSوفقا للمتطلبات المحددة للقطاع المالي في البحرين.

إطار العمل المصرفي المفتوح Open Banking
أصدر مصرف البحرين المركزي قواعد جديدة بشأن متطلبات الخدمات المصرفية المفتوحة Open
 Bankingبموجب متطلبات المصرف المنصوص عليها في بند  GRالخاصة بالمتطلبات العامة بهدف
دعم دور البحرين كمركز عالمي للتكنولوجيا المالية .وبناء على ذلك ،واصلت إدارات الرقابة المصرفية

بالتعاون مع وحدة التكنولوجيا المالية في مصرف البحرين المركزي مراقبة الخدمات المصرفية المفتوحة
عن كثب مع تقديم المشورة للمرخص لهم لتعزيز امتثالهم لها.

ممارسات األجور السليمة
واصل مصرف البحرين المركزي ،كجزء من ممارساته الرقابية ،بمراقبة ممارسات المكافآت من قبل
المصارف تماشيا 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 األط ارف ذات العالقة لدى المصارف المحلية على

أساس شهري بهدف ضبط مخاطر التركز وضمان االلتزام بالتعليمات الصادرة عنه.
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مراقبة محفظة القروض المتعثرة
واصل المصرف المركزي رصده لحجم القروض المتعثرة لدى المؤسسات المالية على أساس ربع سنوي
وذلك بهدف متابعة أية مؤش ارت غير طبيعية في محافظ القروض .وبناء على نتائج تقييم المصرف

المركزي ،قام المصرف بحث المرخص لهم بضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحد من التضخم في حجم
القروض المتعثرة .كما قام المصرف بتوجيه المصارف وشركات التمويل باتخاذ إجراءات استباقية للحد

من نمو محفظة القروض المتعثرة خاصة في ضوء الجائحة.

اجتماعات مناقشة 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  2019ونصف المرحلية لعام  ،2020وذلك قبل أن يتم تقديمها لمجالس إدارات المصارف
للموافقة عليها .وشملت المناقشات أمو ار 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

التالمسيه ،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 الرقابة المصرفية 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 حصر عدد البطاقات غير التالمسية الصادرة من المرخصين ،وتحليل
األرصدة غير المطالب بها التي تستقر لدى المصارف بسبب فشل معامالت  ،ATM / POSواألرصدة

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.
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اجتماعات الكليات الرقابية
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.

وبناءا على ذلك ،فقد تم إجراء عدد من التعيينات خالل العام  2020شملت القضايا التالية :مراجعة
المهام المتعلقة بإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي وإطار االمتثال باإلضافة إلى إطار الرقابة الداخلية
وغيرها من األمور.

مراقبة اجتماعات مجالس اإلدارة والهيكل اإلداري
قامت إدارات 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 اعضاء

مستقلين .كما راجع مصرف البحرين المركزي الهيكل التنظيمي للمصارف للتأكد من عدم وجود تضارب
في المصالح في الخطوط اإلدارية ،وأن لدى المصارف خطط إحالل كافية .وكجزء من مراقبته لحوكمة
الشركات ،قام مصرف البحرين المركزي أيضا بتوجيه موظفيه لالنضمام إلى اجتماعات الجمعية العادية
وغير العادية للمصارف كممثلين عن المصرف عبر االتصال المرئي.
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االلتزام بـ "ميثاق أفضل الممارسات حول القروض االستهالكية ورسوم الخدمات المصرفية"
واصل فريق الرقابة المصرفية في المصرف المركزي مراقبته اللتزام المصارف والشركات المالية ببنود

الميثاق ،وذلك بهدف ضمان تعامل المصارف بشكل عادل ومسؤول ومعقول مع المستهلكين ولضمان
تحقيق الشفافية في هذه التعامالت.

مكافحة االحتيال اإللكتروني
من أجل حماية نزاهة المصارف المحلية وأنظمة الدفع ،عقد مصرف البحرين المركزي اجتماعات عديدة

مع األطراف ذات العالقة وذلك بهدف مكافحة انتشار االحتيال اإللكتروني في المملكة .كما أصدر

المصرف تعميما إلى جميع المرخص لهم ذوي الصلة لزيادة وعي العمالء فيما يتعلق بمكافحة االحتيال،
بما في ذلك حاجة المرخص لهم لزيادة التواصل مع العمالء في هذا الصدد.

اإلفصاح العام من قبل المؤسسات المالية
تابعت إدارات الرقابة 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 بتقديم 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 حث المرخص لهم على التقيد بأعلى معايير االلتزام ،وذلك بهدف الحد من

المخاطر تجاه عمالئهم وتجاه النظام المالي ،وكذلك تعزيز انضباط السوق .وبناءا على ذلك ،ووفقا لما
تتضمنه المادة  38من قانون المصرف المركزي ،فقد قامت إدارات الرقابة المصرفية في المصرف

المركزي ب إصدار عدد من اإلجراءات الجزائية ضد مجموعة من المصارف والمؤسسات المالية ،بما فيه
فرض إنذارات رسمية وغرامات مالية خالل العام .2020

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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إدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية
واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالمية التركيز على تطوير موظفيها على الرغم من جائحة

كوفيد 19-من خالل الحاقهم بدورات قصيرة عن بعد لتعلم المهارات اإلدارية والفنية في معهد البحرين
للدراسات المصرفية والمالية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش االفتراضية
الخاصة بالصيرفة اإلسالمية.

خالل هذا العام ،حصلت موظفتان على شهادة متخصصة في إدارة المخاطر.
باإلضافة إلى ذلك شاركت اإلدارة في مراجعة مسودة أو ارق عمل معدة من قبل مجلس الخدمات المالية

اإلسالمية والمتعلقة باإلشراف المبني على المخاطر واستقرار الصيرفة االسالمية خالل جائحة كوفيد19-
والتداعيات التشغيلية والتنظيمية للخدمات المصرفية الرقمية.

كما شاركت اإلدارة في صياغة السياسة السحابية للمصرف بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات.
عالوة على ذلك ،شاركت اإلدارة في أتمتة تقديم االستمارة رقم  3عبر بوابة المصرف وتطوير استمارة

رسوم الترخيص السنوية ليتم تقديمها عن طريق نظام إسراد وذلك من أجل أتمتة تحصيل رسوم

الترخيص.
وأخي ار ،ومن خالل تشريعات المصرف الخاصة بالحوكمة الشرعية والتي تم إصدارها في عام 2017
حصلت مملكة البحرين على تقييم عال في مؤشر تنمية التمويل اإلسالمي لعام  2020وخاصة في

مجال الحوكمة.

إدارة التفتيش
أنهت إدارة التفتيش  50زيارة تفتيشية خالل عام  2020إلى مختلف المؤسسات المالية المرخصة ،شاملة
بذلك المصارف المالية وشركات التأمين وغيرها .وقد تركزت الزيارات على أساس نهج إشرافي قائم على

المخاطر ومصم م 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:
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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• كفاية رأس المال
• جودة االدارة

• األنظمة التشغيلية
• ادارة المخاطر
• الشفافية

• جودة الموجودات
• السيولة

• استقرار األرباح
تقوم 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.

استم ار ار مع المبادرة التي بدأت في سنة  ،2018حرصت اإلدارة على تقوية منهجية تقييم متانة االمن
السبراني حيث تم اجراء تقييمات مفصله حول نقاط الضعف األمنية الى جانب الزيارات التفتيشية
الروتينية.

من بين كل الزيارات المذكورة أعاله ،حوالي  ٪42منها كانت زيارات خاصة واخري موضوعية لتحري
وتقييم الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك ،واألمور التي تشمل مسائل حوكمة الشركات ،منهجية تقييم

االستثمار ،وسلوك السوق واالعمال ،باإلضافة الى شكاوى العمالء.

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 .وتقييم
المخاطر الناشئة عن المنتجات المالية المبتكرة.
إيمانا راسخا 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
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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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 العام  ،2020على 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 .وقد تم استكمال الخطة بالشكل الذي ُيمكن المصرف وهذه المؤسسات
والجهات ،من خلق البيئة المناسبة لتنمية وتطوير أعمال وأنشطة سوق رأس المال ،وذلك من خالل
الترخيص للمزيد من مؤسسات السوق والتشجيع على تنويع وإدراج وتداول أوراق وأدوات مالية جديدة

ومبتكرة ،إضافة إلى تعزيز معايير وأنظمة وآليات الرقابة واإلشراف على كافة أعمال وأنشطة مؤسسات

السوق واألسواق المالية المرخص لها .وقد تم االعتماد على قاعدة التحديد الدقيق والمعالجة الالزمة،
وحماية القطاع من التداعيات المحتملة لكافة أنواع المخاطر المصاحبة لعملياتها وأدواتها أوال ٍ
بأول ،وذلك
عبر استخدام اآلليات واألنظمة المالئمة من اجل التأكد من التقيد والوفاء بااللتزامات من قبل كافة

األطراف المعنية باالستثمار في األوراق واألدوات المالية المتداولة وحماية حقوقهم ،والتي بدورها تعزز ثقة
المستثمرين والمتعاملين في هذه األسواق.

التطورات واالنجازات
تحديث مجلد التعليمات السادس الخاص بمظلة الرقابة واالشراف على قطاع رأس المال
 .1أصدر مصرف البحرين المركزي التعميم رقم  EDFIS/C/003/2020بتاريخ  16يناير 2020
إلى جميع الشركات المدرجة ،المؤسسات ذاتية التنظيم وأعضائهم ،ومشغلي منصات األصول
المشفرة ،وجميع األطراف األخرى ضمن أسواق رأس المال بشأن التعديالت المتعلقة ٍ
لكل من

فصل مكافحة غسيل األموال ومكافحة الجرائم المالية ( & Anti-Money Laundering
 )Combating Financial Crime Moduleوفصل األصول المشفرة ( Crypto-Asset

 )Moduleضمن مجلد التعليمات السادس الخاص بأسواق المال من الدليل اإلرشادي

للمصرف تعقيبا على الورقة االستشارية .تضمن التحديث المتعلق بالفصل الخاص بمكافحة

غسيل األموال ومكافحة الجرائم المالية على بعض التعديالت المتعلقة بالحرص الواجب تجاه

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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العمالء وتحويل األموال واألصول المشفرة المقبولة ،باإلضافة إلى قواعد قبول النقد .وباإلشارة
إلى الفصل الخاص باألصول المشفرة ،فإن التعديالت التي تم إج ارؤها تتعلق بحوكمة التكنولوجيا
واألمن اإللكتروني.

 .2أصدر مصرف البحرين المركزي التعميم رقم  EDFIS/C/046/2020بتاريخ  7مايو 2020
إلى جميع المؤسسات ذاتية التنظيم وأعضائهم ومشغلي منصات األصول المشفرة بخصوص
والمتعلقة ٍ
األموال
غسيل
فصل مكافحة
من
لكل
الواردة
التعديالت
ومكافحة الجرائم المالية ( Anti-Money Laundering & Combating Financial Crime
 )Moduleوفصل التحكم عالي المستوى ( )High-Level Controlsضمن مجلد التعليمات
السادس

الخاص

بأسواق

المال

من

الدليل

اإلرشادي

للمصرف .هذا

وقد

تضمنت التعديالت على طلب مزودي خدمات أسواق أرس المال ( Capital Market Service
 )Providersالعمل على دمج مؤشرات األداء الرئيسية ( Key Performance Indicators

 ))”(“KPIsلضمان امتثالها لمتطلبات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب من قبل جميع
الموظفين .كما يجب أن ينعكس األداء مقابل مؤشرات األداء الرئيسية بشكل ك ٍ
اف خالل تقييم

أدائهم السنوي ،وكذلك عند احتساب مكافآتهم.

 .3تماشيا مع مبادرة مصرف البحرين المركزي المستمرة لتعزيز إطاره التنظيمي وجهوده للتوحيد في
جميع أنحائه ،قام المصرف بتحديث نماذج التفويض المتعلقة بالفصل الخاص بأسواق

التداول ( ،)Markets & Exchanges Moduleوالفصل الخاص بالمقاصة والتسوية واإليداع

والسجل المركزي لألسواق المالية (Settlement And Central Depository ,Clearing

 ،)Moduleوالفصل الخاص بوسطاء األسواق والممثلين ( Market Intermediaries and
 ،)Representativesعبر التعميم  069/2020 / C / EDFISبتاريخ  14يوليو .2020
عالوة على ذلك ،تم إصدار نماذج التفويض المتعلقة بالفصل الخاص باألصول

المشفرة ( ،)Crypto-Asset Moduleبجانب نموذج تفويض الخصم المباشر ( Direct Debit
 )Authorization (DDA) Formونموذج إقرار تأمين التعويض المهني ( Professional
Indemnity Insurance Return (PIIR) Form).

 .4من 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 حاليا في طور االنتهاء من النسخة النهائية من الفصل

المذكور قبل إصداره لالستشارة مع األطراف المعنية.

 .5أصدر

مصرف

البحرين

المركزي

 2020/EDFIS/C/031بتاريخ  25مارس  ،2020إلى
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لتنظيم (" )"SROsوأعضائهم وجميع

مقدمي

خدمات

أسواق

رأس

المال فيما

يتعلق

بالتعديالت في الفصل الخاص بتسوية المنازعات والتحكيم واإلجراءات التأديبية (Dispute

Reolution, Arbitration and Disciplinary Proceedings Module (“DRA

))” Moduleمن مجلد التوجيهات السادس الخاص بأسواق المال من الدليل اإلرشادي لمصرف

البحرين المركزي.

 .6تقوم إدارة مراقبة األسواق المالية حاليا بتقديم مقترح لتعديالت إضافية إلى الفصل الخاص بتسوية
المنازعات والتحكيم واإلجراءات التأديبية

(Dispute Resolution, Arbitration and

))” Disciplinary Proceedings (“DRA Moduleمن مجلد التوجيهات السادس الخاص
بأسواق رأس المال من الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي.

 .7تعمل إدارة مراقبة األسواق المالية حاليا على تقديم مقترح بتعديالت في الفصل الخاص بمراقبة

السوق والتحقيق والتنفيذ (Market Surveillance, Investigation and Enforcement

)” Module “MIEمن مجلد التوجيهات السادس الخاص بأسواق رأس المال من الدليل
اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي وذلك من أجل مواكبة التغييرات في هذا المجال.

