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أبرز مؤشرات أداء البورصة

اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﺼﻔﻘﺎت

 323,832,788د.ب.
)ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ (53%

19,225

اﻟﻜﻤﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

1,441,081,638
)ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ (28%

 8,198,530,436د.ب.
)ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ (0.64%

ﻣﺆﺷﺮ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم

اﻟﻮﺳﻄﺎء
اﻟﻤﺮﺧﺼﻮن

1,337.26
)ارﺗﻔﺎع ﺳﻨﻮي ﺑﻨﺴﺒﺔ (0.42%

11

ﻋﺪد
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون
42,998
)ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ (17%
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أبرز إنجازات البورصة

ادراﺟﺎت

إدراج ﺷﺮﻛﺔ إي ﺑﻲ إم ﺗﻴﺮﻣﻴﻨﺎﻟﺰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻟﺨﺪﻣﺎت

إﻃﻼق ﻣﻨﺼﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ )(eIPO

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

إﻃﻼق اﻟﻨﺴﺨﺔ اوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬﻛﻲ

اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻌﺸﺮون
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺗﺮﻳﺪﻛﻮﻳﺴﺖ«
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كلمة رئيس مجلـس اإلدارة

مشكلةً نقطة محورية في مجال التحول الرقمي ،حيث
ِّ
()eIPO
ساهمت في إرساء القواعد التأسيسية لرؤية البورصة لتحقيق
الريادة اإلقليمية كسوق متعدد األصول االستثمارية ،إضافة إلى
االرتقاء باألعمال الرئيسية للبورصة إلى مستويات وآفاق جديدة
تكفل توسيع قاعدة المستثمرين.
كما عملت البورصة مع الجهات التشريعية والرقابية جنبًا إلى
جنب على تحسين متانة ومرونة السوق ودمج التقنيات الحديثة
واستحداث تشريعات جديدة أسفرت عن إصدار مسودة قواعد
اإلدراج وأخذ آراء جميع األطراف المعنية بشأنها ،حيث يأتي ذلك
ضمن جهود البورصة المبذولة لتفعيل تطبيق نموذج التنظيم
الذاتي لألسواق المالية.

عبدالكريم أحمد بوجيري
رئيس مجلس اإلدارة

فيما يتعلق بنمو أحجام التداول ،فقد كانت اإلحصائيات في
حدود التوقعات من حيث قيمة وعدد األسهم المتداولة التي
تعتبر إيجابية على الرغم من ركود األسواق العالمية ،حيث
سجلت البورصة زيادة في قيمة األسهم المتداولة بنسبة بلغت
 %28وزيادة في كمية األسهم المتداولة بنسبة بلغت ،%53
وبمعدل تداول يومي بقيمة  1.3مليون دينار بحريني .ويبقى

وقد شهد عام  2018مرحلة مهمة في تاريخ

تركيز البورصة على تعزيز الربحية واالستمرار في النمو بهدف

بورصة البحرين حيث تم تدشين أول منصة

تحقيق أعلى قيمة ممكنة للمساهم.

لة نقطة
مشك ً
ِّ
اكتتاب إلكترونية ()eIPO
محورية في مجال التحول الرقمي ،حيث
ساهمت في إرساء القواعد التأسيسية
لرؤية البورصة لتحقيق الريادة اإلقليمية
كسوق متعدد األصول االستثمارية

في التاسع من ديسمبر  2018تم رسميًا إدراج شركة إي بي إم
تيرمينالز البحرين والتي شكل إدراجها خطوة مهمة نحو تحقيق
األهداف االستراتيجية لجذب مصدري أوراق مالية جدد من
القطاعات االقتصادية األكثر نموًا مما ساهم في توسيع قاعدة
المستثمرين في البورصة .وأصبحت شركة إي بي إم تيرمينالز
البحرين أولى الشركات المصدرة التي استفادت من منصة
االكتتاب االلكترونية ( )eIPOالمستحدثة مؤخرًا من قبل شركة
ال كبيرًا  -سواء من
البحرين للمقاصة ،حيث شهدت المنصة إقبا ً
جانب المؤسسات المحلية واإلقليمية أو األفراد على حد سواء -

واصلت بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة التابعة (شركة
مملوكة بالكامل لبورصة البحرين) خالل العام  2018القيام
بحزمة من التغييرات على المستويين التشغيلي والتقني بهدف
تعزيز بنيتها التحتية كأحد األطراف الرئيسية في سوق رأس

مما أسفر عن تغطية إجمالي حجم االكتتاب بمقدار  5.4ضعف.
إلى جانب ذلك فقد أدرجت البورصة خالل العام المنصرم عددا
متناميًا من أدوات الدين العام بلغ  15إصدار لسندات وصكوك
حكومية بقيمة إجمالية قدرها  7.34مليار دوالر أمريكي.

المال ،الستحداث منتجات وخدمات موجهة للمستثمرين ،إضافة

واستكماال لدور البورصة في مجال المسؤولية االجتماعية

إلى توجيه البورصة في االتجاه الصحيح الذي يعزز معدالت

وتشجيعًا منها لتطبيق أفضل الممارسات ،فقد وقعت بورصة

النمو مستقبالً .وقد شهد عام  2018مرحلة مهمة في تاريخ

البحرين مذكرة تفاهم مع جمعية عالقات المستثمرين بالشرق

بورصة البحرين حيث تم تدشين أول منصة اكتتاب إلكترونية

األوسط « »MEIRAبهدف تعزيز مهنة عالقات المستثمرين
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والتعريف بأفضل الممارسات والتطبيقات في مجال عالقات

على االبتكار والتقنية لتلبية االحتياجات المتنامية للمصدرين

المستثمرين تلبية للتوقعات المتنامية للمستثمرين عالميًا.

والمستثمرين ولتعزيز الفاعلية على جميع أصعدة العمل مع

وقد حرصت البورصة على تعزيز التواصل مع الجهات ذات
العالقة بقطاع رأس المال من خالل توفير منبر للحوار ،فعقدت
جلسات نقاش مفتوح مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المدرجة

نظرة مستقبلية على المدى الطويل من أجل تعزيز عمق وتنوع
السوق بحلول العام  2020بمشاركة نشطة لجميع األطراف ذات
العالقة بالسوق.

عبر اجتماع الطاولة المستديرة بهدف مواكبة تغيرات أوضاع

وفي الختام فإنه يشرفني باألصالة عن نفسي ونيابة عن اإلخوة

السوق مما يساعد البورصة على تلبية مختلف احتياجات

أعضاء مجلس إدارة وموظفي ومنتسبي بورصة البحرين وشركة

الشركات المدرجة باإلضافة إلى الجهات ذات العالقة بقطاع

البحرين للمقاصة برفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير

رأس المال.

إلى مقام صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك

كما تؤمن إدارة البورصة بأن تعزيز مكانتها على المستوى
اإلقليمي والمحلي يعد جزءً ا ال يتجزأ من دورها في تعزيز سوق
رأس المال في المملكة ،حيث تم البدء على الصعيد اإلقليمي
مواصلة تعزيز جوانب التعاون مع األطراف ذات العالقة بأسواق
رأس المال الخليجية عن طريق توقيع اتفاقيات التعاون مع
مراكز اإليداع الخليجية ،بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع

مملكة البحرين المفدى ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على مساندتهم
الدائمة لبورصة البحرين ،وعلى جهودهم الحثيثة من أجل رفعة
وازدهار وطننا الحبيب في شتى المجاالت.

شركة مسقط للمقاصة واإليداع بهدف تسهيل عملية وصول

ويسرني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد زايد بن

المستثمرين للسوقين.

راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة (المساهم) على

وفي السنوات األخيرة قامت البورصة بالتعاون مع معهد البحرين
للدراسات المصرفية والمالية بهدف نشر الوعي والثقافة المالية
بين المستثمرين من خالل أكاديمية االستثمار ،حيث يهدف هذا
التعاون على المدى الطويل إلى تعزيز وصول المستثمرين األفراد

الدعم المتميز الذي تحظى به البورصة من سعادته والمساندة
الكبيرة لكافة مبادراتها وبرامجها ،والشكر موصول أيضًا لرئيس
وأعضاء مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي ولسعادة محافظ
المصرف على دعمهم واهتمامهم المستمر بالبورصة.

للسوق من خالل تنظيم هذه الورش التدريبية .إضافة لذلك فقد

كما أتقدم باألصالة عن نفسي ونيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس

قمنا بإطالق برنامج المستثمر الذكي بالتعاون مع إنجاز البحرين

اإلدارة بالشكر لجميع المصدرين والمستثمرين واألعضاء

والذي شهد نجاحًا بمشاركة أكثر من  5500طالبًا وطالبة في

والمهتمين على دعمهم المستمر وثقتهم ،مع تطلعنا لعام

البرنامج خالل العام الدراسي .2019-2018

آخر حافل بالمنجزات الهامة في السنة المقبلة .كما ال يفوتني

وفيما يتعلق باألداء المالي لبورصة البحرين في العام 2018
فقد ارتفع إجمالي إيرادات بورصة البحرين من  3,039,480دينار
ال زيادة طفيفة
بحريني إلى  3,062,139دينار بحريني مسج ً
بنسبة  .%0.75كما سجلت بورصة البحرين عجزا بلغ 393,081

أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى موظفي البورصة على جهودهم
المبذولة وتفانيهم في العمل من أجل ازدهار البورصة وتطورها
وتحقيق أهدافنا في جعل بورصة البحرين سوقًا أكثر فاعلية
وكفاءة لجميع المهتمين بقطاع رأس المال.

دينار بحريني في العام  2018مقارنة بـ  1,505,502دينار بحريني
في العام  .2017وقد حققت بورصة البحرين أرباح قبل احتساب
مصاريف االستهالك  128,448دينار بحريني خالل العام .2018
كما تسعى البورصة جاهدة للعمل على تحقيق اإلنجازات
وفـق الخطـة االستراتيجيــة ( ،)2020-2016إذ ستقــوم بورصة

عبدالكريم أحمد بوجيري

البحرين في العام  2019بالتركيز على التنمية المستدامة بناءً ا

رئيس مجلس اإلدارة

بورصة البحرين  -التقريــــــر السنــــوي 2018 -

11

كلمــــــة الرئيس التنـفيذي

بعد نجاح الطرح األولي لالكتتاب العام حيث نتج عنه تغطية
إجمالي حجم االكتتاب  5.4ضعف .وقد عزز االكتتاب إطالق منصة
االكتتاب االلكترونية الحديثة المطورة من قبل شركة البحرين
للمقاصة تزامنًا مع الطرح األولي ألسهم شركة إي بي إم تيرمينالز
البحرين ،حيث وفرت المنصة آلية سلسة ومالئمة لتقديم طلبات
االكتتاب واستكمال اجراءات االكتتاب الكترونيًا .وقد أثبتت هذه
المنصة نجاحها لتستحوذ على نسبة  %55من اجمالي طلبات
االكتتاب و  %90من إجمالي الكمية المطروحة في الطرح األولي
لشركة إي بي إم تيرمينالز البحرين .ويتماشى إدراج شركة إي بي إم
تيرمينالز مع جهود البورصة الرامية للمساهمة في زيادة السيولة
في بورصة البحرين وتعزيزعمق السوق ،مما يعــزز تنافسيتها
وجذبها للمستثمرين محليًا وإقليميًا وعالميًا.
أما على مستوى أدوات الدين ذات الدخل الثابت فقد بلغ عدد

خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي

السندات والصكوك  15إصدارًا بتاريخ  31ديسمبر  2018بقيمة
إجماليـة قدرهــا  7.34مليـار دوالر أمريكـي ،في حين بلغ عدد
إصدارات أذونات الخزينة  6إصدارات بقيمة إجمالية قدرها 535
مليون دينار بحريني.

لقد شكل العام  2018تحديًا ألسواق المال العالمية حيث شهد
أداؤها أكبر انخفاض منذ األزمة المالية العالمية في العام 2008
نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية ،وعليه فقد شهدت
غالبية األسواق المالية والبورصات الخليجية انخفاضًا في أدائها
بالتزامن مع االنخفاض الملحوظ في أسعار النفط .وبالرغم
من ذلك ،حققت بورصة البحرين أداءًا إيجابيًا حيث ارفتع مؤشر
البحرين العام ارتفاعًا طفيفًا بنسبة  %0.42مقارنة بإقفاله في
ديسمبر  2017ليقفل عند مستوى  .1,337.26في حين أقفل
مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى  823.10منخفضًا بنسبة
 %24مقارنة بإقفاله عن العام  .2017وقد بلغت كمية األسهم
المتداولة في البورصة  1.441مليار سهم مسجلة ارتفاعًا بنسبة
 %28عن العام الماضي في حين بلغت قيمة األسهم المتداولة
 323مليون دينارا مشكلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة  %53بمتوسط
تداول يومــي قيمتــه  1.31مليــون دينار بحرينــي ،كما بلغ عدد
الصفقات المنفذة  19,225صفقة خالل العام .2018
وبقي توجهنا االستراتيجي خالل العام متمحورًا حول الفرص
االستثمارية الهادفة إلى تسهيل وصول المصدرين والمستثمرين
للسوق .وعلى سبيل اإليجاز ،فإن أهدافنا االستراتيجية هي ذاتها،
تهدف لتوفير الخدمات الفريدة والمتنوعة لإلدراج والتداول لجميع
األطراف ذات العالقة بقطاع سوق رأس المال من خالل أنظمة
حديثة وكفؤة ،وتسهيل زيادة رؤوس األموال من خالل فرص
عديدة ومبتكرة.
وقد شهد هذا العام إدراج شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين
(‘ ،)’APMTإحدى الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية،
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وعلى الصعيد التنظيمي ،أعلنت بورصة البحرين استكمال
االستشارة العامة حول قواعد اإلدراج في النصف األول من 2018
حيث تلقت البورصة مالحظات ومقترحات إيجابية من مختلف
الجهات المعنية قبل البدء في تطبيق قواعد اإلدراج الجديدة
والتي تهدف لتبني أفضل الممارسات التنظيمية في السوق.
وفيما يتعلق بجهود البورصة في نشر وتعزيز الوعي االستثماري،
شهد العام  2018الذكرى الـ  20لبرنامج تحدي التداول االستثماري
(تريدكويست) ،حيث أقيم الحفل الختامي للبرنامج تحت رعاية
وزير الصناعة والتجارة والسياحة وبحضور محافظ المصرف
المركزي سعادة السيد رشيد المعراج ورئيس مجلس إدارة بورصة
البحرين السيد عبد الكريم بوجيري لتكريم المؤسسات الراعية
والطلبة المشاركين في الفئات الثالث المختلفة (المدارس
الحكومية ،المدارس الخاصة ،الجامعات) .وقد حضر الحفل
الختامي أكثر من  600شخص حيث تم خالل الحفل تقديم جوائز
نقدية بقيمة  30,000دينار بحريني للفائزين.
كما واصلت البورصة جهودها لنشر الثقافة االستثمارية والمالية
باستهدافها طلبة المرحلة االبتدائية من خالل إطالق برنامج
المستثمر الذكي بالتعاون مع إنجاز البحرين للعام الدراسـي
 ،2019-2018إذ يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بأدوات التخطيط
المالي السليم .وقد تم تطبيق البرنامج خالل السنة األولى
النطالقه في  61مدرسة مستهدفًا أكثر من  5,200طالبًا وطالبة
في الصف الرابع االبتدائي.
أما فيما يتعلق بجهود البورصة المتواصلة لتقوية أواصر عالقاتها
مع الشركات المدرجة ،فقد نظمت البورصة عددًا من الفعاليات

والورش بهدف إطالع الشركات المدرجة على أحدث المستجدات

أما فيما يتعلق باألداء المالي لبورصة البحرين في العام ،2018

في بورصة البحرين تضمنت اجتماع الطاولة المستديرة للرؤساء

تبقى الكفاءة التشغيلية أساسية ألوضاع سوق المال اليوم.

التنفيذيين في الشركات المدرجة والذي يهدف لتوفير منصة

فقد حققت بورصة البحرين زيادة طفيفة في إجمالي إيراداتها

نقاش مفتوح وتعاون بين البورصة والشركات المدرجة .كما تم
عقد ورشة عالقات المستثمرين بالتعاون مع جمعية عالقات
المستثمرين بالشرق األوسط “ميرا” بهدف تعزيز مهنة عالقات
المستثمرين والتعريف بأفضل الممارسات والتطبيقات في مجال
عالقات المستثمرين بين الشركات المدرجة .باإلضافة لذلك،
فقد أقامت شركة البحرين للمقاصة أولى ورشها التعريفية
مستهدفة المصدرين حيث تم عرض أهم اإلنجازات التي حققتها
الشركة في مجال االكتتابات األولية وخدمات ما بعد التداول التي
تقدمها للمصدرين.
وفــي إطار األهــداف االستراتيجيــة المتعلقــة بـتعزيــز ثقافــة
السوق وحماية المستثمر ،فقد أطلقت بورصة البحرين بطاقة
“ ”myShareبالتعاون مع مصرف السالم البحرين مما يتماشى مع
استراتيجية البورصة الهادفة لتوفير الخدمات والحلول الفعالة
للمستثمرين والشركات المدرجة .وتهدف هذه المبادرة لتسهيل
إدارة عملية توزيع األرباح النقدية وجعلها أكثر فاعلية نيابة عن
الشركات المدرجة ،حيث تتماشى هذه الخدمة الرائدة مع جهود
شركة البحرين للمقاصة (وهي شركة مملوكة بالكامل لبورصة
البحرين) الهادفة لتعزيز خدمات ما بعد التداول تلبيةً لمتطلبات

بنسبة  %0.75وبقيمة قدرها  3,062,139دينار بحريني في العام
 2018مقارنة بـ 3,039,480دينار بحريني في العام  ،2017في حين
انخفض إجمالي المصروفات خالل العام من  4,544,982دينار
بحريني إلى  3,455,220دينار بحريني بانخفاض نسبته  ،%24كما
حققت البورصة عجزًا قدره  393,081دينار بحريني في 2018
مقارنة بـ  1,505,502دينار بحريني .وقد بلغت أرباح بورصة البحرين
قبل احتساب تكاليف الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاءات
 )EBITDA) 128,448دينــار بحرينـي خـالل العــام  2018مقارنــة
بخسارة  915,016دينار بحريني خالل العام .2017
وانخفض إجمالي موجودات البورصة إلى  5,692,150دينار بحريني
من أصل  6,302,569دينار بحريني في عام  ،2017في حين بلغ
إجمالي المطلوبات خالل العام  492,538دينار بحريني مقارنة
بـ  594,488دينار بحريني في عام  .2017كما انخفضت حقوق
الملكية من  5,708,081دينار بحريني بتاريخ  31ديسمبر  2017إلى
 5,199,612دينار بحريني بتاريخ  31ديسمبر .2018
وفي الختام يسعدني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة
منتسبي البورصة أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان
إلى مقام صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه

المستثمرين والمصدرين على حد سواء.

