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اﻟﺮؤﻳﺔ
أن ﻧﺼﺒﺢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻳﺠﺎد ﺳﻮق
ﻋﺎدل وﻓﻌﺎل وﻣﺘﻨﻮع ،وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻟﻌﻤﻼء وﻛﺬﻟﻚ ﺟﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤــﺎرات واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وذات اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻃﺮاف وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻗﻄﺎع
رأس اﻟﻤﺎل.
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ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ

ﻣﺠﻠـﺲ ادارة

واﺻﻠﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2016ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎزات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺻﻴﺪ
إﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺟﺎذﺑﻴﺘﻬﺎ
ﻣﺤﻠﻴًﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ وﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ،ورﻓﻊ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻮﺟﻴﺮي
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺨﻴﺎرات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺼﺪري اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻮﻓﺮ
ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻃﺮاف ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻮق وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ واﻟﻔﺮص
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻴﻪ وﺑﺸﻜﻞ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺣﻘﻮق
ﻛﺎﻓﺔ اﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻫﺪاف ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل
واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄرﺟﺢ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد »دﻟﻴﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻮق« ﺑﻬﺪف
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻨﻲ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،وﺗﻢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺷﺮﻛﺔ

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛ ٌﺮ

وﻣﺘﻴﺤﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت
ً
واﺣﺪة ﻛﺼﺎﻧﻊ ﺳﻮق ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،

ﻛﺒﻴ ٌﺮ ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻮرﺻﺔ

اﺧﺮى ﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪى ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد دﻟﻴﻞ ﻧﻈﻢ وإﺟﺮاءات ﺗﺪاول أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻓﻲ

ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻼه إدراج اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ
وإﻳﺠﺎد ﺳﻮق ﺛﺎﻧﻮي ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

8

6/8/17 1:06 PM

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -

BB AR-2016-Inside-Grey-A.indd 8

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺠﻼت

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %17ﻣﻦ  1,020,897دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  2015إﻟﻰ 847,595

أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  .2016ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ 8,061,178

وإﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻳﺪاع اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ

دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2015إﻟﻰ  7,213,583دﻳﻨﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 31

إﻋﻼن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮراي ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻦ رﻓﻌﻬﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ

دﻳﺴﻤﺒﺮ  2016ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺘﻪ  %10.5ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت واﻳﺪاع

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .2016

واﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﺮﻛﺰي إﻟﻰ » «-AAﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ
» «-Aﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.

وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻓﺈﻧﻨﻲ أﺗﺸﺮف ﺑﺎﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﺧﻮة
أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ،ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻤﻰ

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﺳﻮق ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ

اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌ Ðﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ

ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﻔﺪى ،وإﻟﻰ

اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﺌﺎت واﺳﻌﺔ

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻣﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ

ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺳﻮق أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺬي

اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ وإﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل

ﺷﻜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ

ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اول ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ

اوﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻬﺬه اداة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻮرﺻﺔ .وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ

اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﻢ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻴﻤﺜﻞ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻠﻮل

اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻌﺔ وازدﻫﺎر ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت.

ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ
ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ.

أﻳﻀﺎ أن أﺗﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺴﻴﺪ زاﻳﺪ ﺑﻦ
وﻳﺴﺮﻧﻲ ً
راﺷﺪ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ادراﺟﺎت ﻓﻘﺪ ﺗﻢ إدراج وﺣﺪات ﻋﻬﺪة ﺑﻨﻚ

اﻟﺬي ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻪ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻜﺎﻓﺔ

اﺳﻜﺎن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ إدراج  4إﺻﺪارات ﻟﻠﺴﻨﺪات و 42إﺻﺪار

أﻳﻀﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ً

ذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﻀﻤﺎم ﺷﺮﻛﺔ وﺳﺎﻃﺔ ﺟﺪﻳﺪة

إدارة ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻟﺴﻌﺎدة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺼﺮف ﻋﻠﻰ

ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.

دﻋﻤﻬﻢ واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ.

وﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ اﺧﻮة اﻟﺰﻣﻼء أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛ ٌﺮ ﻛﺒﻴ ٌﺮ

اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻮﻫﺎ وا×راء واﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن

ﻓﻲ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺪى

ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ .ﻛﻤﺎ ﻻ

ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

ﻳﻔﻮﺗﻨﻲ أن أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻣﺪراء ادارات

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم  ،2016ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ إﻳﺮادات
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ  2,843,480دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  2015إﻟﻰ  2,917,421دﻳﻨﺎر ﻓﻲ
 2016ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%2.6وﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ

وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻃﻮال اﻟﻌﺎم ﻣﺘﻤﻨﻴÐ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ازدﻫﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ
وﺗﻄﻮرﻫﺎ.
ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻮﺟﻴﺮي
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -
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ﻛﻠﻤــــــﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨـﻔﻴﺬي
أﻗﻔﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم 2016
ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺎﻣً ﺎ ﺻﻌﺒًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق رأس
اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻋﻜﺲ
أداﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﺼﻌﺐ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ أداء اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﻧﺔ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ واﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ
أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ.
ﻓﻘﺪ أﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم  2016ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﻧﺴﺒﺘﻪ %0.38
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ .%11.18
أﻳﻀﺎ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %13.17
وﺷﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ً
ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ،2015وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺠﻠﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ارﺗﻔﺎﻋً ﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  %42.45ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻓﻲ 2016
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5.83ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ .2015

ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ

وﺗﻮاﺻﻠﺖ إﻧﺠﺎزات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﺻﻌﺪة ﻣﻦ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص وﻗﻄﺎع رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﺰز ﻫﺬه اﻧﺠﺎزات ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺻﻮل
ﻣﺼﺪري اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة
ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ .ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻃﻼق ﺳﻮق
أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ واﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ إدراج  42إﺻﺪار ﻣﻦ أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ

ﻧﻮﻋﻲ
ٌ
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻧﺠﺎ ٌز

إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  2.82ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ

ﻣﺘﻤﻴ ٌﺰ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺧﻼل اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﻴﻦ اوﻟﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻲ ﻫﺬه اداة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن

ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ورﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻮد إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻮق اوﻟﻲ.
ﻛﻤــﺎ أﻧﺠﺰت اﻟﺒﻮرﺻــﺔ ﺧﻼل ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒـﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وادارﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮق ﺻﻨﺎدﻳﻖ

واﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻔﻆ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﻢ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ذﻟﻚ

ا³ﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ

ﻃﺮح أول اﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻘﺎري ﻫﻮ ﻋﻬﺪة

 -AAﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

ﻓﺎﺗﺤﺎ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻔﺌﺎت واﺳﻌﺔ وﻣﺘﻌﺪدة
ً
ﺑﻨﻚ اﺳﻜﺎن اﻟﻌﻘﺎري،
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﻘﺎري واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻓﻖ آﻟﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة
ﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻛﺎﻓﺔ اﻃﺮاف .ﻛﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﺴﻮق ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻤﺘﺎزة
ﻟﻠﻤﻄﻮرﻳﻦ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻴﻦ ﻋﺒﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ أﺳﺴﻮﻫﺎ وﻓﻖ ذات ا×ﻟﻴﺔ.
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وإﻟﺘﺰاﻣً ﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع رأس اﻟﻤﺎل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة،

ﻣﺤﺎﺿﺮات ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد أول ﺻﺎﻧﻊ ﺳﻮق ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻫﻮ ﺷﺮﻛﺔ اوراق

اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ اﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻدﺧﺎر

ﺷﻜﻞ
َ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )ﺳﻴﻜﻮ( ﻟﺘﺒﺪأ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ اﻣﺮ اﻟﺬي

واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات.

ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻖ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺪاول .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2016إﻧﻬﺎء إﺟﺮاءات إﻧﻀﻤﺎم ﺷﺮﻛﺔ
وﺳﺎﻃﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻳﺪﻻﻳﻦ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﻤﺮﺧﺼﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺒﻮرﺻﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ إﻳﺮادات اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻬﺬا
اﻟﻌﺎم  2,917,421دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  2,843,480دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ،2015
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت  3,765,016دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  2016ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑـ  3,864,377دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  .2015وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﺠﺰا ﻣﻘﺪاره

ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻤﻴ ٌﺰ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺳﺠﻼت
ٌ
ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻧﺠﺎ ٌز

 847,595دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺠ ٍﺰ ﻣﻘﺪاره  1,020,897دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  .2015ﻛﻤﺎ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ

اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ  7,640,717دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ

ﻣﻦ ﺳﺠﻼت ورﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﻮد إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻳﺪاﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻔﻆ

ﺑـ  8,522,869دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .2015أﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻮرﺻﺔ إﻟﻰ

ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2016ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ  427,134دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  461,691دﻳﻨﺎر ﻓﻲ

 -AAﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﺰز ﻣﻮﻗﻊ

 .2015واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ  8,061,178دﻳﻨﺎر ﻓﻲ  2015إﻟﻰ

اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺪراء اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

 7,213,583دﻳﻨﺎر ﻓﻲ .2016

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺴﻮق اﺳﻬﻢ.

وﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻲ وﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،أن أرﻓﻊ أﺳﻤﻰ آﻳﺂت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن إﻟﻰ

ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻃﻼق اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ

ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﻈﻪ اá

ﺑﺤﻠﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺬي ﺣﺮﺻﻨﺎ أﺛﻨﺎء ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ آﺧﺮ ﻣﺎ

ﻣﻠﻚ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﻔﺪى وراﻋﻲ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻘﺪم واﻻزدﻫﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،

ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻧﺤﻮّ ل اﻟﻤﻮﻗﻊ إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ

واﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻣﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺲ

ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﻠﻮل ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺼﺪري اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻮزراء اﻟﻤﻮﻗﺮ ،وإﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل

واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ واﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ

ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻘﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اول

ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮاراﺗﻬﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ

اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠَﻴﻦ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ
ِ
ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اوراق وادوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ

وﻟﻠﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻬﺎ.

اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة وذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ ﺷﻜﺮي وﺗﻘﺪﻳﺮي ﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء

وﺿﻤﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ أواﺻﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺮواﺑﻂ ﻣﻊ

ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ

أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻮرﺻﺎت ﺑﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻗﻨﻮات ﻳﻤﻜﻦ

اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ دﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ

ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب ،ﺗﻢ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﺑﺤﻀﻮر ﺳﻌﺎدة

اﻟﻤﺠﻠﺲ .ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﺧﻮة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ

وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﻟﺪؤوب واﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺬي ﻋﻮدوﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ

ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ

داﺋﻤً ﺎ ،داﻋﻴًﺎ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺪﻳﺮ أن ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ وإﻳﺎﻛﻢ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﻴﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺔ ادراج اﻟﻤﺰدوج ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ

ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪ رؤﻳﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ
ً
وازدﻫﺎرﻫﺎ ،وﻟﻨﺘﻤﻜﻦ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل
ً
واﻗﻌﺎ
ً
وأﻫﺪاﻓﻬﺎ

ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ
ً

ﻛﻤﺎ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺟﻬﻮدً ا ﻛﺒﻴﺮةً ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ودﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ.

ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺗﺤﺪي اﻟﺘﺪاول اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري« ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ

ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻟﻴﻜﻮن واﺣﺪً ا

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻣﻦ أﺿﺨﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻃﻼق ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﻤﻮم
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -
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أﻋﻀﺎء

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻮﺟﻴﺮي 
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

رﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻘﻴﻬﻲ @
ﻋﻀﻮ

12
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ﻣﺮوان ﺧﺎﻟﺪ ﻃﺒﺎره
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

#

أﻳﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪ 
ﻋﻀﻮ
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ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮدان
ﻋﻀﻮ

*

ﺣﺴﺎن أﻣﻴﻦ ﺟﺮار
ﻋﻀﻮ

دﻳﻨﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﺼﺎري
ﻋﻀﻮ

*

ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ
ﻋﻀﻮ

#

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ
ﻋﻀﻮ

#



@ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
 #ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ و اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
 ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ و اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت و اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -
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إدارة

اﻟﺒﻮرﺻـــــﺔ

14
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آل ﺧﻠﻴﻔﺔ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل
ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ
ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺧﻠﻴﻔﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﺮﺟﺲ ﻓﺮوخ ﺟﻤﺎل
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻌﺮادي
ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺪاول
وﺷﺆون اﻋﻀﺎء

ﻋﺒﺪا ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت
واﻳﺪاع اﻟﻤﺮﻛﺰي

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -
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إدارة اﻟﺒﻮرﺻـــــﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺎﻣﺪ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪا اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و اﻻﻟﺘﺰام

ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل

ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻻﺗﺼﺎﻻت
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺳﻴﺪ ﻋﺪﻳﻞ ﺟﺎوﻳﺪ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -
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أداء ا³ﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم 2016
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﻈﻢ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌ Ðﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2016ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  %3.1ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2016ﺑﻌﺪ
أن ﻛﺎن  %3.2ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ ،ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  %3.2ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %2.9ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻣﺮﻳﻜﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1.6ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ æﺑﻨﺴﺒﺔ  %2.6ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015ﺣﻴﺚ إرﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻣﻦ  %0.50ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  %0.75ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2016
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺳﺠﻠﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻻﺗﺤﺎد اوروﺑﻲ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1.5ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻣﻘﺎﺑﻞ  %1.2ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015ﺣﻴﺚ ﺧﻔﺾ اﻟﺒﻨﻚ
أﻳﻀﺎ ﺑﻨﻚ اﻧﺠﻠﺘﺮا
اﻟﻤﺮﻛﺰي اوروﺑﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  %0.00ﻓﻲ ﻣﺎرس  2016ﻣﻘﺎﺑﻞ  %0.05ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015و ﺧﻔﺾ ﺑﺪوره ً
اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ  %0.25ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ  2016ﻣﻘﺎﺑﻞ  %0.5ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2009

ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ³ﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )(%
اﻟﺒﻠﺪ

2016

2015

أﻣﺮﻳﻜﺎ

1.6

2.6

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

1.8

2.2

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

1.7

1.5

ﻓﺮﻧﺴﺎ

1.3

1.3

اﻟﻴﺎﺑﺎن

0.5

0.5

اﻟﺼﻴﻦ

6.6

6.9

آﺳﻴﻮﻳﺎ ،ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻌ Ðاﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺑﻠﻎ  %6.6ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻣﻘﺎﺑﻞ  %6.9ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015أﻣﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻌÐ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.5ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ﺑﻌﺪ ﺣﻔﺎظ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ  %0.1أﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ارﺗﻔﺎﻋً ﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.3ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻣﻘﺎﺑﻞ  %1.6ﻓﻲ ﻋﺎم .2015
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻧﺖ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﻮاﻟﻲ  17.07دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  54.66دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 37.59
دوﻻر ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻣﺴﺠﻼ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%45.41ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﻋُ ﻤﺎن ﺑﺤﻮاﻟﻲ  20.95دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ  54.26دوﻻر،
ﻣﺴﺠﻼ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %62.89ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.
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أداء ا³ﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم 2016

)ﺗﺘﻤـــﺔ(

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻴﻮرو أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%3.20و ﺣﻘﻖ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %16.30ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم .أﻣﺎ اﻟﻴﻦ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %2.85ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻤﻌﺎدن ،ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺬﻫﺐ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %8.54ﻟﻴﺒﻠﻎ  1151.46دوﻻر ﻟçوﻧﺼﺔ ﺑﺈرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻎ  90.55دوﻻر ﻟçوﻧﺼﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم .ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺠﻠﺖ اﻟﻔﻀﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ .%15.21
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﻮﺗﺴﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﺪره  %14.43وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﺆﺷﺮ  S&Pاﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ %9.54
ﻓﻤﺆﺷﺮ داﻛﺲ اﻟﻤﺎﻧﻲ  %6.87ﻓﻤﺆﺷﺮ ﻛﺎك اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%4.86ﻳﻠﻴﻬﻢ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﻴﻜﺎي اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.42ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺆﺷﺮ
ﺷﻨﻐﻬﺎي اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%12.31

ﺗﻄﻮرات أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﺴﻮق

اﻟﻨﻤﻮ )(%

2016

2015

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ )(FTSE100

7,142.83

6,242.32

14.43

أﻣﺮﻳﻜﺎ )(S&P500

2,238.83

2,043.94

9.54

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ )(DAX

11,481.06

10,743.01

6.87

ﻓﺮﻧﺴﺎ )(CAC40

4,862.31

4,637.06

4.86

اﻟﻴﺎﺑﺎن )(NIKKEI225

19,114.37

19,033.71

0.42

اﻟﺼﻴﻦ )(SHANGHAI

3,103.64

3,539.18

)(12.31

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺣﻘﻖ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ارﺗﻔﺎﻋً ﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.3ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %1.6ﻓﻲ
ﻋﺎم  2015وﻓﻘ Ðﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟèﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻣﺼﺮ واردن وﻗﻄﺮ ﻓﻲ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  %3.8و  %2.8و  %2.6ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -
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أداء ا³ﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم 2016

ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ³ﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )(%
اﻟﺒﻠﺪ

2016

2015

اردن

2.8

2.4

اﻟﻤﻐﺮب

1.8

4.5

ﻣﺼﺮ

3.8

4.2

ﻟﺒﻨﺎن

1.0

1.0

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ
ﻗﻄﺮ

2.6

3.7

اﻟﻜﻮﻳﺖ

2.5

1.1

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

1.2

3.5

ﻋﻤﺎن

1.8

3.3

اﻣﺎرات

2.3

4.0

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2.1

2.9

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﺟﻤﻴﻊ اﺳﻮاق ارﺗﻔﺎﻋً ﺎ ﻓﻲ اداء ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .2016

أداء ﻣﺆﺷﺮات ا³ﺳﻮاق و اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺆﺷﺮات ا³ﺳﻮاق )ﻧﻘﻄﺔ(
2016

2015

ﻣﺼﺮ

12,344.89

7,006.01

76.20

اﻟﻤﻐﺮب

11,644.22

8,925.71

30.46

ﻟﺒﻨﺎن

1,212.73

1,169.52

3.69

اردن

2,170.29

2,136.32

1.59

ا³ﺳﻮاق

ا³داء اﻟﺴﻨﻮي )(%

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

18
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دﺑﻲ

3,530.88

3,151.00

12.06

ﻣﺴﻘﻂ

5,782.71

5,406.22

6.96

أﺑﻮﻇﺒﻲ

4,546.37

4,307.26

5.55

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

7,210.43

6,911.76

4.32

اﻟﻜﻮﻳﺖ

5,748.09

5,615.12

2.37

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

1,220.45

1,215.89

0.37

ﻗﻄﺮ

10,436.76

10,429.36

0.07

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -
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أداء ا³ﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم 2016

)ﺗﺘﻤـــﺔ(

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤﻠﻲ  %2.1ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %2.9ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015أﻣﺎ
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻌﺎم  2016ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ  %4.4ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  %0.7ﻓﻲ ﻋﺎم .2016
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.37ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻨﺪ  1,220.45ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،2016وﺑﺬﻟﻚ أﻧﻬﻰ اﻟﻤﺆﺷﺮ
ﻋﺎم  2016ارﺗﻔﺎﻋ Ðﺑﻮاﻗﻊ  4.56ﻧﻘﻄﺔ .وﺷﻬﺪت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻬﻢ  9ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻓﻴﻪ  10ﺷﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ
أﺳﻌﺎرﻫﺎ دون ﺗﻐﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ  25ﺷﺮﻛﺔ .وﻗﺪ ﺳﺠﻠﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ارﺗﻔﺎﻋ Ðﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %13.17ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،2015ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻨﺤﻮ  .%5.83ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%42.45
اﺳﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ  %52.44ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺪاول ﺗﻼه ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%19.80ﻓﻘﻄﺎع اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮاﻗﻊ
 ،%14.28ﻓﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  ،%9.29ﻓﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ،%2.12ﻓﻘﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻮاﻗﻊ  .%2.06ﺗﺼﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃ Ðﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ  30.38ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻣﺴﺘﺤﻮذا ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺑﺔ  %24.41ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%10.19ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻫﻠﻴﺔ  ،%8.83ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ  ،%6.80ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ .%6.13
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻤﻴﺎت اﻟﺘﺪاول ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ  %70.46ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﺪاول ﺗﻼه ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻮاﻗﻊ
 ،%13.61ﻓﻘﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  ،%7.50ﻓﻘﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  ،%6.57ﻓﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ،%1.17ﻓﻘﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  .%0.68وﻗﺪ ﺗﺼﺪر
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃ Ðﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ،ﺑﻮاﻗﻊ  195.05ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ ،وﻣﺴﺘﺤﻮذا ﻋﻠﻰ ﻗﺮاﺑﺔ
 %26.56ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺗﻼه اﻟﺒﻨﻚ اﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ  ,%17.20ﻓﺒﻨﻚ اﺛﻤﺎر  ,%13.64ﻓﻤﺼﺮف اﻟﺴﻼم ،%8.61
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻫﻠﻴﺔ .%6.17
وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺪاول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ  %69.69ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ ﺗﺪاوﻻت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﺳﺘﺄﺛﺮت اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت
اﺧﺮى ﺑـ  %30.31ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪاوﻻت .وﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  2016ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ  44ﺷﺮﻛﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  ،19ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك  ،14وﻋﺪد أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وﺻﻜﻮك اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﺟﻞ .42

ﻧﺴﺐ ﺗﺪاول ﻗﻴﻤﺔ ا³ﺳﻬﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ )ﺑﻴﻌﺎ وﺷﺮاء(

2016

%69.69

2015

%30.31

%66.57

%33.43

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -
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أداء ا³ﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم 2016

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ  7.24ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  7.20ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻣﺴﺠﻠﺔ ارﺗﻔﺎﻋ Ðﺑﻨﺴﺒﺔ  .%0.67اﺳﺘﺤﻮذ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ  %48.49ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻼه ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺑﻮاﻗﻊ  ،%26.42اﻟﺨﺪﻣﺎت  ،%13.87اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ،%6.54اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ،%2.74ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  .%1.94ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻮاﻗﻊ  .%11.13ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ارﺗﻔﺎﻋً ﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %8.29
ً
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت
ً
ﺑﻤﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻮاﻗﻊ  ،%0.90أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻠﺖ
ﺗﻼه ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  %4.11ﺗﻼه ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ،%1.84ﻓﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﺑﺪوره اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻋﻠﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%13.49

ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻮق )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر(

اﻟﻘﻄﺎع
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اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ )(٪

2016

2015

اﻟﺘﻐﻴﺮ )(٪

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

3,514.83

3,483.48

0.90

48.49

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

1,914.78

1,723.04

11.13

26.42

اﻟﺨﺪﻣﺎت

1,005.53

1,096.38

)(8.29

13.87

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

473.972

547.91

)(13.49

6.54

اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

198.47

202.19

)(1.84

2.74

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

140.863

146.90

)(4.11

1.94

اﻟﺴﻮق

7,248.44

7,199.91

0.67

100.00
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أداء ا³ﺳﻮاق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم 2016

)ﺗﺘﻤـــﺔ(

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﻳﻌﺮض ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  2016ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻌﺎم .2015
اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ا³ﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻣﻀﺎﻋﻒ
اﻟﺒﻴﺎن

اﻟﺴﻌﺮ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ

اﻟﺴﻬﻢ )ﻣﺮات(

رﻳﻊ اﻟﺴﻬﻢ )(٪
Div. Yield

P/E

اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ )ﻣﺮات(

2016

2015

2016

2015

Price/BV
2015
2016

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

9.8

10.55

4.98

4.51

1.21

1.28

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

6.89

6.88

1.26

4.93

0.63

0.56

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

13.01

8.74

3.17

7.69

0.71

0.7

اﻟﺨﺪﻣﺎت

10.33

10.92

6.89

6.38

1

1.11

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

7.71

5.57

3.5

7.2

0.48

0.57

اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

11.81

10.63

3.91

4.23

0.9

0.94

اﻟﺴﻮق

8.99

8.85

4.11

5.16

0.87

0.88

اﻳﺪاع اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻳﺪاع واﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰي  30,703ﻣﻠﻴﺎر ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ
ﺳﻮﻗﻴﺔ  7,248ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2016
ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻳﺪاع اﻟﻤﺮﻛﺰي  99ﺟﻨﺴﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  32,904ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2016ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  32,108ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻧﻤﻮا ﺑﻨﺴﺒﺔ .%2.48
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ﺑﻴﺎﻧﺎت
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ
2015-2016
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ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ
2016-2015
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺪاول
2016

2015

اﻟﺘﻐﻴﺮ

7,248,444,952

7,199,907,825

48,537,127

0.67

ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻢ )دﻳﻨﺎر(

124,453,992

109,974,535

14,479,457

13.17

ﻛﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ

734,391,937

515,560,631

218,831,306

42.45

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت

10,592

11,248

)(656

)(5.83

245

245

0

0

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﻬﻢ

507,975

448,876

59,100

13.17

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻜﻤﻴﺔ اﻻﺳﻬﻢ

2,997,518

2,104,329

893,189

42.45

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت

43

46

)(3

)(6

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )دﻳﻨﺎر(

ﻣﺠﻤﻮع أﻳﺎم اﻟﺘﺪاول

اﻟﺘﻐﻴﺮ %

أداء ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻮق
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم

2016

2015

اﻟﺘﻐﻴﺮ )ﻧﻘﻄﺔ(

اﻟﺘﻐﻴﺮ )(%

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

1,220.45

1,215.89

4.56

0.38

اﻋﻠﻰ

1,220.45

1,482.88

)(262.43

)(17.70

ادﻧﻰ

1,092.02

1,189.53

)(97.51

)(8.20

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ @
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﺘﺮة

909.81

818.30

91.51

11.18

اﻋﻠﻰ

909.81

922.69

)(12.88

)(1.40

ادﻧﻰ

698.65

785.18

)(86.53

)(11.02

@ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015
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ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻋﺎم  ) 2016ﻧﻘﻄﺔ (