إصدار قرار رقم ( )2لسنة  2020بتعديل القرار رقم  1لسنة  2007بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن
التراخيص والخدمات التي يقدمها المصرف
أصدر مصرف البحرين المركزي ("المصرف") قرار رقم ( )2لسنة  2020بتعديل بعض أحكام القرار رقم

( )1لسنة  ٢٠٠٧بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الت ارخيص والخدمات التي يقدمها المصرف ،والذي
تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  28أكتوبر  ،2020وذلك للتأكيد على فرض تلك الرسوم ،وفقا للمادة

( )١٨٠الفقرة (ب) والتي تنص على فرض مقابل للحصول على الخدمات التي يقوم بها المصرف .حيث

قامت االدارة بتعديل جدول الرسوم المعنية بالخدمات المقدمة من قبل المصرف المتعلقة بطلبات طرح
وإصدار األوراق المالية والمنصوص عليها في الفصل الخاص بطرح األوراق المالية من مجلد التوجيهات

السادس ليتم اد ارجه ضمن القرار المشار اليه اعاله.

الرقابة على األسواق وشركات المقاصة وأعضاءهم
بورصة البحرين ش.م.ب .مقفلة )© (Bahrain Bourse B.S.C.
أطلقت بورصة البحرين ش.م.ب ("البورصة") بتاريخ  31مايو  2020خدمة المرابحة للشركات

والمصارف ،وذلك بعد توقيع فتوى مرابحة الصكوك من قبل المجلس المركزي للرقابة الشرعية .وتهدف
هذه الخدمة إلى تلبية المتطلبات المتنامية للمصارف والمؤسسات والعمالء األفراد.
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اصدرت البورصة ورقة استشارية حول فرض الغرامات اإلدارية على مصدري األوراق المالية في حال
عدم االمتثال لقواعد االدراج وفي تاريخ  27أغسطس  ،2020أصدرت ادارة م ارقبة األسواق المالية

بمصرف البحرين المركزي خطاب عدم ممانعة موجها للبورصة بهذا الشأن  ،وبناء على قرار مجلس

إدارة بورصة البحرين المتعلق بتشكيل لجنة المخالفات لدى البورصة ،في تاريخ  5أغسطس 2020
أصدرت اإلدارة عدم ممانعتها بتشكيل البورصة للجنة المذكورة وذلك لم ارجعة المخالفات المتكررة

لقواعد وأنظمة بورصة البحرين وتحديد العقوبات المناسبة على مصدري األوراق المالية و الوسطاء

أعضاء بورصة البحرين.

شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب .مقفلة (© (Bahrain Clear B.S.C.
أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي بتاريخ  9أبريل  2020خطاب عدم
ممانعة موجه لشركة البحرين للمقاصة ش.م.ب ،وذلك للعمل كوكيل للدفع والقيام بتوزيع األرباح النقدية

للمستثمرين بالنيابة عن الشركات المدرجة ( Acting as Paying Agent and Undertaking Cash
 .)Dividends Distribution on behalf of the listed companiesتعمل اإلدارة حاليا مع

الشركة لضمان استيفاءها لمتطلبات المصرف اإلضافية المتعلقة بهذا الشأن.

بعد صدور القرار رقم  2020 / 2-48من قبل اللجنة الو ازرية للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن

المالي ،أصدرت البورصة القرار رقم  2020/3بتاريخ  29أبريل  2020بشأن إنشاء "صندوق األرباح
النقدية المتراكمة" و"صندوق األرباح السنوية" .يعمل المصرف مع شركة البحرين للمقاصة لضمان تطبيق
جميع اإلجراءات المناسبة.

تعاون المصرف مع شركة البحرين للمقاصة فيما يتعلق باإلطار المقترح حول آلية "التسليم مقابل الدفع"

( )DVPبعد إصدار ورقة استشارية .تعمل شركة البحرين للمقاصة حاليا على تعديل إطار العمل بما
يتماشى مع تعليقات المصرف.

أعضاء بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة
خالل عام  ،2020عملت شركة بيت االستثمار العالمي للوساطة ش.م.ب( .مقفلة) على استكمال
متطلبات المصرف المتعلقة بإنهاء أعمال الوساطة وإغالق المكتب.
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بناء على القرار رقم ( )19لسنة  ،2020تم إلغاء ترخيص وسطاء األوراق المالية لـ"مكتب النورس
للوساطة المالية" في تاريخ  27يوليو .2020

منصات خدمات األصول المشفرة
بعد الحصول على ترخيص األصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي في عام  ،2019عملت شركة
رين منجمنت ذ.م.م (W.L.L.

Management

)Rain

مع

المصرف الستكمال

بعض المتطلبات ،والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر تعيين األشخاص المعتمدين.

تم منح ترخيص من مصرف البحرين المركزي وفقا لفصل األصول المشفرة ضمن المجلد السادس
الخاص برأس المال من الدليل اإلرشادي للمصرف في تاريخ  19نوفمبر  2020لشركة سي ان
مينا ش.م.ب (مقفلة) ( ))CNMENA B.S.C (cكمزود لخدمات األصول المشفرة (فئة .)2

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
على اإلشراف عليهم وتنظيمهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

التدابير المتخذة من قبل اإلدارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من اثرها على األسواق

المالية

 .1أصدر مصرف البحرين المركزي تعميم بتاريخ  19مارس  2020الى جميع الشركات المدرجة
والمرخصة من قبل المصرف ينص على وجوب التزام الشركات عند عقد الجمعية العامة السنوية
لتجنب عقد التجمعات التي يتعدى حجمها  20شخصا وذلك تماشيا مع ق اررات الحكومة الموقرة،

وبذلك يوجه التعميم الشركات المرخصة والمدرجة بعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية عبر
وسائل االتصال االلكترونية أو الهاتفية للمناقشة والموافقة على أعمال السنة المنتهية في 31

ديسمبر  2019في ما عدا البند المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس اإلدارة والذي يتطلب االقت ارع
السري حسب القانون.

 .2بالنسبة للشركات التي تعتزم اجراء انتخاب ألعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة،
ف قد تم ارشاد مجلس اإلدارة الحالي للشركة المعنية بتقديم طلب تمديد لعضويتهم لمدة ال تتجاوز
 6أشهر ،وذلك وفقا لقانون الشركات التجارية.
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 .3قامت اإلدارة باألخذ في عين االعتبار األوضاع الحالية وما إلى ذلك من تأثير على السوق
وعلى حركة أسعار أسهم الشركات المدرجة عند الرد على طلبات شراء أسهم الخزينة.

 .4تتعاون اإلدارة مع بورصة البحرين في المتابعة بشكل مستمر للتغيرات في أسعار األسهم للتأكد
من اتخاذ الق اررات الفورية في حال احتياج أحد األسهم لفتح أو قطع سقف التداول للتأكد من

ضرورة مناسبة نسبة تحرك األسهم مع األوضاع المتقلبة في السوق .كما يشمل ذلك التأكد من
تفعيل قواطع التداول في حالة االحتياج إلى ذلك.

 .5ومن خالل التعميم الصادر بتاريخ  26مارس  ،2020تعمل اإلدارة على التواصل مع كافة
جهات السوق في المملكة للتأكد من استعدادهم لتطبيق خططهم الستم اررية العمل والقدرة على
مواصل ة العمل في ظل الكوارث وذلك لضمان عدم انقطاع األنظمة اإللكترونية وعدم انقطاع

الخدمات في األسواق المالية.

 .6ومن خالل التعميم الصادر بتاريخ  30مارس  ،2020كثفت اإلدارة التواصل مع البورصة
ووسطاء السوق لنشر الوعي لدى المستثمر وتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالتداول في
األوقات الراهنة بسبب الوباء المستجد وذلك في سبيل تعزيز ثقافة التعامالت المالية السليمة

والحرص على سالمة المستثمر بحيث يكون واعيا للوضع الحالي للسوق وتقلباته.
 .7في

30

مارس

،2020

تم

اصدار

تعميم اخر الى

جميع

الشركات

المدرجة،

وذلك فيما يتعلق بإعفائهم من اإلفصاح عن بياناتهم المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31

مارس  2020واالكتفاء بإعداد ونشر البيانات المالية المرحلية النصف سنوية للفترة المنتهية في
 30يونيو .2020

 .8في ظل المجريات والمستجدات المتعلقة بالوباء وتأثيرها على سير األعمال ،ومن خالل التعميم
الصادر بتاريخ  1ابريل  ،2020تعمل اإلدارة على حث وتوجيه الشركات المدرجة على ضرورة
اإلفصاح بشكل فوري عن التأثيرات الجوهرية على مجريات عمل الشركة.

 .9أصدرت اإلدارة بتاريخ  2أبريل  2020خطابا موجها للبورصة وشركة البحرين للمقاصة تؤكد فيه
استم اررية دعم المصرف للبورصة في ظل هذه الظروف غير المسبوقة التي فرضتها تطورات
االنتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد (“ .)”COVID-19كما طلبت اإلدارة من الشركات

الحفاظ على خطوط اتصال وثيقة مع المصرف ومواصلة تحديثها فيما يتعلق بأي تطورات مهمة

لضمان قدرة المصرف على تقديم المساعدة عند الضرورة ،وذلك بسبب المسؤولية الهائلة والواقعة
على كل من المصرف (كجهة رقابية) والشركات (كمؤسسات ذاتية التنظيم) خالل هذه األوقات

الحرجة تجاه قطاع رأس المال في مملكة البحرين.
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 .10تقوم اإلدارة بمراقبة دقيقة على جميع األخبار والتحديثات المتعلقة بالوباء في األسواق وذلك

حرصا منها على حماية المستثمر من أي محاولة احتيال استثماري متعلق بالوباء أو نشر أخبار

كاذبة بإمكانها التأثير على السوق.

 .11تقوم إدارة مراقبة األسواق المالية بالمراقبة الدقيقة على سير األعمال في سوق المال وبالتواصل

الحثيث مع كافة جهات السوق من ضمنها البورصة وشركة البحرين للمقاصة ووسطاء السوق
للتأكد من عدم تأثير التقلبات في األسواق على مجريات السوق من تنفيذ الصفقات والتداول
والتسوية.

 .12في  8ابريل  ،2020تم اصدار تعميم الى جميع الشركات المرخص لها،
وذلك فيما يتعلق باعتماد نظام العمل من المنزل على أوسع نطاق ممكن والتقليص من عدد
الموظفين العاملين في المكاتب قدر اإلمكان مع ضرورة إتباع التدابير الوقائية المعلن عنها من

قبل و ازرة الصحة.

 .13تتابع اإلدارة مع بورصة البحرين سير األعمال للتأكد من عدم انقطاعها سواء عبر الوسائل
التقليدية أو القنوات الرقمية وذلك بعد اتخاذ إج ارء احترازي بإغالق قاعة التداول مؤقتا.

 .14من خالل التعميم الصادر بتاريخ  27مايو  2020الى جميع الشركات المرخص لها ،أصدر
المصرف الورقة اإلرشادية التابعة لمجموعة العمل المالي ( )FATFالمتعلقة بمخاطر جائحة

كورونا ذات صلة بغسيل االموال وتمويل اإلرهاب ،والتي من خاللها دعى المصرف

الشركات المرخصة االسترشاد بها لوضع التدابير اإلضافية للعمليات واألنظمة الداخلية الخاصة
بها.

 .15قررت اإلدارة إعفاء مقدمي الخدمات في السوق من متطلب "تقرير غسل األموال" السنوي .كما
سارعت اإلدارة في تمديد فترة تسليم بعض التقارير الدورية لبعض مقدمي الخدمات بحسب
الطلب.

سوق االصدارات األولية واإلدراج
إصدارات السوق
قامت إدارة مراقبة األسواق المالية خالل العام  ،2020بإصدار الموافقة على  46نشرة إصدار (بالمقارنة

مع  98نشرة إصدار لعام  ،)2019بعد االطمئنان والتأكد من اكتمال بياناتها ومعلوماتها وفقا لمتطلبات
الفصل الخاص بطرح األوراق المالية ضمن مجلد التوجيهات السادس الخاص بسوق رأس المال الصادر
عن مصرف البحرين المركزي.
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اإلدراج في السوق
أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية موافقتها على إدراج األوراق المالية التالية:
الورقة المالية

عدد االصدارات

القيمة (مليون دينار بحريني)

أذونات الخزينة القصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة

41

2,870

البحرين لفترة استحقاق  3شهور
أذونات الخزينة القصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة

12

420

البحرين لفترة استحقاق  6شهور
أذونات الخزينة القصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة

12

1,200

البحرين لفترة استحقاق  12شهر
صكوك االجارة اإلسالمية قصيرة األجل الصادرة عن حكومة

12

312

سندات التنمية الحكومية (االصدا ارت رقم  20و)21

2

450

صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية طويلة األجل (اإلصدار

1

125

مملكة البحرين لفترة استحقاق  6شهور

السادس والعشرون)

إلغاء اإلدراج
تم إلغاء إدراج األوراق المالية التالية من لوائح بورصة البحرين:
الورقة المالية
أذونات الخزينة القصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة

عدد االصدارات

السبب

41

االستحقاق

البحرين لفترة استحقاق  3شهور
أذونات الخزينة القصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة

12

االستحقاق

البحرين لفترة استحقاق  6شهور
صكوك االجارة اإلسالمية قصيرة األجل الصادرة عن حكومة

12

االستحقاق

مملكة البحرين لفترة استحقاق  6شهور
أذونات الخزينة القصيرة األجل الصادرة عن حكومة مملكة

12

االستحقاق

سندات التنمية الحكومية (االصدار التاسع والسادس عشر)

2

االستحقاق

صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية طويلة األجل (اإلصدار

1

االستحقاق

البحرين لفترة استحقاق  12شهر

الرابع والعشرون)

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية موافقتها على إلغاء اإلدراج من لوائح بورصة البحرين لكل من:
الورقة المالية

السبب

مصرف طيب ش.م.ب( .مقفلة)

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

( )54لسنة 2015

 .1التزمت معظم الشركات المدرجة بمتطلب إخطار بورصة البحرين عن مواعيد انعقاد اجتماعات

مجالس إدارتها التي يتم فيها مناقشة البيانات المالية المرحلية للعام  ،2020قبل  5أيام من
نهاية الربع المعني وذلك طبقا 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  2020هي مصرف البحرين والشرق األوسط ،ومصرف البحرين والكويت ش.م.ب ،والشركة

البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب ،و شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب ،وشركة اإلثمار

القابضة ش.م.ب ،والمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب ،ومصرف السالم  -البحرين ش.م.ب.