اهلل ملك البالد المفدى ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة

وعلى صعيد الحلول االبتكارية فقد كانت البورصة سباقة

بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر ،وإلى صاحب السمو

بإطالقها لتطبيق “بورصة البحرين” لألجهزة المحمولة حيث يتيح

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد

التطبيق للمستثمرين االطالع على أسعار األسهم بشكل آني

األعلى لقوة دفاع البحرين النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على

لمساعدتهم في اتخاذ القرارات االستثمارية بهدف تعزيز وصول

الدعم والمساندة المتواصلين للبورصة وللمنتسبين لها.

المستثمرين األفراد للسوق ودعم سيولة السوق مع مرور الوقت.

كما يسعدني أن أعبر عن عميق شكري وتقديري لرئيس وأعضاء

لقد قامت بورصة البحرين على مدى  12شهرًا بزيادة عدد البنوك

مجلس إدارة البورصة على جهودهم في تطوير سوق رأس المال.

والمؤسسات المالية المشاركة في خدمة “”Bahrain Trade

كما أشكر كافة اإلخوة المسئولين والموظفين في البورصة على

لتضم مؤسستين إضافيتين ليصبح بذلك العدد اإلجمالي للبنوك

عملهم الدؤوب والمتواصل ،داعيًا من العلي القدير أن يوفقنا

المشاركة  3بنوك وهي المصرف الخليجي التجاري ،بنك البحرين

وإياهم لما فيه خير البورصة وازدهارها لنتمكن جميعًا من تجسيد

والكويت وبنك البحرين الوطني ،كما قامت بتوسعة مزودي

رؤية البورصة ورسالتها وأهدافها واقعًا ملموسًا خالل المرحلة

خدمة  Bahrain Tradeعبر التعاون مع سيكو لتوفير خدمة

القادمة ،كما أن الشكر موصول أيضا للشركات المدرجة ومكاتب

 SICO LIVEللتداول االلكتروني مما يتيح لمستثمري البنوك األفراد

الوسطاء األعضاء على تعاونهم ودعمهم للبورصة.

التداول في بورصة البحرين عبر منصة .Bahrain Trade
وقد واصلت البورصة جهودها لدعم نمو الشركات الواعدة حيث

خليفة بن إبراهيم آل خليفة

االستشارية المعتمدة لدى سوق البحرين االستثماري وهي (المؤيد

الرئيس التنفيذي

قامت البورصة باعتماد شركتين إضافيتين إلى شبكة المكاتب
جيمبرز و جرانت ثورنتون عبدالعال) لمساعدة الشركات في اإلدراج
عبر استيفاء جميـــع متطلبـــات ما قبل عمليـــة اإلدراج ومستنـدات
و إفصاحات ما بعد عملية اإلدراج.
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أعضاء مجلس اإلدارة

ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻮﺟﻴﺮي 
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺮوان ﺧﺎﻟﺪ ﻃﺒﺎره #
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ 2016

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2011

رﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻘﻴﻬﻲ *
ﻋﻀﻮ

أﻳﻤﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻤﺆﻳﺪ 
ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ

اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  6ﻓﺒﺮاﻳﺮ 2011

 3دﻳﺴﻤﺒﺮ  2018واﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ  4دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018
ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  27ﻣﺎرس 2014
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ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮدان *
ﻋﻀﻮ

ﺣﺴﺎن أﻣﻴﻦ ﺟﺮار #
ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ 2016

ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ 2016

ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻳﻔﻲ #
ﻋﻀﻮ

دﻳﻨﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻧﺼﺎري *
ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ 2016

ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ 2016

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ 
ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ  27دﻳﺴﻤﺒﺮ 2016

* عضو اللجنة التنفيذية
 #عضو لجنة التدقيق والمخاطر
 عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
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إدارة البورصـــــة

ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ

ﻧﺮﺟﺲ ﻓﺮوخ ﺟﻤﺎل

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي )ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ(
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب
)ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ(

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺎﻣﺪ
رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪا

اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ

ﻣﺪﻳﺮ أول إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ و اﻟﺘﺰام

16
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ﻋﺒﺪا

ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ

ﻣﺪﻳﺮ أول ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت )ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ(

ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﻨﺪﻳﻞ
ﻣﺪﻳﺮ أول ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻣﺮوة ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻤﺴﻘﻄﻲ

ﺷﻴﺨﺔ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﺰﻳﺎﻧﻲ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل

ﻣﺪﻳﺮ إدارة ادراج واﻓﺼﺎح

ﺣﻤﺪ أﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﻦ
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ و اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻋﺒﺪا

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻨﺎﺣﻲ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول
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أداء األسواق
المالية
العالمية
خالل عام 2018
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أداء األسواق المالية العالمية
خالل عام 2018

الوضع الدولي
سجلت معظم أسواق المال العالمية تراجعًا في العام  ، 2018حيث استقر الناتج المحلي لالقتصاد العالمي عند  %3.7خالل العام .2018
في مقابل ذلك ،بلغ معدل التضخم العالمي  %3.8مقارنة بـ  %3.2في عام  .2017كما شهد االقتصاد األمريكي نموًا بنسبة  %2.9في
عام  2018مقابل نمو بنسبة  %2.2في عام  .2017حيث إرتفعت أسعار فائدة بنك االحتياطي الفيدرالي من  %1.50في عام  2017إلى
 %2.50في نهاية عام .2018
من جهة أخرى ،سجلت اقتصاديات االتحاد األوروبي نموا بنسبة  %1.9في عام  2018مقابل  %2.3في عام  ،2017حيث استقر سعر
أيضا بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة الى  %0.75في 2018
الفائدة في البنك المركزي األوروبي عند  %0.00في عام  ،2018ورفع بدوره ً
مقابل  %0.50في عام .2017

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة ()%

  

البلد

2018

2017

أمريكا

2.9

2.2

بريطانيا

1.4

1.7

المانيا

1.9

2.5

فرنسا

1.5

2.3

اليابان

1.1

1.7

الصين

6.6

6.9

آسيويًا ،سجلت الصين نموًا اقتصاديًا بلغ  %6.6في عام  2018مقابل  %6.9في عام  .2017أما االقتصاد الياباني ،فقد شهد نموًا بنسبة
 %1.1في عام  ،2018بعد حفاظ البنك المركزي على مستوى الفائدة عند  %-0 .1أما اقتصاد منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا فقد
شهد نموًا بنسبة  %2.0في عام  2018مقابل  %1.8في عام .2017
على مستوى أسعار النفط ،انخفض سعر برنت بنهاية العام بحوالي  16.56دوالر للبرميل ليقفل عند مستوى  50.52دوالر مقارنة بـ 67.08
دوالر في مطلع العام ،مسجال انخفاضًا بنسبة  .%24.69كما انخفض سعر نفط عُ مان بحوالي  11.16دوالر للبرميل ليستقر عند 53.17
دوالر ،مسجال انخفاضًا بنسبة  %17.35خالل نفس الفترة.
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أما فيما يتعلق بأداء العمالت الرئيسية فقد انخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة  .% 4 .39و حقق اإلسترليني انخفاضا أمام الدوالر األمريكي
بنسبة  %5.59مقارنة بمطلع العام .أما الين ،فقد انخفض بنسبة  %2.76خالل نفس الفترة.
وفيما يتعلق بأسعار المعادن ،فقد سجل الذهب انخفاضًا بنسبة  %1.51ليبلغ  1,282.73دوالر لألونصة انخفاض بلغ  19.72دوالر لألونصة
مقارنة بمطلع العام .في حين سجلت الفضة انخفاضًا خالل العام بنسبة .%8.62
على مستوى أسواق المال سجل مؤشر  S&Pاألمريكي انخفاضًا قدره  %6.24ومن ثم يليه مؤشر نيكاي الياباني بنسبة  ،%12.08فمؤشر
داكس األلماني  ،%18.26فمؤشر كاك الفرنسي بنسبة  ،%10.95يليهم مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة  %12.48في حين انخفض
مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة .%24.59

تطورات أسواق المال الدولية

2018

2017

النمو ()%

السوق
أمريكا ()S&P 500

2,506.85

2,673.61

)(%6.24

اليابان ()NIKKEI225

20,014.77

22,764.94

)(%12.08

المانيا ()DAX

10,558.96

12,917.64

)(%18.26

فرنسا ()CAC40

4,730.69

5,312.56

)(%10.95

بريطانيا ()FTSE100

6,728.13

7,687.77

)(%12.48

الصين ()SHANGHAI

2,493.90

3,307.17

)(%24.59

الوضع العربي
حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ارتفاعًا بنسبة  %2.0في عام  2018مقارنة بـ  %1.8في
عام  2017وفقًا لصندوق النقد الدولي .أما بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاديات العربية فقد جاءت مصر والمغرب والبحرين
في المقدمة بنسبة نمو  %5.3و  %3.2و  %3.2على التوالي.
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أداء األسواق المالية العالمية
خالل عام ( 2018تتمـــة)

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة ()%
البلد

2018

2017

األردن

2.3

2.0

المغرب

3.2

4.1

مصر

5.3

4.2

لبنان

1

1.5

دول مجلس التعاون الخليجي
قطر

2.7

1.6

الكويت

2.3

)	(3.3

السعودية

2.2

)	(0.9

عمان

1.9

)	(0.9

اإلمارات

2.9

0.8

البحرين

3.2

3.8

أما على مستوى أسواق المال العربية فقد شهدت معظم األسواق انخفاضًا في األداء خالل العام .2018

أداء مؤشرات األسواق والبورصات العربية
مؤشرات األسواق (نقطة)
األسواق

2018

2017

األداء السنوي )  (%

مصر

13,035.77

)%13.21(	15,019.14

المغرب

11,364.31

)%8.27(	12,388.82

لبنان

976.75

)%14.96(	1,148.57

األردن

1,908.81

)%10.25(	2,126.78

دول مجلس التعاون الخليجي
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دبي

2,529.75

)%24.93(	3,370.07

مسقط

4,323.74

)%15.21(	5,099.28

أبوظبي

4,915.07

4,398.44

%11.75

السعودية

7,826.73

7,226.32

%8.31

)%17.81(	6,408.01

الكويت

5,267.00

البحرين

1,337.26

1,331.71

%0.42

قطر

10,299.01

8,523.38

%20.80
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الوضع المحلي
وعلى مستوى االقتصاد المحلي فقد سجل معدل النمو االقتصادي المحلي  %3.2في عام  2018مقارنة بـ  %3.8في عام  .2017أما
معدل التضخم لعام  2018فقد بلغ  %3.0مقارنة بـ  %1.4في عام .2017
من جهة أخرى ،ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة  %0.42ليقفل عند  1,337.26نقطة في نهاية العام  ،2018وبذلك أنهى المؤشر عام
 2018ارتفاعًا  5.55نقطة .وشهدت بورصة البحرين ارتفاع أسهم  9شركات في الوقت الذي حافظت فيه  7شركات على أسعارها دون
تغير ،في حين انخفضت اسعار أسهم  27شركة .وقد سجلت حركة التعامالت في البورصة ارتفاعًا في قيمة التعامالت بنسبة %53.23
مقارنة بعام  ،2017كما ارتفع كمية األسهم المتداولة بنسبة  .%27.55فيما انخفض عدد الصفقات بنحو .%1.11
استحوذ قطاع البنوك التجارية على  %52.04من مجمل قيم التداول تاله قطاع االستثمار بنسبة  ،%30.54فقطاع الخدمات بواقع
 ،%9.04فقطاع الصناعة  ،%5.92فقطاع التأمين  ،%0.44فقطاع الفنادق والسياحة بواقع  .%0.23تصدر البنك األهلي المتحد قائمة
40.31%
59.69%
37.59%
62.41%
الشركات األكثر نشاطًا من حيث القيمة المتداولة ،بواقع  124.52مليون دينار مستحوذًا على قرابة  %38.45من مجمل القيم المتداولة
في البورصة ،شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب .بنسبة  ،%12.64مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  ،%11.70المنيوم البحرين
ش.م.ب  ،%5.91شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب .%5.51

2018

2017

أما من حيث كميات التداول ،فقد استحوذ قطاع البنوك التجارية على  %57.24من مجمل كمية التداول تاله قطاع االستثمار بواقع
 ،%29.70فقطاع الخدمات بواقع  ،%8.25فقطاع الصناعة  ،%2.15فقطاع التأمين  %0.67فقطاع الفنادق والسياحة  .%0.12وقد
تصدر البنك األهلي المتحد قائمة الشركات األكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة ،بواقع  491.01مليون سهم ،ومستحوذًا على قرابة
 %34.07من مجمل الكميات المتداولة في البورصة ،تاله مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  ،%18.99فمصرف السالم  -البحرين
ش.م.ب ،%9.59 .فشركة اثمار القابضة ش.م.ب  ،%8.57شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب .%5.55
وتشير نسب التداول وفقًا للجنسية إلى استحواذ البحرينيين على  %55.19من مجمل تداوالت البورصة ،في حين استأثرت الجنسيات
األخرى بـ  %44.81من إجمالي قيمة التداوالت .وبنهاية  2018بلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة  44شركة (بما فيها شركة واحدة
في سوق االكتتابات األولية) ،أما الصناديق االستثمارية فقد بلغ عددها  ،17بينما بلغ عدد السندات والصكوك  ،15وبلغت عدد أذونات
الخزينة وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة االجل المدرجة خالل  2018الى .42

نسب تداول قيمة األسهم وفقًا للجنسية (بيعًا وشراء)

31.78%

68.22%

2017

44.81%

55.19%

2018
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أداء األسواق المالية العالمية
خالل عام ( 2018تتمـــة)

القيمة السوقية
ارتفعت القيمة السوقية للشركات البحرينية المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين إلى  8.20مليار دينار مقارنة بـ  8.15مليار
دينار في مطلع العام ،مسجلة ارتفاعًا بنسبة  .%0.64استحوذ قطاع البنوك على  %48.09من القيمة السوقية اإلجمالية ،تاله قطاع
االستثمار بواقع  ،%25.62الخدمات  ،%11.59الصناعة  ،%10.59فالتأمين  ،%1.91الفنادق والسياحة  .%1.83من جهة أخرى ،سجل
قطاع الخدمات ارتفاعًا في القيمة السوقية مقارنة بمطلع العام بواقع  .%12.76فيما سجل قطاع البنوك ارتفاعًا في القيمة
السوقية مقارنة بمطلع العام بواقع  %0.10وانخفض القطاعان التأمين واالستثمار بمطلع العام بواقع  %0.34و  %1.14على
التوالي .اما القطاعان الصناعة والفنادق و السياحة سجلت تراجعًا بنسب متفاوتة حيث سجل قطاع الفنادق والسياحة تراجعًا بنسبة
 %8.93تاله قطاع الصناعة بنسبة .%2.60

تطور القيمة السوقية لقطاعات السوق (مليون دينار)
القطاع

24

2018

2017

التغير ()%

الوزن النسبي ()%

البنوك التجارية

3,942.9

3,938.94

0.1

48.09

االستثمار

2,100.7

2,124.86

)25.62	(1.1

الخدمات

979.9

869.03

12.8

الصناعة

868.6

891.79

)10.59	(2.6

الفنادق والسياحة

149.8

164.46

)1.83	(8.9

التأمين

156.7

157.25

)(0.3

1.91

السوق

8,198.5

8,146.33

0.64

100.00
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المؤشرات المالية
تباينت قطاعات البورصة من حيث المؤشرات المالية األساسية ،والجدول أدناه يعرض تطور المؤشرات المالية بنهاية  2018مقارنة
بعام .2017

المؤشرات المالية األساسية
		السعر للقيمة
مضاعف
البيان

ريع السهم ()%

السهم (مرات)

Div. Yield

P/E

الدفترية (مرات)

2018

2017

2018

2017

Price/BV
2017
2018

البنوك التجارية

10.02

10.84

5.68

4.94

1.19

1.24

االستثمار

8.27

5.63

4.41

3.84

0.61

0.72

التأمين

20.06

14.16

3.26

5.33

0.72

0.76

الخدمات

12.44

10.39

7.43

8.16

0.98

0.88

الصناعة

8.80

17.81

4.33

3.43

0.80

0.87

الفنادق والسياحة

9.66

7.68

5.52

3.93

0.71

0.79

السوق

9.69

9.42

5.37

4.82

0.88

0.95

شركة البحرين للمقاصة
بلغ إجمالي أسهم الشركات البحرينية المساهمة العامة المودعة في شركة البحرين للمقاصة  33,677مليار سهم بنهاية  31ديسمبر
 ،2018مشكلة ما نسبته  %99.98من إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة مقارنة بـ  32,691مليار سهم في مطلع العام  ،مسجلة
نموًا بنسبة .%3.02
بلغت القيمة السوقية للشركات البحرينية المساهمة العامة المودعة في البورصة  8,267مليار دينار بنهاية  31ديسمبر  2018مقارنة بـ
 8,142مليار دينار في مطلع العام ،مسجلة ارتفاع بنسبة .%1.54
بلغ عدد الجنسيات المسجلة في اإليداع المركزي  ،100بينما بلغ إجمالي المستثمرين المودعين في أسهم الشركات البحرينية
المساهمة العامة ما مجموعه  42,998مستثمر بنهاية  31ديسمبر  2018مقارنة بـ  36,779مستثمر في مطلع العام ،مسجلين نموًا
بنسبة .%16.91
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بيانات
أســـاسيـــــة
لعامــــي
2018-2017
26
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بيانـــات أساسية لعامي 2018-2017

مقارنة مؤشرات التداول
2018

2017

التغير

8,198,530,435

8,146,333,645

52,196,790

0.64

323,832,788

211,338,670

112,494,118

53.23

كمية األسهم

1,441,081,638

1,129,826,742

311,254,896

27.55

عدد الصفقات

19,225

إجمالي القيمة السوقية (دينار)
قيمة األسهم (دينار)