1,260
12/29/16
1,220.45

1,240
04/01/2016
1,213.11

1,220
1,200

1,160

Points

1,180

1,140
1,120
1,100
1,080

16

/1

2/

20

29
16

/1

2/

20

14
6

/11

/2

01

29
6

/11

/2

01

14
16

/1

0/

20

30
16

/1

0/

20

15

اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ

16

/0

9/

20

30
16

/0

9/

20

15
16

/0

8/

20

31
16

/0

8/

20

16
16

/0

8/

20

01

2016

16

/0

7/

20

17
16

/0

7/

20

02
16

/0

6/

20

17
16

/0

6/

20

02
16

/0

5/

20

18
16

/0

5/

20

03
16

/0

4/

20

18
16

2015

/0

4/

20

03
16

/0

3/

20

19
16

/0

3/

20

04
16

/0

2/

20

18
16

/0

2/

20

03
16

/0

1/

20

19
16

/0

1/

20

04

اﻟﺘﻐﻴﺮ )(%

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم
2,481.78

2,461.82

0.81

686.24

613.84

11.79

اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ

1,585.63

1,653.62

)(4.11

اﻟﺨﺪﻣﺎت

1,248.89

1,361.73

)(8.29

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

524.33

606.13

)(13.50

3,237.54

3,779.18

)(14.33

2016

2015

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

41

42

ﻣﻘﻔﻠﺔ

2

2

ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ

1

2

44

46

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻋﺪد أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وﺻﻜﻮك
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ا³ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ا³ﺟﻞ

2016

2015

42

0

2016

2015

اﻟﺴﻨﺪات

9

6

اﻟﺼﻜﻮك

5

6

2016

2015

19

19

2016

2015

1

0

ﻋﺪد اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك
اﻟﻤﺪرﺟﺔ

ﻋﺪد اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﻋﺪد اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
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ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺪاول ا³ﺳﻬﻢ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

29,474

28,456

3.58

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

54,688

62,734

)(12.83

دﻳﺴﻤﺒﺮ

255,619

39,539

546.50

اﻟﺴﻮق

734,385

515,561

42.44

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

55,510

87,122

)(36.28

دﻳﺴﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

75,597

25,721

193.92

150,000

100,000

50,000

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

36,194

19,287

87.66

200,000

دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

83,147

27,568

201.60

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻣﺎﻳﻮ

26,091

80,681

)(67.66

2016
250,000

أﻛﺘﻮﺑﺮ

أﺑﺮﻳﻞ

22,468

78,892

)(71.52

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﻣﺎرس

32,832

24,173

35.82

2015

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

39,337

27,111

45.10

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

23,428

14,277

64.09

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺔ ا³ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )أﻟﻒ ﺳﻬﻢ(

أﻏﺴﻄﺲ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ) أﻟﻒ ﺳﻬﻢ (

2016

2015

اﻟﺘﻐﻴﺮ )(%

ﻳﻮﻟﻴﻮ

اﻟﺴﻮق

124,448

109,975

13.16

ﻳﻮﻟﻴﻮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

29,979

6,663

349.96

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

11,598

11,728

)(1.11
2,000

ﻳﻮﻧﻴﻮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

5,675

4,559

24.48

7,000

ﻣﺎﻳﻮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

9,930

21,607

)(54.04

ﻣﺎﻳﻮ

أﻏﺴﻄﺲ

13,357

4,957

169.46

12,000

أﺑﺮﻳﻞ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

8,024

4,946

62.22

17,000

أﺑﺮﻳﻞ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

18,074

7,334

146.45

ﻣﺎرس

ﻣﺎﻳﻮ

4,831

15,931

)(69.68

22,000

ﻣﺎرس

أﺑﺮﻳﻞ

4,601

14,571

)(68.42

27,000

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻣﺎرس

7,434

5,777

28.68

32,000

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

7,090

8,370

)(15.29

2015

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

3,855

3,532

9.15

2016

ﻳﻨﺎﻳﺮ

اﻟﻘﻴﻤﺔ ) أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ (

2016

2015

اﻟﺘﻐﻴﺮ )(%

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ا³ﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ(
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إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت

2016

2015

اﻟﺘﻐﻴﺮ )(%

ﻳﻨﺎﻳﺮ

759

626

21.25

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

1,013

1,029

)(1.55

ﻣﺎرس

813

1,005

)(19.10

أﺑﺮﻳﻞ

577

1,194

)(51.68

1,800

ﻣﺎﻳﻮ

769

1,483

)(48.15

1,600

ﻳﻮﻧﻴﻮ

873

866

0.81

1,400

ﻳﻮﻟﻴﻮ

998

758

31.66

1,200

1,080

797

35.51

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

789

626

26.04

أﻛﺘﻮﺑﺮ

750

659

13.81

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

1,008

1,169

)(13.77

دﻳﺴﻤﺒﺮ

1,163

1,036

12.26

اﻟﺴﻮق

10,592

11,248

)(5.83

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت

أﻏﺴﻄﺲ

2016

2015

2,000

1,000
800
600
400
200
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

دﻳﺴﻤﺒﺮ

أﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻣﺎﻳﻮ

أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺎرس

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

3,514.8

3,483.5

0.9

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

1,914.8

1,723.0

11.1

140.9

146.9

)(4.1

اﻟﺨﺪﻣﺎت

1,005.5

1,096.4

)(8.3

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

474.0

547.9

)(13.5

اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

198.5

202.2

)(1.8

7,248.4

7,199.9

0.7

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ )ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ (

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺴﻮق

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

2016

2015

اﻟﺘﻐﻴﺮ %

15

ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع )(%
11.1

10

5

0.9
0

)(1.8
)(5

)(4.1
)(8.3

)(10

)(13.5
Insurance

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
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Industrial

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

)(15

& Hotels
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﻔﻨﺎدق
Tourism

Commercial
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺒﻨﻮك
Banks

Services

اﻟﺨﺪﻣﺎت

Investment

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
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اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع

2016

%26.4
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
%1.9
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

%48.5
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

%13.9
اﻟﺨﺪﻣﺎت
%2.7
اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

%6.5
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

2015

%23.9
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
%2.0
اﻟﺘﺎﻣﻴﻦ

%48.4
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

%15.2
اﻟﺨﺪﻣﺎت
%2.8
اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

%7.6
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﺘﺪاوﻻت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ) ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء (
اﻟﻜﻤﻴﺔ

2016

2015

اﻟﺘﻐﻴﺮ %

ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻮن

904,084,326

677,600,013

33.42

ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻦ

564,699,548

353,521,249

59.74

1,468,783,874

1,031,121,262

42.45

2016

2015

اﻟﺘﻐﻴﺮ %

ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻮن

173,464,862

146,410,882

18.48

ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻦ

75,443,121

73,538,189

2.59

248,907,983

219,949,071

13.17

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺪوال وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻨﺴﻴﺔ ) -دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ(

2016

2015

173

100

75

50

(BD) Millions

74

150

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

146

200

0
ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻦ

ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻮن
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ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء(
2016

2015

ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻮن

%61.55

%65.71

ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻦ

%38.45

%34.29

2016

%69.69

2015

%66.57

%30.31

%33.43

ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺪاوﻻت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء(
2016

2015

ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻮن

%69.69

%66.57

ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻦ

%30.31

%33.43

2016

%61.55
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2015

%38.45

%65.71

%34.29
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ا³وراق

وا³دوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
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ا³وراق
وا³دوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘـــﺪاوﻟــــﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ :

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻫﻠﻴﺔ ش.م.ب.

ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.ب.

اﻟﺒﻨﻚ اﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ ش.م.ب.

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ش.م.ب.

ﻣﺼﺮف اﻟﺴﻼم  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ش.م.ب.

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ش.م.ب.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ش.م.ب.

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ ش.م.ب.
اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻟﺘﺠﺎري ش.م.ب.

ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ ش.م.ب.

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ش.م.ب.

ﺑﻨﻚ اﻻﺛﻤﺎر ش.م.ب.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻨﺎدق اﻟﺨﻠﻴﺞ ش.م.ب.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ش.م.ب.

ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻨﺎدر ﻟﻠﻔﻨﺎدق ش.م.ب.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ش.م.ب.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﺎدق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ش.م.ب.

إﻧﻮﻓﺴﺖ ش.م.ب.
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ش.م.ب.

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ش.م.ب.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ ش.م.ب.

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ش.م.ب.

ﺷﺮﻛﺔ دﻟﻤﻮن ﻟﻠﺪواﺟﻦ ش.م.ب.

ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ش.م.ب.

اﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻲ اف اﺗﺶ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ش.م.ب.
ﺑﻨﻚ اﻧﻔﺴﺘﻜﻮرب ش.م.ب.

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﻔﻠﺔ

ﺑﻨﻚ ﻃﻴﺐ ش.م.ب.

ﺷﺮﻛﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ش.م.ب )م(

ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺘﺤﺪ ش.م.ب.

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرق ش.م.ب) .م(

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ش.م.ب.

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت

ﺑﻨﻚ ﻣﺴﻘﻂ ش.م.ع.ع.

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺘﺼﻠﻴﺢ اﻟﺴﻔﻦ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ش.م.ب.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ش.م.ب.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ش.م.ب.
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟçﺳﻮاق اﻟﺤﺮة ش.م.ب.
ﺑﻲ.أم.أم.أي ش.م.ب.
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ش.م.ب.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮاﻓﻜﻮ ش.م.ب.
ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎس ش.م.ب.
ﻋﻘﺎرات اﻟﺴﻴﻒ ش.م.ب.
زﻳﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب.
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اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺪرﺟﺔ

ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﻜﻮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟçﺳﻬﻢ

ﺻﻜﻮك اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ دار ﺻﻜﻮك ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر @2010 -

ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ

ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ -اﺻﺪار اﻟﺨﺎﻣﺲ

ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﻜﻮ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺄدوات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ

ﺻﻜﻮك اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ  -اﺻﺪار 22
ﺻﻜﻮك اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ  -اﺻﺪار 21

أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وﺻﻜﻮك اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة

ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ 2017 -

ا³ﺟﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ

ﺻﻜﻮك اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  -اﺻﺪار اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ

أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا  -اﺻﺪار 28

ﺻﻜﻮك اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ  -اﺻﺪار 23

أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا  -اﺻﺪار 29

ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ  -اﺻﺪار اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ  -اﺻﺪار اﻟﺜﺎﻣﻦ

اﻟﻮﺳﻄﺎء و اﻟﺤﻔﺎظ ا³ﻣﻴﻦ

ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ  -اﺻﺪار اﻟﻌﺎﺷﺮ
ﺳﻨﺪات رأس ﻣﺎل ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ » «1ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ ش.م.ب.

اﻟﺒﻨﻚ اﻫﻠﻲ اﻟﻤﺘﺤﺪ

ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ  -اﺻﺪاراﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ

ﺷﺮﻛﺔ اﻫﻠﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(

ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ  -اﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﺳﻤﻴﺔ  -اﺻﺪار اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ

ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ش.م.ب) .م(

@ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﺘﺎرﻳﺦ  26اﻛﺘﻮﺑﺮ 2010

ﺷﺮﻛﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ش.م.ب) .م(
ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻤﺘﺤﺪ ش.م.ب.

اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟçوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ش.م.ب.

ﺻﻨﺪوق ﺣﺼﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ )اﺳﻼﻣﻲ(

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺮﻳﺪﻻﻳﻦ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذ.م.م

ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﻜﻮ ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة
ﺻﻨﺪوق أﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

ﺻﻨﺪوق ﺳﻴﻜﻮ ﻟçﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﻋﺒﺪا áﺟﻌﻔﺮ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ

ﺻﻨﺪوق ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻟﻠﻨﻤﻮر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎس ﺧﺴﺮو

ﺻﻨﺪوق دﺧﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ

ﻣﻜﺘﺐ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺠﺎﺟﻲ

ﺻﻨﺪوق ﺟﻠﻮﺑﻞ اﻟﻘﻨﺎص
ﺻﻨﺪوق ﺟﻠﻮﺑﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﺎﻓﻆ ا³ﻣﻴﻦ

ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﻤﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﻜﻮ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

ﺻﻨﺪوق اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﺤﻔﻆ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺻﻨﺪوق ﺟﻠﻮﺑﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة

ﺑﻨﻚ إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ اﻟﻤﺤﺪود  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺻﻨﺪوق ﺟﻠﻮﺑﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎدﻳﻖ اﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺑﻨﻚ ﺳﺘﺎﻧﺪرد ﺗﺸﺎرﺗﺮد  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺻﻨﺪوق ﺟﻠﻮﺑﻞ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﺳﻼﻣﻲ

ﺳﻴﺘﻲ ﺑﻨﻚ  -اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺻﻨﺪوق ﺟﻠﻮﺑﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟçﺳﻬﻢ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟçﺳﻬﻢ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ
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رﺳـــﻮم اﻟﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ
واﻻﺷـﺘـﺮاك اﻟﺴـﻨـﻮي
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
•

رﺳﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ@:

< رﺳﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ@ 300 :دﻳﻨﺎر

<  %0.1ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  15,000دﻳﻨـﺎر

< رﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي  250 :دﻳﻨﺎر

وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ  5,000دﻳﻨــــﺎر.
•

•

•

رﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي@:
<  %0.13ﻋﻠﻰ أول  10ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻓﺄﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل

<  %0.5ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﺻﺪار ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  5000وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع و ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ  5,000دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.

.2000

<  %0.07ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  10ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻐﺎﻳﺔ 50

< رﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي:

<  %0.035ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  50ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر .

<  2000دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ ً.
•

* اﻟﺤﺪ اﻗﺼﻰ ﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺮﺳﻮم ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺜﻼث ﻫﻮ

< رﺳﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ@ 1,500 :دﻳﻨﺎر

رﺳﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﺘﻘﺎص:

< رﺳﻢ اﺷﺘﺮاك@@ 2,000 :دﻳﻨﺎر

<  %0.0125ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ول  15ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر

< اﻟﺨﺎﺻﺔ/ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ:

ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ  1,000دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.

< رﺳﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ@ %0.05 :ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﺻﺪار ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ

<  %0.00625ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ

 2000دﻳﻨﺎر وﺣﺪ أﻗﺼﻰ  5000دﻳﻨﺎر.

 15ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ .ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪ اﻗﺼﻰ ﻟﺮﺳﻮم

< رﺳﻢ اﺷﺘﺮاك@@ 2,000 :دﻳﻨﺎر

اﻳﺪاع اﻟﻤﺮﻛﺰي  4,000دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ

•

< رﺳﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ@:

•

رﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي@@:

< رﺳﻢ اﺷﺘﺮاك@@ :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
•

دﻳﻨﺎر.
•

اﻟﻮرﻧﺘﺲ )ﻋﻤﻼت(
< رﺳﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ@ 250 :دﻳﻨﺎر

<  %15ﻣﻦ رﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  12,000دﻳﻨﺎر وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ 2,000

أذوﻧﺎت اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ وﺻﻜﻮك
اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ا³ﺟﻞ
< رﺳﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ@ 30 :دﻳﻨﺎر.

<  0.1%ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  5,000دﻳﻨـﺎر
وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ  2,000دﻳﻨــــﺎر.

اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك
< اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ:

 80,000دﻳﻨﺎر .

•

ا³ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻤﺘﺎزة
< رﺳﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ@:

ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.

•

اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

< رﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي :ﻻ ﻳﻮﺟﺪ.
•

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻘﻔﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

< رﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ@ 500 :دﻳﻨﺎر

< رﺳﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ@ 1,000 :دﻳﻨﺎر.

< رﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي 1000 :دﻳﻨﺎر

< رﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي:
<  %0.025ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ 6,000
دﻳﻨﺎر وﺑﺤﺪ أدﻧﻰ  1,000دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.
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•

•

رﺳﻮم اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
أﻧﻮاع اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

رﺳﻮم اﺷﺘﺮاك

وﺳﻴﻂ ﺧﺼﻢ

 1000د.ب

 500د.ب

وﺳﻴﻂ

 1000د.ب

 500د.ب

وﺳﻴﻂ  -ﻣﺘﺪاول

 5000د.ب

 1000د.ب

وﺳﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ

 5000د.ب

 1000د.ب

وﺳﻴﻂ ﻣﺘﺪاول ﺧﺎرﺟﻲ

 5000د.ب

 1000د.ب

ﻣﺘﺪاول ﻣﻌﺘﻤﺪ

 5000د.ب

 1000د.ب

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻓﻆ ا³ﻣﻴﻦ
< رﺳﻢ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ@ 1,000 :دﻳﻨﺎر
< رﺳﻢ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي 500 :دﻳﻨﺎر

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ أﻋﻼه ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.
@ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺮة واﺣﺪة.
@@ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﺷﻬﺮي.
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ﺗﻘﺮﻳــــﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤــــﺔ 2016
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل وﻓﻘ Ðﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ووزارة
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻧﻄﻼﻗ Ðﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﺷﺮاف وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل وﺟﺬب اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﺟﻨﺒﻴﺔ.
إن ﺗﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻤﺎ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ دور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻓﺼﺎح و اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ و ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻢ
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ ) (60ﻟﺴﻨﺔ  2010ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟçوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم  ،1987وﻫﻲ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ﺗﺨﻀﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ و ﻗﺮارات ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻗﻄﺎع ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل واﻟﺪﻟﻴﻞ ارﺷﺎدي ﻟﻤﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺠﻠﺪ
اﻟﺴﺎدس  -أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ،ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﺣﺪد رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ،ﻣﻮزﻋ Ðﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺳﻬﻢ ،واﻟﻘﻴﻤﺔ اﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ،وﺣﺪد رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺼﺎدر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻮزﻋ Ðﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺳﻬﻢ.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻓﻘ Ðﻟﻠﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ) (12ﻟﺴﻨﺔ
 2016اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16ﻓﺒﺮاﻳﺮ .2016
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺠﻠﺲ ادارة:
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻋﻀﺎء ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮ æﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﺳﺎﺳﻲ.
ﻳﻀﻢ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﻗﻢ ) (2ﻟﺴﻨﺔ  ،2014و ﻗﺪ ﺑﺪأت
ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  27ﻣﺎرس  2014واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ  .2016وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﻗﻢ ) (3ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ .2016
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ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺠﻠﺲ ادارة
•

ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ » ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ«  ،وأﻳﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت أﺧﺮى ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ ×ﺧﺮ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ
اﻟﺨﺼﻮص-:

•

•

دور اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﺎه ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ )وﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻬﻢ واﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﻢ(.

•

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ إﻇﻬﺎر اﺧﻼص واﻣﺎﻧﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻢ.

ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺎﺳﻲ وﺗﺸﻤﻞ وﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ-:
1

اداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ.

2

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻧﻬﺎ أُﻋﺪت ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ.

3

ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

4

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﻣﻨﻊ أﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ.

5

ﺗﺤﺪﻳﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﻜﺎﻓﺂت ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.

6

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت وﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.

7

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺤﺔ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،وﻣﻦ وﺟﻮد أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وأﻧﻈﻤﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻟçﻣﻮر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ.

8

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻻﻟﺘﺰام واﻳﻔﺎء ﺑﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  -وﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ  -اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ادراج واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻓﺼﺎح ،وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺣﺪوث أﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

9

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء æﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  -وﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ  -ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻈﺎم
اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

10

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﺳﻮاء æﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻣﻮر
ادارﻳﺔ أو ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
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ﺗﻘﺮﻳــــﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤــــﺔ 2016
11

وﺿﻊ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وإدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ وﻓﺼﻞ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ ورواﺗﺒﻬﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻬﺎ ،ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،وﺷﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻻت
واﻣﻼك واﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات ﺳﻮاء æﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو ﺛﺎﺑﺘﺔ ،واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺴﺤﺐ اﻣﻮال واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ،واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﻛﻤﺪﻋﻲ أو ﻣﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ،
وﺣﺬف ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،وإﻧﻬﺎء اﻻﻣﺘﻴﺎزات ،ﺳﻮاء æﺑﻤﻘﺎﺑﻞ أم ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺠﺰاءات ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻋﻀﺎء واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ أوراﻗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.

•

ﻳﺘﺤﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ أو ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ،وﻣﻊ أﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺗﻔﻮﻳﺾ
اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻬﻤﺔ ﺿﻤﺎن وﺟﻮد إﻃﺎر ﻛﺎﻓﻲ وﻓﻌﺎل وﺷﺎﻣﻞ وﺷﻔﺎف ﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﺗﺤﺪد اﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ودﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ وﻣﻼﺣﻘﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة وﺗﺸﻤﻞ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة واﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻟﺠﺎن ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ،وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ،وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ا³ﻋﻀﺎء
أﻓﻨﺎن راﺷﺪ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
•

ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ ادارة.

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ
•

ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻘﺪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻀﺎء .وﻳﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.

أﻳﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ

•

ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ أو ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ.

رﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻘﻴﻬﻲ
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

•

اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أرﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﻨﻮﻳ.Ð

•

ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﻮي ذاﺗﻲ داء اﻟﻠﺠﻨﺔ /اﻋﻀﺎء ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة .وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ وﻓﻘ Ðﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ادارة وﻟﺠﺎﻧﻪ.

ﻳﺎﺳﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪان
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت :اﻗﺘﺮاح اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﺗﻜﻠﻴﻒ ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺢ اﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
ادارة وادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة و ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﻣﺮوان ﺧﺎﻟﺪ ﻃﺒﺎرة

ﺑﻤﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة وادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ
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ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ا³ﻋﻀﺎء
ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻧﺒﻴﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺎﻧﻮ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
•

ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ ادارة.

•

ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻘﺪ
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻀﺎء .وﻳﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.

•

ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ أو ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ.

•

اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أرﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺳﻨﻮﻳ.Ð

•

ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﻮي ذاﺗﻲ داء اﻟﻠﺠﻨﺔ /اﻋﻀﺎء ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة .وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ وﻓﻘ Ðﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ
ادارة وﻟﺠﺎﻧﻪ.

ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ راﺷﺪ
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت :اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وأداء
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام.

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ا³ﻋﻀﺎء
أﻳﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ واﻟﻤﻬﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
• ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻤﺪة
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ ادارة.
• ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻋﻀﺎء.

ﻳﺎﺳﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪان
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ راﺷﺪ
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

•

ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ أو ﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ.

•

اﻟﺤﺪ ادﻧﻰ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳ.Ð

•

ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﻮي ذاﺗﻲ داء اﻟﻠﺠﻨﺔ /اﻋﻀﺎء ورﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة .وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ وﻓﻘ Ðﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
وﻟﺠﺎﻧﻪ.

ﻣﻮﺟﺰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت :اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
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ﺗﻘﺮﻳــــﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤــــﺔ 2016
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .وﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘ Ðﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺬﻟﻚ.
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺻﺮف ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  2016وﺗﻢ ﺻﺮف ﺑﺪل أﺗﻌﺎب ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪره
 42,100دﻳﻨﺎر.

ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ا³ﺟﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﻴﺮة
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮواﺗﺐ اﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺪﻻت اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،وﻣﻜﺎﻓﺄة اداء اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة واﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄداء اﻟﻌﺎم  2016ﻟèدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺒﻠﻐ Ðوﻗﺪره
 159,487دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﻣﺠﻠﺲ ادارة واﻟﻠﺠﺎن
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن ذاﺗﻴ Ðأو ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧﺠﺎز
ﻟﻠﺨﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أداء اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﻓﻘ Ðﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وآﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ
ﺗﻢ إﺻﺪار ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴﺪ ﻗﻴﻢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﺗﻌﺰز اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﺠﻨﺐ ﺗﻌﺎرض
اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ دﻟﻴﻞ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات وا×ﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﻤﻬﻨﻲ أو أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺒﺪأي اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻣﺎﻧﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ
ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات وا×ﻟﻴﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ .إن
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ
اﻟﺠﻬﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻬﺎ.

38

6/8/17 1:07 PM

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -

BB AR-2016-Inside-Grey-A.indd 38

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت ا³ﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺷﺨﺎص اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﺟﺮاءات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻋﺪاﻟﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﺳﻮق راس اﻟﻤﺎل وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.
اﻻﻟﺘﺰام و ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ ا³ﻣﻮال
ﺗﻬﺪف وﻇﻴﻔﺔ اﻻﻟﺘﺰام إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إدارة اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻠﻮاﺋﺢ.
وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ،ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰام وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ
وإﺟﺮاءات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻣﻮال وﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻓﺼﺎح
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻻ ﻳﺠﻮز ي ﻋﻀﻮ ﺑﻤﺠﻠﺲ ادارة أن ﻳﺼﻮت ي اﺗﻔﺎق أو ﺗﺮﺗﻴﺐ أو أي اﻗﺘﺮاح آﺧﺮ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ أي ﻋﻀﻮ أن ﻳﻌﻠﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺳﻮاء æﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو ﻋﻘﺪ أو أﻳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت
ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬا اﻋﻼن ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع.
وﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻀﻮ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ أﻳﺔ ﻣﺪاوﻻت أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد.
اﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ واﻋﻀﺎء اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28دﻳﺴﻤﺒﺮ .2015

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -

6/8/17 1:07 PM

39

BB AR-2016-Inside-Grey-A.indd 39

ﺗﻘﺮﻳــــﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤــــﺔ 2016
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪا Ïﺣﻤﻮد
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ2011

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

)ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

ﺷﻬﺎدة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺮد ﻛﻨﺪي-اردن ،ﺷﻬﺎدة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ داردن-
ﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،دﺑﻠﻮم ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﺮاﺛﻜﻼﻳﺪ -ﺳﻜﻮﺗﻠﻨﺪا ،ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﺐ -ﺳﻮرﻳﺎ.
اﻟﺨﺒﺮة :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  37ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

1

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

3

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

4

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

5

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺮوان ﺧﺎﻟﺪ ﻃﺒﺎرة
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2011

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

)ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ادارة اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ،ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ،ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد،
ﺟﺎﻣﻌﺔ دوك ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
اﻟﺨﺒﺮة :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4أﻋﻮام ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  14ﻋﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺸﺎرات.
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اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

1

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺮاﺗﻢ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

3

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

4

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺑﺎرك ﺑﻠﻴﺲ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

5

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻓﻴﺎﻛﻼود

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

6

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻣﻴﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪﻧﺞ ﺑﺎرﺗﻨﺮز

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -

BB AR-2016-Inside-Grey-A.indd 40

أﻓﻨﺎن راﺷﺪ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ
اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2011