وفي الربع الرابع من  2020لم تلتزم بهذا المتطلب مجموعة البركة المصرفية ،وشركة البحرين

لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب ،وشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب،

وشركة استيراد االستثمارية ش.م.ب ،والشركة الخليجية المتحدة لإلستثمار ش.م.ب ،وبالتالي تم

اصدار خطابات عدم التزام من المصرف للشركات غير الملتزمة والتي تم من بعدها اإلعالن
عن مواعيد االجتماعات .

 .2التزمت جميع الشركات المدرجة بنشر البيانات المالية السنوية لعام  ،2019والمرحلية المراجعة

للعام  2020خالل الفترة الزمنية المطلوبة .والتزمت الشركات بنشر النتائج والبيانات في جريدتين

محليتين كحد أدنى باللغتين العربية واالنجليزية .ويستثنى من ذلك مصرف البحرين والشرق

األوسط (بي.ام .بي) الذي لم يلتزم بنشر البيانات المالية في جميع فترات العام .2020

 .3قامت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بإرسال النموذج الخاص باإلعالن عن النتائج
المالية السنوية لعام  ،2019والمرحلية المراجعة للعام  2020إلى بورصة البحرين ،وقد تم نشرها
على موقع البورصة .ويستثنى من ذلك مصرف البحرين والشرق األوسط (بي.ام .بي) الذي لم

يلتزم بإرسال النموذج الخاص باإلعالن عن النتائج في جميع فترات العام . 2020

 .4قامت جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة بإرسال النسخة المتكاملة من البيانات

المالية للشركة عن بياناتها المالية السنوية للعام  ،2019والمرحلية المراجعة للعام  2020إلى

بورصة البحرين .ويستثنى من ذلك مصرف البحرين والشرق األوسط (بي.ام .بي) الذي لم

يلتزم بإرسال النسخة المتكاملة من البيانات المالية في جميع فترات العام . 2020
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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 .5بالرغم من تعليق التداول على مصرف البحرين والشرق األوسط لعدم التزامه بالمتطلبات أعاله
للعامين  2018و ،2019إال انه في  25فبراير  ،2020تم نشر النتائج المالية للربع األول
والثاني والثالث من  2019ونهاية العام للسنة ذاتها ،وبذلك فإن التداول مازال معلق بسبب عدم

التزام المصرف بنشر النتائج المالية المرحلية للعام . 2020

قواعد اإلفصاح والشفافية
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  1686 ،2020إفصاحا
جوهريا.

الجمعيات العامة
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

زين البحرين وشركة ناس وشركة البحرين مواقف

غير العادية

السيا ارت ومصرف البحرين

اإلسالمي وشركة

البحرين لتصليح السفن والهندسة والمنيوم البحرين.
مصرف

والكويت.

السالم

وإنوفست ومصرف

البحرين

الهدف الرئيسي لعقدها
• الموافقة

على

تعديل

عقد

التأسيس

والنظام األساسي وفقا لتعديالت قانون الشركات
التجارية

غير العادية

• الموافقة على زيادة رأس المال نتيجة توزيع أسهم
منحة

• الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام
األساسي وفقا لتعديالت قانون الشركات التجارية

مصرف البحرين الوطني

غير العادية

• الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع

المصرف األهلي المتحد

غير العادية

• الموافقة على إصدار سندات

• الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام
األساسي وفقا لتعديالت قانون الشركات التجارية

• الموافقة

على

تعديل

والنظام األساسي للمصرف

عقد

التأسيس

نتيجة إصدار أسهم المنحة

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية

40

التقرير السنوي 2020

مصرف البحرين المركزي
المصرف الخليجي التجاري

غير العادية

مصرف البحرين والشرق األوسط

غير العادية

• مناقشة موضوع استم اررية المصرف بناء على

انفستكورب القابضة

غير العادية

• الموافقة على إصدار أسهم ممتازة.

شركة الخليج المتحد القابضة

غير العادية

المجموعة العربية للتأمين

غير العادية

شركة البنادر للفنادق

غير العادية

• الموافقة على تخفيض رأس المال الصادر
والمدفوع إلطفاء الخسائر المتراكمة.

• الموافقة على اصدار صكوك تصل قيمتها
الى  200مليون دوالر.

الخسائر المالية للمصرف

• الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الصادر
والمدفوع.

• الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام
األساسي.

• الموافقة على طرح حقوق األولوية بعد الحصول
على جميع الموافقات الرقابية الالزمة المتعلقة

بإصدار حقوق األولوية.

• الموافقة على اقتراح مجلس إدارة الشركة بزيادة
رأس المال الصادر والمدفوع للشركة.

• الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام
األساسي المعدل والمعاد صياغته للشركة.

• مناقشة أهم المالحظات التي أثارها مصرف
البحرين المركزي في تقرير التفتيش.

• وقف إكتتاب نشاط أعمال إعادة التأمين

• بحث فرص إمكانية العثور على مشتري أثناء
تصفية الشركة ،لالستحواذ على الشركة.

• المناقشة والمصادقة على مقترح تخفيض رأس
المال المدفوع لشطب الخسائر المتراكمة.

• المناقشة والمصادقة على تحويل قرض ثانوي إلى
أسهم عادية

• الموافقة على منح التنازل عن حقوق الشفعة من
المساهمين على إصدار األسهم العادية.
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أسهم الخزينة وطلبات تحويل األسهم
أصدرت اإلدارة موافقتها على طلبات تملك الشركات المدرجة ألسهمها (أسهم الخزينة):
الشركة المدرجة
مصرف البحرين والكويت ش.م.ب
شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب
شركة البحرين للسينما ش.م.ب
مجموعة ترافكو ش.م.ب

شركة دلمون للدواجن ش.م.ب

سبب تملك أسهم الخزينة
برنامج أسهم موظفي الشركة

دعم سعر السهم والسيولة في السوق

دعم سعر السهم والسيولة في السوق

دعم سعر السهم والسيولة في السوق
استقرار سعر السهم

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب

دعم سعر السهم والسيولة في السوق

المصرف األهلي المتحد ش.م.ب

برنامج أسهم موظفي الشركة ،ودعم سعر السهم والسيولة في

مصرف السالم  -البحرين ش.م.ب

دعم سعر السهم في السوق

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب

السوق

دعم سعر السهم في السوق

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

بناء على قانون رقم ( )50لسنة  2014بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية ،إذ أن عضو

مجلس اإلدارة ليس عليه ان يكون مالكا بصفة شخصية لعدد من أسهم الشركة المدرجة .وقد أصدرت
اإلدارة موافقتها على  5طلبات بشأن تحرير أسهم نصاب العضوية خالل هذا العام.

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 العام  2017والتي تتطلب

من جميع الشركات المدرجة االحتفاظ باألوراق المالية المودعة نيابة عن موظفيها بموجب نظام أسهم
حوافز الموظفين في عهدة باسم أمين عهدة .وبموجب ذلك ،خالل العام  ،2020أصدرت إدارة مراقبة

األسواق المالية موافقتها على التعديالت التي أدخلت على أنظمة أسهم حوافز الموظفين من شركة

البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ومجموعة جي اف اتش المالية وسيكو .كما أصدرت اإلدارة

موافقتها على  39طلب يختص بتحويل أسهم من وإلى حساب العهدة لصالح موظفي الشركات

المدرجة.
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عقود التأسيس والنظام األساسي للشركات المدرجة
وافقت اإلدارة خالل السنة على طلب واحد من مصرف البحرين الوطني للموافقة على تعديل عقد

التأسيس والنظام األساسي للشركات المدرجة.

صانع السوق

• أصدرت اإلدارة بتاريخ  10مايو  2020موافقتها لتمديد نشاط صناعة السوق أللمنيوم البحرين
ش.م.ب من قبل شركة سيكو ش.م.ب (م) ألسهم الشركة في بورصة البحرين باستخدام ما
يقارب  ٪3من رأس مال الشركة ،وذلك لمدة  12شهر قابلة للتجديد.

• أصدرت اإلدارة خطاب عدم الممانعة بتاريخ  19مايو  2020وذلك لتمديد اتفاقية صناعة السوق
مع شركة سيكو االستثمارية في بورصة البحرين وسوق دبي المالي ألسهم شركة جي اف اتش

المالية ،وذلك لمدة  12شهر قابلة للتجديد.

• أصدرت اإلدارة خطاب عدم الممانعة بتاريخ  28مايو  ،2020لمصرف أي بي سي
بتمديد نشاط صناعة السوق من قبل شركة سيكو ألسهم المصرف في بورصة البحرين باستخدام

ما يقارب  ٪1من رأس مال المصرف ،وذلك لمدة  12أشهر قابلة للتجديد.

• أصدرت اإلدارة بتاريخ  15يونيو  2020موافقتها 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.

• أصدرت اإلدارة بتاريخ  27أغسطس  2020موافقتها لتمديد نشاط صناعة السوق لمجموعة
البركة المصرفية ش.م.ب من قبل شركة سيكو ش.م.ب (م) ألسهم المجموعة في بورصة

البحرين باستخدام ما يقارب  ٪3من رأس مال الشركة ،وذلك لمدة  12شهر قابلة للتجديد.

مراقبة السوق
خالل العام  ،٢٠٢٠رصد قسم مراقبة السوق  ١٥حالة مشبوهة من خالل تداوالت األسهم في بورصة
البحرين ،وجاءت نتائج التحقيق المبدئي كالتالي :
• احدى عشر حالة مشبوهة تم إغالقها لعدم ثبوت مخالفات عليها .

الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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• أربع حاالت مشبوهة تم تحويلها إلى قسم التحقيق والتنفيذ التخاذ اإلجراءات الالزمة حسب
القوانين واألنظمة المعمول بها.

المتابعة والتنفيذ
• مخالفات وسطاء السوق
أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية إنذا ار رسميا إلحدى شركات الوساطة المرخص لها بتاريخ
 18نوفمبر 2020وذلك لعدم االلتزام بتعليمات حظر التالعب في األسواق المالية وباألخص

المادة  MAM-3.10.19من

Market

&

Abuse

Market

of

(Prohibition

))” Manipulation Module (“MAM Moduleمن مجلد التوجيهات السادس للمصرف
المتعلق بحظر المعامالت التي يتم فيها إدخال أوامر البيع والشراء في نفس الوقت بنفس السعر
والكمية من قبل أطراف مختلفة ولكن ذات صلة.
• مخالفات مقدمي خدمات األصول المشفرة
أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار بتاريخ  27ابريل  2020إلى أحد مقدمي

خدمات األصول المشفرة وذلك لعدم االلتزام بالمادة ( )61من قانون مصرف البحرين المركزي
المالية

والمؤسسات

لسنة

2006

والمادة ( )CRA-10.3.23من

فصل

األصول

المشفرة ( ))”Crypto-Asset Module (“CRA Moduleمن مجلد التوجيهات السادس

الخاص بأسواق المال من الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي وذلك لتعيين مدقق
حسابات خارجي قبل الحصول على موافقة المصرف.

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار بتاريخ  9يوليو 2020إلى أحد مقدمي خدمات

األصول

المشفرة وذلك

لعدم

االلتزام

بالمادة ( )CRA-14.6.22من

فصل

األصول

المشفرة ( ))”Crypto-Asset Module (“CRA Moduleمن مجلد التوجيهات السادس

الخاص بأسواق المال من الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي وذلك المتعلق بأهمية التزام
المرخص

له

بمتطلبات

المصرف.

كما أصدرت

اإلدارة

انذار

رسمي

بتاريخ

 18نوفمبر 2020إلى أحد مقدمي خدمات األصول المشفرة وذلك لعدم االلتزام بذات
المادة ( )CRA-14.6.22من فصل األصول المشفرة ( Crypto-Asset Module (“CRA
 ))”Moduleوفصل Combating Financial Crime & Anti-Money Laundering
 (“AML”) Moduleالمتعلق بمتطلبات مكافحة غسيل األموال والجرائم المالية من مجلد
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التوجيهات السادس الخاص بأسواق المال من الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي وذلك
المتعلق بإجراءات العناية الواجبة المعززة (.)Enhanced Due Diligence
فرضت إدارة مراقبة األسواق المالية غرامة مالية بتاريخ  18نوفمبر 2020على أحد مقدمي

خدمات األصول المشفرة وذلك لعدم االلتزام بالمادة ( )CRA-4.2.3من فصل األصول
المشفرة ( )Module CRAمن مجلد التوجيهات السادس الخاص بأسواق المال من الدليل
اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي وذلك المتعلق بأهمية التزام المرخص له بتسليم البيانات
المالية السنوية المدققة في الوقت المحدد.
• مخالفات الشركات المدرجة

 االخطار عن عدم االلتزام بمتطلبات التقرير الشهري لملكية االسهم في الشركة المدرجةتم 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 ايام عمل من

تاريخ انتهاء الشهر المعني.
عدد حاالت عدم االلتزام بمتطلبات التقرير الشهري لملكية االسهم في الشركة
المدرجة في عام:

2019

2020

7

4

نسبة التغير
٪-43

 االخطار عن عدم االلتزام بمعايير االفصاح والنشر والق اررات المعنيةتم اصدار رسائل اخطار لـ  28شركات مدرجة لعدم التزامها بمعايير االفصاح والنشر
والق اررات المعنية وذلك على النحو التالي :

معايير االفصاح والنشر والقرارات المعنية

عدد المخالفات

نشر البيانات المالية وااللتزام بالمحتوى المطلوب للبيانات المالية واألخبار الصحفية

5

اإلعالن عن توصية توزيع األرباح السنوية

2

افصاح عن تاريخ اجتماع مجلس اإلدارة أو أي تغيير فيه

14

ابالغ المصرف عن خبر تغيير في ادارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة فو ار واإلفصاح للسوق بهذا

الشأن
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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 عدم االلتزام بمتطلبات طرح األوراق الماليةأصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية رسالة اخطار الى شركة مدرجة بتاريخ  18مارس

 2020متعلقة بعدم االلتزام بالمادة (( OFS-5.1.11من مجلد التوجيهات السادس بشأن

طرح األوراق المالية ،وذلك لعدم تسليم مذكرة االكتتاب الخاصة التكميلية بأسرع وقت ممكن
الى المصرف.

 عدم االلتزام بمتطلبات دليل تعامالت األشخاص الرئيسيين وقواعد السوق التابعة لبورصةالبحرين

أصدرت إدارة مراقبة األسواق المالية بتاريخ  ٢سبتمبر  ٢٠٢٠إنذا ار رسميا الحدى الشركات
المدرجة لعدم االلتزام بمراجعة تداوالت األشخاص المتطلعين بالشكل المطلوب وعدم التقييد

بدليل تعامالت األشخاص الرئيسيين كما هو موضح في قواعد السوق التابعة لبورصة

البحرين.