مجموع أيام التداول

التغير ()%

)1.11(	)215(	19,440

246

246

0

0

المتوسط اليومي لقيمة األسهم

1,316,393

859,100

457,293

53.23

المتوسط اليومي لكمية األسهم

5,858,055

4,592,792

1,265,264

27.55

المتوسط اليومي لعدد الصفقات

78

)1(	)1(	79

أداء مؤشرات بورصة البحرين
مؤشر البحرين العام

2018

2017

التغير (نقطة)

التغير ()%

نهاية الفترة

1,337.26

1,331.71

5.55

0.42

األعلى

1,380.22

)0.18(	)2.49(	1,382.71

األدنى

1,257.88

1,206.40

51.48

4.27

2018

2017

التغير (نقطة)

التغير ()%

مؤشر البحرين اإلسالمي
نهاية الفترة

823.10

األعلى

1,139.60

األدنى

786.60

)24.44(	)266.18(	1,089.28
1,120.72

18.88

1.68

)11.28(	)100.01(	886.61

بورصة البحرين  -التقريــــــر السنــــوي 2018 -

27

بيانـــات أساسية لعامي 2018-2017

(تتمـــة)

تطور مؤشر البحرين العام خالل عام ( 2017نقطة)
1,390
1,370
1,350

1,337.26

1,322.04
1,330
1,310
1,290
1,270
1,250
18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

2/

1/

0/

9/

8/

7/

6/

5/

4/

3/

2/

1/

/1

/1

/1

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0

/0

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

المؤشرات القطاعية

2018

2017

التغير ()%

مؤشر البحرين العام
2,769.81

2,772.59

()0.10

669.88

680.22

()1.52

التأمين

1,619.89

1,645.81

()1.57

الخدمات

1,216.27

1,078.63

12.76

الصناعة

960.84

986.54

()2.61

2,677.69

2,940.32

()8.93

2018

2017

مساهمة عامة

41

40

مقفلة

2

2

غير بحرينية

1

1

المجموع

44

43

2018

2017

42

33

2018

2017

السندات

10

8

الصكوك

5

5

2018

2017

17

19

2018

2017

1

1

البنوك التجارية
االستثمار

الفنادق والسياحة

عدد الشركات المدرجة

عدد أذونات الخزينة وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل

عدد السندات والصكوك المدرجة

عدد الصناديق االستثمارية

عدد الصناديق االستثمارية العقارية
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حركة تداول األسهم
القيمة  (ألف دينار
بحريني)

2018

2017

التغير ()%

يناير

23,679

22,755

4.06

فبراير

30,351

17,491

73.52

مارس

26,111

25,420

2.72

أبريل

16,863

20,725

()18.63

مايو

18,231

17,057

6.88

يونيو

12,642

9,714

30.14

يوليو

34,001

16,145

110.60

أغسطس

18,167

10,309

76.24

سبتمبر

22,073

22,716

()2.83

أكتوبر

28,894

17,463

65.46

نوفمبر

18,707

15,227

22.85

ديسمبر

74,113

16,317

354.21

السوق

323,833

211,339

53.23

2018

2017

التغير ()%

يناير

156,264

135,629

15.21

فبراير

177,334

85,923

106.39

مارس

101,922

96,129

6.03

أبريل

86,583

141,012

()38.60

مايو

106,050

71,248

48.85

يونيو

56,213

40,109

40.15

يوليو

149,685

87,297

71.47

أغسطس

82,801

47,951

72.68

سبتمبر

115,187

164,565

()30.01

أكتوبر

126,565

78,583

61.06

نوفمبر

85,401

81,455

4.84

ديسمبر

197,078

99,924

97.23

السوق

1,441,082

1,129,827

27.55

الكمية (ألف  سهم)

إجمالي قيمة األسهم المتداولة (ألف دينار بحريني)

32,000

27,000

22,000

17,000

12,000

7,000

2,000
Dec

Nov

Oct

Aug

Sep

Jul

Jun

2017

Apr

May

Mar

Feb

Jan

2018

إجمالي كمية األسهم المتداولة (ألف سهم)

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

2017

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

2018
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بيانـــات أساسية لعامي 2018-2017
عدد الصفقات

2018

2017

التغير ()%

يناير

2,261

2,314

()2.29

فبراير

1,877

1,621

15.79

مارس

1,303

1,865

()30.13

أبريل

1,384

1,684

()17.81

مايو

1,430

1,146

24.78

يونيو

1,104

926

19.22

يوليو

2,329

1,437

62.07

أغسطس

1,488

1,250

19.04

سبتمبر

1,320

1,481

()10.87

أكتوبر

1,720

2,146

()19.85

نوفمبر

1,265

1,784

()29.09

ديسمبر

1,744

1,786

()2.35

السوق

19,225

19,440

()1.11

(تتمـــة)

إجمالي عدد الصفقات

2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
Dec

Nov

Oct

Aug

Sep

Jul

2017

Jun

May

Apr

Mar

Feb

2018

2018

2017

البنوك التجارية

3,942.9

3,938.9

0.1

االستثمار

2,100.7

2,124.9

()1.1

التأمين

156.7

157.3

()0.3

الخدمات

979.9

869.0

12.8

الصناعة

868.6

891.8

()2.6

الفنادق والسياحة

149.8

164.5

()8.9

8,198.5

8,146.3

0.6

القيمة السوقية (مليون دينار بحريني)

السوق

التغير ()%

نمو القيمة السوقية في عام  2018وفقا للقطاع ()%

15

12.8

10
5
0.1

)(0.3

0
)(1.1

)(2.6

)(5
)(8.9

)(10
)(15
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Jan

رسوم وعموالت بورصة البحرين

(تتمـــة)

 2.2رسوم خدمات األعضاء
الرسوم

التكرار

		

 200د.ب /.المكتب  /شهريًا شامل جميع الخدمات

يطبق حسب الطلب

رسوم خدمات قاعة التداول

 50د.ب /.شهريأ

شهري

رسوم التداول االلكتروني

 100د.ب /.شهريًا

شهري

رسوم خدمة التداول عن بعد

 150د.ب / .حسب الطلب

شهري

عرض إعالن للوسيط في قاعة التداول (على
شريط ا ألسعار الداخلي)

 10د.ب /.ليوم عمل /بحد أقصى  150د.ب .شهريًا

يطبق حسب الطلب

التأجير المؤقت لمكاتب الوسطاء (يعتمد على
توافر المكاتب)

 50د.ب /.المكتب  /يوميًا

يطبق حسب الطلب

بيئة تجريبية لشركات الوساطة (النظام ونقطة
اإلتصال)

 25د.ب /.يوميًا

يطبق حسب الطلب

 500د.ب .من كل شركة

يطبق حسب الطلب

 200د.ب / .الطلب

يطبق حسب الطلب

تأجير مكاتب الوسطاء

6

اندماج شركات الوساطة
شركة الوساطة – طلب تغيير اسم الشركة

7

 2.3خدمات الربط االلكتروني بنظام التداول
الرسوم

التكرار

		

إعداد نظام التداول للجهاز (يدفع مرة واحدة)

 200د.ب /.الجهاز

للجهاز الواحد

إعداد خدمة التداول االلكتروني
(يدفع مرة واحدة)

 1,000د.ب /.لإلعداد

لإلعداد الواحد

رمز مستخدم لنظام التداول

 50د.ب /.المستخدم /شهريًا

شهري

إعادة تعيين كلمة المرور

 5د.ب / .الطلب

يطبق حسب الطلب

 50د.ب /.نقطة اتصال /شهريًا

لكل نقطة اتصال شهريًا

االتصال بنظام التداول للجهاز

8

 2.4عمولة الوساطة
عمولة الوسيط

9

عمولة بورصة البحرين

األسهم

 %0.275من قيمة الصفقة

%20

السندات والصكوك

 %0.08من قيمة الصفقة

%20

أذونات الخزينة

 %0.01من قيمة الصفقة

%20

صناديق االستثمار العقارية

 %0.275من قيمة الصفقة

%20

منصة Bahrain Trade

 %0.20من قيمة الصفقة

%20

6

7
8
9
10

38

10

التكرار

للصفقة (بيع وشراء)

يشمل اسم مستخدم لنظام تداول واحد مجان ًا واسم مستخدم لنظام مقاصة واحد مجان ًا من قبل شركة البحرين للمقاصة .تلغى رسوم خدمات قاعة التداول
في حال تأجير مكاتب الوسطاء
ال تطبق الرسوم على عمليات الدمج
في حال طلب استخدام نظام التداول ونظام المقاصة من قبل األعضاء على جهاز واحد ،ستحتسب رسوم اتصال واحدة فقط
الحد األدنى للعموالت  3د.ب.
تحتسب عمولة البورصة كنسبة من عمولة الوسيط المحددة
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التوزيع النسبي للقيمة السوقية وفقا للقطاع

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ 48.1% -
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر 25.6% -
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ -

1.9%

2018

اﻟﺨﺪﻣﺎت 12.0% -
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 10.6% -
اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ -

1.8%

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ -

48.4%

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر -

26.1%

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ -

1.9%

اﻟﺨﺪﻣﺎت -

10.7%

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ -

10.9%

اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ -

2.0%

2017

التداوالت من حيث الجنسية (بيع وشراء)
الكمية

2018

2017

التغير ()%

بحرينيون

1,720,507,117

1,410,294,733

22.00

غير بحرينيين

1,161,656,159

849,358,751

36.77

المجموع

2,882,163,276

2,259,653,484

27.55

2018

2017

التغير ()%

بحرينيون

357,427,248

288,357,205

23.95

غير بحرينيين

290,238,328

134,320,135

116.08

المجموع

647,665,576

422,677,340

53.23

القيمة

قيمة التداول وفقا للجنسية ( -دينار بحريني)

2017

2018

357

350
300

288

250
200

134

150

مليون دينار

290

400

100
50
غير بحرينيين

بحرينيون

0
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بيانـــات أساسية لعامي 2018-2017

(تتمـــة)

نسب التداوالت من حيث الجنسية (الكمية بيع وشراء)
2018

2017

بحرينيون

%59.69

%62.41

غير بحرينيين

%40.31

%37.59

37.59%

62.41%

59.69%

2017

40.31%

2018

نسب التداوالت من حيث الجنسية (القيمة بيع وشراء)
2018

2017

بحرينيون

%55.19

%68.22

غير بحرينيين

%44.81

%31.78

31.78%

68.22%

2017

32
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44.81%

55.19%

2018

األوراق
واألدوات
الماليــــــــــة
المتداولــــة
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األوراق واألدوات المالية المتـــداولــــة

الشركات المدرجة في بورصة البحرين :

قطاع التأمين
سوليدرتي البحرين ش.م.ب.

قطاع البنوك التجارية

المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.

مصرف السالم  -البحرين ش.م.ب.

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

شركة التكافل الدولية ش.م.ب.

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.
بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

قطاع االستثمار
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
إنوفست ش.م.ب.
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.
شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.
بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب.

قطاع الفنادق والسياحة
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.
شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.
شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب.

قطاع الصناعة
شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب.
شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب.

الشركات المقفلة

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.

شركة سيكو ش.م.ب( .م)

بنك انفستكورب ش.م.ب.

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

بنك طيب ش.م.ب.
شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.
الشركة الخليجية المتحدة لإلستثمار ش.م.ب.

قطاع الخدمات
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.
شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب.
شركة البحرين للسينما ش.م.ب.
شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب.
بي.أم.أم.أي ش.م.ب.
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب.
مجموعة ترافكو ش.م.ب.
شركة ناس ش.م.ب.
شركة عقارات السيف ش.م.ب.
شركة زين البحرين ش.م.ب.
اي بي ام تيرمينالز البحرين ش.م.ب.
(في سوق االكتتابات األولية حتى تاريخ  9يونيو )2019
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الشركات غير البحرينية
بنك مسقط ش.م.ع.ع.

الصناديق االستثمارية المدرجة

أذونات الخزينة المدرجة

صندوق أسهم الخليج

أذونات الخزينة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 41

صندوق سيكو لألسهم الخليجية

أذونات الخزينة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 42

صندوق مكاسب للنمور العربية

أذونات الخزينة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 43

صندوق دخل المكاسب

أذونات الخزينة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 44

صندوق جلوبل القناص

أذونات الخزينة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 45

صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة

أذونات الخزينة الحكومية ستة أشهر  -اإلصدار 1715

صندوق القمة
صندوق الخليج العقاري
صندوق جلوبل للشركات المتعثرة
صندوق جلوبل للصناديق اإلسالمية
صندوق جلوبل الخليجي اإلسالمي
صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية
صندوق الوطني لألسهم الخليجية
صندوق الوطني لألسهم القطرية
صندوق سيكو المملكة لألسهم
صندوق المركز العربي
صندوق سيكو لالستثمار بأدوات الدخل الثابت

صناديق االستثمار العقاري المدرجة
صندوق عهدة بنك اإلسكان العقارية

الوسطاء واألعضاء
شركات الوساطة
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.
األهلية بحرين ش.م.ب( .مقفلة)
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
بيت االستثمار العالمي للوساطة ش.م.ب( .مقفلة)
مباشر للخدمات المالية ش.م.ب( .م)
سيكو ش.م .ب( .م)

السندات والصكوك المدرجة

بنك الخليج المتحد ش.م.ب.

سندات رأس مال مستديمة من الفئة « »1قابلة للتحويل

شركة الخليج لألوراق المالية ذ.م.م.

الصادرة عن بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 5
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 9
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 11
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 12

شركة تريدالين لالوراق المالية ذ.م.م.

مكاتب الوساطة
مكتب عبداهلل جعفر زين العابدين
مكتب ناصر عباس حسن خسرو

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 13

مكاتب االعضاء

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 14

شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 15

الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية  -البحرين

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 16

بنك إتش إس بي سي الشرق االوسط المحدود  -البحرين

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 17

بنك ستاندرد تشارترد  -البحرين

صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية  -اإلصدار 22

سيتي بنك  -البحرين

صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية  -اإلصدار 23
صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية  -اإلصدار 24
صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية  -اإلصدار 25
صكوك المشاركة الصادرة عن شركة دار صكوك لالستثمار -
*2010

الشركات االستشارية المتخصصة
شركة كيبوينت لخدمات األعمال ذ.م.م.
شركة كي بي ام جي لالستشارات ذ.م.م.
سيكو ش.م.ب( .م)
بي.دي.أو لالستشارات ذ.م.م.

االستحقاق بتاريخ  26اكتوبر *2010

شركة المؤيد جيمبرز لالستشارات ذ.م.م.
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رسوم وعموالت بورصة البحرين

 .1رسوم اإلدراج
 1.1األسهم

1

األسهم
الشركات المساهمة العامة المحلية

رسوم التسجيل

رسوم االشتراك السنوي

 %0.1من رأس المال المدفوع

رأس المال المدفوع

الرسوم

(بحد أدنى  5,000د.ب .وبحد أقصــى

أول  10مليون د.ب .من رأس المال
المدفوع

 %0.13من رأس المال المدفوع

 15,000د.ب).

من  10مليون د.ب .إلى  50مليون د.ب.

 %0.07من رأس المال المدفوع

ما يفوق  50مليون د.ب.

 %0.035من رأس المال المدفوع

(الحد األدنى لمجموع الرسوم ضمن الشرائح الثالث هو  5,000د.ب .وبحد أقصى
 80,000د.ب).

الشركات المقفلة المحلية

الشركات المساهمة غير البحرينية

األسهم الممتازة

 %0.025من رأس المال المدفوع

 1,000د.ب.

(بحد أدنى  1,000د.ب .وبحد أقصى  6,000د.ب).
 %0.1من رأس المال المدفوع

 %15من رسوم االشتراك السنوي للشركات المساهمة العامة المحلية

(بحد أدنى  2,000د.ب .وبحد أقصى  5,000د.ب).

(بحد أدنى  2,000د.ب .وبحد أقصى  12,000د.ب).

 %0.5من قيمة اإلصدار

 2,000د.ب.

(بحد أدنى  2,000د.ب .وبحد أقصى  5,000د.ب).

 1.2السندات والصكوك
نوع االصدار

رسوم التسجيل

رسوم االشتراك السنوي

الحكومية

 1,500د.ب.

 2,000د.ب.

 %0.05من قيمة اإلصدار

 2,000د.ب.

الخاصة/غير البحرينية

(بحد أدنى  2,000د.ب .وبحد أقصى
 5,000د.ب).

أذونات الخزينة وصكوك التأجير

 30د.ب .تدفع مرة واحدة عند اإلدراج

اإلسالمية قصيرة األجل

 1.3الصناديق االستثمارية وصناديق االستثمار العقارية
نوع الصندوق

رسوم التسجيل

رسوم االشتراك السنوي

الصناديق االستثمارية

 300د.ب.

 250د.ب.

صناديق االستثمار العقارية

 2,000د.ب.

 5,000د.ب( .للوحدات التي تبلغ 250
مليون دوالر أمريكي أو أقل)
 10,000د.ب( .للوحدات التي تزيد عن
 250مليون دوالر أمريكي)

 1تحتسب رسوم التسجيل واإلشتراك السنوي للشركات المساهمة طبق ًا لمجموع رأس المال المدفوع والذي يشمل األسهم العادية واألسهم الممتازة
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 1.4سوق البحرين اإلستثماري
رسوم التسجيل

رسوم االشتراك السنوي

		

سوق البحرين االستثماري (الشركات)

 1,000د.ب.

 %0.3من رأس المال المدفوع
(بحد أدنى  1,000د.ب .و بحد أقصى
 6,000د.ب).

سوق البحرين االستثماري (الشركات
اإلستشارية المتخصصة المعتمدة)

ال يوجد

 2,000د.ب.

 1.5خدمات المصدرين

		

تغيير اسم أو رمز التداول للشركة
(أو األثنين مع ًا)

الرسوم

التكرار

 500د.ب.

يطبق حسب الطلب

2

 10د.ب.

رسالة إثبات اإلدراج

يطبق حسب الطلب

 1.6اجراءات الشركات
الرسوم

التكرار

		

تغيير رأس المال

 0.500د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  300د.ب .وبحد أقصى  5,000د.ب).

يطبق حسب الطلب

عمليات الدمج/السيطرة/االستحواذ/تبادل
األسهم

 0.500د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  300د.ب .وبحد أقصى  5,000د.ب).

يطبق حسب الطلب

تجزئة القيمة االسمية

 0.500د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  300د.ب .وبحد أقصى  5,000د.ب).