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

)ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاء ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﺴﺎس اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻐﺬاء
واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ -ﺑﻴﺮوت.
اﻟﺨﺒﺮة 40 :ﻋﺎﻣ Ðو ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  35ﻋﺎﻣ Ðﻓﻲ ﻗﻄﺎع إدارة اﻋﻤﺎل.
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

1

ﻣﺎﻟﻚ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ش.ش.و

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2

ﻣﺎﻟﻚ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻋﺪ ش.ش.و

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

3

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

4

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

5

ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ

أﻓﻨﺎن ﻟèﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

6

ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ

أﻓﻨﺎن ﻟèﻋﻼن واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

7

ﻣﺎﻟﻚ

داﻟﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

8

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة وﺷﺮﻳﻚ

ﻣﻐﺴﻠﺔ ﻣﺎرﺗﻴﻨﺎﻳﺰﻧﻚ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

9

ﻣﺎﻟﻚ

ﺷﺠﺮة اﻟﺤﻴﺎة /اﻓﻨﺎن ﻟﻠﺰﻫﻮر

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2011
)ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺨﺒﺮة :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  37ﻋﺎﻣ Ðﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ  11ﻋﺎﻣ Ðﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
1

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -

6/8/17 1:07 PM

41

BB AR-2016-Inside-Grey-A.indd 41

ﺗﻘﺮﻳــــﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤــــﺔ 2016
ﻳﺎﺳﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪان
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2011
)ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻋﻠﻮم ،ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﻬﺎي ﻓﻲ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ
اﻟﺨﺒﺮة :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  23ﻋﺎم ﻓﻲ إدارة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
1

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى

رﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻘﻴﻬﻲ
اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2011

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

)ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ إدارة اﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
اﻟﺨﺒﺮة :ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  14ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي.
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

1

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺑﻨﻚ اﺳﻜﺎن

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2

ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﺗﻤﻜﻴﻦ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﻧﺒﻴﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺎﻧﻮ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2011
)ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس إدارة أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺎﻧﺖ إدواردز -اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
اﻟﺨﺒﺮة :أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  19ﻋﺎم ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
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اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

اﻟﺒﻠﺪ

1

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻛﺎﻧﻮ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

2

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﻛﺎﻧﻮ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

3

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﻧﻮ واﻟﺸﺒﺮاوي

ﻣﺼﺮ

4

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺑﻨﻚ اﺛﻤﺎر

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

5

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

6

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
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أﻳﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  27ﻣﺎرس 2014
)ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  MBAﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻣﺒﺮج وﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻨﺖ.
اﻟﺨﺒﺮة :ﻣﺤﺎﻣﻲ وﻣﺤﻜﻢ وﻣﺴﺘﺸﺎر اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ –  14ﻋﺎم.
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
1

اﻟﺒﻠﺪ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ

ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ راﺷﺪ
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  27ﻣﺎرس 2014

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

)ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي(

ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﺷﻬﺎدة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ داردن  -ﻓﻴﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ،دﺑﻠﻮم ﺗﺠﺎرة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.
اﻟﺨﺒﺮة :ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  35ﻋﺎم ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺔ  11ﻋﺎم رﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
1

اﻟﺒﻠﺪ

اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ ادارة واﻟﻠﺠﺎن وﺳﺠﻞ اﻟﺤﻀﻮر

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺼﻮرة دورﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء æﻋﻠﻰ دﻋﻮة
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ،أو اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء.
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2016ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﺧﻤﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة و ﺳﺒﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت و ﺳﺒﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و ﺛﻼث اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع واﺣﺪ ﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.
وﺗﺒﻴﻦ اﻟﺠﺪاول أدﻧﺎه ﺳﺠﻞ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﺠﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
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ﺗﻘﺮﻳــــﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤــــﺔ 2016
)(2016/1

)(2016/2

)(2016/3

)(2016/4

)(2016/5

 7ﻣﺎرس
2016

 14اﺑﺮﻳﻞ
2016

 5ﻳﻮﻧﻴﻮ
2016

 9ﻳﻮﻧﻴﻮ
2016

 23أﻛﺘﻮﺑﺮ
2016

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

√

ــ

√

√

√

ﻣﺮوان ﺧﺎﻟﺪ ﻃﺒﺎرة

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

√

√

√

√

√

أﻓﻨﺎن راﺷﺪ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

√

√

√

√

√

√

√

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪا áﺣﻤﻮد

ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

√

ــ

ــ

ﻳﺎﺳﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪان

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

√

√

ــ

ــ

√

رﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻘﻴﻬﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

√

√

√

√

√

ﻧﺒﻴﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺎﻧﻮ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ــ

√

ــ

√

√

أﻳﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ــ

ــ

ــ

*√

ــ

ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ راﺷﺪ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

√

√

√

√

√

*

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
)(2016/1

)(2016/2

)(2016/3

)(2016/4

)(2016/5

)(2016/6

)(2016/7

 4ﻓﺒﺮاﻳﺮ
2016

 16ﻓﺒﺮاﻳﺮ
2016

 4اﺑﺮﻳﻞ
2016

 9ﻣﺎﻳﻮ
2016

 23ﻣﺎﻳﻮ
2016

 6أﻛﺘﻮﺑﺮ
2016

 20دﻳﺴﻤﺒﺮ
2016

أﻓﻨﺎن راﺷﺪ
اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

√

√

√

√

√

√

√

أﻳﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ
اﻟﻤﺆﻳﺪ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ﻣﺮوان ﺧﺎﻟﺪ
ﻃﺒﺎرة

ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

√

√

√

√

√

√

√

ﻳﺎﺳﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺣﻤﻴﺪان

ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

√

√

√

√

√

√

√

رﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻓﻘﻴﻬﻲ

ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ــ

√

√

ــ

ــ

ــ

ــ

أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
واﻟﺘﺮﺷﻴﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

44
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اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
45
)(2016/1

46
)(2016/2

47
)(2016/3

48
)(2016/4

49
)(2016/5

50
)(2016/6

51
)(2016/7

 15ﻓﺒﺮاﻳﺮ
2016

 29ﻓﺒﺮاﻳﺮ
2016

 12ﻳﻮﻟﻴﻮ
2016

14
أﻏﺴﻄﺲ
2016

21
أﻏﺴﻄﺲ
2016

 3ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
2016

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ
2016

ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ
ﺣﺴﻦ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

√

√

√

√

√

√

√

ﻧﺒﻴﻞ ﺧﺎﻟﺪ
ﻛﺎﻧﻮ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ﻓﺆاد
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
راﺷﺪ

ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

√

√

√

√

√

√

√

أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
)(2016/1

)(2016/2

)(2016/3

 2ﻓﺒﺮاﻳﺮ
2016

 1ﻣﺎرس
2016

 28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
2016

أﻳﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪ

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

√

√

√

ﻳﺎﺳﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻤﻴﺪان

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

√

√

√

ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ راﺷﺪ

ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ

√

√

√

أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻋﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ ﺳﻌﺎدة وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺷﺮﻛﺔ دﻳﻠﻮﻳﺖ آﻧﺪ ﺗﻮش ﻛﻤﺪﻗﻖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎم .2016
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ﺗﻘﺮﻳــــﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤــــﺔ 2016
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻻﻟﺘﺰام أو اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ:
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻄﺒﻘﺔ أو اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺟﺰﺋﻴÑ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ

اﻟﻤﺒﺪأ

ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ
1

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ.

ادارة ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻮﺿﻊ .وﺗﻤﺖ إﻋﺎدة
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 2016
واﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

ﺑﻨﺎء æﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻋﺘﻤﺪت ﻟﺠﻨﺔ
2

ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻪ وأداء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻠﺠﺎن وﺟﻤﻴﻊ اﻋﻀﺎء
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﻞ.

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ وآﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ
ادارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﻲ وﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  2015ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻃﺮف
ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .2016

ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ واﻋﻀﺎء اﻟﻐﻴﺮ
3

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ

ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  28دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻗﻞ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ رﺋﻴﺲ

 .2015ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﻠﺠﻨﺔ.

وﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم .2016

ﺗﻢ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮي إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ
ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻨﻮد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،وﻓﻘ Ðإﻟﻰ
ﺧﻄﺎب وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  22ﻣﺎﻳﻮ
4

ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ.

5

اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ.

 2013اﺳﺘﻨﺎد æإﻟﻰ رأي ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻓﺘﺎء
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺄن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﺸﺨﺺ واﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟçﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
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اﻟـﺒـﻴـﺎﻧــــــﺎت
اﻟﻤــــــــﺎﻟﻴـــــﺔ

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ(  -اﻟﺘﻘﺮﻳــــــﺮ اﻟﺴﻨــــﻮي 2016 -
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فهـــــــــرس

الـبـيـانــــــات
المــــــــاليـــــة
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بيان التدفقات النقدية
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تقرير مدقق الحسابات
المستقل
تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الـــرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية لبورصة البحرين ش.م.ب (مقفلة) “البورصة” والتي تشمل بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2016وكل من
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص
للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى.
في رأينا  ،إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي للبورصة كما في  31ديسمبر  2016وأدائها
المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

اساس الـــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة «مسؤولية مدقق الحسابات»
حول تدقيق البيانات المالية من تقريرنا .كما أننا مستقلون عن البورصة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين «قواعد السلوك
للمحاسبين المهنين» وقواعد السلوك المهني المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية للبورصة في مملكة البحرين .هذا ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا
األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات .نعتقد بأن ب ّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

معلومات أخرى
إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى على التقرير السنوي .التقرير السنوي الذي نتوقع الحصول عليه في
تاريخ بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات .إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية ال يتناول المعلومات األخرى ،وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية في االطالع على المعلومات األخرى ،وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد ما إذا كانت هذه
المعلومات األخرى غير متوافقة جوهر ًيا مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق ،أو تلك التي يتضح
أخطاء جوهرية.
بطريقة أخرى أنها تتضمن
ً
استنادا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق
إذا استنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى ،فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك،
ً
ُفصح عنه في هذا الشأن.
بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير .ليس لدينا ما ن ِ
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تقرير مدقق الحسابات
المستقل (تتمة)
مسؤوليات االدارة و القيمين على الحوكمة في إعداد البيانات المالية
إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،وكذلك من وضع نظام الرقابة
الداخلية التي تجدها االدارة ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو
خطأ.
عند إعداد البيانات المالية ان االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البورصة على االستمرار كمؤسسة مستمرة واالفصاح متى كان مناس ًبا ،عن المسائل
المتعلقة باالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسبي  ،ما لم تنوي االدارة تصفية البورصة أو وقف عملياتها ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي
اال القيام بذلك.
ويعتبر إن القيمين على الحوكمة مسؤولين عن االشراف على مسار إعداد التقارير المالية للبورصة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال
تمت وفقا
أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا .ان التأكيد المعقول هو مستوى ٍ
عال من التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي ّ
دائما أي خطأ جوهري في حال وجوده .وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل
للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف
ً
بناء على هذه البيانات المالية.
المستخدمين
من
المتخذة
االقتصادية
القرارات
على
تأثيرها
جمع فيما إذا كان من المتوقع
فردي أو ُم ّ
ً
كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق .كما نقوم
أيضا
>

بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق
بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن
االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل االحتيال التواطؤ ،التزوير ،الحذف المتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

>

باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس بغرض إبداء
رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

>

بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.

>

باستنتاج مدى مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،في حال وجود حالة
جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة البورصة على االستمرار .وفي حال االستنتاج بوجود
حالة جوهرية من عدم التيقن ،يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية ،أو ،في حال كانت
هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ
تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية بالبورصة إلى توقف أعمال البورصة على أساس مبدأ االستمرارية.

>

تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها  ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر
العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

نقوم بالتواصل مع القيمين على الحوكمة فيما يتعلق بأمور اخرى على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك
أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.
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تقرير مدقق الحسابات
المستقل (تتمة)
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تتمة)
أمر اخر
تم تدقيق البيانات المالية لبورصة البحرين للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015من قبل مدقق حسابات اخر الذي أصدر رأي غير متحفظ في
تقريره بتاريخ  20يونيو .2016

افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية
عالوة على ما ورد اعاله ،وفقًا للمتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية ،نفيد ان البورصة تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية
قد تم إعدادها وفقًا لهذه الدفاتر .نرى أيضًا ،وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا ،أن المعلومات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة متفقة مع
المقدمة من قبل اإلدارة والتي رأيناها ضرورية ألداء تدقيقنا ،لم يرد
ما هو وارد في البيانات المالية ،وأنه استنادًا إلى المعلومات والتفسيرات
ّ
إلى علمنا وجود أي مخالفات جوهرية ألحكام مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية لسنة  ،2006وأحكام قانون مصرف البحرين
المركزي ذات الصلة (كما ورد في مجلد  6من مجلد التوجيهات) وقانون البحرين للشركات التجارية  2001والتعديالت الالحقة عليه ذات الصلة،
وعقد تأسيس البورصة والنظام األساسي لها خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016على وجه قد يكون له تأثير سلبي جوهري على
أنشطة البورصة أو مركزها المالي.