 -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

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب.

Jan-2020-29

Jan-2020-29

شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب.

Feb-2020-25

Feb-2020-26

مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

Aug-2020-16

Aug-2020-18

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

Aug-2020-16

Sept-2020-2

عمليات السيطرة والدمج واالستحواذ
المصرف األهلي المتحد ش.م.ب وبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع

تقوم اإلدارة بالمراقبة واإلشراف على سير التطورات على العرض المحتمل المتعلق باالستحواذ على

المصرف األهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي.

تمت المصادقة على نتائج تقارير دراسات الفحص النافي للجهالة والتقييم التي تم إعدادها من قبل

المستشارين المتخصصين المعينين من قبل المصرف األهلي المتحد من قبل مجلس إدارة المصرف
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األهلي المتحد في تاريخ  12سبتمبر  ،2019كما وتمت المصادقة على معدل تبادل األسهم على أساس
 2.325581سهم من أسهم المصرف األهلي المتحد مقابل كل سهم من أسهم بيت التمويل الكويتي.
أصدر مصرف البحرين المركزي موافقته على عملية االستحواذ إلى بيت التمويل الكويتي شريطة استيفاء
عدد من المتطلبات المسبقة من ضمنها االلتزام بمتطلبات الفصل الخاص بعمليات االستحواذ واالندماج

من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن المصرف.
تم اصدار المستندات التالية وفقا لمتطلبات الفصل الخاص بعمليات االستحواذ واالندماج من مجلد
التوجيهات السادس الصادر عن المصرف ،وذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة عليهم من

قبل اإلدارة:

• اشعار نية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي المؤكدة في تاريخ  5فبراير  2020إلى مجلس إدارة
المصرف األهلي لتقديم عرض لالستحواذ على  ٪100من األسهم العادية الصادرة والمدفوعة

لمصرف األهلي المتحد عن طريق تبادل األسهم.

• ارسال مستند عرض مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي في تاريخ  24فبراير  2020إلى مجلس
إدارة المصرف األهلي المتحد.

• إرسال مجلس إدارة المصرف األهلي المتحد تعميم متلقي العرض الصادر عنهم ،ومستند العرض
واستمارة القبول والتحويل في تاريخ  16مارس  2020إلى مساهمي المصرف األهلي.

• في ضوء الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد ،)19-وافق مجلس إدارة المصرف
األهلي المتحد بالتنسيق مع بيت التمويل الكويتي ،وبعد حصول بيت التمويل الكويتي على موافقة

مصرف البحرين المركزي على تأجيل إجراءات عرض االستحواذ حتى ديسمبر  ،2020على
اإليقاف المؤقت لتنفيذ إجراءات عرض االستحواذ في دولة الكويت ومملكة البحرين حتى ديسمبر
.2020

العمل الخليجي المشترك
قامت اإلدارة بتمثيل مصرف البحرين المركزي في عدة اجتماعات كما يلي:
• االجتماع االستثنائي للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو ما يعادلهم) بدول مجلس
التعاون الخليجي:

بتاريخ  5ابريل  ،2020شاركت مديرة اإلدارة في االجتماع االستثنائي للجنة رؤساء هيئات

األسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية

"االتصال المرئي" ،وذلك لمناقشة جهود الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس في
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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دعم األسواق المالية بدول المجلس في ظل الظروف الحالية لتفشي جائحة فيروس كورونا
وذلك انطالقا من دور الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس لتعزيز

االستقرار المالي ،والتنوع المالي وتحقيق الشمول المالي ،وحماية المستثمرين والمتعاملين

باألوراق المالية من األعمال غير المشروعة في السوق ،وذلك استنادا لألدوات المتاحة

للجهات المنظمة لألسواق المالية وأدوات السياسات االحت ارزية.
• االجتماع التنسيقي األول لفريق عمل االشراف والرقابة على األسواق المالية التابع للجنة
رؤساء هيئات األسواق المالية:

بناءا على ما اتفقت عليه لجنة رؤساء هيئات االسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول

المجلس في اجتماعها االستثنائي الذي عقد يوم  5ابريل  ،2020عبر االتصال المرئي

لمناقشة تداعيات أزمة كورونا ،شاركت اإلدارة في االجتماع التنسيقي األول لفريق عمل

االشراف والرقابة على األسواق المالية التابع للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية بتاريخ 14
ابريل  2020وتمت مناقشة آخر الخطوات والتدابير التي قامت بها الجهات المنظمة
لألسواق المالية بدول المجلس للحد من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد .19

• االجتماع العشـرين للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو ما يعادلهم) بدول مجلس
التعاون الخليجي:

بتاريخ  29يونيو  ،2020شاركت مديرة االدارة ،في االجتماع العشرين للجنة رؤساء هيئات

األسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،المنبثقة عن اللجنة الو ازرية

لألسواق المالية بدول المجلس ،والذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي .وتضمن جدول
أعمال اللجنة ،عددا من الموضوعات ،منها خطة العمل التنفيذية لتطبيق الترخيص البيني
لصناديق

االستثمار

بدول

المجلس " "Passportingوآلية

تنفيذه

والبرنامج

الزمني لذلك ،وخارطة الطريق لتنفيذ أهم المبادرات لتحقيق التكامل بين أسواق المال بدول
المجلس .ناقش االجتماع كذلك ورقة عمل مقدمة من قبل هيئة أسواق المال في دولة الكويت

بشأن اإلجراءات الخاصة بتطوير نموذج أعرف عميلك  KYCالموحد ،وقاعدة البيانات

الموحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

• االجتماع السادس لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس:

تنفيذا لقرار لجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون في

اجتماعها العشرين المنعقد في تاريخ  29يونيو  ،2020عقد فريق عمل استراتيجية تكامل
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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األسواق المالية بدول المجلس اجتماعه السادس في تاريخ  20يوليو  2020عبر االتصال
المرئي حيث تم االتفاق على إعداد مسودة التفاقية/إطار تنظيمي للترخيص البيني لصناديق
االستثمار والخدمات التابعة لها.

• االجتماع السابع لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس:

كما انه عقد فريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس اجتماعه السابع في

تاريخ  27أغسطس  2020عبر االتصال المرئي .حيث ناقش الفريق مسودة االتفاقية /إطار
تنظيمي للترخيص البيني لصناديق االستثمار والخدمات التابعة لها.

• االجتماع الحادي والعشـرين للجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو ما يعادلهم) بدول
مجلس التعاون الخليجي:

كما انه عقدت لجنة رؤساء هيئات األسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية اجتماعها الحادي والعشـرين عــن طريــق تقنيــة االتصال المرئــي في

تاريخ  21سبتمبر  .2020وتضمن جدول أعمال اللجنة ،عددا من الموضوعات ،منها خطة
العمل

التنفيذية

لتطبيق

الترخيص

البيني

لصناديق

االستثمار

بدول

المجلس " ،"Passportingوخارطة الطريق لتنفيذ أهم المبادرات لتحقيق التكامل بين أسواق
المال بدول المجلس .ناقش االجتماع كذلك الخطة التنفيذية للحمالت المشتركة للتوعية

االستثمارية بالجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس وموضوع تطوير نموذج أعرف
عميلك  KYCالموحد ،وغيرها من مواضيع ،واتخذ بشأنها الق اررات الالزمة واستعرض آخر
المستجدات والتطورات في األسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها.
• االجتماع التاسع للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة لألسواق المالية
بدول المجلس:

كما انه عقدت اللجنة الو ازرية لرؤساء مجالس إدا ارت الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول

المجلس اجتماعها التاسع في تاريخ  22سبتمبر  2020عبر االتصال المرئي .وتضمن
جدول أعمال اللجنة ،عددا من الموضوعات ،منها خارطة الطريق للمبادرات واألوليات التي
ستساهم في تعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس ،ورؤية األمانة العامة

بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال تكامل األسواق المالية (بما فيها الترخيص

البيني لصناديق االستثمار ،توحيد إجراءات مبدأ اعرف عميلك ،والتشجيع على اإلدراج
المزدوج ..الخ).
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• االجتماع الثامن لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس:

عقد فريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس اجتماعه الثامن في تاريخ

تاريخ  1نوفمبر ،2020عبر االتصال المرئي وتم االتفاق على إعداد مسودة إلطار تنظيمي
عام

للترخيص

البيني

للمنتدات

واألدوات

االستثمارية

بشكل

إلى مسودة اإلطار التنظيمي للترخيص البيني للصناديق الخاصة والعامة

عام

واقتراح

باإلضافة

برنامج

زمني لتنفيذ المبادرات واألولويات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال
بدول المجلس.

• المؤتمر السنوي الـ  45للمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية (:)IOSCO

شاركت اإلدارة بالنيابة عن المصرف بصفته عضو في المنظمة الدولية لهيئات األوراق

المالية ( )IOSCOفي المؤتمر السنوي الـ 45للمنظمة عبر االتصال المرئي ،والذي امتدت

فعالياته وورش العمل الخاصة به على مدى الفترة  9الى  18نوفمبر  ،2020لمناقشة
ومعالجة القضايا التي تواجه الجهات الرقابية لألسواق المالية من حول العالم.
• االجتماع التاسع لفريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس:

عقد فريق عمل استراتيجية تكامل األسواق المالية بدول المجلس اجتماعه التاسع في تاريخ 9

ديسمبر  ،2020عبر االتصال المرئي وتم االتفاق على عقد اجتماعات مكثفة قبل نهاية
شهر فبراير  2021للفنيين المختصين بالصناديق والمختصين القانونين بالجهات المنظمة

لألسواق المالية بدول المجلس لالنتهاء من مسودة اإلطار التنظيمي للترخيص البيني

للصناديق الخاصة والعامة بين الجهات المنظمة لألسواق المالية بدول المجلس باعتبارها
أحد المالحق لمسودة االطار التنظيمي العام للترخيص البيني للمنتجات واألدوات االستثمارية
بشكل عام.

• فريق التوعية المالية ألسواق المال الخليجية:

عمال بالق اررات التي تم التوصل إليها من قبل لجنة رؤساء هيئات األسواق المالية بدول

مجلس التعاون الخليجي ،شارك أعضاء من قسم البحوث وحماية المستثمر في الفريق الذي
تم تشكيله بهدف إقامة حمالت توعوية لزيادة الوعي لدى المستثمرين .وقد اجتمع الفريق

المعني ثالث مرات في عام  2020وأصدر حملته األولى في تشرين الثاني/نوفمبر.2020
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إدارة مراقبة المؤسسات المالية
تشتمل مهام إدارة مراقبة المؤسسات المالية على مراقبة عدد من المؤسسات المالية ،وهي شركات
االستثمار الفئات  1و 2و 3وشركات الصرافة ومقدمي خدمات العهد 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 قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية باإلضافة إلى األنظمة المتعلقة بتلك

الشركات من خالل مجلد التوجيهات ال اربع والخامس.

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

واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام  2020نهجها 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.

التعاميم
أصدر مصرف البحرين المركزي في  11مارس  2020التعميم رقم EDFIS/C/022/2020 .موجه

إلى جميع المرخص لهم يطالبهم باتباع تعليمات التعقيم الصادرة عن و ازرة الصحة لمكافحة فيروس
كورونا (كوفيد .)19-
باإلضافة إلى ذلك ،أصدر مصرف البحرين المركزي بتاريخ  18مارس  2020التعميم رقم.
 EDFIS/C/025/2020للشركات اإلستثمارية ومقدمي خدمات العهد ،ومقدمي الخدمات االدارية
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وشركات الص ارفة والمكاتب التمثيلية للشركات االستثمارية ،وذلك لحث المرخص لهم بالتأكد من جاهزية
خطة استم اررية األعمال الخاصة بهم ،وتزويد المصرف بموجز عن الخطة ،باإلضافة إلى التدابير

المتخذة لضمان عدم انقطاع العمليات أثناء جائحة كوفيد – .19

عالوة على ذلك ،أصدر المصرف في  19مارس  2020التعميم رقم  ،EDFIS/C/025/2020والموجه

لشركات الصرافة ،بشأن متطلب إتخاذ إجراءات تعقييم األوراق النقدية ،حفاظا على صحة وسالمة

المواطنين والمقيمين.
أصدر مصرف البحرين المركزي في  24مارس  2020التعميم رقم ، EDFIS/C/028/2020 .موجه
للشركات اإلستثمارية (الفئة  1و )2ومقدمي خدمات العهد  ،فيما يتعلق بمتطلبات تثمين العقارات في

ضوء القرار رقم ( )2الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري .وقد طلب المصرف من لمرخص لهم بالتعامل
بصفة حصرية مع المثمنيين المرخصين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.
كما أصدر مصرف البحرين المركزي في  8أبريل  2020التعميم رقم  ،G/148/2020والموجه إلى
جميع المرخص لهم ،وذلك لتزويدهم بإجراءات احت ارزية إضافية في فترة جائحة  Covid-19بخصوص

اتباع سياسة العمل من المنزل ،وتقليل عدد الموظفين في المكاتب وفي وسائل النقل المشترك التابعة
للمرخص لهم.
أصدر مصرف البحرين المركزي في  13أبريل  2020التعميم رقم ،EDFIS/C/042/2020 .الموجه
إلى شركات االستثمار ومقدمي خدمات العهد  ،إلطالعهم على الندوة عبر اإلنترنت حول مبادئ

وممارسات تقييم العقارات في قطاع الخدمات المالية ،التي نظمتها هيئة التنظيم العقاري وتم عقدها في

معهد البحرين للد ارسات المصرفية.

تحديث القواعد ومجلد التوجيهات
واصلت إدارة مراقبة المؤسسات المالية خالل عام  2020تطوير وتحديث القواعد والقوانين المتعلقة

بالشركات المرخص لها من خالل تحديث اللوائح والقوانين المعمول بها أو استحداث لوائح وقوانين
جديدة.

وقد تم خالل العام البدء ببعض المبادرات وتم إصدار عدد من التحديثات للتوجيهات ،منها ما يلي:
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مجلد التوجيهات الخامس
التطورات في قطاع الشركات المتخصصه
أصدر مصرف البحرين المركزي في يناير  2020ملحق جديد يتعلق بالتعليمات الخاصة بنشر النتائج
المالية للشركات المساهمة العامة.
تم إجراء تعديالت على استمارة الطلب  2الخاصة بطلب حصول موافقة المصرف على المسيطرين،
واالستمارة  3الخاصة بطلب موافقة المصرف على شاغلي المناصب العليا .ومن أهم التعديالت تلك التي
تختص باإلعالن عن عالقتهم باألطراف ذات العالقة ،والتعهد بااللتزام بقونين ولوائح المصرف.