يطبق حسب الطلب

أسهم المنحة

 0.500د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  300د.ب .وبحد أقصى  5,000د.ب).

يطبق حسب الطلب

خدمات أخرى (مثال :حقوق األفضلية)

 0.500د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  300د.ب .وبحد أقصى  5,000د.ب).

يطبق حسب الطلب

 100د.ب / .للطلب

يطبق حسب الطلب

رسوم اجراءات الشطب

3

 .2رسوم العضوية
 2.1رسوم العضوية واالشتراك السنوي
أنواع العضوية

رسوم التسجيل

4

رسوم االشتراك السنوي

وسيط خصم

 1,000د.ب.

 500د.ب.

وسيط

 1,000د.ب.

 500د.ب.

وسيط  -أوراق مالية

 5,000د.ب.

 1,000د.ب.

وسيط خارجي

 5,000د.ب.

 1,000د.ب.

وسيط أوراق مالية خارجي

 5,000د.ب.

 1,000د.ب.

متداول معتمد

 5,000د.ب.

 1,000د.ب.

5

 2ينطبق في حال الطلب اإلختياري من قبل الشركة لتغيير اإلسم أو الرمز
 3ال تنطبق الرسوم في حال إستحقاق األوراق واألدوات المالية
 4ينطبق عند تسجيل العضوية
 5ينطبق سنوي ًا
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 2.5إصدار التقارير
الرسوم

التكرار

		

إصدار التقارير

 1د.ب / .صفحة بحد أقصى

يطبق حسب الطلب

(نسخة إلكترونية أو مطبوعة)

 50د.ب /.التقرير

 .3رسوم خدمات معلومات السوق
 3.1خدمات معلومات السوق

11

المعلومات اآلنية

المعلومات المتأخرة

رخصة توزيع بيانات السوق

 6,000د.ب.

 3,600د.ب.

رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات (استخدام
األعمال المحدود)

 10,000د.ب.

ال يوجد

رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات (استخدام
األعمال الغير محدود)

 18,000د.ب.

ال يوجد

رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات (الغير

 20,000د.ب.

ال يوجد

التكرار

محدود)
رخصة إستخدام بيانات السوق (يشمل أعضاء

 10,000د.ب.

ال يوجد

سنوي

بورصة البحرين فقط)
رخصة إستخدام بيانات السوق (تشمل

 4,000د.ب.

ال يوجد

المؤسسات بعقد مباشر مع البورصة)
معلومات السوق التاريخية ،معلومات نهاية

ال يوجد

 4,000د.ب.

اليوم ،المعلومات المتأخرة
اجراءات الشركات

ال يوجد

 2,000د.ب.

معلومات المصدرين

ال يوجد

 1,000د.ب.

رخصة توزيع شريط أسعار الموقع اإللكتروني

ال يوجد

 2,000د.ب.

 3.2اشتراك األفراد
الرسوم

التكرار

		

عرض بيانات السوق – اشتراك فردي

 5د.ب / .مستخدم

شهري

عرض بيانات السوق – اشتراك إحترافي

 10د.ب / .مستخدم

شهري

 3.3إدارة روابط اإلتصال

		

الرسوم

رسوم أول إتصال مع مركز بيانات البورصة الرئيسي

 3,500د.ب.

رسوم إتصال إضافي مع مركز بيانات البورصة الرئيسي

 2,500د.ب.

رسوم أول إتصال مع مركز بيانات البورصة اإلحتياطي

 1,000د.ب.

رسوم إتصال إضافي مع مركز بيانات البورصة اإلحتياطي

 800د.ب.

التكرار

سنوي

 11جميع خدمات معلومات السوق خاضعة إلتفاقية ترخيص توزيع البيانات
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رسوم وعموالت البحرين للمقاصة

 .1رسوم المصدرين
 1.1خدمات المصدرين
الرسوم

التكرار

		

 %0.02من قيمة اإلكتتاب بحد أقصى  5,000د.ب.

يطبق حسب الطلب

إصدار رقم الترميز العالمي لألوراق
المالية الغير مدرجة

 20د.ب.

يطبق حسب الطلب

رسوم اإليداع المركزي السنوي

خدمات اإلكتتابات العامة

1

إدارة سجالت المساهمين

رأس المال

الرسوم

حد أدنى /أقصى

أول 15

 %0.0125من

بحد أدنى.

مليون د.ب.

رأس المال المدفوع

 1,000د.ب

 15مليون د.ب.

 %0.00625من

بحد أقصى

فما فوق

رأس المال المدفوع

 4,000د.ب.

 0.500د.ب/.مساهم
(بحد أدنى  2,000د.ب .و حد أقصى  10,000د.ب).

سنوي

سنوي

 0.200د.ب/.مساهم
إصدار كشف حساب المساهمين

(بحد أدنى  50د.ب .للقرص المدمج ،وحد أدنى  100د.ب .للنسخ

يطبق حسب الطلب

المطبوعة)

 1.2إصدار التقارير
الرسوم

		

إصدار التقارير التفصيلية (نسخة إلكترونية أو مطبوعة)

 1د.ب/ .صفحة بحد

التكرار

يطبق حسب الطلب

أقصى  50د.ب/.التقرير

 1.3خدمات الجمعية العمومية
الرسوم

		

التكرار

أ  -خدمات الجمعية العمومية  -الجمعية العمومية األولى
 .iللشركات التي يبلغ عدد مساهميها  500أو أقل

 300د.ب.

يطبق حسب الطلب

 .iiللشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 1,000 - 501

 500د.ب.

يطبق حسب الطلب

 .iiiللشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 2,000 1,001-

 750د.ب.

يطبق حسب الطلب

 .ivللشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 3,000 – 2,001

 1,000د.ب.

يطبق حسب الطلب

 .vللشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 5,000 – 3,001

 1,500د.ب.

يطبق حسب الطلب

 .viللشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 10,000 - 5,001

 2,000د.ب.

يطبق حسب الطلب

 .viiللشركات التي يزيد عدد مساهميها عن 10,000

 2,500د.ب.

يطبق حسب الطلب

ب  -خدمات الجمعية العمومية  -الجمعية العمومية الثانية (في حال
التأجيل بسبب عدم إكتمال النصاب)

 500د.ب.

يطبق حسب الطلب

ج  -خدمات الجمعية العمومية  -الجمعية العمومية الثالثة (في حال
التأجيل بسبب عدم إكتمال النصاب)

 300د.ب.

يطبق حسب الطلب

 1تشمل الخدمة التأجير المؤقت لمكاتب البورصة إلى بنك اإلستالم لمدة  10أيام عمل
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 1.4إجراءات الشركات

		

خدمة توزيع األرباح

2

الرسوم

التكرار

 0.500د.ب/.مساهم

يطبق حسب الطلب

(بحد أدنى  300د.ب .و حد أقصى
 5,000د.ب).

 .2الحافظ األمين
 2.1الحافظ األمين :تحويل األوراق المالية

		

تحويل أوراق مالية من حساب إلى آخر بدون تغيير

الرسوم

التكرار

 5د.ب /.شركة

يطبق حسب الطلب

المالك المستفيد

 2.2خدمات الربط اإللكتروني بنظام المقاصة ()Equator System
الرسوم

التكرار

		

إعداد نظام المقاصة للجهاز (يدفع مرة واحدة)

 200د.ب /.الجهاز

للجهاز الواحد

طلب إستخدام نظام المقاصة

 50د.ب /.المستخدم /شهريًا

شهري

إعادة تعيين كلمة المرور

 5د.ب/.الطلب

يطبق حسب الطلب

اإلتصال بنظام المقاصة للجهاز

 50د.ب /.نقطة اتصال /شهريًا

لكل نقطة اتصال شهريًا

 2.3خدمات الحافظ األمين

		

رسوم اإلشتراك السنوي

الرسوم

التكرار

متوسط قيمة المحفظة المالية

سنوي

للعام الماضي %0.0025 X
(بحد أدنى  5,000د.ب).
رسوم التسجيل

 1,000د.ب.

يطبق عند التسجيل

 2.4نظام التسليم مقابل الدفع ( )DVPالخاص بالحافظ األمين  -غرامات فترة التأكيد المتأخرة بعد T+2
الرسوم

التكرار

		

إذا تم تنفيذ طلب عكس صفقة البيع (أو الشراء)
المرفوضة من قبل بورصة البحرين في ()T+3

 50د.ب .أو  %0.05من قيمة
الصفقة أيهما أعلى

تطبق حسب اإلجراء

إذا تم تنفيذ طلب عكس صفقة البيع (أو الشراء)
المرفوضة من قبل بورصة البحرين في ()T+4

 250د.ب .أو  %0.05من قيمة

إذا تم تنفيذ طلب عكس صفقة البيع (أو الشراء)
المرفوضة من قبل بورصة البحرين بعد فترة ()T+4

الصفقة أيهما أعلى
 500د.ب.

تطبق حسب اإلجراء
تطبق حسب اإلجراء

 2في حال توزيع كل من أرباح المنحة واألرباح نقدية ،تحتسب الرسوم األعلى من حيث القيمة
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رسوم وعموالت البحرين للمقاصة

(تتمـــة)

 .3رسوم العضوية
 3.1خدمات الربط اإللكتروني بنظام المقاصة
الرسوم

التكرار

		

إعداد نظام المقاصة للجهاز (يدفع مرة واحدة)

 200د.ب /.الجهاز

للجهاز الواحد

طلب إستخدام نظام المقاصة

 50د.ب /.المستخدم /شهريًا

شهري

إعادة تعيين كلمة المرور

 5د.ب/.الطلب

يطبق حسب الطلب

 50د.ب /.نقطة اتصال /شهريًا

لكل نقطة اتصال شهريًا

اإلتصال بنظام المقاصة للجهاز

3

 3.2إصدار التقارير
الرسوم

		

إصدار التقارير التفصيلية لألعضاء

 1د.ب/ .صفحة بحد أقصى

(نسخة إلكترونية أو مطبوعة)

 50د.ب/.التقرير

التكرار

يطبق حسب الطلب

 .4رسوم المستثمرين
 4.1خدمات المستثمرين
الرسوم

التكرار

		

إصدار رقم مستثمر  -NINلألفراد

 4د.ب.

يدفع مرة واحدة

إصدار رقم مستثمر  -NINللشركات

 9د.ب.

يدفع مرة واحدة

فتح حساب

 1د.ب.

يدفع مرة واحدة

 1د.ب.

يطبق لكل شركة

 10د.ب.

يطبق لكل عملية

سحب األوراق المالية

 10د.ب.

يطبق لكل شركة

طلب رسالة لمن يهمه األمر

 10د.ب.

يطبق حسب الطلب

طلب إستبدال شهادات األوراق المالية المفقودة

 25د.ب/ .للشركة

يطبق حسب الطلب

تحويل األوراق المالية للحاالت المستثناة رقم 4

 5د.ب .من كل جهة /للشركة

يطبق لكل شركة

تحويالت األوراق المالية

4

تحويل األوراق المالية المزدوجة اإلدراج من بورصة
البحرين (من خالل شركة البحرين للمقاصة)

تحويل األوراق المالية للحاالت المستثناة رقم 3-1
(اإلكتتابات ،عمليات التداول للشركات المساهمة
البحرينية التي تنفذ في بورصات خارج مملكة
البحرين ،عمليات التداول بين األقارب حتى الدرجة

 %20من عمولة الوسيط من قيمة
الصفقة تدفع من قبل كل جهة

يطبق لكل شركة

الثانية)
 2د.ب .لكل كشف حساب
كشف حساب األوراق المالية – نسخة مطبوعة

3
4

(بحد أقصى صفحتان) و  1د.ب .لكل
صفحة إضافية

يتم احتساب رسوم نقطة اتصال واحدة فقط للجهاز في حال اإلشتراك في كل من خدمة نظام التداول ونظام المقاصة
ال يشمل الحاالت المستثناة
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يطبق لكل كشف حساب

 4.2إجراءات رهن األوراق المالية

		

التكرار

الرسوم

 %0.075من القيمة السوقية لألسهم في

تسجيل الرهن

اليوم السابق بحد أدنى  50د.ب.

يطبق لكل شركة

 20د.ب/.للشركة

يطبق حسب الطلب

رسالة تأكيد الرهن

5

 10د.ب/.للطلب

يطبق حسب الطلب

حجز األوراق المالية

6

 10د.ب/.للشركة

يطبق حسب الطلب

فك الرهن

 .5الغرامات
 5.1الغرامات المالية لألعضاء

		

الغرامات المالية لألعضاء في
حال لم يتم تسوية الصفقة
خالل T+2

5
6

المبلغ المستحق

الرسوم

التكرار

 1د.ب 200,000 – .د.ب.

 1,000د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

 200,001د.ب 400,000 – .د.ب.

 2,000د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

 400,001د.ب 600,000 – .د.ب.

 3,000د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

 600,001د.ب 800,000 – .د.ب.

 4,000د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

 800,001د.ب .فما فوق

 5,000د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

تطبق رسوم الخدمة على المؤسسة المالية (الراهن) وليس على المستثمر
تطبق الرسوم على الخبير المالي المعين بناءاً على قرار المحكمة ،ال يتم تطبيق الرسوم في حال عدم تعيين الخبير المالي
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تقريـر الحوكمـة 2018

اجتماع مجلس اإلدارة رقم ( )2019/1تاريخ  19مارس 2019

سياسة البورصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات
تسعى بورصة البحرين إلى تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة على نحو فعال وفقًا للتشريعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ووزارة
الصناعة والتجارة والسياحة انطالقًا من مسؤولية مجلس اإلدارة في الرقابة واإلشراف وتعزيز االلتزام بمتطلبات الحوكمة بما يساهم
في رفع مستوى أداء البورصة وبالتالي تعزيز كفاءة سوق رأس المال وجذب المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية.
إن تطبيق أفضل معايير الحوكمة من أولويات بورصة البحرين لما للحوكمة من دور أساسي في بناء ثقة المستثمرين عن طريق تعزيز
مستوى اإلفصاح والشفافية وحماية مصالح األطراف ذات العالقة وبالتالي 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 لألوراق
المالية الذي تأسس عام  ،1987وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي ومملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين.
تخضع البورصة لقوانين وقرارات مصرف البحرين المركزي قطاع سوق رأس المال والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد
السادس  -أسواق المال ،قانون الشركات التجارية والالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية.
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ عشرة ماليين دينار بحريني ،موزعًا على عشرة ماليين سهم ،والقيمة اإلسمية للسهم الواحد
دينار بحريني ،ويبلغ رأس المال الصادر والمدفوع مبلغ مليوني دينار بحريني موزعًا على مليوني سهم.
وقد تم تعيين وزير الصناعة والتجارة والسياحة للقيام باختصاصات المساهم في شركة بورصة البحرين وفقًا للمرسوم رقم ( )12لسنة
 2016الصادر بتاريخ  16فبراير .2016
بيانات مجلس اإلدارة:
تشكيل مجلس اإلدارة
يتألف مجلس إدارة بورصة البحرين من عدد من األعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على أحد عشر عضوًا يتم تعيينهم بقرار من مجلس
التنمية االقتصادية وبموافقة من مصرف البحرين المركزي وفق أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي.
يضم مجلس اإلدارة الحالي للبورصة تسعة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس التنمية االقتصادية رقم ( )3لسنة  2016ومدة
عضويتهم في المجلس ثالث سنوات بدأت من تاريخ  27ديسمبر .2016
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مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
•

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 آلخر وعلى
وجه الخصوص:

•

-

دور المجلس تجاه اإلدارة التنفيذية للبورصة (وهم من يقوم المجلس بتعيينهم واإلشراف عليهم).

-

مسؤولية أعضاء المجلس في إظهار اإلخالص واألمانة تجاه البورصة والمساهم.

مهام ومسؤوليات المجلس بما فيها الواردة في النظام األساسي وتشمل وال تنحصر على-:
.1

األداء العام للبورصة وفق الخطة االستراتيجية التي تم تحديدها.

.2

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

.3

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية.

.4

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

.5

تحديد ومراقبة تعويضات ومكافآت اإلدارة التنفيذية في البورصة.

.6

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

.7

التأكد من سالمة وصحة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما فيها استقاللية التدقيق ،ومن وجود أنظمة الرقابة الداخلية
الضرورية ،وعلى وجه التحديد أنظمة إدارة المخاطر ،وأنظمة رقابة لألمور المالية وعمليات البورصة ونظام التحقق من
االلتزام بالقوانين والمعايير ذات الصلة.

.8

متابعة الواجبات التي على البورصة االلتزام واإليفاء بها ،بما فيها  -وال تنحصر على  -المواضيع المتعلقة بمتطلبات
اإلدراج والمتعلقة باإلفصاح ،ونشر المعلومات التي لها تأثير مباشر على أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة،
باإلضافة إلى منع حدوث أية تعامالت قد تحدث نتيجة سوء استغالل المعلومات.

.9

االلتزام بجميع المستندات التي تم بناءًا عليها تأسيس البورصة بما فيها  -وال تنحصر على  -عقد التأسيس والنظام
االساسي للبورصة وجميع اللوائح والمراسيم والقرارات ذات العالقة.

.10

الموافقة على الرسوم بشكل عام بما فيها رسوم االشتراك والعموالت والمبالغ الجزائية سواءً كانت تتعلق باألمور
اإلدارية أو بعمليات البورصة.

.11

وضع النظم واللوائح الالزمة لتنظيم العمل بالشركة وإدارة أعمال الشركة وتعيين وفصل المديرين والرئيس التنفيذي
والموظفين وتحديد واجباتهم ورواتبهم وتحديد الضمانات التي يقدمونها ،عند الضرورة ،وشراء وبيع المنقوالت
واألمالك والحقوق واالمتيازات سواءً منقولة أو ثابتة ،واالستئجار والتفويض بسحب األموال والضمانات المملوكة للشركة
وتحويلها وبيعها ،والتفويض باتخاذ اإلجراءات القانونية لحماية مصالح الشركة أمام المحاكم ،كمدعي أو مدعي عليه،
وحذف قيمة الموجودات ،وإنهاء االمتيازات ،سواءً بمقابل أم بغير مقابل ،واتخاذ القرارات حول كيفية استخدام أموال
الشركة ،وتحديد وتوقيع الغرامات والجزاءات على مخالفات األعضاء والشركات المدرجة أوراقها المالية في البورصة.