ديلويت أند توش – ميدل إيست
رقم التسجيل للشريك 184 -
المنامة – مملكة البحرين
 28فبراير 2017
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بيـان المركــز
المـــالــــي
كما في  31ديسمبر 2016

إيضاحات

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

الموجودات
موجودات غير متداولة
اثاث ومعدات

5

3,002,593

3,559,190

إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

10

1,000,000

-

4,002,593

3,559,190

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
ذمم مدينة

6

113,367

99,541

مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

7

124,132

144,829

نقد وأرصدة لدى البنوك

8

3,400,625

4,719,309

مجموع الموجودات المتداولة

3,638,124

4,963,679

مجموع الموجودات

7,640,717

8,522,869

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

11

2,000,000

2,000,000

إحتياطي عام

12

2,000,000

2,000,000

إحتياطي قانوني

13

401,075

401,075

أرباح مستبقاة

2,812,508

3,660,103

مجموع حقوق الملكية

7,213,583

8,061,178

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

14

19,979

25,221

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيـان المركــز
المـــالــــي
كما في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

إيضاحات

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

مطلوبات متداولة
45,105

30,268

مستحقات وذمم دائنة أخرى

15

359,722

329,283

إيرادات مؤجلة

16

2,328

76,919

مجموع المطلوبات المتداولة

407,155

436,470

مجموع المطلوبات

427,134

461,691

7,640,717

8,522,869

ذمم دائنة

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
حسابات غير مدرجة في الميزانية
23

ودائع تأمينية باألمانة

1,383,415

1,341,663

وافق مجلس االدارة على إصدار البيانات المالية من صفحة  4الى صفحة  28بتاريخ  22فبراير  2017وتم التوقيع عليها نيابة عن مجلس األدارة من قبل:

_________________

_________________

___________________

السيد عبدالكريم أحمد بوجيري

السيد حسان امين جرار

الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان الربح أو
الخسارة والدخل الشامل اآلخرالمـــالــــي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاحات

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

اإليرادات
رسوم االشتراكات
17

عموالت
رسوم التسجيل

9

دعم مالي من حكومة البحرين
إيرادات الفوائد

18

اإليرادات األخرى
مجموع اإليرادات

1,629,043

1,645,544

319,331

236,545

10,500

9,000

500,000

500,000

124,475

89,952

334,072

362,439

2,917,421

2,843,480

المصروفات
رواتب وتكاليف الموظفين
19

مصروفات عمومية وإدارية

1,636,557

1,598,333

1,495,256

1,486,764

42,100

أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

-

إستهالكات

5

614,930

740,159

(عكس قيد)  /مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

6

()23,827

39,121

مجموع المصروفات

3,765,016

3,864,377

خسارة السنة

()847,595

()1,020,897

مجموع الخسارة الشامل للسنة

()847,595

()1,020,897

السيد عبدالكريم أحمد بوجيري

السيد حسان امين جرار

الشيخ خليفة بن ابراهيم آل
خليفة

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان التغيرات
في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

رأس المال

إحتياطي عام

إحتياطي قانوني

أرباح مستبقاة

المجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2,000,000

2,000,000

401,075

4,681,000

9,082,075

إجمالي االخسارة الشامل للسنة

-

-

-

الرصيد في  31ديسمبر 2015

2,000,000

2,000,000

401,075

3,660,103

إجمالي االخسارة الشامل للسنة

-

-

-

()847,595

الرصيد في  31ديسمبر 2016

2,000,000

2,000,000

401,075

2,812,508

الرصيد في  1يناير 2015

()1,020,897

()1,020,897
8,061,178

()847,595

7,213,583

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات
النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاحات

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
1,649,725

1,602,160

503,309

402,795

مبالغ مدفوعة للموظفين والتكاليف المتعلقة بهم

()1,580,372

()1,546,558

مبالغ مدفوعة للمصروفات العمومية واإلدارية

()1,480,133

()1,772,039

-

()64,000

()907,471

()1,377,642

رسوم االشتراكات المقبوضة
العموالت واإليرادات األخرى المقبوضة

بدالت حضور مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية

()31,589

()22,385

()1,000,000

-

1,036,059

()686,429

فوائد مستلمة

120,376

93,436

التدفق النقدي الناتج من (/المستخدم في)
األنشطة االستثمارية

124,846

()615,378

شراء أثاث و معدات
شراء إستثمارات
صافي التغيير في الوادائع االستشمارية لدى البنوك

األنشطة التمويلية
دعم مالي من حكومة البحرين

500,000

500,000

التدفق النقدي الناتج من األنشطة التمويلية

500,000

500,000

صافي النقصان في النقد وما في حكمه

()282,625

()1,493,020

النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,831,296

3,324,316

النقد وما في حكمه في نهاية السنة (إيضاح رقم )8

1,548,671

1,831,296

لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ،حسابات جارية لدى البنوك وودائع ألجل ذات فترة
إستحقاقات تعاقدية أصلية خالل ثالثة أشهر أو أقل.

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

1

معلومات عامة
التأسيس
تأسست بورصة البحرين ش.م.ب( .مقفلة) (“البورصة”) في مملكة البحرين كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم
 76907المؤرخ في  13ديسمبر  2010الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة وفقا للمرسوم بقانون رقم  60لعام  2010لتحل محل سوق
البحرين لألوراق المالية التي تأسست في عام  .1987البورصة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي («المصرف المركزي») ،وبالتالي
تخضع للوائح وإشراف مصرف البحرين المركزي.
تعمل البورصة في انشطة أسواق األوراق المالية من خالل تقديم أنظمة لتنظيم التعامل باألوراق واألدوات المالية ،في حين تعمل كمركز
فكري ومركز أعمال لجميع المشاركين في سوق رأس المال.

2

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة :
2-1

معايير وتفسيرات بدأ سريانها خالل الفترة الحالية

لقد تم اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة التالية ،والتي بدأ سريانها خالل الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2016في اعداد هذه
البيانات المالية .لم يكن لهذه المعايير المعدلة اي اثر جوهري على االفصاحات والمبالغ الواردة للسنة الحالية والسنوات السابقة ولكن
قد يكون لها تأثير على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  14الحسابات التنظيمية المؤجلة.
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  1إعداد التقارير المالية المتعلق بمبادرة اإلفصاحات.
•تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11الترتيبات المشتركة المتعلقة بطريقة المحاسبة لنسبة اإلستحواذ
على حصة في العمليات المشتركة.

•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  16الممتلكات ،المنشآت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  38األصول غير
الملموسة المتعلق بالتوضيحات على الطرق المقبولة لحساب اإلستهالك واإلطفاء.
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  16الممتلكات ،المنشآت والمعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  41الزراعة النباتات
الحاملة.
•تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  27البيانات المالية المنفصلة المتعلق بمحاسبة اإلستثمار في الشركات التابعة،
المشاريع المشتركة ،والشركات الزميلة ،والذي يعطي الخيار للمحاسبة بطريقة حقوق الملكية في التقارير المالية المنفصلة.
•تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10التقارير المالية الموحدة ،والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 12
اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28اإلستثمار في الشركات الزميلة والعمليات المشتركة،
فيما يتعلق بتطبيق إستثناء التوحيد على شركات اإلستثمار.
•التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لدورة  2014 – 2012والتي تشمل المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  ،5المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،7معيار المحاسبة الدولي رقم  ،19ومعيار المحاسبة الدولي رقم .34
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

2

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة (تتمة):
 2-2المعايير الدولية العداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد

لم تطبق البورصة المعايير الدولية العداد التقارير المالية ( )IFRSsالتالية الجديدة والمعدلة التي تم اصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد:
المعايير الجديدة والمعدلة

سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
لدورة  2016 – 2014والتي تشمل المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  ،1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،12معيار
المحاسبة الدولي رقم 28

التعديالت السنوية على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 1ومعيار المحاسبة الدولي رقم  28تبدأ في الفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد  1يناير  ،2018فيما ان التعديالت على
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12تبدأ في الفترات
السنوية التي تبدأ من او بعد  1يناير 2017

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  12ضرائب الدخل

 1يناير 2017

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  7بيان التدفقات النقدية

 1يناير 2017

لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  22العمليات بالعملة
األجنبية والمبالغ المدفوعة مقدمًا

 1يناير 2018

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  2المدفوعات عن طريق
االسهم

 1يناير 2018

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  4عقود التأمين

 1يناير 2018

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  40العقار اإلستثماري

 1يناير 2018

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 7األدوات المالية :اإلفصاحات المتعلقة بإالفصاحات حول التطبيق
المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

عندما يبدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  9ألول مرة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7األدوات المالية:
اإلفصاحات ويتعلق بإفصاحات إضافية عن محاسبة التحوط
(والتعديالت الالحقة) الناتجة عن تقديم فصل محاسبة التحوط في
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

عندما يبدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  9ألول مرة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9األدوات المالية

 1يناير 2018

تم اصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9في نسخته
االخيرة ،والذي يتضمن المتطلبات المحاسبية لألدوات المالية.
يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم  39األداوات
المالية :اإلعتراف والقياس ويتضمن المتطلبات في االمور التالية:
التصنيف والقياس :يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى
نموذج العمل الخاص لهذه الموجودات وبالرجوع إلى خصائص
التدفقات النقدية التعاقدية .ادخلت نسخة  2014من المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية  9فئة “القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر” لبعض أدوات الدين .بالنسبة للمطوبات
المالية ،فيتم تصنيفهم بطريقة مماثلة لمعيار المحاسبة
الدولي  ،39ولكن هناك إختالفات في تطبيق متطلبات القياس
للمخاطر اإلئتمانية الخاصة بالمنشأة
اإلنخفاض في القيمة :قدمت نسخة  2014للمعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  9نموذج “الخسارة اإلئتمانية المتوقعة”
لقياس اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية ،لذلك لم يعد
ضروريًا وقوع حدث إئتماني قبل اإلعتراف بالخسائر اإلئتمانية
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

2-2

المعايير الدولية العداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد (تتمة)

سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

المعايير الجديدة والمعدلة

محاسبة التحوط :تقديم نموذج تحوط محاسبي جديد تم
تصميمه ليتماشى أكثر مع كيفية قيام الشركات بأنشطة
إدارة المخاطر عند التحوط للتعرض للمخاطر المالية وغير
المالية
االستبعاد :تم ابقاء متطلبات استبعاد الموجودات
والمطلوبات المالية المذكورة في معيار المحاسبة الدولي
رقم 39

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15اإليرادات من
العقود المبرمة مع العمالء.
سيحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15محل
معيار المحاسبة الدولي رقم  – 18اإليرادات ،ومعيار المحاسبة
الدولي رقم  – 11عقود اإلنشاء والتفسيرات المتعلقة به
عندما يكون قيد التطبيق

 1يناير 2018

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  – 16عقود اإليجار
يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16طريقة
اإلعتراف ،القياس ،العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار .يقدم هذا
المعيار نموذجًا منفردًا لمحاسبة المستأجر ،حيث يتطلب من
المستأجر اإلقرار باألصول واإللتزامات لكل عقود اإليجار فيما عدا
العقود التي لم تتعدى مدة اإليجار  12شهرًا أو اقل ،أو فيما
كان األصل ذو قيمة منخفضة .يواصل المؤجر تصنيف اإليجار
كإيجار تشغيلي ،أو إيجار تمويلي ضمن منهج المعيار الدولي
العداد التقارير المالية رقم  16حيث أبقى المعيار عن متطلبات
المحاسبة عن عقود اإليجار في سجالت المؤجر دون تغيير كبير
عن متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 17
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 – 10التقارير المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم
 – 28اإلستثمار في شركات شقيقة و المشاريع المشتركة
( ،)2011ويتعلق بالتعامل مع البيع أو المساهمة باألصول عبر
المستثمر في الشركات الشقيقة أو المشاريع المشتركة

 1يناير 2019

تم تأجيل فترة التطبيق لمدة غير محدودة

تتوقع اإلدارة ان المعايير الجديدة وتوضيحاتها وشروحاتها سوف يتم اعتمادها في بياناتها المالية عندما تكون سارية المفعول ،وان تطبيق
هذه المعايير والتوضحيات والشروحات ،فيما عدا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  ،9لن يكون لها تأثير جوهري في بيانات المالية
في الفترة األولى لتطبيقها.
تتوقع اإلدارة ان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9سوف يتم تطبيقها في الفترة السنوية التي تبدأ في  1يناير  ،2018ان تطبيق
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9قد يكون له اثر جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية فيما يتعلق بالعقود مع
العمالء واألصول المالية باإلضافة الى االلتزامات المالية.
مع ذلك ،فإن توفير تقدير معقول ألثر تطبيق هذه المعايير لن يكون عمليًا حتى تجري البورصة مراجعة مفصلة لكل ذلك.
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

3

السياسات المحاسبية الهامة
بيان االلتزام
لقد تم إعداد هذه البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية والمتطلبات القابلة لتطبيق لقانون الشركات التجارية البحريني
لسنة  2001وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية ،وقواعد مصرف البحرين المركزي (المجلد رقم .)6
أساس اإلعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.
تم عرض البيانات المالية بالدينار البحريني وهو العملة الوظيفية للبورصة.
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة مبينة أدناه:
 3-1أثاث ومعدات