تم تحديث تعريف عضو مجلس اإلدارة المستقل في قائمة المصطلحات في مجلد التوجيهات الخامس في
يوليو  ،2020كما تم إجراء تعديل آخر على التعريف في أكتوبر .2020
عالوة على ذلك ،تم إجراء تعديالت على تعريف المستثمر ذو المالءة وأعضاء مجلس اإلدارة المستقليين
في قائمة المصطلحات.

التطورات في قطاع شركات الصرافة
منذ إصدار الوحدات الخاصة بمرخصي الصرافة في نهاية عام  ،2010استمر القطاع في العمل بما
يتماشى مع توجيهات مصرف البحرين المركزي.
تم إجراء تعديل على وحدة المتطلبات العامة في يناير  ،2020لتغيير مرجع القانون في القسم الخاص

بسجالت المعامالت إلى المرسوم بقانون رقم  54لسنة  2018بإصدار قانون الخاص بالخطابات

والمعامالت اإللكترونية.

باإلضافة إلى ذلك ،تم تحديث وحدة سلوكيات العمل ( )BCفي أكتوبر  2020لتتضمن فصال جديدا
يختص بتقديم الخدمات المالية للجميع دون تمييز.

مجلد التوجيهات السابع
التطورات في قطاع صناديق اإلستثمار الجماعية
استمرت اإلدارة خالل عام  2020بالتأكد من التزام الصناديق االستثمارية المنشأة محليا ،والمصارف
والمؤسسات المالية التي تقوم بتسويق صناديق االستثمار االجنبية ،بمتطلبات مجلد التوجيهات السابع

والذي تم إصداره في ابريل .2012
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وقد قام مصرف البحرين المركزي خالل عام  2020بتسجيل  114صندوقا استثماريا منشأ خارج البحرين
بهدف التسويق في البحرين ،وصندوقين استثماريين محليين.

تعزيز استقرار وسالمة القطاع المالي في مملكة البحرين
واصلت اإلدارة خالل عام  2020مراقبة أداء المؤسسات المالية من خالل أدوات رقابية متعددة ،من

ضمنها دراسة وتحليل التقارير المالية المقدمة من قبل الشركات المرخصة على نحو شهري وفصلي وعقد

االجتماعات الدورية مع إدارات الشركات.

إضافة إلى ذلك ،واصلت اإلدارة مراقبتها لمستويات مالئة رأسمال شركات االستثمار وأداء صناديق
االستثمار الجماعي الخاضعة لرقابتها.
وفي ظل جائحة إنتشار فايروس كورونا ،إتخذ مصرف البحرين المركزي عددا من اإلجراءات لضمان

استم اررية الخدمات المالية للعمالء والحفاظ على سالمتهم .يتضمن ذلك الطلب من المرخص لهم تعقيم

المباني وأوراق العمالت وتحقيق التباعد االجتماعي وتشجيع استخدام البدائل االلكترونية قدر االمكان.

كما قام المصرف بمراقبة أداء المؤسسات العاملة في القطاع المالي ودراسة تأثير الجائحة على ربحيتها
واستمرارها في العمل.

توفير درجة مناسبة من الحماية لمستخدمي النظام المالي
إن حماية عمالء المؤسسات المالية هو هدف رئيسي إلدارة مراقبة المؤسسات المالية ،ويطبق ذلك من
خالل مراقبة المؤسسات المالية وصناديق االستثمار الجماعي.

ولضمان جودة أداء العاملين في مجال الشركات االستثمارية فقد أولت إدارة مراقبة المؤسسات المالية

اهتماما كبي ار لمدى تأهيل العاملين في هذا المجال من حيث المؤهالت التعليمية وسنوات الخبرة المطلوبة،

وذلك تماشيا مع فصل التدريب والكفاءة من مجلد التوجيهات الرابع .وبذلك يتم تقليص مخاطر بيع

األدوات المالية بطرق مضللة للعامة.

إدارة مراقبة قطاع التأمين
قامت إدارة مراقبة التأمين بالمصرف بإخضاع مرخصي التأمين إلى جملة من الخطوات االحت ارزية للتأكد
من متانة واستقرار الوضع المالي لصناعة التأمين وهي:
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• طلب المصرف من شركات التأمين المحلية تزويده بالبيانات المالية األولية واالجتماع االفتراضي
مع 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 أداء المحفظة
االستثمارية لكل شركة.

• مراجعة التقارير الدورية المطلوبة وذلك امتثاال لمتطلبات ولوائح مجلد التوجيهات الثالث وذلك
للتأكد من تطبيق الرقابة المثلى على الشركات المرخصة والتحقق من مدى التزامها بمتطلبات

قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم ( )64لسنة 2006
ومجلد التوجيهات الثالث الصادر عن مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن.

تحديثات على األنظمة ومجلد التامين
• إطالق فصل جديد متعلقا بالتدريب والكفاءة في مجلد التوجيهات الثالث :أصدر مصرف البحرين
المركزي فصال جديدا حول القواعد المتعلقة بالتدريب والكفاءة باإلضافة الى تعديل بعض الفصول

ذات العالقة مثل ‘’) Authorization (AU)’ ‘High-Level Controls (HCفي أغسطس
 ،2020بعد الحصول على مالحظات القطاع على الورقة االستشارية الصادرة بهذا الشأن.

• المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :)17تزامنا مع قرار مجلس المعايير المحاسبة الدولية )(IASB

بتأجيل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" )17عقود التأمين" من  1يناير

 2022الى  1يناير  ،2023قام المصرف بإصدار توجيها لتمديد الجدول الزمني لجميع شركات

التأمين إلعداد تحليل الفجوات ” “Gap Analysisحتى  31ديسمبر  ، 2020وتقديم خطة عمل
معتمدة من قبل مجلس اإلدارة بحلول  31مايو  2021والبدء في تنفيذ المعيار الجديد على أساس

نصف سنوي بدءا من نهاية ديسمبر .2021

حماية المصالح المشروعة لعمالء المرخص لهم والقطاع المالي
قام المصرف في يناير  2020بإصدار ق ار ار بشأن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف
(وثيقة التأمين الشامل) ،لتوحيد سياسة الحد األدنى من المنافع والمزايا التي تغطي احتياجات حاملي
وثائق تأمين ووضع أحكام لحماية حقوق والتزامات كل من المؤمن له وشركات التأمين .ويسمح القرار
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لشركات التأمين بإضافة أحكام أخرى طالما أنها تعزز وتزيد من مزايا التغطية التأمينية الواردة في القرار،
مع مراعاة المصادقة المناسبة.
أصدر المصرف في مارس  2020تعميما يوجه به جميع شركات التأمين للتعامل مع المثمنين المرخص
لهم فقط من قبل "مؤسسة التنظيم العقاري ( ")RERAمن أجل حماية حقوق كل من المؤمن والمؤمن له
وضمان االمتثال لمعايير البحرين للتثمين (.)BVS

تعزيز الشفافية
أصدرت إدارة مراقبة التأمين خالل عام  2020التقرير السنوي لنشاط سوق التأمين لعام  2019وذلك

لرفد المهتمين بصناعة التأمين في البحرين باإلحصائيات الخاصة بأداء المالي لسوق التأمين لعامي

 2018و ،2019وتضمن 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 ارتفعت إلى ما يقارب  287.36مليون دينار بحريني في عام :2018( 2019
 284.02مليون).

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة
توجيهات جديدة الى شركات التامين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي :في إطار جهود ومساعي

المصرف نحو التحول الرقمي في مملكة البحرين وتطوير الخدمات المالية الرقمية من أجل تحسين
الخدمات المقدمة للعمالء وحملة وثائق التأمين الصحي لدى زيارتهم لمقدمي خدمات الرعاية الصحية

التابعة لهم  ،حيث حرص المصرف على اصدار توجيهات جديدة تهدف لتحويل عملية تقديم مطالبات
التأمين الصحي بطريقة إلكترونية ” “fully digitalizedمن قبل حملة وثائق التأمين لدى زيارتهم لمقدمي
خدمات الرعاية الصحية دون الحاجة لحمل أي تقارير أو استمارات مطبوعة أثناء الزيارة.

التحول الرقمي المالي
• تقديم التقارير االحترازية الدورية :كجزء من المبادرات المستمرة للمصرف نحو الرقمنة المالية

وتطوير الخدمات المالية الرقمية في مملكة البحرين  ،أصدر المصرف توجيها جديدا في يناير

 2020يطلب فيه من جميع شركات التأمين و شركات وساطة التأمين تقديم التقارير االحت ارزية

الدورية في شكل إلكتروني ومن خالل نظام  ESRADفقط.
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• التقديم اإللكتروني الستمارة األشخاص المعتمدين (االستمارة رقم :)3أكمل المصرف تشكيل النظام
الجديد والذي سيتم من خالله تقديم استمارة أعضاء مجلس اإلدارة والوظائف التنفيذية (االستمارة

رقم )3إلكترونيا وبحسب المتطلبات المنصوص عليها في مجلد التأمين الثالث .وفي سبتمبر ،2020
تم إخطار جميع شركات التأمين المرخص لهم باستخدام النظام اإللكتروني الجديد من اجل تقديم هذه

االستمارات الكترونيا.
كوفيد 19-
استمررية العمل :أصدر المصرف تعميما في مارس  2020لجميع شركات التأمين المرخص
ا
إجراءات

لهم للتأكد من اعتماد وجاهزية الخطط الخاصة بأعمالهم “Business Continuity and Disaster

” ،Plansمع إحاطة المصرف بالترتيبات والخطط المعتمدة في هذا الشأن.

تداعيات  :COVID-19في يوليو  ،2020قام المصرف بجمع البيانات اإلحصائية من جميع شركات

التأمين المرخص لها من أجل قياس آثار تداعيات وباء  COVID-19على عمليات قطاع التأمين

(بشكل أساسي على األقساط والمطالبات).

إدارة االستقرار المالي
واصلت إدارة االستقرار المالي في عام  2020إجراء البحوث والتحليالت بشأن القضايا المتعلقة
باالستقرار المالي كما واصلت اإلدارة أداء المهام األساسية التالية:

• إجراء البحوث المختلفة والتي تتركز على آثار جائحة كورونا  COVID-19على االقتصاد
والقطاع المالي المصرفي وأهمية التطرق إلى:

 -التداعيات على القطاع المصرفي واالستقرار المالي

 السياسات االحت ارزية الكلية والتدابير الرقابية والتنظيمية التي قام بها المصرف والقطاعالمصرفي للتخفيف من آثار التداعيات المالية على مستهلكي الخدمات المالية.

 المتطلبات الرقابية واالحت ارزية ،ومنظومة إدارة المخاطر ،واختبارات األوضاع الضاغطةالكلية والجزئية ،وخطط استم اررية العمل ،وخطط اإلنعاش ،والتقنيات المالية الحديثة،
والشمول المالي الرقمي لتعزيز االستقرار المالي.

 إستراتيجيات دعم التعافي االقتصادي واستمرار إجراءات الدعم االقتصادي في مرحلة ما بعدالجائحة.
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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 (International Weekly

.)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 مصرف 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.

• تطوير إصدارات أسبوعية وشهرية لبيانات نقاط البيع.
• تطوير تقرير االستقرار المالي النصف سنوي والذي ينشر في شهر مارس وسبتمبر من كل عام
ليكون أكثر شمولية من خالل:

 تغطية التطورات في القطاع المالي غير المصرفي كقطاع التأمين وأسواق رأس المال تطوير الفصول المتعلقة بالتكنولوجيا المالية الحديثة ) (Fintechوالشمول المالي (Financial) Inclusionوالمخاطر السيبرانية (Cyber Risk).

 -التركيز على تداعيات فيروس كورونا على القطاع المصرفي واالستقرار المالي.
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• االستمرار في تطوير اختبارات الضغط لتعزيز إدارة المخاطر للقطاع المصرفي وتقدير المخاطر

المحتملة .وتجرى اختبارات الضغط على القطاعات المصرفية المختلقة والمصارف المحلية ذات

األهمية النظامية ).(DSIBs

• االستمرار بتنفيذ توصيات البرنامج الخاص بتقييم القطاع المالي في مملكة البحرين (Financial

) Sector Assessment Program-FSAPالذي عقد في عامي  2016و 2017حيث تقوم

اإلدارة بالتنسيق مع بعثة صندوق النقد الدولي والعمل مع إدا ارت المصرف األخرى لمتابعة كافة

المتطلبات المتعلقة بالبرنامج .

 العمل على تطوير إطار السياسة االحت ارزية الكلية لمصرف البحرين المركزي مع لجنة االستقرارالمالي.

 االستمرار في تطوير أنظمة اإلنذار المبكر للتنبؤ بأداء القطاع المالي سواء على المستوى الفرديأو الكلي.
• يعمل قسم مراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات في إدارة االستقرار المالي علـى ضـمان كفـاءة ون ازهـة
البنية التحتية المالية والمدفوعات لتخصيص الموارد بمثالية في االقتصاد.

• كما يعمل علـى ضـمان تطبيـق مبـادئ البنيـة التحتيـة للسـوق الماليـة ) (PFMIعلـى البنيـة التحتيـة الماليـة
وأنظمة الرفع وإدارة المخاطر.

ويعمل قسم اإلشراف ومراقبة البنية التحتية المالية والمدفوعات على اإلشراف والمراقبة كالتالي:
 .1المراقبة والرصد الميداني في الموقع وخارجه ()Off-site and On-site Monitoring

 .2تحديث دوري ومستمر لقاعدة بيانات معلومات األنظمة المندرجة تحت إشراف ومراقبة القسم.

 .3إعداد العديد من التقارير التحليلية التي تقدم بصورة دوريـة مـن خـالل دمـج البيانـات أو المعلومـات

التــي يــتم جمعهــا مــن المصـادر المختلفــة وتفســيرها فــي طـرق عــرض ورســومات توضــيحية متعــددة
من أجل فهم ورصد باإلضافة إلى حل وتحسين وتعزيز البنيـة التحتيـة الماليـة والمـدفوعات باألخـذ

بالنظر إلى المخاطر المعنية.

 .4التقييمـا الدوريـة للبنيـة التحتيـة الماليـة ونظـم المـدفوعات فـي االقتصـاد وتحديـد المالحظـات الهامـة
لالختالفــات فــي التقييمــات الذاتيــة مــن قبــل البنيــة التحتيــة الماليــة ومشــغلي البنيــة األساســية الماليــة
والمشاركين في منظومة المدفوعات.