•

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة ،مجتمعين أو منفردين ،مسئولية القيام بهذه المهام والمسئوليات ،ومع أنه يجوز للمجلس
تفويض اللجان للقيام بمهام معينة ،إال أنه ال يجوز له تفويض مهمة ضمان وجود إطار كافي وفعال وشامل وشفاف لحوكمة
الشركة.
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المعامالت التي تحتاج لموافقة مجلس اإلدارة
تحدد األنظمة واللوائح والسياسات ودليل سياسات الحوكمة للبورصة ومالحقه المعامالت المالية وغيرها التي تحتاج موافقة مجلس
اإلدارة وتشمل أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة.
لجان مجلس اإلدارة
قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجان لمساندة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ،وتشمل هذه اللجان اللجنة التنفيذية ،ولجنة التدقيق
والمخاطر ،ولجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
اللجنة التنفيذية

األعضاء
علي يوسف فردان

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤوليات
•

يعين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة بعدد ال يقل عن ثالثة أعضاء لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد بالتزامن مع مدة مجلس اإلدارة.

رئيس اللجنة
•

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

رنا إبراهيم فقيهي
نائب رئيس اللجنة

•

يكون النصاب القانوني بحضور ما ال يقل عن نصف األعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب
الرئيس من ضمنهم.

دينا إبراهيم األنصاري
عضو اللجنة

•

الحد األدنى لالجتماعات أربعة اجتماعات سنويًا.

•

تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي ذاتي ألداء اللجنة/األعضاء ورفع تقرير باالستنتاجات
والتوصيات إلى مجلس اإلدارة .ويتم ذلك وفقًا لعملية التقييم التي اعتمدها مجلس
اإلدارة ولجانه.

موجز الصالحيات :اقتراح الطرق والوسائل الخاصة بتطوير بورصة البحرين وتكليف اإلدارة
التنفيذية بإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالبورصة ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة باإلضافة
إلى المهام والمسؤوليات المحددة في ميثاق اللجنة التنفيذية المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.
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لجنة التدقيق والمخاطر
األعضاء
حسان أمين جرار

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤوليات
•

يعين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة بعدد ال يقل عن ثالثة أعضاء لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد بالتزامن مع مدة مجلس اإلدارة.

رئيس اللجنة
•

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

مروان خالد طبارة
نائب رئيس اللجنة

ياسر عبدالجليل الشريفي
عضو اللجنة

•

يكون النصاب القانوني بحضور ما ال يقل عن نصف األعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب
الرئيس من ضمنهم.

•

الحد األدنى لالجتماعات اربعة اجتماعات سنويًا.

•

تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي ذاتي ألداء اللجنة/األعضاء ورفع تقرير باالستنتاجات
والتوصيات إلى مجلس اإلدارة .ويتم ذلك وفقًا لعملية التقييم التي اعتمدها مجلس
اإلدارة ولجانه.

موجز الصالحيات :اإلشراف على برنامج التدقيق الداخلي وأنظمة الرقابة الداخلية وأداء التدقيق
الخارجي والتحقق من االلتزام بالمتطلبات التشريعية والقانونية ،اإلشراف على إدارة المخاطر
ومراجعة سياسات واستراتيجية إدارة المخاطر وااللتزام باإلضافة إلى المهام والمسؤوليات
المحددة في ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.

لجنة الترشيح والمكافأت والحوكمة
األعضاء
عبدالكريم أحمد بوجيري

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤوليات
•

يعين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة بعدد ال يقل عن ثالثة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين
لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بالتزامن مع مدة مجلس اإلدارة.

رئيس اللجنة
•

ينتخب الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة وذلك في أول اجتماع يعقد بعد تعيين
األعضاء.

عبدالرحمن حامد الزياني
نائب رئيس اللجنة

•

يكون النصاب القانوني بحضور ما ال يقل عن نصف األعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب
الرئيس من ضمنهم.

•

الحد األدنى لالجتماعات اجتماعين سنويًا.

•

تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي ذاتي ألداء اللجنة/األعضاء ورفع تقرير باالستنتاجات
والتوصيات إلى مجلس اإلدارة .ويتم ذلك وفقًا لعملية التقييم التي اعتمدها مجلس

أيمن توفيق المؤيد
عضو اللجنة

اإلدارة ولجانه.
موجز الصالحيات :ترشيح األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
والتوصية بهم إلى مجلس اإلدارة و مراجعة سياسات البورصة المتعلقة بمكافأة أعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .واإلشراف على تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة في البورصة
ومراجعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية بخصوص حوكمة الشركات باإلضافة إلى
المهام والمسؤوليات المحددة في ميثاق لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة المعتمد من
قبل مجلس اإلدارة.
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مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من المساهم بموجب النظام األساسي للبورصة وقانون الشركات التجارية .ويتم توزيع
المكافآت على أعضاء المجلس وفقًا لسياسات توزيع المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بذلك.
تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن العام ( 2018يعتمد على قرار المساهم) وتم صرف بدل أتعاب حضور اجتماعات مجلس إدارة
البورصة واللجان المنبثقة عنه بمبلغ وقدره  34,600دينار بحريني حسب البيانات المالية الموحدة.
مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية
األجور الثابتة والمتغيرة
بلغ إجمالي الرواتب األساسية والبدالت الثابتة ،ومكافأة األداء المتغيرة والمرتبطة بأداء العام  2018لإلدارة التنفيذية مبلغًا وقدره 197,692
دينار بحريني.
تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان
يتم تقييم أداء المجلس واللجان ذاتيًا أو باالعتماد على مصادر خارجية من خالل مراجعة المهام والمسؤوليات ومستويات اإلنجاز للخطط
والبرامج لتطوير أداء البورصة ،وفقًا لسياسة وآلية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة المعتمدة.
قواعد السلوك المهني
تم إصدار قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم البورصة وتعزز االلتزام بأنظمة وإجراءات العمل والقوانين واللوائح وتجنب تعارض
المصالح الشخصية مع مصالح البورصة وغيرها من المبادئ الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة وقواعد السلوك المهني الخاصة بالموظفين
والتي يجب على الجميع االلتزام بها لتطبيق أفضل الممارسات المهنية والنزاهة في تعاملهم مع كافة األطراف ذات العالقة وبالتالي
ترسيخ الثقة لدى المتعاملين مع البورصة.
سياسة اإلبالغ عن المخالفات
في إطار سعي البورصة لتحقيق مستوى متقدم من النزاهة المهنية والمساءلة ،فقد تم اعتماد سياسة اإلبالغ عن المخالفات في دليل
سياسات حوكمة البورصة ،وتم اعتماد السياسات واإلجراءات واآلليات الالزمة للحفاظ على أعلى مستويات المهنية في تنفيذ عمليات
البورصة ،وترسيخ الثقة بين البورصة وكافة المتعاملين من خالل تشجيع الموظفين باإلبالغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك
المهني أو أعمال غير قانونية وتطبيق إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير األمانة والنزاهة في
كافة أنشطة البورصة المختلفة.
وتوفر السياسات واإلجراءات واآلليات الحماية الالزمة للموظفين الذين يقومون باإلبالغ عن المخالفات مع ضمان السرية التامة .إن مسؤولية
اإلشراف على تطبيق هذه السياسة واإلجراءات من مسؤوليات لجنة التدقيق والمخاطر بشكل مباشر ومن ثم تحويلها إلى الجهة صاحبة
االختصاص ومباشرة التحقيق بها.
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سياسة تعامالت األشخاص المطلعين
تطبق البورصة سياسة تعامالت األشخاص المطلعين على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي البورصة واإلجراءات التطبيقية لضمان تحقيق
عدالة وسالمة التداول في سوق رأس المال وتعزيز معايير الشفافية والوضوح في مثل هذه التعامالت.
االلتزام ومكافحة غسيل األموال
تهدف وظيفة االلتزام 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 االلتزام بالقوانين والقواعد واللوائح.
وفي إطار القيام بهذا الدور ،تقوم لجنة التدقيق والمخاطر باإلشراف على عملية االلتزام ومتابعة تطبيق تعليمات الجهات الرقابية
الداخلية والخارجية عن طريق مراجعة التقارير الدورية الخاصة بااللتزام باإلضافة إلى متابعة التزام البورصة بتطبيق ومتابعة سياسة
وإجراءات مكافحة غسيل األموال وتقوم لجنة الحوكمة بالتأكد من االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص متطلبات اإلفصاح
والشفافية.
تضارب المصالح
ال يجوز ألي عضو بمجلس اإلدارة أن يصوت ألي اتفاق أو ترتيب أو أي اقتراح آخر يكون له فيه مصلحة شخصية.
وعلى أي عضو أن يعلن للمجلس عن مصلحته الشخصية ،سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة ،في أية معاملة أو عقد أو أية مقترحات
لحساب البورصة ،ويتم تسجيل هذا اإلعالن في محضر االجتماع.
ويحظر على هذا العضو االشتراك في أية مداوالت أو التصويت على القرارات التي تتعلق بهذا الصدد.
اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة
تم تحديد األعضاء المستقلين واألعضاء الغير مستقلين في مجلس إدارة البورصة في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  17يناير.2017
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(تتمـــة)

عبدالكريم أحمد بوجيري
رئيس مجلس اإلدارة

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

المؤهالت العلمية :بكالوريوس في العلوم االقتصادية مع تخصص في االقتصاد من جامعة حلب – سوريا 1976 -
الخبرة :أكثر من  41عاما في العديد من المجاالت المصرفية باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية.
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

اسم الشركة

البلد

1

رئيس مجلس االدارة

شركة البحرين للمقاصة

البحرين

2

نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

مصرف ابدار

البحرين

3

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي باإلنابة

مصرف إبدار

البحرين

4

نائب رئيس مجلس االدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

شركة نسيج

البحرين

5

عضو مجلس االدارة

مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني

البحرين

6

عضو المجلس االستشاري

المنظمة العربية للسياحة

السعودية

7

الرئيس الفخري لمجلس االدارة

جمعية البحرين ألصدقاء المرضى النفسيين

البحرين

8

عضو مجلس اإلدارة

المجلس االستشاري للمصارف البحرينية

البحرين

9

عضو مجلس اإلدارة

صندوق الوقف التابع للمصارف االسالمية

البحرين

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

نائب رئيس مجلس اإلدارة

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

نائب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر

المؤهالت العلمية :ماجستير في اإلدارة الهندسية ،بكالوريوس في علوم الهندسة ،تخصص الهندسة اإللكترونية،
بكالوريوس في االقتصاد ،جامعة دوك ،الواليات المتحدة األمريكية.
الخبرة :أكثر من  4أعوام في القطاع المصرفي وأكثر من  16عام في مجال االستشارات.
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
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العضوية

اسم الشركة

البلد

1

عضو مجلس اإلدارة

شركة ستراتم

البحرين

2

عضو مجلس اإلدارة

بنك البحرين للتنمية

البحرين

3

عضو مجلس اإلدارة

شركة مطاحن الدقيق

البحرين

4

عضو مجلس اإلدارة

بارك بليس

البحرين

5

عضو مجلس اإلدارة

فياكالود

البحرين
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حسان أمين جرار
عضو مجلس اإلدارة

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

المؤهالت العلمية :بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  -التمويل من جامعة كاليفورنيا  -الواليات المتحدة األمريكية.
الخبرة :أكثر من  29عام في القطاع المصرفي.
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
اسم الشركة

البلد

العضوية

تمكين

البحرين

2

عضو

جمعية البحرين للبنوك

البحرين

3

رئيس مجلس اإلدارة

مركز إدارة السيولة المالية «»LMC

البحرين

1

عضو مستقل وغير تنفيذي  /رئيس
لجنة التدقيق والرقابه

علي يوسف فردان
عضو مجلس اإلدارة

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

رئيس اللجنة التنفيذية

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

المؤهالت العلمية :دبلوم في اإلدارة التنفيذية من جامعة البحرين وخريج جامعة يورك سانت جون في بريطانيا.
الخبرة :أكثر من  38عام في العديد من المجاالت المصرفية.
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

البلد

اسم الشركة

ال توجد أي عضوية في مجالس إدارة شركات أخرى

رنا إبراهيم فقيهي
عضو مجلس اإلدارة

انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في  6فبراير 2011

نائب رئيس اللجنة التنفيذية

(عضو غير مستقل وغير تنفيذي)

المؤهالت العلمية :ماجستير في إدارة األعمال الدولية من المملكة المتحدة.
الخبرة :ما يقارب  16عام في القطاع الحكومي واالقتصادي.
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

1

العضوية

اسم الشركة

البلد

عضو مجلس اإلدارة

بنك اإلسكان

البحرين
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(تتمـــة)

عبدالرحمن حامد الزياني
عضو مجلس اإلدارة

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

نائب رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

المؤهالت العلمية :ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة وستمنستر -المملكة المتحدة ،وبكالوريوس في التسويق من
جامعة سوفولك – الواليات المتحدة األمريكية.
الخبرة :أكثر من  16عام في قطاع إدارة األعمال واالستثمار.
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
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العضوية

اسم الشركة

البلد

1

العضو المنتدب

استثمارات الزياني

البحرين

2

العضو المنتدب

عقارات الزياني

البحرين

3

عضو مجلس االدارة

السيارات االوروبية

البحرين

4

عضو مجلس االدارة

الزياني للسيارات

البحرين

5

عضو مجلس االدارة

الزياني للتأجير

البحرين

6

عضو مجلس االدارة

شركة صناعات الزياني

البحرين

7

العضو المنتدب

بلكنايت الدولية المحدودة

لوكسمبورغ

8

العضو المنتدب

إموبيليرز ديس بويسونيرز

لوكسمبورغ

9

العضو المنتدب

كريلر

لوكسمبورغ

10

العضو المنتدب

ريفرتون كابيتال القابضة

بريطانيا

11

عضو مجلس االدارة

نورتولك الدولية المحدودة

بريطانيا

12

عضو مجلس االدارة

منى الدولية المحدودة

بريطانيا

13

عضو مجلس االدارة

لينليك لالستثمارات المحدودة

بريطانيا

14

عضو مجلس االدارة

غرين نايت الدولية المحدودة

بريطانيا

15

عضو مجلس االدارة

كالديلوود الدولية المحدودة

بريطانيا

16

عضو مجلس االدارة

مانانان الدولية المحدودة

بريطانيا

17

عضو مجلس االدارة

الكينيت الدولية المحدودة

بريطانيا

18

عضو مجلس االدارة

بورليفيلدز الدولية المحدودة

بريطانيا

19

عضو مجلس االدارة

كالدلوود ويست

بريطانيا

20

عضو مجلس االدارة

أسيروود الدولية المحدودة

بريطانيا

21

عضو مجلس االدارة

بريدكاسل الدولية المحدودة

بريطانيا
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أيمن توفيق المؤيد
عضو مجلس اإلدارة

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27مارس 2014

عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

(عضو مستقل وغير تنفيذي لغاية تاريخ  3ديسمبر  2018و اعتباراَ من تاريخ  4ديسمبر 2018
عضو غير مستقل و غير تنفيذي)

المؤهالت العلمية :ماجستير  MBAمن جامعة كامبردج وبكالوريوس في القانون من جامعة كنت.
الخبرة :محامي ومحكم ومستشار استراتيجي –  16عام.
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

البلد

اسم الشركة

متوفر عند الطلب
دينا إبراهيم االنصاري
عضو مجلس اإلدارة

انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

عضو اللجنة التنفيذية

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

المؤهالت العلمية :ماجستير في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان  -المملكة المتحدة ،بكالوريوس تجارة من جامعة
كونكورديا -كندا.
الخبرة :ما يقارب  8أعوام في القطاع المصرفي و  11عام في قطاع إدارة األعمال.
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

اسم الشركة

البلد

1

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة االنصاري لإلضاءة والتصميم ذ.م.م.