		 تدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت .يتم احتساب االستهالك بغرض
المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت.
اطفاء تكلفة األصول على مدى أعمارها اإلنتاجية
ّ
المقدرة لألصول هي كالتالي:
إن األعمار اإلنتاجية
ّ
تجهيزات

 15سنة

أثاث ومعدات

 10 - 5سنوات

الحاسب اآللي

 5سنوات

مركبات

 5سنوات

إن األرباح والخسائر الناتجة عن بيع أو استبعاد أي من االثاث والمعدات يتم تحديدها على أنها الفرق بين متحصالت المبيعات والقيمة
المسجلة لألصل ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
مشروعات قيد التنفيذ
ال يتم تحميل االستهالك على المشروعات قيد التنفيذ إال حين يتم االنتهاء من هذه األصول ونقلها إلى الفئة المناسبة من المباني
والمعدات.
3-2

االنخفاض في قيمة األصول الملموسة

تقوم اإلدارة بتاريخ كل بيان مركز مالي بمراجعة المبالغ المدرجة ألصولها الملموسة لتحدد ما إذا كان هناك أي دليل على وجود
خسارة انخفاض في قيمة هذه األصول .فإذا ما ظهر مثل ذلك الدليل ،يتم تحديد المبلغ المقدر الممكن استرداده لهذا األصل حتى
يمكن تحديد مقدار خسارة انخفاض القيمة (إن وجدت).
إن القيمة اإلستردادية هي القيمة العادلة ناقصًا التكاليف الالزمة للبيع أو القيمة المستخدمة ،أيهما أعلى .عند تحديد القيمة
معدل الخصم الذي يعكس تقييم
المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام
المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية
ّ
ّ
السوق الحالي للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة باألصل الذي لم يتم تعديل تقدير التدفقات النقدية المقدرة له.
في حالة تقدير القيمة المستردة بأقل من القيمة المسجلة له ،يتم تخفيض القيمة المسجلة لألصل إلى مقدار القيمة المستردة له.
يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة.
المعدل لقيمته المستردة
في حالة تم عكس خسارة انخفاض القيمة الحقًا ،يتم زيادة القيمة المسجلة لألصل إلى مقدار التقدير
ّ
بحيث أال تتجاوز القيمة المسجلة الزائدة تلك القيمة المسجلة التي كان سيتم تحديدها في حال عدم االعتراف بأي خسارة نتيجة
انخفاض قيمة األصل في السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة.
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

3

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
3-3

األصول المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية بناء على طبيعة وغرض األصول المالية ويحدد ذلك في وقت اإلعتراف األولي.

3-3-1

ذمم مدينة
تصنف الذمم المدينة التي لها مدفوعات ثابتة أو محددة كذمم مدينة .يتم قياس الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي انخفاض في القيمة.

3-3-2

إنخفاض قيمة األصول المالية
يتم بتاريخ كل بيان للمركز المالي ،التقدير فيما إذا كان هناك مؤشرات على انخفاض قيمة األصول المالية .تنخفض قيمة
المقدرة لألصل المالي قد تأثرت نتيجة
األصول المالية في حال وجود دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبلية
ّ
لحدث ما أو عدة أحداث وقعت بعد االعتراف المبدئي باألصل المالي.
فيما يخص جميع األصول المالية ،الدليل الموضوعي على انخفاض القيمة يتضمن ما يلي:
•صعوبات مالية كبيرة للمصدر أو الطرف المقابل ،أو
•التوقف أو التخلف عن سداد المدفوعات ،أو
•أنه من المحتمل أن يعلن المقترض إفالسه أو يعيد تنظيم أموره المالية.
بالنسبة لألصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة ،فإن مبلغ خسائر قيمة األنخفاض المسجلة هي الفرق بين القيمة
الدفترية لألصل والقيمة االستردادية المقدرة.

3-3-3

إلغاء االعتراف باألصول المالية
يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي من قبل البورصة فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية المعترف بها من
األصل؛ أو عندما تقوم البورصة بتحويل األصل المالي وكافة مخاطر ومزايا الملكية إلى طرف آخر .إذا لم تقم البورصة بتحويل
أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية وال تزال تسيطر على األصول المنقولة ،فإنها تعترف بحصتها المحتفظ بها في
األصل وأي التزام مصاحب لمبالغ قد يتوجب عليها سدادها .إذا احتفظت البورصة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي
المنقول ،فإنها تعترف باألصل المالي كما تقوم بتسجيل قرض مضمون مقابل المتحصالت المستلمة.
يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية عند إلغاء االعتراف باألصل المالي وبين ومجموع االعتبار المستلم والذمم المدينة
في بيان الربح أو الخسارة.

3-4

اإللتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف كديون أو حقوق ملكية
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقا لمضمون اإلتفاق التعاقدي.

 3-4-1المطلوبات المالية
يتم قياس المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعامالت .بعد ذلك يتم قياس المطلوبات المالية
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،مع مصاريف الفوائد المعترف بها على أساس العائد الفعلي.
 3-4-2إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
تلغي البورصة اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم التخلص من إلتزامات البورصة أو إلغائها أو إنتهائها .يتم اإلعتراف
بالفرق بين القيمة الدفترية لإللتزام المالي الملغي ومجموع المبلغ المدفوع والذمم الدائنة من خالل الربح أو الخسارة.
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

3

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-5تسوية األصول المالية واإللتزامات المالية
يتم تسوية األصول المالية واإللتزامات المالية واإلبالغ عنها على أساس المبلغ الصافي في بيان المركز المالي المرفق عندما
يكون هناك حق قانوني ملزم بتسوية هذه المبالغ الموجودة وعندما تعتزم البورصة التسوية على أساس المبلغ الصافي أو
لتحقيق األصول وتسوية المطلوبات في وقت واحد.
 3-6مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
توفر البورصة مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين لجميع موظفيها األجانب وفقا لقانون العمل البحريني .ويستند
الحق في الحصول على هذه المكافآت على آخر راتب للموظف ومدة الخدمة .التكلفة المتوقعة للمكافآت تستحق على مدة
التعاقد.
بالنسبة للموظفين البحرينيين ،تقوم البورصة بالمساهمة في الهيئة العامة للتأمين االجتماعي على أساس نسبة رواتب
الموظفين .وتقتصر التزامات البورصة على هذه المساهمات والتي تم تحميلها كمصروفات عند استحقاقها.
3-7

المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص فقط عندما يكون على البورصة التزام حالي (قانوني أو استداللي) نتيجة لحدث سابق يكون من
المرجح معه أن يتطلب ذلك من البورصة سداد هذا االلتزام ،مع إمكانية إجراء تقدير موثوق فيه لمبلغ االلتزام .يتم مراجعة
المخصصات بتاريخ كل تقرير ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.
المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير لإلعتبار المطلوب لتسوية اإللتزام الحالي في تاريخ التقرير ،مع األخذ بعين
اإلعتبار المخاطر وأوجه عدم اليقين المحيطة باإللتزام.

 3-8االعتراف باإليرادات
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق ويمثل قيمة فواتير الخدمات المقدمة في سياق األعمال
االعتيادية ،صافية من الخصومات والمردودات.
يتم إحتساب الدعم المخصص ألغراض محددة كالتزام إلى حين صرفه على الغرض المخصص له حيث يحتسب ضمن اإليرادات.
يتم احتساب مقدم مستلم من عمالء شاشات العرض اإللكترونية كالتزام عند اإلستالم ،ويحتسب ضمن اإليرادات موزعًا على
فترة العرض المتفق عليها.
يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس مبدأ اإلستحقاق على طريقة العائد الفعلي.
3-9

إيجار تشغيلي
يتم تصنيف عقود التأجير كعقود تأجير تمويلي عندما تقضي شروط التأجير بتحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية إلى
المستأجر ،وتصنف كافة عقود التأجير األخرى كعقود تأجير تشغيلي.
البورصة كمستأجر
يتم تسجيل دفعات التأجير التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار ،إال عندما يكون هناك
ال للوقت الذي استهلكت فيه المنافع االقتصادية من األصل المستأجر .ويتم تسجيل اإليجارات
أساس نظامي آخر أكثر تمثي ً
المحتملة بموجب التأجير التشغيلي كمصروف في الفترة التي تتكبد فيها.

 3-10العمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تسجيلها بالدينار البحريني وفقا ألسعار الصرف السائدة بتواريخ العمليات .يتم تحويل البنود
النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الدينار البحريني وفقا ألسعار الصرف في تاريخ إعداد التقرير .يتم االعتراف بفروقات
الصرف في بيان الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.
 3-11إلتزامات واصول محتملة
ال يتم االعتراف بااللتزامات المحتملة في البيانات المالية ،لكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق منافع اقتصادية
منها مستبعدًا .ال يتم االعتراف باألصل المحتمل في البيانات المالية ،لكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المرجح تدفق
المنافع االقتصادية إليها.
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إيضاحات حول
البيانات المالية
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4

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للبورصة والمبينة في إيضاح  ،3يجب أن تتخذ اإلدارة أحكام وتقديرات وافتراضات بشأن
القيم المسجلة لألصول وااللتزامات والتي ال تتضح بسهولة من خالل مصادر أخرى .تلك التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها
تستند إلى عامل الخبرة السابقة وعوامل أخرى ذات عالقة ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الرئيسية بشكل مستمر .تدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها
مراجعة التقدير وذلك في حال أثر هذا التعديل على تلك الفترة فقط ،بينما تدرج في فترة المراجعة وفترات مستقبلية في حال
أثر هذا التعديل على كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.
4-1

أحكام هامة لتطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للبورصة ،المبيّنة في إيضاح  ،3ونظرا لطبيعة العمليات ،لم يكن على اإلدارة القيام بأية
أحكام قد تكون لها أثر مادي على المبالغ المسجلة في هذه البيانات المالية.
4-2
			

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات

خسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة

تقوم إدارة البورصة بمراجعة الذمم المدينة بشكل دوري لتقييم ما إذا كان يجب تسجيل مخصص انخفاض القيمة في بيان األرباح
والخسائر .على وجه الخصوص ،يتطلب القيام بأحكام هامة من قبل اإلدارة في تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية
عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة .وتستند هذه التقديرات بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من
الحكم وعدم اليقين ،والنتائج الفعلية قد تختلف مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية على تلك المخصصات.
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

 5أثاث ومعدات

تجهيزات

أثاث ومعدات

الحاسب اآللي

مركبات

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

مشاريع قيد
التنفيذ
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

التكلفة
1,196,860

2,881,890

17,435

367,496

إضافات

-

3,649

18,736

-

-

تحويالت

-

367,496

-

-

الرصيد في  1يناير 2015

3,129,654

1,568,005

إضافات

-

11,982

23,095

-

تحويالت

-

-

23,256

-

شطب

-

-

-

-

17,435

-

الرصيد في  31ديسمبر 2016

3,129,654

()13,228
1,566,759

2,946,977

22,385

()367,496

2,900,626

الرصيد في  31ديسمبر 2015

3,129,654

7,593,335

17,435

23,256
()23,256

7,615,720
58,333
()13,228
7,660,825

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2015

868,743

739,264

1,695,930

12,434

-

3,316,371

مصاريف اإلستهالك

208,643

214,906

314,610

2,000

-

740,159

الرصيد في  31ديسمبر 2015

1,077,386

954,170

2,010,540

14,434

-

4,056,530

مصاريف اإلستهالك

208,642

142,826

261,462

2,000

-

614,930

-

()13,228

-

-

-

()13,228

16,434

-

4,658,232

شطب
الرصيد في  31ديسمبر 2016

1,286,028

1,083,768

2,272,002

القيم الدفترية:
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الرصيد في  31ديسمبر 2016

1,843,626

482,991

674,975

1,001

-

3,002,593

الرصيد في  31ديسمبر 2015

2,052,268

613,835

890,086

3,001

-

3,559,190
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

 6ذمم مدينة
2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

إشتراكات ورسوم تسجيل مستحقة

399,419

411,769

عموالت مستحقة

22,872

30,921

رسوم خدمات مستحقة

6,700

5,250

رسوم إعالنات مستحقة

64,375

57,383

أخرى

3,364

3,576

مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

496,730

508,899

()383,363

()409,358

113,367

99,541

كما في  31ديسمبر  ،2016الذمم المدينة تشمل ذمم انخفضت بقيمة  383,363دينار بحريني ( 2015: 413,356دينار بحريني) حيث قامت البورصة
باإلعتراف بمخصص انخفاض في قيمة الذمم المدينة بقيمة  383,363دينار بحريني ( 2015: 409,358دينار بحريني).
الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كاألتي:
2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

الرصيد في بداية السنة

409,358

370,237

المخصص للسنة

12,910

39,121

إعادة تسجيل

()36,737

-

تعديل

()2,168

-

الرصيد في نهاية السنة

383,363

409,358

تحليل معدل االعمار لصافي الذمم المدينة كالتالي:
2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

أقل من سنة

63,665

81,827

أكثر من سنة

49,702

17,714

الرصيد في نهاية السنة

113,367

99,541
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

7

مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

مصروفات مدفوعة مقدمًا

94,184

فوائد بنكية مستحقة

29,948

25,849

-

23,256

124,132

144,829

نقد وأرصدة لدى البنوك

نقد في الصندوق

9

دينار بحريني

دينار بحريني
95,724

دفعة مقدمة الى مقاول مشروع

8

2016

2015

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

701

609

حسابات جارية لدى البنوك

36,018

64,889

حسابات تحت الطلب لدى البنوك

489,659

267,306

ودائع ألجل لدى البنوك (استحقاقات تعاقدية ثالثة اشهر او اقل)

1,022,293

1,498,492

النقد وما في حكمه

1,548,671

1,831,296

ودائع ألجل لدى البنوك (استحقاقات تعاقدية تزيد عن ثالثة أشهر)

1,851,954

2,888,013

3,400,625

4,719,309

)

أإن فترة االستحقاق األصلية للودائع الثابتة تتراوح ما بين  30و 365يوم وتحمل فائدة على معدالت تتراوح من  1.25%إلى
 :2015( 3.9%من  0.75%و  )2.95%سنوياً .إن جميع الحسابات والودائع الثابتة لدى البنوك هي بالديناراالبحريني .جميع
األرصدة لدى النوك متحفظ بها لدى بنوك محلية.