 .5تطوير والعمل على عـدد مـن اآلليـات لضـمان مراقبـة دقيقـة وشـاملة لمختلـف م ارحـل وأجـزاء البنيـة
التحتية المالية والمدفوعات.
الفصل  :2تطويراألنظمةالتشريعيةوالرقابية
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 .6اســتمرار مختل ـف صــور الرقابــة التعاونيــة المتمثلــة فــي التعــاون مــع اإلدارات والوحــدات واألقســام
األخــرى داخــل مصــرف البحـرين المركــزي باإلضــافة إلــى الهيئــات التنظيميــة داخــل مملكــة البحـرين
وغيرهــا فــي جمي ـع انحــاء العــالم لتلبيــة احتياجــات المســتخدمين واالقتصــاد فــي مجــال أدوات الــدفع
والبنـى التحتيــة الماليــة السـيما إلــى تعزيــز التنسـيق بــين الجهــات المتعـددة لضــمان عــدم حــدوث أي

تعارض.

 .7دعم ومراقبة المشاريع الجديدة في مجاالت البنيـة التحتيـة الماليـة والمـدفوعات وابتكـارات الـدفع فـي
مملك ــة البحـ ـرين وم ــن أب ــرز ه ــذه المش ــاريع القادم ــة :الخ ــدمات المصـ ـرفية المفتوح ــة (

Open

 )Bankingوالش ــيكات االلكترونيـ ــة ( )e-Chequesحي ــث إن دور قس ــم مراقب ــة البنيـــة التحتيـــة

المالية والمدفوعات دور جوهري في المراقبـة واالشـراف علـى هـذه األنظمـة بـاألخص عنـد انضـمام
جهات ومؤسسات مالية جدد في منظومة المدفوعات مثل مزودي خدمة الدفع ،مـزودي الـدفع مـن

الطرف الثالث ،الخدمات المساعدة ومزودي الخدمات المساعدة.

 .8متابعة دائمة لمواكبة التطورات اإلقليمية والعالمية في مجال البنى التحتية المالية وأنظمة الدفع.

 .9تقــديم الــدعم واالستشــارات لألقســام واإلدا ارت األخــرى فــي مصــرف البح ـرين المركــزي بمــا يتعلــق
بالبنية التحتية المالية ،نظم الدفع إضافة إلى تكنولوجيا الدفع واالبتكار.
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التراخيص الجديدة
قام مصرف البحرين المركزي في عام  2020بالموافقة على منح  4مؤسسات مرخصة جديدة و2
أشخاص مقيدون جدد لمزاولة مختلف االنشطة المالية في مملكة البحرين ،مقابل  12مؤسسة مرخصة
جديدة و 2أشخاص مقيدون في عام  .2019كما بلغ العدد اإلجمالي للرخص الممنوحة لمزاولة الخدمات

المالية  370رخصة وأشخاص مقيدون حتى نهاية شهر ديسمبر  2020مقارنة بـ  381رخصة وأشخاص
مقيدون ممنوحة حتى نهاية ديسمبر .2019

هذا وقد تنوعت التراخيص الممنوحة ،والصادرة لمختلف القطاعات المالية ،كما هو مبين في القائمة ادناه:
العهدة – الفئة ب.
 )1شركة كي .بي .تي .فيديشري سيرفيسز ذ.م.م - .أمين ُ
 )2شركة الدار كابيتال ش.م.ب (م) – شركة استثمار فئة  1وفقا للمبادئ اإلسالمية.

 )3شركة مدى لوساطة التأمين وإعادة التأمين ذ.م.م  -وسطاء التأمين عبر المنصات االلكترونية.
 )4سي ان مينا ش.م.ب(.مقفلة) – خدمات األصول المشفرة الفئة .2

األشخاص المقيدون الجدد:

 )1السيد تشاند ار كازنوبيس – خبير أكتوري.
 )2السيد كولين باتيل  -خبير أكتواري.

وقد تصدرت األنشطة المتخصصة قائمة التراخيص الصادرة في عام  ،2020كما هو مبين في الرسم

البياني:

الزيادة في التراخيص الجديدة حسب القطاع

الفصل  :3تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي
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وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار
البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية
أصدر مصرف البحرين المركزي في مايو  ،2017إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory

) Sandbox Frameworkوأصدر المصرف في يونيو  2017قرار رقم ( )39لسنة  ،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 داخليا وخارجيا بشأن تعريف الشركات

واألفراد بإطار عمل البيئة الرقابية التجريبية وشرح عملية تقديم الطلب ،حيث استلم المصرف حتى تاريخه

 101طلبا لالنضمام للبيئة الرقابية التجريبية خالل العام  2020وذلك على النحو اآلتي:

• الموافقة على  11طلبا ،بعد أن تم دراستها ومناقشتها في لجنة فحص طلبات البيئة الرقابية
التجريبية للتكنولوجيا المالية ،كما أن لدينا  5طلبات قيد الدراسة.

• رفض  6طلبات لعدم استيفائهم للمتطلبات المنصوص عليها ضمن إطار البيئة الرقابية
التجريبية.

• إلغاء  3طلبات بناء على رغبة المتقدمين بالطلب.
ومنذ إطالق البيئة الرقابية التجريبية وحتى تاريخه تم تخريج  7شركات بعد أن أنهوا بنجاح مرحلة البيئة

الرقابية التجريبية ،وهما:

 .1شركة بوابة ترابط المندرجة تحت شركة المؤيد للتكنولوجيا
 .2شركة ”“Rain Financial

 .3شركة ”“Belfrics Middle East W.L.L.
 .4شركة ”“Sprinklexchange
 .5شركة ”“Basket FZE

 .6شركة ”“Arabianchain
 .7شركة ”“Braxtone
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كجزء من تطوير النظام المالي في مجال التكنولوجيا المالية واالبتكار ،تم تنفيذ عدة مشاريع خالل عام
 2020من أجل وضع اللوائح المناسبة في مجال التكنولوجيا المالية واالبتكار:

”“Open Bankingالخدمات المصرفية المفتوحة
أطلق مصرف البحرين المركزي إطار العمل للخدمات المصرفية المفتوحة “ Bahrain Open Banking
 ”Frameworkفي  28أكتوبر  .2020وفي هذا السياق أصدر المصرف معايير وتوضيحات لتطوير

الخدمات المصرفية المفتوحة .هذه المعايير والتوضيحات ستساعد المصارف واألطراف الثالثة على توفير
الخدمات بمستويات عالية.

” “Finhub973إطالق بيئة تنظيمية رقمية لمملكة البحرين
أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار بيئة تنظيمية رقمية لمملكة البحرين " "FinHub973بالش اركة
مع مؤسسة فنتك جالكسي كشريك تقني ،ستمكن هذه البيئة الرقمية الربط بين المؤسسات المالية

والمصرفية في المملكة مع شركات الفنتك من جميع أنحاء العالم من خالل تقنية ال" ،"Open APIsحيث
سيسمح ذلك للشركات باختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة من خالل منصة رقمية مركزية .وتستمر
الوحدة بالعمل عن كثب مع مؤسسة فنتك جالكسي الى جانب الشركاء االستراتيجيين لتطوير البيئة

التنظيمية الرقمية " ،"FinHub973حيث من المتوقع أن يتم إطالق الوظائف التشغيلية األساسية ل

 FinHub973بحلول نهاية عام  2020وسيتم استكمال جميع الوظائف التشغيلية للمنصة بحلول الربع

األول من العام .2021

إطالق ورشة عمل رقمية لقطاع التأمين في البحرين
قامت الوحدة بتشكيل فريق مكون من وحدة التكنولوجيا المالية في المصرف وأعضاء من مجلس التنمية

االقتصادية ) ،(EDBوتناولت اإلجراءات المطلوبة لنتائج آثار جائحة فيروس كورونا  ،COVID-19على
القطاع المالي وذلك بالعمل الى تسريع التحول المالي الرقمي في المملكة ،ألهمية قطاع الفنتك في الفترة

القادمة على الصعيد المحلي والعالمي .ومن هذا المنطلق ،قامت وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار في
مصرف البحرين المركزي بعقد مجموعة من االجتماعات مع مجلس التنمية االقتصادية وعدد من شركات

التأمين المرخصة من قبل المصرف ،لتقييم الوضع الحالي لقطاع التأمين المحلي ولتسليط الضوء على
نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي يواجه هذا القطاع ،كما أطلقت الوحدة بالشراكة مع مجلس

التنمية االقتصادية ورشة عمل مع ممثلي قطاع التأمين في  6ديسمبر  ،2020مكنت من حصد نقاط
الفصل  :3تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي
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الضعف والتحديات المشتركة التي تواجه شركات التأمين في البحرين .ستتابع الوحدة في وضع خطة
عمل لدفع قطاع التأمين نحو االبتكار والتحول الرقمي والتي ستشرف عليه الوحدة في عام .2021

 Cross-border sandbox testingمن خالل "الشبكة العالمية لالبتكار المالي"
انضم المصرف ،ممثال بالوحدة ،في منصة اختبار الحلول التجريبية عبر الحدود (cross-border
) ،sandbox testingمن خالل "الشبكة العالمية لالبتكار المالي" ” ،“GFINحيث تمكن هذه المنصة

الشركات الختبار وتجربة منتجات ونماذج أعمال مبتكرة للقطاع المالي في أكثر من بلد .حيث تم فتح
باب تقديم الطلبات للشركات في  29أكتوبر  2020وسيكون باب تقديم الطلبات مفتوحا حتى  31ديسمبر

 .2020وتأتي مشاركة المصرف في هذه المنصة الى جانب  23مؤسسة رقابية أخرى من عبر 5

قارات.

آليات تطوير العملية الرقابية عن طريق التكنولوجية التنظيمية )(RegTech and SupTech
تواصل الوحدة

دراسة

آليات

تطوير

العملية الرقابية عن طريق التكنولوجية التنظيمية

ير يسلط الضوء على مبادرات عدد من
) .(RegTech & SupTechكما وقامت الوحدة بإعداد تقر ا

الدول في مجال التكنولوجيا التنظيمية ) (RegTech & SupTechمن أجل االستفادة من تجارب هذه

الدول ومواصلة تطوير وتعزيز العملية التنظيمية لمصرف البحرين المركزي.

كما وانضمت الوحدة من خالل "الشبكة العالمية لالبتكار المالي" ” “GFINالى فريق العمل المخصص

لدراسة تطوير العمليات الرقابية عم طريق التكنولوجيا التنظيمية في .GFIN

توجيهات حول منصات تداول األصول الرمزية )(Tokenized Assets
تعمل الوحدة بالتعاون مع إدارة مراقبة أسواق رأس المال على إعداد دراسة مبدئية لوضع مسودة توجيهات

خاصة لترخيص مشغلي منصات تداول األصول الرمزية ”.“Tokenized Assets

المصارف الرقمية ”“Digital Banks
قامت الوحدة بإعداد وعرض دراسة مبدئية لوضع مسودة توجيهات خاصة لترخيص المصارف الرقمية
” .“Digital Banksوبناء على الدراسة ،قامت الوحدة بالتنسيق مع وحدة السياسات الرقابية في وضع

مسودة توجيهات خاصة لترخيص المصارف الرقمية.
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الدراسات والمشاريع القائمة
فيما تعكف الوحدة حاليا على دراسة بعض المشاريع ذات االهمية ومنها ما يلي:

• قامت الوحدة بإعداد وعرض دراسة حول "العمالت المشفرة المستقرة" ” “Stable Coinsومدى
تأثيراتها المحتملة على قطاعنا المالي وتنتظر الوحدة التوجيهات للبت في الخطوة المقبلة بهذا

الخصوص.

• تعكف الوحدة في تحديث التوجيهات الخاصة بالبيئة الرقابية التجريبية بما يتعلق بالمتطلبات
الرقابية لشركات البيئة الرقابية التجريبية.

• تستعد الوحدة مع  ،Fintech Galaxyإلطالق النسخة الكاملة من  .FinHub 973وتعمل
الوحدة باستمرار على إيجاد طرق لتحسين النظام األساسي.

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

• تعمل الوحدة في التنسيق مع إدارة االستقرار المالي على إعداد جدول إحصاءات يخص مجال
التكنولوجيا المالية للمملكة.

عضوية اللجان الدولية /فرق العمل
 تمثل الوحدة المصرف كعضو في فريق العمل الدائم للتقنيات في مجال القطاع المالي بدولمجلس التعاون الخليجي.

 تمثل الوحدة المصرف كعضو فعال ورئيسي في مبادرة "الشبكة العالمية لالبتكارالمالي "(’.)Global Financial Innovation Network – ‘GFIN

 تمثل الوحدة المصرف كعضو في مجموعة التقنيات المالية الحديثة التابعة لصندوق النقد العربي. تم تعيين رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار في المصرف كعضو في "لجنة المرأة في مجالالتكنولوجيا المالية" من قبل المجلس األعلى للمرأة .وسيركز عمل اللجنة على المساهمة في

تنفيذ أولويات المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجال التكنولوجيا المالية وعلوم المستقبل.

 شاركت الوحدة كعضو في فريق العمل لمشروع استراتيجية التحول الرقمي لمصرف البحرينالمركزي.

المشاركات في المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية
في مبادرة لتطوير التكنولوجيا المالية داخل مملكة البحرين من خالل االطالع على خبرات الدول األخرى
ولمشاركة تجارب مملكة البحرين في هذا السياق ،شاركت الوحدة في عدة مؤتمرات وورش عمل (عبر

االنترنت).
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أنظمة المدفوعات
نظام المدفوعات والتسويات ()SSS & RTGS
بلغ مجموع التحويالت المصرفية عن طريق نظام الدفع اآلني ( )RTGSخالل عام 278,212 ،2020

عملية أي بمعدل يومي بلغ  1,122عملية تحويل بمبلغ  67.7مليار دينار أي بمعدل يومي بلغ 273.1

مليون دينار بحريني موزعة على النحو التالي:

• بلغ عدد التحويالت المصرفية بين المصارف التجارية من خالل النظام المذكور أعاله 36,096
عملية تحويل بمبلغ  62.512مليار دينار بحريني.

• كما بلغ عدد تحويالت الزبائن من خالل هذا النظام أيضا  242,116عملية تحويل بمبلغ 5.23
مليار دينار بحريني.