البحرين

2

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة اضواء األنصاري الحديثة ذ.م.م

البحرين

3

عضو مجلس اإلدارة

مشاريع دي كي األنصاري ذ.م.م

البحرين

4

عضو مجلس اإلدارة

غولدبكس القابضة العالمية ذ.م.م

البحرين

5

عضو مجلس اإلدارة

ذا بيوتيكو ذ.م.م

البحرين

6

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذي موبايل سبا ذ.م.م

البحرين

7

عضو مجلس اإلدارة

ذا بيوتيكو للتجارة العامة

اإلمارات

8

عضو مجلس اإلدارة

الجمال الحديث للتجارة

السعودية
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(تتمـــة)

ياسر عبدالجليل الشريفي
عضو مجلس اإلدارة

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

عضو لجنة التدقيق والمخاطر

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

المؤهالت العلمية :شهادة المحاسب القانوني المعتمد وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ماساتشوستس  -الواليات المتحدة
األمريكية ،دبلوم محاسبة من جامعة البحرين.
الخبرة :أكثر من  23عام في مجال التدقيق واالستثمار.
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

اسم الشركة

البلد

1

عضو المجلس التنفيذي

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

البحرين

2

عضو مجلس اإلدارة

شركة البحرين للمقاصة

البحرين

3

عضو مجلس اإلدارة

شركة مواقف البحرين ش م ب

البحرين

4

عضو مجلس اإلدارة

شركة البحرين للتطوير العقاري (إدامة)

البحرين

5

عضو مجلس اإلدارة

شركة كي.اس.كي القابضة ذ.م.م

البحرين

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان وسجل الحضور
اجتماعات مجلس اإلدارة
تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة دورية منتظمة حسب ما هو منصوص عليه في النظام األساسي للبورصة وذلك بناءًا على دعوة
رئيس مجلس اإلدارة ،أو استجابة لطلب اثنين من األعضاء.
خالل العام  2018تم عقد أربعة اجتماعات لمجلس اإلدارة وخمسة اجتماعات للجنة التنفيذية وأربعة اجتماعات للجنة التدقيق والمخاطر
وأربعة اجتماعات للجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة .وتبين الجداول أدناه سجل الحضور لالجتماعات التي عقدها المجلس واللجان
المنبثقة عنه في تلك الفترة.
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()2018/1

()2018/2

()2018/3

()2018/4

 27فبراير
2018

 28يونيو
2018

  8أكتوبر
2018

 13ديسمبر
2018

رئيس مجلس اإلدارة

√

√

√

√

مروان خالد طبارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

√

√

√

√

أيمن توفيق المؤيد

عضو مجلس اإلدارة

√

ــ

√

ــ

حسان أمين جرار

عضو مجلس اإلدارة

√

√

√

√

ياسر عبدالجليل الشريفي

عضو مجلس اإلدارة

ــ

√

√

√

رنا إبراهيم فقيهي

عضو مجلس اإلدارة

*√

*√

√

ــ

دينا إبراهيم االنصاري

عضو مجلس اإلدارة

√

*√

√

√

علي يوسف فردان

عضو مجلس اإلدارة

*√

√

√

√

عبد الرحمن حامد الزياني

عضو مجلس اإلدارة

√

ــ

*√

√

أعضاء مجلس إدارة بورصة البحرين
عبدالكريم أحمد بوجيري

* تمت المشاركة عن طريق الهاتف
اجتماعات اللجنة التنفيذية
()2018/1

()2018/2

()2018/3

()2018/4

()2018/5

 19فبراير
2018

 18مارس
2018

 26يونيو
2018

 30سبتمبر
2018

 3ديسمبر
2018

علي يوسف فردان

رئيس اللجنة

√

√

√

√

√

رنا إبراهيم فقيهي

نائب رئيس اللجنة

√

√

√

√

*√

دينا إبراهيم االنصاري

عضو اللجنة

√

*√

*√

√

√

أعضاء اللجنة التنفيذية

* تمت المشاركة عن طريق الهاتف
اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر
)2018/1( 57

)2018/2( 58

)2018/3( 59

)2018/4( 60

 14فبراير
2018

 14مايو
2018

 8أغسطس
2018

 11نوفمبر
2018

حسان أمين جرار

رئيس اللجنة

√

√

ــ

*√

مروان خالد طبارة

نائب رئيس اللجنة

√

√

*√

*√

ياسر عبدالجليل
الشريفي

عضو اللجنة

√

√

*√

ــ

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

* تمت المشاركة عن طريق الهاتف
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(تتمـــة)

اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

()2018/1

()2018/2

()2018/3

()2018/4

 25فبراير
2018

 12يونيو
2018

 27سبتمبر
2018

 6ديسمبر
2018

عبدالكريم أحمد بوجيري

رئيس اللجنة

√

√

√

√

عبدالرحمن حامد الزياني

نائب رئيس اللجنة

√

√

√

*√

أيمن توفيق المؤيد

عضو اللجنة

ــ

√

ــ

√

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

* تمت المشاركة عن طريق الهاتف

مدققي الحسابات
عين المساهم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة شركة ديلويت آند توش كمدقق خارجي لحسابات البورصة للعام .2018
تطبيق مبدأ االلتزام أو التوضيح:
قائمة المبادئ الغير مطبقة أو المطبقة جزئيًا

#
1

58

التوضيح

المبدأ
يجب أن يقوم المجلس بتقييم أدائه وأداء جميع اللجان

تم البدء بأداء التقييم الذاتي لمجلس اإلدارة واللجـان

وجميع األعضاء مرة واحدة في السنة على األقل.

و جميع األعضاء.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـــرأي
قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لبورصــة البحريــن ش.م.ب (مقفلــة) «البورصــة» و الشــركة التابعــة (المشــار إليهــم معــً
«بالمجموعــة») والتــي تشــمل بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018و بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر
الموحــد ،وبيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وملخــص
للسياســات المحاســبية الهامــة ومعلومــات ايضاحيــة أخــرى.
فــي رأينــا ،إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي الموحــد
للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2018وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً
للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

أساس الـــــرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة فــي فقــرة «مســؤوليات مدقــق
الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة» مــن تقريرنــا .كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفــق معاييــر الســلوك الدوليــة
لمجلــس المحاســبين «قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن» وقواعــد الســلوك المهنــي المتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة
للمجموعــة فــي مملكــة البحريــن .هــذا ،وقــد التزمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــً لهــذه المتطلبــات .نعتقــد بــأن بيّنــات التدقيــق
الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســا لرأينــا.

المعلومات األخرى
إن أعضــاء مجلــس اإلدارة هــم المســؤولين عــن المعلومــات األخــرى .تتضمــن المعلومــات األخــرى علــى التقريــر الســنوي ،الــذي نتوقــع
الحصــول عليــه بعــد تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات .إن المعلومــات األخــرى ال تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدقــق الحســابات
حولهــا.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتناول المعلومات األخرى ،وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثــل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمــال تدقيقنــا للبيانــات الماليــة فــي االطــاع علــى المعلومــات األخــرى ،وفــي ســبيل ذلــك نقــوم بتحديــد مــا
إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهر ًيــا مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا
ـاء جوهريــة.
بأعمــال التدقيــق ،أو تلــك التــي يتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن أخطـ ً
إذا اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء جوهريــة فــي المعلومــات األخــرى ،فإنــه يتعيــن علينــا اإلفصــاح عــن ذلــك ،اســتنادً ا إلــى األعمــال التــي قمنــا
فصــح عنــه فــي هــذا الشــأن.
بهــا فيمــا يتعلــق بهــذه المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر .ليــس لدينــا مــا ُن ِ
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مسؤوليات اإلدارة والقيمين على الحوكمة في إعداد البيانات المالية الموحدة
إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر
الماليــة ،وكذلــك عــن وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي يجدهــا مجلــس االدارة ضروريــة إلعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة
ـواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.
خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،سـ ً
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى اإلســتمرار كمؤسســة مســتمرة
واالفصــاح متــى كان مناس ـبًا ،عــن المســائل المتعلقــة باإلستمراريـــــة واعتمــاد مبــــــدأ االستمراريـــــــة المحاســبي  ،مــا لــم تنــوي االدارة
تصفيــة المجموعــة أو وقــف عملياتهــا ،أو ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي اال القيــام بذلــك.
ويعتبر إن القيمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على مسار إعداد التقارير المالية للبورصة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخطــاء جوهريــة،
عــال مــن
ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ ،وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يشــمل رأينــا .إن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى
ٍ
ً
دائمــا أي خطــأ جوهــري فــي حــال
تمــت وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف
ً
التأكيــد ،وال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي ّ
جمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا
وجــوده .وقــد تنشــأ االخطــاء عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ ،وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو ُم ّ
ـاء علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.
علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن المســتخدمين بنـ ً
كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال مراحــل
التدقيــق .كمــا نقــوم أيضــً بالتالــي:
•

ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ،
تحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة،
ً
بالتصميــم والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر
أساســً لرأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث يشــمل االحتيــال
التواطــؤ ،التزويــر ،الحــذف المتعمــد ،ســوء التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي.

•

االطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف ،ولكــن
ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة.

•

تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية وااليضاحــات المتعلقــة بهــا المعــدة
مــن قبــل اإلدارة.

•

62

اســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام االدارة لمبــدأ االســتمرارية المحاســبي ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ،فــي
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حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكوكًا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة
علــى االســتمرار .وفــي حــال االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن ،يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى
اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة ،أو ،فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا
تعديــل رأينــا .هــذا ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا .ومــع ذلــك ،قــد
تــؤدي االحــداث أو الظــروف المســتقبلية بالمجموعــة إلــى توقــف أعمــال المجموعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
•

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا  ،بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات ،وفيمــا إذا
كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واالحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.

•

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة و مناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للشــركات او األنشــطة التجاريــة ضمــن
المجموعــة بغــرض إبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف واداء اعمــال تدقيــق
المجموعــة ومســؤولون حصــراَ فيمــا يخــص رأينــا هــذا.

نقــوم بالتواصــل مــع القيميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق بأمــور أخــرى علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق وتوقيــت ونتائــج التدقيــق
الهامــة ،بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي يتبيــن لنــا مــن خــال تدقيقنــا.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقــً لمــا ينــص عليــه قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي وكتــاب قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي (المجلــد الســادس)  ،فإننــا نفيــد
بمــا يلــي:
•

لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأيناها ضرورية لغرض تدقيقنا.

•

تحتفــظ البورصــة بســجالت محاســبية منتظمــة و إن البيانــات الماليــة الموحــدة والمعلومــات الماليــة الــواردة فــي تقريــر مجلــس
األدارة وتتفــق معهــا.

•

لــم يلفــت انتباهنــا أي شــيء يجعلنــا نعتقــد أن البورصــة قــد خرقــت أي مــن األحــكام فــي قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي
وقانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة وكتــاب قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي (المجلــد )6
وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي أو عقــد التأســيس والنظــام األساســي الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر جوهريــا علــى األنشــطه أو
المركــز المالــي الموحــد فــي  31ديســمبر .2018

•

ً
استجابة لجميع طلباتنا.
لقد تم تقديم تفسيرات ومعلومات مرضية من قبل مجلس اإلدارة

ديلويت أند توش  -الشرق األوسط
رقم التسجيل للشريك 184 -
المنامة  -مملكة البحرين
 24مارس 2019
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بيـان المركــز المـــالــــي الموحد
كما في  31ديسمبر 2018

2018
دينار بحريني

إيضاحات

2017
دينار بحريني

الموجودات
موجودات غير متداولة
أثاث ومعدات

5

1,277,423

1,726,728

استثمارات في موجودات مالية

6

1,000,000

-

استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

6

-

1,000,000

2,277,423

2,726,728

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
ذمم مدينة

7

83,482

158,991

مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

8

186,345

165,992

نقد وأرصدة لدى البنوك

9

3,144,900

3,250,858

مجموع الموجودات المتداولة

3,414,727

3,575,841

مجموع الموجودات

5,692,150

6,302,569

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

798,537

1,307,006

مجموع حقوق الملكية

5,199,612

5,708,081

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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4, 943

25,102

بيـان المركــز المـــالــــي الموحد

(تتمـــة)

كما في  31ديسمبر 2018

إيضاحات

2018
دينار بحريني

2017
دينار بحريني

مطلوبات متداولة
29,873

90,136

مستحقات وذمم دائنة أخرى

15

362,756

347,632

مطلوبات العقود

16

94,966

131,618

مجموع المطلوبات المتداولة

487,595

569,386

مجموع المطلوبات

492,538

594,488

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

5,692,150

6,302,569

ذمم دائنة

حسابات خارج الميزانية
23

ودائع تأمينية باألمانة

1,366,953

1,384,297

وافق مجلس اإلدارة على إصدار البيانات المالية الموحدة من صفحة  65إلى صفحة  92بتاريخ  19مارس  2019وتم التوقيع عليها نيابة
عن مجلس اإلدارة من قبل:

السيد عبدالكريم أحمد بوجيري

السيد مروان خالد طبارة

الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة

رئيس مجلس اإلدارة

نائب الرئيس

الرئيس التنفيذي

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان الربح أو الخسارة الموحد
والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

2018
دينار بحريني

إيضاحات

2017
دينار بحريني

اإليرادات
رسوم االشتراكات
17

عموالت
رسوم التسجيل

10

دعم مالي من حكومة البحرين
إيرادات الفوائد

18

اإليرادات األخرى
مجموع اإليرادات

1,659,420

1,629,048

459,520

330,048

16,260

21,230

250,000

500,000

140,645

131,759

536,294

427,395

3,062,139

3,039,480

المصروفات
1,643,326

1,615,617

مصروفات عمومية وإدارية

19

1,285,614

1,557,234

أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

10

47,000

54,700

رواتب وتكاليف الموظفين

إستهالكات

5

521,530

590,486

خسارة على استبعاد الموجودات الثابتة

5

-

726,945

مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

7

()41,720

-

مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

9

()530

-

مجموع المصروفات

3,455,220

4,544,982

خسارة السنة

()393,081

()1,505,502

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

()393,081

()1,505,502

السيد عبدالكريم أحمد بوجيري

السيد مروان خالد طبارة

الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة

رئيس مجلس اإلدارة

نائب الرئيس

الرئيس التنفيذي

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

الرصيد في  1يناير 2017

إجمالي االخسارة الشاملة للسنة
الرصيد في  31ديسمبر 2017

رأس المال
دينار بحريني

إحتياطي عام
دينار بحريني

إحتياطي
قانوني
دينار بحريني

أرباح مستبقاة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

2,000,000

2,000,000

401,075

2,812,508

7,213,583

-

-

-

)(1,505,502

)(1,505,502

2,000,000

2,000,000

401,075

1,307,006

5,708,081

تعديل انتقالي إلعتماد المعيار الدولي إلعداد

-

-

-

)(115,388

)(115,388

2,000,000

2,000,000

401,075

1,191,618

5,592,693

إجمالي االخسارة الشاملة للسنة

-

-

-

()393,081

()393,081

الرصيد في  31ديسمبر 2018

2,000,000

2,000,000

401,075

798,537

5,199,612

التقارير المالية رقم ( 9إيضاح ( 2.1أ))
الرصيد كما في  1يناير 2018

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات

2018
دينار بحريني

2017
دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
رسوم االشتراكات المقبوضة

1,727,840

1,622,088

العموالت واإليرادات األخرى المقبوضة

959,353

869,299

مبالغ مدفوعة للموظفين والتكاليف المتعلقة بهم

()1,702,201

()1,621,539

مبالغ مدفوعة للمصروفات العمومية واإلدارية

()1,290,676

()1,562,043

بدالت حضور مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

()47,000

()55,501

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

()352,684

()747,696

األنشطة االستثمارية
()72,225

()41,566

صافي التغيير في الوادائع االستثمارية لدى البنوك

()532,598

309,781

فوائد مستلمة

118,931

139,495

صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة االستثمارية

()485,892

407,710

شراء أثاث و معدات

5

األنشطة التمويلية
250,000

500,000

صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

250,000

500,000

صافي (النقصان)  /الزيادة في النقد وما في حكمه

()588,576

160,014

النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,708,685

1,548,671

دعم مالي من حكومة البحرين

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية.

68

بورصة البحرين  -التقريــــــر السنــــوي 2018 -

10

9

1,120,109

1,708,685

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

.1

معلومات عامة
تأسســت بورصــة البحريــن ش.م.ب( .مقفلــة) («البورصــة») فــي مملكــة البحريــن كشــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل
التجــاري رقــم  76907تاريــخ  13ديســمبر  2010الصــادر عــن وزارة الصناعــة و التجــارة والســياحة وفقــا للمرســوم بقانــون رقــم 60
لعــام  2010لتحــل مــكان ســوق البحريــن لــأوراق الماليــة الــذي تاســس فــي عــام  .1987إن البورصــة مرخصــة مــن قبــل مصــرف
البحريــن المركــزي («المصــرف المركــزي») ،وبالتالــي تخضــع للوائــح وإشــراف مصــرف البحريــن المركــزي .تعمــل البورصــة فــي
انشــطة أســواق األوراق الماليــة مــن خــال تقديــم أنظمــة لتنظيــم التعامــل بــاألوراق واألدوات الماليــة ،فــي حيــن تعمــل كمركــز
فكــري ومركــز أعمــال لجميــع المشــاركين فــي ســوق رأس المــال.
خــال شــهر أكتوبــر  ،2016قامــت البورصــة بتأســيس شــركة تابعــة جديــدة مملوكــة بالكامــل فــي مملكــة البحريــن تحــت األســم
التجــاري شــركة البحريــن للمقاصــة ش.م.ب( .مقفلــة) («الشــركة التابعــة») برقــم ســجل تجــاري  .1-105050إن أنشــطة الشــركة
التابعــة هــي القيــام بأنشــطة المقاصــة والتســوية .بــدأت الشــركة التابعــة أعمالهــا فــي  17يوليــو  .2017تتضمــن هــذه البيانــات
الماليــة البيانــات الماليــة للبورصــة وشــركتها التابعــة والتــي يشــار إليهــم معــً بالمجموعــة.