)

بأرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك ال تحمل فوائد.

معامالت مع األطراف ذوي العالقة
المعالمالت مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومدراء البورصة معرفين كأطراف ذات عالقة طبق ّا الى معيار المحاسبة الدولي .24
تمت الموافقة على شروط هذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة.
 9-1المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر هي كما يلي:
تسلمت البورصة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2016دعم مالي من حكومة البحرين يقدر بمبلغ  500,000دينار بحريني
(  500,000 : 2015دينار بحريني) وذلك لمساندة البورصة في الوفاء بإلتزاماتها المالية خالل السنة.
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

 9-2معامالت مع أعضاء اإلدارة العليا الرئيسيين:
أعضاء اإلدارة العليا الرئيسيين هم أصحاب السلطة والمسؤولية للتخطيط وتوجيه أنشطة البورصة .يشمل فريق اإلدارة العليا
الرئيسيين أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات .ليس هناك أي تعامالت تجارية بين أعضاء اإلدارة
العليا الرئيسيين والبورصة خالل السنة .كانت الرواتب والمخصصات المدفوعة لفريق اإلدارة العليا خالل الفترة كما يلي:

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

رواتب

149,582

97,580

أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

42,100

-

191,682

97,580

 9-3في عام  ،2006قامت حكومة البحرين بنقل ملكيتها في أسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة البحرين لشركة ممتلكات البحرين
القابضة .تمت هذه العملية خارج إطار البورصة خالفًا للمادة ( )4من المرسوم بقانون ( )4لسنة  1987الخاصة بإنشاء وتنظيم سوق
البحرين لألوراق المالية والتي تشير إلى إن أي تبادل لألسهم المدرجة في السوق يجب أن يتم من خالل البورصة .ولذلك ،طالبت البورصة
بإجمالي مبلغ  418,500دينار بحريني من وزارة المالية الذي استلمته بالكامل خالل سنة  2013و  .2014وايضاّ ،مبلغ وقدره  418,500دينار
بحريني من شركة ممتلكات البحرين القابضة .كونه موجود محتمل ،لم تعترف البورصة به كإيراد في هذا الصدد.

10

إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
قامت البورصة باإلشتراك في سندات التنمية الحكومية بمبلغ  1مليون دينار بحريني التي لها فترة استحقاق  5سنوات
وفائدة قدرها  %5.875سنوياَ.

11

رأس المال
يتكون رأس مال البورصة المصرح من  10,000,000سهم بقيمة  1دينار لكل سهم .يتكون رأس المال الصادر والمدفوع
بالكامل من  2,000,000سهم مملوكة بالكامل لحكومة البحرين.

12

اإلحتياطي العام
لتعزيز حقوق المساهمين .تم انشاء االحتياطي العام وفق قرار من مجلس إدارة البورصة .لم يكن هناك نقل الى االحتياطي
العام خالل السنة .ال يوجد أي تقييد في توزيع هذا اإلحتياطي.

13

اإلحتياطي القانوني
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للبورصة ،يتم تحويل  10%من ربح السنة إلى اإلحتياطي
القانوني حتى يصل الرصيد اإلحتياطي إلى نسبة  50%من رأس المال الصادر .يجوز للبورصة أن تقرر وقف هذا التحويل
السنوي عندما يبلغ اإلحتياطي  50%من رأس المال الصادر .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التى ينص
عليها قانون الشركات التجاري البحريني.
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

14

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
التغيير في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كاآلتي:
2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

الرصيد في بداية السنة

25,221

36,871

مخصص السنة

5,232

21,949

()10,474

()33,599

19,979

25,221

مدفوعات خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة

15

16

مستحقات وذمم دائنة أخرى
2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

مصروفات موظفين مستحقة

136,031

136,351

اإلجازات وتذاكر السفر

75,239

88,814

رسوم خدمات

73,812

84,444

مستحقات أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

42,100

-

مستحقات و ذمم اخرى

32,540

19,674

359,722

329,283

إيرادات مؤجلة

شاشات العرض اإللكترونية
مطبوعات وإعالن

70

6/8/17 12:52 PM

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

-

48,156

2,328

28,763

2,328

76,919
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

17

18

19

عموالت
2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

عموالت عادية

134,310

127,408

عموالت من الحاالت المستثناه من التداول والمعامالت الخاصة

185,021

109,137

319,331

236,545

اإليرادات األخرى
2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

إيرادات معلومات التداول

79,778

63,750

عكس قيد مخصص من السنة السابقة

75,322

-

إيراد شاشات العرض اإللكترونية

48,556

145,667

إيرادات اإليداع والسجل المركزي

47,236

45,362

شريط لإلعالن الخارجي

32,625

14,350

إيرادات التداول عن بعد

22,950

19,800

إيرادات دليل المستثمرين

13,000

17,000

إيرادات أخرى

7,655

56,510

إيرادات خدمات المكاتب

6,950

-

334,072

362,439

المصروفات العمومية واإلدارية
2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

اإليجارات

678,783

660,150

الخدمات

627,454

667,177

االستشارات

82,389

29,337

المؤتمرات واإلشتراكات

56,691

74,217

مواد استهالكية

33,527

47,539

أخرى

16,412

8,344

1,495,256

1,486,764
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

20

إلتزامات
ترتيبات التأجير التشغيلي
عقد المقر المؤجر
يتعلق التأجير التشغيلي بأيجار مقر البورصة لفترة تعاقد  5سنوات .ال يوجد خيار للبورصة لشراء المقر المؤجر عند إنتهاء
فترة اإليجار .سوف يتم إنتهاء العقد في  30سبتمبر .2017وكذلك يتعلق التأجير التشغيلي بإيجار مقر البورصة في جزر
أمواج الخاص بمركز استمرارية العمل لفترة تعاقد سنة واحدة وسوف يتم انتهاء العقد في  30سبتمبر .2017
المدفوعات المعترف بها كمصروف:

الحد األدنى من دفعات اإليجار

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

670,027

660,150

إلتزامات عقد إيجار التشغيل الغير قابل لإللغاء:

في فترة ال تتجاوز سنة
من سنة الى خمس سنوات

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

504,931

661,975

-

479,242

504,931

1,141,217

التزامات أخرى

إلتزامات أخرى

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

449,776

605,713

تتمثل االلتزامات األخرى في االلتزامات الناشئة عن عقد صيانة مشروع نظام التداول الموقع مع شركة  OMX Nasdaqوالذي
ينتهي في  15يوليو .2019
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

21

األدوات المالية
 		 21-1إدارة مخاطر رأس المال
إن أهداف البورصة من إدارة رأس المال هي ضمان مقدرة البورصة على مواصلة عملياتها على أساس مبدأ االستمرارية من أجل تحقيق
أرباح للمساهم.
يتكون هيكل رأسمال البورصة من رأس المال وإحتياطيات وأرباح مستبقاة .ال يوجد لدى البورصة أية قروض كما في تاريخ البيانات المالية.
 		 21-2السياسات المحاسبية الهامة
السياسات المحاسبية الهامة واألساليب المعتمدة ،بما في ذلك معايير اإلعتراف  ،أساس القياس  ،واألساس الذي يتم من خالله التعرف
على الدخل والمصاريف في ما يتعلق بكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية ،مبينة في إيضاح .3
 		 21-3فئات األدوات المالية
تشتمل األدوات المالية على األصول المالية والمطلوبات المالية.
تتضمن األصول المالية للبورصة نقد وأرصدة لدى البنوك و استثمارات محتفظ بها حتى االتسحقاق وذمم مدينة وذمم أخرى.
تتضمن المطلوبات المالية للبورصة ذمم دائنة ومستحقات أخرى.
2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

أصول مالية
ذمم مدينة بالتكلفة المطفأة

4,543,940

4,844,699

مطلوبات مالية
بالتكلفة المطفأة

404,827

359,551

 21-4مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق .تتعرض
أنشطة البورصة بشكل رئيسي لمخاطر مالية في التغيرات في معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية.
 21-4-1مخاطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر التقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية من األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار صرف
العمالت األجنبية.
ال تحمل البورصة اصول مالية أو مطلوبات مالية بالعملة االجنبية كما في تاريخ البيانات المالية.
21-4-2

مخاطر معدالت الفائدة

إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغير معدالت الفائدة في السوق.
للبورصة أصول مالية معرضة لمعدالت الفائدة وتتكون من ودائع لدى البنوك واستثمارات في صكوك حكومية بسعر فائدة ثابت.
ال تحمل البورصة مطلوبات مالية معرضة لمعدالت فائدة كما في تاريخ التقرير.
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

21

األدوات المالية (تتمة)

 21-5إدارة مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة
مالية.
يتم تقييم مخاطر اإلتمان بشكل مستمر بشان الوضع المالي للذمم المدينة .مخاطر اإلتمان على االموال السائلة محدودة
الن االطراف المقابلة هي بنوك ذات وضع مالي جيد.
القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية تتمثل في الحد االقصى للبورصة للتعرض لمخاطر اإلتمان.
21-6

مخاطر السيولة

إن مخاطر السيولة ،يشار إليها كذلك بمخاطر التمويل ،هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة البورصة على الوفاء
بالتزاماتها المالية عند استحقاقها.
تراقب اإلدارة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات بشكل منتظم لضمان توفر السيولة الكافية.
يفصل الجدول التالي تواريخ االستحقاق التعاقدي المتبق ّية للمطلوبات المالية المعترف بها .تم إعداد الجدول على أساس
ّ
التدفقات النقدية غير المخصومة للمطلوبات المالية استنادًا إلى أقرب تاريخ يمكن أن يتوجب فيه السداد من قبل البورصة.
ويتضمن الجدول المبالغ األصلية للتدفقات النقدية مضافا إليها الفوائد  ،إذا وجدت.
 1-3أشهر

 3أشهر إلى
سنة

أكثر من سنة

المجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2016
ذمم دائنة و مستحقات

362,727

42,100

-

404,827

2015
ذمم دائنة
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30,268

-

-

30,268
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إيضاحات حول
البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2016تتمـــة)

21

األدوات المالية (تتمة)
 21-6مخاطر السيولة (تتمة)
يفصل الجدول التالي اإلستحقاق المتوقع للموجودات المالية المعترف بها في السنة المنتهية  31ديسمبر  2016و 2015
ّ
بناء على االستحقاقات التعاقدية الخير مخصومة للمطلوبات:
َ
 1-3أشهر

 3أشهر إلى
سنة

أكثر من سنة
الى  5سنوات

المجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2016
ذمم مدينة (تتضمن أرصدة لدى البنوك)
نقد وودائع ثابتة
أستثمارات

526,378

113,367

-

639,745

2,078,060

1,322,567

-

3,400,627

-

-

1,000,000

1,000,000

2,604,438

1,435,934

1,000,000

5,040,372

2015
ذمم مدينة

-

99,541

-

99,541

مدفوعات مقدمة وذمم مدينة اخرى

-

144,829

-

144,829

2,579,998

2,139,311

-

4,719,309

2,579,998

2,383,681

-

4,963,679

نقد وودائع ثابتة

22

القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة الذي سوف تستلم في حال بيع احد األصول او المدفوعة لنقل مطلوب في معاملة منظمة بين المشاركين
في السوق في تاريخ العملية .ونتيجة لذلك ،قد تنشأ الفروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة
ال توجد أصول مالية او مطلوبات مالية بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير.
تعتبر اإلدارة ان القيمة الدفترية للموجودات المالية و المطلوبات المالية المدرجة في البيانات المالية تقارب قيمتها العادلة نظراَ
لطبيعتها على المدى القريب.

23

حسابات غير مدرجة في الميزانية
تتضمن الحسابات الغير مدرجة في الميزانية على المبالغ التالية:

ودائع تأمينية مودعة باألمانة من قبل الوسطاء الماليين

2016

2015

دينار بحريني

دينار بحريني

1,383,415

1,341,663
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