• بلغ مجموع الرسوم الواردة من المصارف األعضاء في  RTGSو( SSSرسوم المعامالت
ورسوم العضوية السنوية)  357,385دينار بحريني في عام .2020

• وبلغ مجموع عدد العمليات المصرفية من خالل نظام تسوية األوراق المالية (2,667 )SSS
عملية تحويل بمبلغ  14.735مليار دينار بحريني أي بمعدل يومي بلغ  11عملية وبمعدل يومي

بلغ  59.417مليون دينار بحريني خالل عام .2020

المقاصة
بلغ عدد الشيكات المتداولة من خالل شركة بنفت البحرين لعام  2,331,423 ،2020شيك بمعدل يومي
بلغ  9,401بمبلغ  7.266مليار دينار بحريني بمعدل يومي بلغ  29.3مليون 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  2020ما مجموعه
 19,273,841عملية بمعدل يومي بلغ  52,661عملية سحب تقريبا بمبلغ  1.644مليار دينار بحريني

أي بمعدل يومي بلغ  4.491مليون دينار بحريني.
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نظام التحويالت المالية اإللكتروني ( )EFTSباإلضافة لنظام عرض ودفع الفواتير اإللكتروني

()EBPP

• بلغ عدد عمليات تحويل  Fawri+في عام  2020ما مجموعه  47,468,505عملية بقيمة
إجمالية بلغت  2.245مليار دينار بحريني .كما بلغ المتوسط اليومي لعمليات Fawri+
191,405عملية بمتوسط قيمة يومية بلغت  9.053مليون دينار بحريني.

• وقد بلغ عدد عمليات  Fawriفي عام  2020ما مجموعه  8,704,680عملية بقيمة إجمالية
بلغت  13.401مليار دينار بحريني .كما بلغ المتوسط اليومي لعمليات  35,100 Fawriعملية
بمتوسط قيمة يومية بلغت  54.035مليون دينار بحريني.

• كما بلغ عدد عمليات  Fawateerفي عام  2020ما مجموعه  13,400,786,645عملية

بمبلغ إجمالي قدره  463.366مليون دينار بحريني .كما بلغ المتوسط اليومي

لعمليات  54,035,430 Fawateerعملية بمتوسط قيمة يومية بلغت  1.868مليون دينار
بحريني.

نظام آفاق للمدفوعات
نظام المدفوعات "آفاق" المقدم من شركة المدفوعات الخليجية ،هو منصة مدفوعات إقليمية مشتركة تربط

بين أنظمة التسويات اإلجمالية اآلنية الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
حيث يتم تنفيذ المعالجة الفورية للحواالت المتبادلة بين دول المجلس نهاية اليوم بما في ذلك التسويات

اإلجمالية .يتضمن نموذج "آفاق" التشغيلي في مرحلته األولى خدمات متعددة للتحويالت بعمالت دول

المجلس ،وفي المرحلة الثانية سيتم إدراج عمالت أخرى ضمن خدمات "آفاق" مثل الدوالر األمريكي
واليورو ،مما يمكن من معالجة نسبة كبيرة من المدفوعات العابرة للحدود.

أما بالنسبة للمشاركين في نظام آفاق فهم مؤسسات النقد والمصارف المركزية بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي ،المؤسسات المالية في دول المجلس والمشاركة في أنظمة المدفوعات المحلية هذا

وباإلضافة إلى فروع المؤسسات المالية سواء كانت تابعة لشركات خليجية أو أجنبية والتي تلتزم وتطبق

شروط المشاركة وتكون مشاركة بنظام التحويالت المركزي.
الفصل  :3تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي

68

التقرير السنوي 2020

مصرف البحرين المركزي

يساهم وجود نظام مدفوعات موحد عبر دول مجلس التعاون في تحقيق العديد من المنافع االقتصادية

أهمها دعم نمو التجارة واالستثمارات بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي كما يشكل رافدا من روافد

التنوع االقتصادي ،كما يساهم في دعم وتعزيز الثقة في التعاون االقتصادي لدول مجلس التعاون

الخليجي ،هذا وباإلضافة إلى تناغم وتكامل السياسات المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

أطلق نظام آفاق للمدفوعات بتاريخ  10ديسمبر  2020مع مصرف البحرين المركزي والمصرف المركزي
السعودي كأول مشاركين في النظام .كما يجدر بالذكر أن مصرف البحرين المركزي قام بإجراء أول
عملية تحويل في نظام آفاق.

إصدار النقد
استمرت اإلدارة بعملية العد والفرز واإلتالف المباشر لألوراق النقدية الغير صالحة للتداول بواسطة آالت

العد والفرز واإلتالف ،حيث بلغت كمية اإلتالف خالل عام2020م  124,588,055دينار بحريني
لجميع اإلصدارات النقدية البحرينية.
بلغ مجموع اإليداعات من األوراق النقدية والمسكوكات المعدنية من قبل بنوك التجزئة العاملة في مملكة

البحرين خالل عام 2020م  1,117,025,500دينار بحريني ،كما بلغ مجموع السحوبات لألوراق
النقدية والمسكوكات المعدنية لنفس الفترة  1,175,069,540دينار بحريني.

بلغ النقد المتداول  745,826,940/-دينار في  31ديسمبر  ،2020حيث تمثل المسكوكات المعدنية -
 22,986,350/دينار واألوراق النقدية  722,840,590/-دينار ،وبلغت قيمة األوراق النقدية المتداولة

(اإلصدار الرابع)  74,780,480/-دينار ،حيث تشكل  ٪10.35من إجمالي األوراق النقدية المتداولة،
بينما بلغت قيمة األوراق النقدية القديمة المتداولة (اإلصدار الثالث)  8,626,635/-دينار أو ما

نسبته .٪1.19
فيما

بلغ

مجموع

األوراق

النقدية المحدثة

من فئة  5و 10و 20دينار في

التداول

بتاريخ  31ديسمبر  639,433,475/- 2020دينار بحريني حيث تشكل  ٪88.46من إجمالي األوراق

النقدية المتداولة.
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أنشأ مصرف البحرين المركزي نظام جديد لتسجل جميع طلبات السحب واإليداع النقدي من قبل مصارف

التجزئة من خالل الشبكة الخارجية لمصرف البحرين المركزي .سيحل النظام الجديد محل النظام اليدوي

الحالي الذي يتطلب تلقي جميع طلبات السحب واإليداع النقدي من المصارف عبر الهاتف.

البرامج التدريبية
واصل مصرف البحرين المركزي خالل العام  2020وضع وتنفيذ السياسات القائمة على تطوير المهـارات

والقــدرات الالزمــة لمــوظفي المصــرف والتنميــة الشــاملة للقطــاعين المص ـرفي والمــالي فــي البح ـرين ،إال أن

الظـروف الراهنــة والمتعلقـة بفيــروس كورونـا (كوفيــد  )19قـد حتمــت إلغـاء معظــم الـدورات والبـرامج الداخليــة
والخارجيــة ،واقتصــر التــدريب علــى الب ـرامج التدريبيــة االلكترونيــة المقدمــة عــن بعــد والتــي بــادر عــدد مــن

المعاهد والمؤسسات المحلية والدولية بتقديمها خالل هذه الفترة.
ولتحقيق هذه السياسة تم ما يلي:

 تنمية مهارات وقدرات موظفي المصرف من خالل االستفادة من برامج معهد البحرين للدراساتالمصرفية والمالية وذلك بتدريب  110موظفين في  88دورة تدريبية في المجاالت المختلفة مثل

اإلدارة المالية والصيرفة االسالمية والمتابعة والتأمين واإلدارة ومهارات الحاسب اآللي.

 تعزيز الكفاءات المهنية والتقنية من خالل ابتعاث  168موظفا إلى  54من البرامج التدريبيةوورش العمل والمؤتمرات المنظمة من قبل منظمات محلية وإقليمية وعالمية 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 والمتابعة واالقتصاد

واالستثمار والتأمين والموارد البشرية والمشتريات والتكنولوجيا المالية وتقنية المعلومات.
 منح فرص التدريب العملي لعدد  19من الطلبة الجامعيين بهدف تأهيلهم لالنخراط في سوقالعمل.
ٍ
موظف ببرنامج تعليم إلكتروني تابع
 االستفادة من التعليم الذاتي عن بعد من خالل تزويد 100لمصرف التسويات الدولية ومختص بالمجاالت المصرفية والمالية.
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مشاريع تقنية المعلومات
تم تنفيذ العديد من المشاريع خالل عام  2020بحسب توجهات الخطة االستراتيجية لتقنية المعلومات،
كمايلي:

إجراء اختبارات اإلختارق للتحقق من وجود ثغرات أمنية
في إطار العمل المستمر لتعزيز أمن وحماية المعلومات ،تعاقدت إدارة تقنية المعلومات مع شركة
متخصصة إلجراء اختبارات االختراق للتحقق من وجود أي ثغرات أمنية عبر جميع البنى التحتية
وتطبيقات أنظمة تقنية المعلومات ،بحيث يمكن تدارك ومعالجة تلك الثغرات على النحو األمثل واالسرع.

وقد قدمت الشركة نتائج االختبار إلى قسم أمن المعلومات بمصرف البحرين المركزي ،والتي تضمنت
قائمة بالثغرات األمنية العالية والمتوسطة والمنخفضة الخطورة .وقد تم معالجة تلك الثغرات وإيجاد حلول

لتعزيز متانة الضوابط األمنية ضد االختراقات ،وأفادت الشركة في تقريرها بأن مصرف البحرين المركزي

يتمتع بمستوى ممتاز في حماية أمن المعلومات.

واتباعا ألعلى معايير أمن المعلومات ،فقد أجرى مصرف البحرين المركزي عدة اختبارات خالل عام
.2020

الخدمات المصرفية المفتوحة
عملت إدارة تقنية المعلومات خالل سنة  2020على إدارة مشروع الخدمات المصرفية المفتوحة وبالتعاون

مع اإلدارات المعنية في المصرف ولجنة الخدمات المصرفية المفتوحة إلنجاز المشروع ،حيث أصدر

صرف البحرين المركزي إطار العمل الخاص بتطبيق الخدمات المصرفية المفتوحة وتدشينه على المنصة

اإللكترونية الخاصة بذلك في نهاية شهر أكتوبر  2020لتسهيل التنفيذ لهذه الخدمات من قبل المصارف
والمؤسسات المالية .ويشمل هذا اإلطار اإلرشادات التشغيلية ومواصفات الواجهة التقنية المفتوحة لبرمجة

التطبيقات ( ،)APIوإطار الحوكمة العام بما فيها المعايير المطلوبة لحماية بيانات العمالء .وستكمل
هذه الترتيبات الجديدة توجيهات المصرف حول هذه الخدمات والتي سبق إصدارها في ديسمبر .2018
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لقد تم تطوير إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة بالتعاون مع شركة استشارية وبالتشاور مع بنوك

التجزئة والمؤسسات المالية األخرى في المملكة .وقد تم تطوير إطار العمل وتصميمه خصيصا لمملكة

البحرين بعد دراسة أفضل الممارسات في الدول المتقدمة بما يحقق الرؤية االستراتيجية للمصرف ،وذلك
بتقديم خدمات أفضل بتكاليف أقل مع خيارات متعددة لعمالء المصارف.

الدراسة اإلستراتيجية الرقمية
فيما يتعلق بـ "مشروع الدراسة االستراتيجية الرقمية" لمصرف البحرين المركزي والذي تم تنفيذه مع شركة

 KPMG Fakhroاالستشارية ،فقد تم إعداد وتقديم دراسة شاملة لمصرف البحرين المركزي تتضمن

نماذج األعمال الناشئة والتي من المتوقع أن تؤثر على القطاع المصرفي ،وعرض التوصيات الالزمة

الستيعابها ،باإلضافة إلى تحديد الموضوعات األساسية التي نتجت بعد الدراسة والتحليل والمقارنة مع
المراكز المالية الرائدة واجراء مقابالت عديدة مع ممثلي القطاع المالي من مختلف الفئات.

كما يتضمن التقرير مبادئ توجيهية مقترحة وأطر تنظيمية الستيعاب نماذج األعمال الحديثة والتقنيات
الناشئة ،وقد تم اإلنتهاء من إعداد خطة لتنفيذ مخرجات الدراسة تشمل جميع النتائج والتوصيات وفقا

لألولوية واألهمية.


مشروع نظام المدفوعات الخليجي (آفاق)
بادر فريق مصرف البحرين المركزي من إنهاء التجهيزات لمتطلبات ربط نظام المدفوعات اآلني

( )RTGSبنظام المدفوعات الخليجي (آفاق) والمبني من قبل شركة المدفوعات الخليجية ،ويعد هذا
النظام جزءا من بنية تحتية إقليمية تعمل شركة المدفوعات الخليجية على تطويرها لتستند عليها نظم

المدفوعات اإلقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون وذلك من خالل توفير نظام تسوية آنية
بين المصارف المركزية الخليجية ،ودعم التعامل بالعمالت المحلية لدول مجلس التعاون ،وتسهيل

عمليات المقاصة والتسويات المالية وتعزيز متطلبات اإلندماج بين األسواق المالية وضمان سرعة إتمام

التحويالت النقدية وخفض تكلفة التحويل على العمالء وتوحيد نسقها  ،باإلضافة لضمان حمايتها بقدر
عال من األمن لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات ،مما يساهم هذا النظام في تعزيز

االستقرار المالي لدول مجلس التعاون الخليجي.
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وقد تم اإلنتهاء من اإلختبارات التجريبية للربط خالل شهر ديسمبر  2020بمشاركة ٍ
كل من مصرف

البحرين المركزي ،المصرف المركزي السعودي ،شركة المدفوعات الخليجية باإلضافة لعدد من مصارف

التجزئة العاملة بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وبناء عليه تم إطالق المرحلة األولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) والتي بدأت في العاشر

من ديسمبر  2020حيث تم تبادل التحويالت المالية ما بين مصرف البحرين المركزي والمصرف

المركزي السعودي بإستخدام نظام المدفوعات الخليجية (آفاق) ،وستنضم قريبا بقية المصارف المركزية
الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.

نظام الحسابات Dynamic 365
تم اإلنتهاء من استبدال نظام الحسابات الحالي ( )ACCPACبنظام جديد ( )Dynamic 365والذي

يواكب أحدث اإلصدارات التقنية ألنظمة الحسابات ،فقد تم البدء بالمشروع مع شركة ( )Global ITSمنذ

منتصف يناير  ،2020حيث تم دراسة متطلبات المشروع إلدارات المصرف ذات الصلة ومن ثم الشروع
في تنفيذ وتطوير النظام بحسب التعديالت المقترحة .كما تم تنظيم ورش العمل التدريبية واالختبارات

التجريبية من قبل مستخدمي النظام.