.2

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

المعايير الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول خالل السنة الحالية
أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9االدوات المالية
خالل السنة الحالية ،قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9األدوات المالية (المعدل في
يوليو  )2014مع تاريخ التطبيق المبدئي في  1يناير  .2018كما قامت المجموعة بتطبيق التعديالت المترابطة التي بدأ
سريانها لفترة سنوية تبدأ في  ،أو بعد  1يناير  .2018تمثل متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9تغييرًا كبيرًا
بالمقارنة مع معيار المحاسبة الدولي رقم  39األدوات المالية :التحقق والقياس .يقدم المعيار الجديد تغييرات أساسية
على محاسبة الموجودات المالية وبعض جوانب محاسبة المطلوبات المالية.
كما هو مسموح به من قبل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9لم تقم المجموعة بتعديل فترات المقارنة،
إنما تم احتساب أثر التطبيق المبدئي للتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المستبقاة كما في  1يناير .2018
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إلى ذﻟك ،اﻋﺗﻣدت المجموعة اﻟﺗﻌدﯾﻼت المترابطة ﻋلى اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ إلعداد التقارير اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رقم  7اﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم تطبيقها ﻋلى اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻟﻌﺎم .2018
يقدم المعيار إلعداد التقارير المالية رقم  9متطلبات جديدة من أجل:
 )1تصنيف وقياس األصول والخصوم المالية ،
)2

انخفاض قيمة األصول المالية  ،و

 )3محاسبة التحوط العامة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(تتمـــة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

.2

اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة :

(تتمـــة)

تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية
إن السياسات المحاسبية للمجموعة فيما يتعلق بتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية بموجب المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9مدرجة ضمن أيضاح .3
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من:
 النقد والنقد ومافي حكمه والذمم المدينة المصنفة كـ «قروض وذمم مدينة» بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة .يستمر قياس هذه الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  9حيث أنها من ضمن نموذج أعمال لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتتألف هذه التدفقات
النقدية فقط من مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي المستحق.
 االستثمار في أدوات الدين  ،المصنفة على أنها محتفظ بها «إلى اإلستحقاق» بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  39والتييتم قياسها بالتكلفة المطفأة .يستمر قياس ذلك بالتكلفة المطفأة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9حيث أنه
يحتفظ به ضمن نموذج عمل لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتتألف هذه التدفقات النقدية فقط من مدفوعات رأس
المال والفائدة على المبلغ الرئيسي المستحق.
إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9لم ينتج عنه أي تغيير في تصنيف أو قياس الموجودات المالية كما هو مبين اعاله.
انخفاض قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9نموذج «الخسارة المتكبدة» ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم  39بنموذج
«الخسارة اإلئتمانية المتوقعة» .يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9االعتراف بمخصصات الخسائر االئتمانية
المتوقعة قبل أن تحدث الخسارة ،على عكس ما كان مطبقًا بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  .39تقوم المجموعة
باإلستدراك لمخصص خسائر انخفاض القيمة المتوقعة على حسابات النقد وما في حكمه وأدوات الدين (بإستثناء ادوات الدين
السيادية) على أساس النهج العام ،بينما يتم قياس الخسارة المتوقعة على الذمم التجارية وموجودات العقود بإستخدام
النهج المبسط وذلك حسب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .9
إن السياسات المحاسبية المتعلقة بانخفاض قيمة الموجودات المالية هي مدرجة ضمن إيضاح .3

محاسبة التحوط العامة
ال تستخدم المجموعة محاسبة التحوط.
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(تتمـــة)

فيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،9على الموجودات المالية.
أ)

التأثير األجمالي على رصيد األرباح المستبقاة اإلفتتاحي للمجموعة كما في  1يناير:2018 ،
أرباح مسبقاة
دينار بحريني

1,307,006

الرصيد الختامي –  31ديسمبر2017 ,
تعديالت إنتقالية عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم :9
إعادة تصنيف وإعادة قياس األدوات المالية

-

مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على الودائع المصرفية

()50,510

مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على االستثمارات في ادوات الدين السيادية

-

مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة

()64,878

الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المســتبقاة  1ينايــر – 2018 ,بعــد تعديــات المعيــار الدولــي إلعــداد
1,191,618

التقاريــر الماليــة رقــم 9
ب)

التأثير األجمالي على أرصدة المركز المالي كما في  31ديسمبر :2018

األرصدة المصرح عنها

مخصص الخسارة
اإلئتمانية المتوقعة
بموجب 9 IFRS

األرصدة دون إعتماد
المعيار 9 IFRS

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

موجودات غير متداولة
أثاث ومعدات
استثمارات في موجودات مالية
مجموع الموجودات غير المتداولة

1,277,423
1,000,000
2,277,423

-

1,277,423
1,000,000
2,277,423

موجودات متداولة
ذمم مدينة
مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك
مجموع الموجودات المتداولة

83,482
186,345
3,144,900
3,414,727

26,826
49,980
76,806

110,308
186,345
3,194,880
3,491,533

مجموع الموجودات

5,692,150

76,806

5,768,956

مطلوبات غير متداولة
مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

4,943

-

4,943

مجموع المطلوبات غير المتداولة

4,943

-

4,943
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ب)

(تتمـــة)

التأثير األجمالي على أرصدة المركز المالي كما في  31ديسمبر ( :2018تتمـــة)
مخصص الخسارة
اإلئتمانية المتوقعة
بموجب 9 IFRS
دينار بحريني

األرصدة المصرح عنها
دينار بحريني

األرصدة دون إعتماد
المعيار 9 IFRS
دينار بحريني

مطلوبات متداولة
ذمم دائنة
مستحقات وذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود
مجموع المطلوبات المتداولة
حقوق المكلية
رأس المال
إحتياطي عام
إحتياطي قانوني
أرباح سابقة مدورة
خسارة السنة
مجموع حقوق الملكية

29,873
362,756
94,966
487,595

-

29,873
362,756
94,966
487,595

2,000,000
2,000,000
401,075
1,191,618
()393,081
5,199,612

115,388
()38,582
76,806

2,000,000
2,000,000
401,075
1,307,006
()431,663
5,276,418

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

5,692,150

76,806

5,768,956

تأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اإليرادات من  15اإليرادات من العقود مع العمالء
خــال الســنة الحاليــة قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15إيــرادات العقــود مــع العمــاء
(كمــا تــم تعديلــه فــي أبريــل  )2016والــذي أصبــح ســاري المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2018يقــدم
منهجــا مــن  5خطــوات لإلعتــراف باإليــرادات .يــدور المبــدا األساســي لتحقــق اإليــرادات
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 15
ً
وفق ـ َا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15حــول تحويــل الســلع وتقديــم الخدمــات المتفــق عليهــا الــى العميــل
بقيمــة تعكــس اإليــرادات التــي ســتحصل عليهــا المنشــأة نتيجــة عمليــة التبــادل هــذه .بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة  ،15تعتــرف المنشــأة باإليــرادات عنــد الوفــاء بالتــزام األداء.
تم إدراج السياسات المحاسبية للمجموعة بالنسبة لإلعتراف بمختلف مصادر اإليرادات ضمن إيضاح .3
إن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15لــم يكــن لــه أي تأثيــر جوهــري علــى اإلفصاحــات أو علــى المبالــغ
الــواردة فــي البيانــات الماليــة.
معايير جديدة ومعدلة أخرى معتمدة بدون أثر جوهري على البيانات المالية
فــي الســنة الحاليــة ،قامــت المجموعــة بتطبيــق المعاييــر والتفســيرات التاليــة الخاصــة بالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
والتــي يســري مفعولهــا للفتــرة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2018لــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات أي
تأثيــر جوهــري علــى اإلفصاحــات والمبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة:
•

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  2الدفــع علــى أســاس األســهم المتعلــق بتصنيــف وقيــاس
معامــات دفــع علــى أســاس األســهم.
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•

(تتمـــة)

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  40العقــارات اإلســتثمارية :تــم تعديــل الفقــرة  57لتنــص علــى أنــه يجــب علــى
المنشــأة تحويــل العقــار مــن أو إلــى العقــارات اإلســتثمارية فقــط عندمــا يتوفــر دليــل علــى تغيــر فــي اإلســتخدام .يحــدث
تغيــر اإلســتخدام عندمــا يتوافــق أو ال يتوافــق مــع تعريــف العقــارات اإلســتثمارية .ال يشــكل التغيــر فــي نوايــا اإلدارة حــول
إســتخدام العقــار بحــد ذاتــه دليــ ً
ا علــى حــدوث تغيــر فــي اإلســتخدام .وقــد تــم تعديــل الفقــرة لتنــص علــى أن قائمــة
األمثلــة الــواردة فيهــا غيــر شــاملة.

•

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الصــادرة خــال األعــوام  2016 – 2014التــي تشــمل
التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 28االســتثمارات فــي المنشــآت الزميلــة والمشــاريع المشــتركة  -قياســها
بالقيمــة العادلــة».

•

تفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم (« )22المعامــات بالعملــة األجنبيــة والدفعــات
المقدمــة»

يتعلق هذا التفسير بالمعامالت التي تتم بالعملة األجنبية او أجزاء من تلك المعامالت عندما يكون هنالك :
 وجود مقابل بالعملة األجنبية او مسعر بالعملة األجنبية، تعتــرف المنشــأة بالموجــودات المدفوعــة مقدمــً او بمطلوبــات اإليــرادات المؤجلــة المتعلقــة بذلــك المقابــل فــي موعــديســبق االعتــراف بالموجــودات واإليــرادات أو المصروفــات ذات الصلــة ،و
 إن الموجودات المدفوعة مقدمًا او مطلوبات اإليرادات المؤجلة غير نقدية.2-2

المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد
بتاريــخ الموافقــة علــى هــذه البيانــات الماليــة ،لــم تقــم المجموعــة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
الجديــدة والمعدلــة التاليــة التــي تــم إصدارهــا ولكنهــا غيــر ســارية المفعــول بعــد:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

عقود اإليجار

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17

عقود التأمين

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

خصائص اﻟدفع اﻟمسبق ﻣﻊ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺳﻟﺑﻲ
تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم  3إندمــاج األعمــال ،المعيــار الدولــي

دورة التحسينات السنوية 2017 -2015

إلعــــداد التقاريــــر الماليــــة رقـــم  11الترتيبــــات
المشــتركة ،معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 12
ضرائــب الدخــل ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم
 23تكاليــف اإلقتــراض

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  19منافــع
الموظفيــن
تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم
 10البيانــات الماليــة الموحــدة ومعيــار المحاســبة الدولــي
رقــم 28

تعديل خطط المنافع

بيــع أو مســاهمة أصــول بيــن المســتثمر والشــركة
الزميلــة أو المشــروع المشــترك

لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة

حــاالت عــدم اليقيــن حــول معالجــات ضريبــة

رقــم 23

الدخــل
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(تتمـــة)

ال تتوقــع اإلدارة تأثيــرات هامــة علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة عنــد التطبيــق الفعلــي للمعاييــر المذكــورة أعــاه فــي الفتــرات
الالحقــة  ،بإســتثناء مــا يلــي:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود اإليجار
فــي ينايــر  ،2016أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16عقــود اإليجــار للفترات
الماليــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  .2019يترتــب بموجــب هــذا المعيــار محاســبة معظــم عقــود اإليجــار بالنســبة
للمســتأجر بطريقــة مماثلــة لعقــود التأجيــر التمويلــي حاليــا بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم « 17عقــود اإليجــار» .ســوف
يعتــرف المســتأجرين «بحــق اإلســتخدام» للموجــودات والمســتحقات الماليــة المقابلــة فــي بيــان المركــز المالــي .يتــم إطفــاء
الموجــود علــى مــدى فتــرة اإليجــار وقيــاس المســتحقات الماليــة حســب التكلفــة المطفــأة .محاســبة المؤجــر تبقــى بشــكل
جوهــري كمــا هــي فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم .17
تنــوي الموجموعــة اعتمــاد المعيــار باســتخدام نهــج التأثيــر التراكمــي ،ممــا يعنــي أن المجموعــة ســوف تعتــرف باألثــر التراكمــي
لتطبيــق هــذا المعيــار مبدئيــً كتعديــل علــى الرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المســتبقاة مــن فتــرة التقريــر الســنوي والتــي تتضمــن
تاريــخ التطبيــق المبدئــي .ال تــزال المجموعــة تعمــل علــى تحليــل أثــر التغييــرات وســيتم اإلفصــاح عنهــا فــي المعلومــات الماليــة
المرحليــة األولــى كمــا فــي  31مــارس  2019والتــي ستشــمل آثــار تطبيقهــا مــن تاريــخ التطبيــق الفعلــي.

.3

السياسات المحاسبية الهامة
أسس اإلعداد
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً للمعاييرالدوليــة للتقاريــر الماليــة وطبقــً لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي لعــام
( 2001والتعديــات الالحقــة) وقانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة رقــم  64لعــام ( 2006بصيغتــه
المعدلــة)  ،و األحــكام النافــذة مــن (مجلــد  )6وتوجيهــات بنــك البحريــن المركــزي واللوائــح (كمــا هــو وارد فــي المجلــد  6مــن
كتــاب قواعــد بنــك البحريــن المركــزي).
تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة .تــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بالدينــار
البحرينــي وهــو العملــة الوظيفيــة للمجموعــة.
أساس التوحيد
تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للبورصــة والجهــة التــي تســيطر عليهــا البورصــة (الشــركة التابعــة لهــا فــي
 31ديســمبر مــن كل عــام) .توجــد الســيطرة عندمــا يكــون للبورصــة الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ؛ عندمــا تتعــرض
المجموعــة او تملــك الحــق فــي عوائــد مختلفــة مــن عالقتهــا مــع الشــركة المســتثمر فيهــا ؛ ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى
تلــك العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا.
يتــم إدراج إيــرادات ومصاريــف الشــركة التابعــة التــي تــم حيازتهــا أو بيعهــا خــال الســنة فــي بيــان الربــح أو الخســارة مــن تاريــخ
الحيــازة وحتــى تاريــخ التفــرغ .يتــم تخصيــص إجمالــي الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة علــى مالكــي البورصــة وعلــى الحصــص
غيــر المســيطرة حتــى لــو أدى ذلــك إلــى وجــود عجــز فــي رصيــد الحصــص غيــر المســيطرة.
عنــد الضــرورة ،يتــم إجــراء تعديــات علــى البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة لتتماشــى سياســاتها المحاســبية مــع تلــك
المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة .يتــم اســتبعاد كافــة المعامــات واألرصــدة واأليــرادات والمصروفــات بيــن شــركات المجموعة
بالكامــل عنــد التجميــع.
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كمــا هــو مذكــور فــي إيضــاح  ،1أســتثمرت البورصــة فــي الشــركة التابعــة منــذ التأســيس بالتكلفــة وبالتالــي لــم ينتــج أي
عنصــر شــهرة.
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة مبينة أدناه:
أثاث ومعدات
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة ،إن وجــدت .يتــم احتســاب
المقــدرة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت.
االســتهالك بغــرض اطفــاء تكلفــة األصــول علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة
ّ
المقدرة للموجودات هي كالتالي:
إن األعمار اإلنتاجية
ّ
تجهيزات

 15سنة

أثاث ومعدات

 10 - 5سنوات

الحاسب اآللي

 5سنوات

مركبات

 5سنوات

إن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن بيــع أو اســتبعاد أي مــن االثــاث والمعــدات يتــم تحديدهــا علــى أنهــا الفــرق بيــن متحصــات
المبيعــات والقيمــة المســجلة للموجــود ويتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة.
االنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة
تقــوم اإلدارة بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي بمراجعــة المبالــغ المدرجــة لموجوداتهــا الملموســة لتحــدد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل
علــى وجــود خســارة انخفــاض فــي قيمــة هــذه األصــول .فــإذا مــا ظهــر مثــل ذلــك الدليــل ،يتــم تحديــد المبلــغ المقــدر الممكــن
اســترداده لهــذا الموجــود حتــى يمكــن تحديــد مقــدار خســارة انخفــاض القيمــة (إن وجــدت).
إن القيمــة اإلســتردادية هــي القيمــة العادلــة ناقصــً التكاليــف الالزمــة للبيــع أو القيمــة المســتخدمة ،أيهمــا أعلــى .عنــد تحديــد
ـدل الخصــم
ـدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معـ ّ
القيمــة المســتخدمة ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقـ ّ
الــذي يعكــس تقييــم الســوق الحالــي للقيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخاطــر المتعلقــة بالموجــود الــذي لــم يتــم تعديــل تقديــر
التدفقــات النقديــة المقــدرة لــه.
فــي حالــة تقديــر القيمــة المســتردة بأقــل مــن القيمــة المســجلة لــه ،يتــم تخفيــض القيمــة المســجلة للموجــود إلــى مقــدار
القيمــة المســتردة لــه .يتــم االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة مباشــرة فــي بيــان الربــح أو الخســارة .فــي حالــة تــم عكــس
ـدل لقيمتــه المســتردة بحيــث
خســارة انخفــاض القيمــة الحقــً ،يتــم زيــادة القيمــة المســجلة للموجــود إلــى مقــدار التقديــر المعـ ّ
ال تتجــاوز القيمــة المســجلة الزائــدة تلــك القيمــة المســجلة التــي كان ســيتم تحديدهــا فــي حــال عــدم االعتــراف بــأي خســارة
نتيجــة انخفــاض قيمــة الموجــود فــي الســنوات الســابقة .يتــم االعتــراف بعكــس خســارة انخفــاض القيمــة مباشــرة فــي الربــح
أو الخســارة.
األدوات المالية
يتــم اإلعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا تصبــح المجموعــة طرفــً لإللتزامــات التعاقديــة
لهــذه األدوات.
عنــد اإلعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس جميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة ،زائــدًا تكاليــف المعاملــة
المتعلقــة مباشــرة بعمليــة شــراء أو إصــدار األدوات الماليــة التــي ليســت بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .إن تكاليــف
المعاملــة المتعلقــة ببنــود القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أوالخســارة يتــم اإلعتــراف بهــا مباشــرة فــي بيــان األربــاح والخســائر.
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(ابتداء من  1يناير )2018
الموجودات المالية
ً
يتــم قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة الحقــً إمــا بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة وذلــك حســب تصنيــف هــذه
الموجــودات الماليــة.
تصنيف الموجودات المالية
يتم تصنيف الموجودات المالية كالتالي:
•

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

•

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVOCI

•

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة (. )FVTPL

يتــم تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة ،بإســتثناء أدوات حقــوق الملكيــة والمشــتقات الماليــة ،بالرجــوع إلــى نمــوذج األعمــال
إلدارة المجموعــة لهــذه الموجــودات باإلضافــة إلــى خصائــص التدفقــات الماليــة التعاقديــة للموجــود المالــي.
تقييم نموذج األعمال:
تقــوم المجموعــة بتقييــم نمــوذج األعمــال بالمســتوى الــذي يعكــس بصــورة أساســية إدارة محافظ الموجــودات الماليــة للوصول
إلــى األهــداف المعلنــة لــكل محفظــة .أي إذا مــا كانــت اســتراتيجية المجموعــة ترتكــز حصــرًا علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة
التعاقديــة للموجــودات الماليــة أو تحصيــل التدفقــات النقديــة وتحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــال بيــع الموجــودات معــً.
إذا لــم ينطبــق أي مــن كليهمــا (مث ـ ً
ا االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة ألغــراض المتاجــرة) فإنــه يتــم تصنيــف هــذه الموجــودات
الماليــة كجــزء مــن نمــوذج األعمــال «للبيــع».
يســتند تقييــم نمــوذج األعمــال إلــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون األخــذ بعيــن االعتبــار بســيناريوهات «الحالــة
األســوأ» أو «حالــة االجهــاد».

تقييم خصائص التدفقات النقدية:
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة لهــا تدفقــات نقديــة تمثــل فقــط تســديدات لمبلــغ الموجــود
والفائــدة ( .)SPPIألغــراض هــذا التقييــم ،تعــرف الفائــدة بأنهــا مقابــل للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر االئتمانيــة المتعلقــة
بمبلــغ للموجــود .ال يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي ،إال فــي حــال تغييــر المجموعــة لنمــوذج
عمــل إدارة الموجــودات الماليــة .تســري متطلبــات إعــادة التصنيــف للفئــة الجديــدة بأثــر مســتقبلي اعتبــارًا مــن اليــوم األول مــن
فتــرة التقريــر األولــى التــي تعقــب التغييــر .إنــه مــن المتوقــع ان تكــون التغييــرات فــي نمــوذج األعمــال غيــر متكــررة.