ترقية خدمات البريد اإللكتروني لموظفي مصرف البحرين المركزي إلى منصة مايكروسوفت 365
تماشيا مع مبادرة "السحابة" والتي أطلقتها حكومة مملكة البحرين الستخدام منصة Microsoft Office

 ، 365نجح فريق تقنية المعلومات بمصرف البحرين المركزي من نقل جميع خدمات البريد اإللكتروني

لموظفي المصرف إلى  ، Office 365كما يقوم الفريق تدريجيا بإضافة أدوات وميزات أخرى مثل
 Microsoft Teamsو  OneDriveو  SharePointوالتي ستعزز من خبرة وكفاءة عمل موظفي

مصرف البحرين المركزي.
عالوة على قام فريق أمن المعلومات بمصرف البحرين المركزي بتحديث سياسات "أمن السحابة" مع
مواصلة تعزيزها ،وذلك لتتماشى مع الخطة الحكومية لإلنتقال السحابي الكامل.

استجابة مصرف البحرين المركزي لجائحة فيروس كورونا COVID-19
استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد والذي استدعى فرض سياسة "العمل من المنزل"  ،فقد حرص
الفصل  :3تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي
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فريق تقنية المعلومات بمصرف البحرين المركزي على عدم تأثر سير العمل للموظفين وذلك من خالل
إعداد إجراءات متعددة للمساعدة والتي شملت :

• شراء أجهزة حاسوب محمولة للموظفين الذين لم يكن لديهم جهاز في المنزل.

• توفير حل "الشبكة اإلفتراضية الخاصة  "VPNلتمكين الموظفين العاملين عن بعد من الوصول
إلى التطبيقات الداخلية لمصرف البحرين المركزي بشكل آمن.

• توفير آلية حماية متقدمة (تعتمد على تقنية  )IPsecإلدارة التفتيش للوصول إلى بياناتهم المحلية
بأمان.

• تقديم تسهيالت مؤتمرات الفيديو عن طريق تطبيق ميكروسوفت تيمز Microsoft Teams
وتطبق زووم  Zoomلالجتماعات االفتراضية وبالتالي تعزيز مشاركات الموظفين.

• استخدام أدوات ميكروسوفت  Microsoft OneDriveو  SharePointللوصول إلى المستندات
ومشاركتها بفعالية.

عالوة على ذلك ،استخدم فريق أمن المعلومات بمصرف البحرين المركزي جلسات توعية افتراضية

لتثقيف الموظفين حول أفضل ممارسات العمل عن ُبعد ومراجعة سياسات مصرف البحرين المركزي
للتأكد من أنها تغطي السالمة واألمن في مثل هذه الظروف.

اإلنتقال إلى البنية التحتية السحابية AWS
وفقا للمبادرة السحابية لحكومة مملكة البحرين ،واصل مصرف البحرين المركزي توسيع البنية التحتية

السحابية لـ  ، AWSوكتكليف من هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية  ،فقد تم ترحيل جميع أنظمة

مصرف البحرين المركزي التي استضافتها سابقا في  AWSايرلندا بنجاح إلى مركز بيانات AWS

البحرين.

الدليل اإلرشادي الشامل لمصرف البحرين المركزي
فيما يخص تطوير الدليل اإلرشادي الشامل ( )CBB Rulebookوالذي يحتوي على مجلدات المتطلبات
الرقابية واالشرافية للمؤسسات المالية المرخصة عبر صفحات االنترنت المستضافه من قبل شركة

( )Thomson Reutersالعالمية ،تم تدشين الموقع الجديد للدليل اإلرشادي في شهر مارس  2020بعد
اجتياز جميع اإلختبارات التجريبية من قبل وحدة السياسات الرقابية بمصرف البحرين المركزي بنجاح.
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نطاق سويفت
تم توفير خدمة ) (SWIFT Scopeلتسهيل مراقبة وتحليل حركة مدفوعات ومعامالت  SWIFTعبر

الحدود ،والتي تمكن مصرف البحرين المركزي من إعداد التقاريرعن التدفقات المرتبطة من هذه الحركة.

وقد أكملت  SWIFTمع فريق تقنية المعلومات بمصرف البحرين المركزي تثبيت مكونات SWIFT

خالل شهر نوفمبر  .2020كما تم إرسال التعميم إلى المؤسسات المالية المرخص لها إلبالغهم بعملية
اإلنضمام ،وقد بدأت بعض المؤسسات باالشتراك في الخدمة على أن تقوم باقي المؤسسات باإلنضمام

للخدمة تباعا قبل نهاية مارس 2021

.

النظام االلكتروني للسحب واإليداع لمصارف التجزئة
استم ار ار لتطوير عمليات إدارة إصدار النقد فيما يخص خدمات السحب واإليداع للفئات النقدية من قبل

مصارف التجزئة والتي تتم بشكل يومي ،قام مصرف البحرين المركزي بتطوير نظام إلكتروني متكامل

يتيح لمصارف التجزئة التواصل مع إدارة إصدار النقد وتقديم طلبات خدمات السحب واإليداع إلكترونيا،

وذلك ليتسنى إلدارة إصدار النقد مراجعة الطلبات بشكل مسبق وتسهيل تقديم الخدمات لمصارف التجزئة.

وقد قامت إدارة إصدار النقد بالتعميم على كافة مصارف التجزئة للبدء باالستخدام الفعلي للنظام اعتبا ار

من بداية شهر نوفمبر.2020


نموذج طلب اإلعتماد للشخص المراد توظيفه من قبل المؤسسات المالية المرخصة
حرصا على تطوير عمليات الرقابة المصرفية لتقديم أفضل الخدمات اإللكترونية للمؤسسات المالية ،فقد
قام مصرف البحرين المركزي بتطوير نموذج طلب اعتماد الشخص المراد توظيفه من قبل المؤسسات
المالية المرخصة ( )Form for approved personإلكترونيا ،حيث تتيح هذه الخدمة للمؤسسات

المالية تقديم طلب االعتماد إلكترونيا مع إرفاق جميع المستندات الالزمة.

وبذلك تستلم اإلدارة الرقابية المختصة في مصرف البحرين المركزي النموذج إلكترونيا بحيث تستطيع من
خالل النظام تصفح الطلب واالطالع على المرفقات ومراجعة المعلومات المدخلة من قبل المؤسسات

المالية .وقد تم اإلنتهاء من تعميم النظام على كافة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين

المركزي اعتبا ار من شهر سبتمبر .2020
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نظام المساعدة المكتبية Helpdesk
سعيا لرفع جودة الخدمات المساندة وتسهيل أعمال موظفي مصرف البحرين المركزي ،دشنت إدارة تقنية

المعلومات "نظام الخدمات المساندة" والذي يتيح لموظفي المصرف اإلبالغ ومتابعة الطلبات المتعلقة
بخدمات الدعم الفني (كمشاكل الشبكات والبرامج والطابعات وغيرها).
ويشمل النظام على عدة خدمات من ضمنها ميزة كتالوج الخدمة " "Service Catalogوالتي تُعرض من
خالله جميع خدمات قسم تقنية المعلومات بطريقة سهلة وميسرة ،وقد تم استبدال نمط العمل السابق
والمعتمد على الطلبات الورقية بنظام الكتروني مرن يسهل عملية تقديم ومتابعة الطلبات.

ولتسهيل استخدام الخدمة من قبل موظفي مصرف البحرين المركزي ،فباإلمكان فتح الطلب عبر

بوابة نظام الخدمات المساندة أو البريد اإللكتروني ،أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول المتوفر على

أجهزة شركة اآليفون واألجهزة العاملة بنظام األندرويد.

وحدة االتصال الخارجي
األخبار الصحفية التي أصدرها المصرف:
• العدد االجمالي لالصدارات الصحفية ( 114اصدار)
• العدد االجمالي الصدارات السندات والصكوك ( 87عدد)

• العدد االجمالي لألخبار الصحفية عن فعاليات وانجازات المصرف ( 27خبر)

اإلصدارات الصحفية
العنوان

التاريخ

مصرف البحرين المركزي يصدر تعليمات خاصة بالبيانات الصحفية المتعلقة بالنتائج المالية للشركات 12.01.2020
المساهمة العامة

مصرف البحرين المركزي يعرض خطة المصرف بشأن التحول الرقمي على المؤسسات المالية

13.01.2020

النشرة اإلحصائية الشهرية لمصرف البحرين المركزي – نوفمبر 2019

1.2020019.

مصرف البحرين المركزي يحذر المستهلكين من التعامل مع شركة غير مرخصة – 28.01.2020
bahrain.bitcoin
ادراج رئيس وحدة التكنولوجيا المالية واالبتكار بمصرف البحرين المركزي في قائمة النساء الرائدات في 09.03.2020
الفصل  :3تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي
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مجال التكنولوجيا المالية لعام 2019
مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة على تسهيالت اإلقراض

12.03.2020

مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماع مع مجلس ادارة جمعية مصارف البحرين

12.03.2020

مصرف البحرين المركزي :استمرار تقديم الخدمات في كافة فروع المصارف والمؤسسات المالية

12.03.2020

مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة األساسي

16.03.2020

بيان صحفي من مصرف البحرين المركزي حول اإلجراءات والتدابير الرقابية والتنظيمية الحتواء 18.03.2020
انتشار فيروس كورونا على القطاع المصرفي

محافظ مصرف البحرين المركزي :تأجيل ديون جميع المواطنين لمدة  6أشهر بدون رسوم ،وبدون 19.03.2020
فوائد على الفائدة ،وال زيادة في سعر الربح/الفائدة

مصرف البحرين المركزي يصدر توجيهات إلى شركات الصرافة فيما يتعلق باإلجراءات االحت ارزية 23.03.2020
لتعقيم العمالت النقدية
وفقا للتوجيهات الملكية السامية المصرف المركزي :ال فوائد أو أرباح أو رسوم على األقساط المؤجلة

24.03.2020

مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه األول لعام 2020

29.03.2020

مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه الثاني لعام 2020

16.05.2020

مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين يطلقان خدمة مرابحة الصكوك

07.06.2020

مصرف البحرين المركزي ُيعقب على ما تم تداوله بشأن احتساب رسوم على عمليات فوري وفوري+
مصرف البحرين المركزي يحذر المستثمرين والعمالء من التعامل مع مؤسسات مالية غير مرخصة – 06.08.2020
28.07.2020

 Bridge Capital Advisorsو Green Knight Financial Services

إطالق خدمة الترميز للدفع الال تالمسي ( )Tokenizationفي مملكة البحرين

31.08.2020

استمار ار للحزمة المالية واالقتصادية مصرف البحرين المركزي :استجابة المصارف بتأجيل القروض 20.09.2020

حتى نهاية العام الجاري بما ال يؤثر على سيولة المصارف ومالئتها المالية

مصرف البحرين المركزي :ال رسوم إدارية على طلب تأجيل قسط القرض وتوجيه المصارف على 22.09.2020
تطبيق االحكام والشروط القائمة للقروض
مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه ال اربع لعام 2020

11.10.2020

مصرف البحرين المركزي يطلق أول منصة من نوعها للتكنولوجيا المالية تهدف لتشجيع االبتكار في 20.10.2020
المنطقة

مصرف البحرين المركزي يصدر إطار العمل الخاص بالخدمات المصرفية المفتوحة

28.10.2020

مصرف البحرين المركزي يحذر عمالء المصارف في التعامل مع المعلومات الشخصية والمصرفية

05.11.2020

مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي يعقد اجتماعه الخامس لعام 2020

13.12.2020

مصرف البحرين المركزي يشارك في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية

14.12.2020
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المؤتمرات والمنتديات
التاريخ

الفعالية
منتدى جمعية رجال األعمال البحرينية حول القطاع المصرفي

14 January 2020

مؤتمر  BBKلالقتصاد الرقمي2020

14-15 January 2020

ورشة عمل مصرف البحرين المركزي و KPMGللتحول الرقمي في القطاع

13 January 2020

إطالق منصة Finhub 973

20th October 2020

مؤتمر أيوفي السنوي الثامن عشر للهيئات الشرعية

25-26 October 2020

االحتفال بمرور مائة عام على القطاع المصرفي في البحرين

27 October 2020

إطالق إطار عمل الخدمات المصرفية المفتوحة لمملكة البحرين

28 October 2020

المصرفي

المنتدى الرابع "فينتيك" لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا

24-25 November 2020

المؤتمر السنوي للدفع اإللكتروني واإلنترنت 2020

2-3 December 2020

اليوم العالمي للمصارف 2020

3 December 2020

مؤتمر أيوفي والمصرف اإلسالمي للتنمية السنوي الخامس عشر

14-15 December 2020

مؤتمر التحول الرقمي في التأمين 2020

22 December 2020

المقابالت
الجهة االعالمية أو الفعالية
العربية
تلفزيون البحرين
 CNBCعربية

ضيف المقابلة
سعادة المحافظ رشيد المعراج
الهام طالب -مدير إدارة مراقبة التأمين
حصة السادة ،مدير إدارة الخدمات
المصرفية

التاريخ
21 January 2020
24 February 2020
10 June 2020

الجوائز
الجهة المنظمة
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية
محافظة العاصمة

التاريخ
12 October 2020

العنوان
جائزة التميز في التواصل مع العمالء
المركز الثاني في مسابقة محافظة العاصمة ألجمل
تزيين للمباني (من فئة المؤسسات الحكومية) وذلك 20 January 2021
بمناسبة احتفاالت البالد بالعيد الوطني 2020

برنامج تواصل
العدد االجمالي للمقترحات/الشكاوي/االستفسارات المستلمة  1092موزعه كاالتي:
• العدد االجمالي للشكاوي المستلمة ( 822شكوى).

• العدد االجمالي لالستفسارات المستلمة (  208استفسار).
• العدد االجمالي للمقترحات المستلمة ( 62مقترح).
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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
قطاع الجملة

إدارة مراقبة
المؤسسات المالية

إدارة
الموارد البشرية
والخدمات
إدارة
تقنية المعلومات

إدارة
االحتياطي

إدارة
المتابعة

إدارة
الحسابات

إدارة الخدمات
المصرفية

إدارة المؤسسات المالية
اإلسالمية

الفصل  :3تطورات وأنشطة أخرى لدى مصرف البحرين المركزي

79

مصرف البحرين المركزي

التقرير السنوي 2020

الفصل

4
 .4البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
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