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
يتــم قيــاس الموجــود المالــي المحتفــظ بــه فــي نمــوذج أعمــال هدفــه تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة والــذي لــه تدفقــات
نقديــة تعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم ،بالتكلفــة المطفــأة.
يتــم تصنيــف النقــد ومــا فــي حكمــه والذمــم المدينــة وموجــودات العقــود والموجــودات األخــرى كموجــودات ماليــة بالتكلفــة
المطفــأة.
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVOCI
أدوات الديــن :تقــاس أدوات الديــن المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج أعمــال هدفــه تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع أدوات
الديــن ،والتــي لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تمثــل مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ القائــم ،بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم احتســاب الفائــدة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم االعتــراف بفروقــات أســعار
الصــرف وإنخفــاض القيمــة ضمــن األربــاح والخســائر .عنــد اســتبعاد أداة ديــن مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل
اآلخــر ،يعــاد تصنيــف الربــح  /الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن حقــوق الملكيــة ،إلــى
األربــاح والخســائر.
أدوات حقــوق الملكيــة :عنــد االعتــراف المبدئــي الســتثمار فــي حقــوق الملكيــة يســتوفي تعريــف حقــوق الملكيــة طبقــً لمعيــار
المحاســبة الدولــي رقــم  32األدوات الماليــة :العــرض ،وال يتحفــظ بــه لغــرض المتاجــرة ،فقــد تقــوم المجموعــة بإتخــاذ قــرار ال
رجعــة فيــه ،لعــرض التغييــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة ،فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم عمــل هــذا االختبــار لــكل اســتثمار
علــى حــدة .ال يتــم أبــدًا إعــادة تصنيــف أربــاح وخســائر أدوات حقــوق الملكيــة هــذه إلــى الربــح أو الخســارة ،وال يحتســب إنخفــاض
القيمــة ضمــن بيــان األربــاح والخســائر .تحتســب أنصبــة أربــاح األســهم فــي بيــان األربــاح والخســائر ،إال إذا كانــت تمثــل وبشــكل واضــح
اســترداد لجــزء مــن تكلفــة االســتثمار ،وفــي هــذه الحالــة يتــم احتســابها فــي الدخــل الشــامل اآلخــر .عنــد بيــع االســتثمار ،يتــم
تحويــل األربــاح والخســائر المحتســبة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ،لألربــاح المســتبقاة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ()FVTPL
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة التــي ال تســتوفي شــروط التكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر،
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .يتضمــن ذلــك ً
أيضــا أدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة .يتــم
االعتــراف وقيــاس هــذه الموجــودات الماليــة فــي بيــان المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة .يتــم اإلعتــراف بالتغييــرات فــي القيــم
العادلــة وإيــرادات أنصبــة األربــاح فــي بيــان األربــاح والخســائر طبقــً لشــروط العقــد أو عنــد ثبــوت الحــق فــي إســتالمها.
يتــم االعتــراف بمخصصــات الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة ( )ECLعلــى االســتثمارات فــي أدوات الديــن (باســتثناء أدوات الديــن
الســيادية) التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،الذمــم التجاريــة المدينــة،
ودائــع المصــارف ،موجــودات العقــود وعقــود الضمــان المالــي .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث مخصصــات خســائر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ كل
ﺗﻘرﯾر ،لتعكــس اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﺧﺎطــر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻧذ االعتــراف المبدئــي ﻟﻸدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
إن الخســائر االئتمانيــه المتوقعــة هــي الناتــج المخصــوم مــن احتماليــة التعثــر وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر ومعــدل الخســارة
عنــد التعثــر .تتمثــل احتماليــة التعثــر فــي احتماليــة تعثــر المقتــرض فــي الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة إمــا علــى مــدى فتــرة  12شــهر
(احتماليــة التعثــر علــى مــدى  12شــهر) أو علــى مــدى المــدة المتبقيــة مــن االلتــزام (احتماليــة التعثــر علــى مــدى مــدة االلتــزام).
تتمثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر فــي قيمــة التعــرض المتوقعــة عنــد حــدوث تعثــر .تحــدد المجموعــة قيمــة التعــرض عنــد
التعثــر مــن التعــرض الحالــي لــأدوات الماليــة والتغيــرات المحتملــة علــى المبالــغ القائمــة المســموح بهــا بموجــب العقــد بمــا فــي
ذلــك اإلطفــاء .تمثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر للموجــود المالــي إجمالــي قيمتــه الدفتريــة .يمثــل معــدل الخســارة عنــد التعثــر
الخســارة المتوقعــة المشــروطة بوقــوع حــد تعثــر وقيمتهــا المتوقعــة عنــد التحقــق والقيمــة الزمنيــة لألمــوال.
تســتخدم المجموعــة المعلومــات االســتطالعية اســتنادًا إلــى التغيــرات المتوقعــة فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي فــي تقييمهــا
لمــدى وقــوع زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان لــأداة منــذ التحقــق المبدئــي وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.
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انخفاض قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود وذمم مدينة التاجير
تســتدرك المجموعــة مخصصــات الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة لهــذه الفئــات مــن الموجــودات الماليــة وذلــك
بإســتخدام النهــج المبســط.

انخفاض قيمة للموجودات المالية األخرى
تعترف المجموعة بخسارة االئتمان المتوقعة ( )ECLللنقد لدى البنوك باستخدام النهج العام.
ترحــل الموجــودات
تطبــق المجموعــة منهجيــة المراحــل الثــاث لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  .ضمــن هــذه المنهجيــة َّ
مــن خــال مراحــل ثــاث بنــاء علــى التغييــرات فــي الجــودة االئتمانيــة منــذ االعتــراف المبدئــي .يتــم ترحيــل الموجــودات الماليــة
التــي يوجــد لهــا ارتفــاع جوهــري فــي مخاطــر االئتمــان مــن االعتــراف المبدئــي ،مــن المرحلــة األولــى إلــى المرحلــة الثانيــة ويتــم
احتســاب خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــرة واحــدة فقــط .تعتبــر جميــع الموجــودات الماليــة األخــرى وبإســتثناء تلــك المتدنيــة
ائتمانيــً فــي المرحلــة األولــى مــع احتســاب جــزء الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة فقــط باحتماليــة أحــداث التخلــف
ضمــن  12شــهرًا .تصنــف الموجــودات الماليــة متدنيــة ائتمان ًيــا عندمــا يقــع حــدث أو أكثــر مــن األحــداث ذات اآلثــار الســلبية علــى
التدفقــات النقديــة المتوقعــة.

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان:
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة قــد ارتفعت بشــكل كبيــر منذ اإلعتــراف المبدئــي ،تقــارن المجموعة
بيــن مخاطــر حــدوث تخلــف عــن الســداد علــى األداة الماليــة فــي تاريــخ التقريــر ،اســتنادً ا إلــى فتــرة االســتحقاق المتبقيــة لــأداة
ووجــود خطــر تخلــف عــن الســداد كان متوقعــً لفتــرة االســتحقاق المتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر الحالــي عندمــا تــم االعتــراف
بــاألداة ألول مــرة .عنــد إجــراء هــذا التقييــم ،تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار المعلومــات الكميــة النوعيــة التــي تكــون معقولــة
وقابلــة للدعــم ،بمــا فــي ذلــك الخبــرة التاريخيــة والمعلومــات االستشــرافية المتوفــرة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لــه.
تعتبــر المجموعــة موجــود مالــي ذات مخاطــر ائتمانيــة متدنيــة عندمــا يكــون هــذا الموجــود ذات تصنيــف ائتمانــي خارجــي ضمــن
الدرجــة االســتثمارية وال يوجــد مبالــغ متأخــرة الســداد.

الموجودات المالية المتدنية ائتمانيًا:
يحصــل «التدنــي» فــي الموجــود المالــي ائتمانيــً عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة للموجــود المالــي.
تشمل األدلة على التدني اإلئتماني بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:
•

صعوبة مالية كبيرة للمقترض،

•

إخالل بالعقد ،مثل الحدث االفتراضي أو المتأخر،

•

منــح مقــرض (أو مقرضــي) المقتــرض ،ألســباب اقتصاديــة أو تعاقديــة تتعلــق بالصعوبــة الماليــة للمقتــرض ،تنــاز ً
ال لــن
يعتبره المقرض خالفًا لذلك،
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•

من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفالس أو أي إعادة هيكلة مالية ،أو

•

اختفاء سوق نشط لهذا الموجود المالي بسبب الصعوبات المالية.
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انخفاض قيمة الموجودات المالية (قبل  1يناير )2018
بتاريــخ كل تقريــر ،يتــم التقييــم فيمــا إذا كان هنــاك مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة للموجــودات الماليــة .ويتــم تخفيــض قيمــة
ـدرة للموجــود المالــي قــد
الموجــودات الماليــة فــي حــال وجــود دليــل موضوعــي علــى أن التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقـ ّ
تأثــرت نتيجــة لحــدث مــا أو عــدة أحــداث وقعــت بعــد اإلقــرار األولــى بالموجــود المالــي.
قد يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة ما يلي:
•

صعوبات مالية كبيرة للمصدر أو الطرف المقابل ،أو

•

مخالفة العقد ،مثل العجز أو التقصير في مدفوعات الفائدة أو المبلع األساسي ،أو

•

أنه من المحتمل أن يعلن المقترض إفالسه أو يعيد تنظيم أموره المالية

بالنســبة للموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ،فــإن مبلــغ خســارة إنخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا هــو الفــرق بيــن
القيمــة الدفتريــة للموجــود و قيمتــه اإلســتردادية.

استبعاد الموجودات المالية
تلغــي المجموعــة االعتــراف بالموجــود المالــي فقــط عندمــا تنتهــي صالحيــة الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة للموجــود ؛
أو عندمــا تقــوم المجموعــة بتحويــل الموجــود المالــي وكافــة مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى طــرف آخــر .وإذا لــم تقــم المجموعــة
بتحويــل الموجــود أو إحتفظــت بكافــة مخاطــر ومزايــا الملكيــة بشــكل جوهــري واســتمرت فــي الســيطرة علــى األصــول
المحولــة ،فإنهــا تعتــرف بحصتهــا المحتفــظ بهــا فــي الموجــود وأي مطلــوب مصاحــب لمبالــغ قــد يتوجــب عليهــا ســدادها .إذا
احتفظــت المجموعــة بكافــة مخاطــر ومزايــا ملكيــة الموجــود المالــي المحــول ،فإنهــا توموجــود االعتــراف بالموجــود المالــي
وكذلــك تعتــرف بإقتــراض مضمــون للعائــدات المســتلمة.
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كديون أو حقوق ملكية
يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقًا لمضمون اإلتفاق التعاقدي.

المطلوبات المالية
يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة بخــاف  )1االعتبــار المحتمــل الــذي يمكــن أن يدفعــه مشــتري كجــزء مــن دمــج
األعمــال )2 ،االلتــزام المالــي المحتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة ،أو  )3االلتــزام المالــي المصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
الخســارة عنــد االعتــراف المبدئــي.

استبعاد المطلوبات المالية
تلغــي المجموعــة اإلعتــراف بالمطلوبــات الماليــة فقــط عندمــا يتــم التخلــص مــن مطلوبــات المجموعــة أو إلغائهــا أو إنتهائهــا.
يتــم اإلعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للمطلــوب المالــي الملغــي ومجمــوع المبلــغ المدفــوع والذمــم الدائنــة مــن خــال
بيــان الربــح أو الخســارة.
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تسوية الموجودات المالية المطلوبات المالية
يتــم تســوية الموجــودات الماليــة المطلوبــات الماليــة واإلبــاغ عنهــا علــى أســاس المبلــغ الصافــي فــي بيــان المركــز المالــي عندما
يكــون هنــاك حــق قانونــي ملــزم بتســوية هــذه المبالــغ الموجــودة وعندمــا تعتــزم المجموعــة التســوية علــى أســاس المبلــغ
الصافــي أو لتحقيــق األصــول وتســوية المطلوبــات فــي وقــت واحــد.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تســتدرك المجموعــة مخصــص مكافــآت نهايــة خدمــة الموظفيــن لجميــع موظفيهــا األجانــب وفقــً لقانــون العمــل البحرينــي.
ويســتند الحــق فــي الحصــول علــى هــذه المكافــآت علــى آخــر راتــب للموظــف ومــدة الخدمــة .التكلفــة المتوقعــة للمكافــآت
تســتحق علــى مــدة التعاقــد.
بالنســبة للموظفيــن البحرينييــن ،تقــوم المجموعــة بالمســاهمة فــي الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي علــى أســاس نســبة
رواتــب الموظفيــن .وتقتصــر مطلوبــات المجموعــة علــى هــذه المســاهمات والتــي يتــم تحميلهــا كمصروفــات عنــد اســتحقاقها.
المخصصات
يتــم االعتــراف بالمخصــص فقــط عندمــا يكــون علــى المجموعــة التــزام حالــي (قانونــي أو اســتداللي) نتيجــة لحــدث ســابق
يكــون مــن المرجــح معــه أن يتطلــب ذلــك مــن المجموعــة ســداد هــذا المطلــوب ،مــع إمكانيــة إجــراء تقديــر موثــوق فيــه لمبلــغ
المطلــوب .يتــم مراجعــة المخصصــات بتاريــخ كل تقريــر ويتــم تعديلهــا لتعكــس أفضــل التقديــرات الحاليــة.
المبلــغ المعتــرف بــه كمخصــص هــو أفضــل تقديــر لالعتبــار المطلــوب لتســوية المطلــوب الحالــي فــي تاريــخ التقريــر ،مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار المخاطــر وأوجــه عــدم اليقيــن المحيطــة بالمطلــوب.
اإلعتراف اإليرادات (المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )15
تتألف تدفقات اإليرادات الرئيسية للمجموعة من رسوم االشتراك السنوية ورسوم المعامالت وإيرادات الخدمات األخرى.
بنــاء علــى اإلعتبــار الــذي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليــه فــي عقــد مــع عميــل وتســتبعد المبالــغ
يتــم قيــاس اإليــرادات
ً
المحصلــة مــن أطــراف ثالثــة .تعتــرف المجموعــة باإليــرادات عندمــا تنقــل الســيطرة علــى الخدمــة إلــى العمــاء.
يتــم االعتــراف باإليــرادات مــن رســوم االشــتراك الســنوية مــع مــرور الوقــت عنــد تقديــم الخدمــات .يتــم االعتــراف بالمبالــغ المــراد
تحصيلهــا مــن المشــتركين فــي  31ديســمبر كذمــم مدينــة.
يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة بالرسوم المستندة إلى المعاملة كإيراد في الوقت الذي تحدث فيه المعاملة.
يتــم اإلعتــراف باإليــرادات الناتجــة عــن اإلعــان علــى الشاشــة اإللكترونيــة  ،حيــث يتــم توفيــر الخدمــة اإلضافيــة .تســتدرك
المجموعــة التــزام العقــد عندمــا يــؤدي العميــل أو ً
ال عــن طريــق الدفــع المســبق اللتــزام األداء  ،حتــى يتــم تقديــم الخدمــة مــن
قبــل المجموعــة.
إن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15لــم يؤثــر علــى توقيــت أو مقــدار تدفقــات إيــرادات المجموعــة
والموجــودات والمطلوبــات ذات الصلــة.
إيجار تشغيلي
يتــم تصنيــف عقــود التأجيــر كعقــود تأجيــر تمويلــي عندمــا تقضــي شــروط التأجيــر بتحويــل كافــة مخاطــر ومزايــا الملكيــة إلــى
المســتأجر ،وتصنــف كافــة عقــود التأجيــر األخــرى كعقــود تأجيــر تشــغيلي.
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المجموعة كمستأجر
يتــم تســجيل دفعــات التأجيــر التشــغيلي كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار ،إال عندمــا يكــون
هنــاك أســاس نظامــي آخــر أكثــر تمثيــ ً
ا للوقــت الــذي اســتهلكت فيــه المنافــع االقتصاديــة مــن الموجــود المســتأجر .ويتــم
تســجيل اإليجــارات المحتملــة بموجــب التأجيــر التشــغيلي كمصــروف فــي الفتــرة التــي تتكبــد فيهــا.
العمالت األجنبية
المعامــات بالعمــات األجنبيــة يتــم تســجيلها بالدينــار البحرينــي وفقــً ألســعار الصــرف الســائدة بتواريــخ العمليــات .يتــم تحويــل
البنــود النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار البحرينــي وفقــً ألســعار الصــرف فــي فــي تاريــخ إعــداد التقريــر .يتــم
االعتــراف بفروقــات الصــرف فــي بيــان الربــح و الخســارة فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا.
التزامات واصول محتملة
ال يتــم االعتــراف بااللتزامــات المحتملــة فــي البيانــات الماليــة ،لكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن احتمــال تدفــق منافــع
اقتصاديــة منهــا مســتبعدًا.
ال يتــم االعتــراف بالموجــود المحتمــل فــي البيانــات الماليــة ،لكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون مــن المرجــح تدفــق المنافــع
االقتصاديــة إليهــا.

.4

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة
فــي إطــار تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والمبينــة فــي إيضــاح  ،3يجــب أن تتخــذ اإلدارة أحــكام وتقديــرات وافتراضــات
بشــأن القيــم المســجلة لألصــول وااللتزامــات والتــي ال تتضــح بســهولة مــن خــال مصــادر أخــرى .تلــك التقديــرات واالفتراضــات
المصاحبــة لهــا تســتند إلــى عامــل الخبــرة الســابقة وعوامــل أخــرى ذات عالقــة ،وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات.
يتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات الرئيســية بشــكل مســتمر .تــدرج التعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الفتــرة التــي
يتــم فيهــا مراجعــة التقديــر وذلــك فــي حــال أثــر هــذا التعديــل علــى تلــك الفتــرة فقــط ،بينمــا تــدرج فــي فتــرة المراجعــة وفتــرات
مســتقبلية فــي حــال أثــر هــذا التعديــل علــى كل مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية.
1-4

األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق سياسات المجموعة المحاسبية
فــي إطــار تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والمبيّنــة فــي اإليضــاح رقــم  ،3و نظــرا لطبيعــة العمليــات ،لــم
يكــن علــى اإلدارة إصــدار أحــكام قــد يكــون لهــا أثــر جوهــري علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة.

2-4

المصادر الرئيسية لعدم اليقين
1-2-4

قياس مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
يســتند ﻣﺧﺻص الخســائر بالنسبة ﻟلموجــودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إلــى اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺧطــر اﻟﺗﺧﻟف ﻋن اﻟﺳداد
أحكامــا فــي هــذه االفتراضــات وتحديــد المدخــات
وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .تســتخدم المجموعــة
ً
الحتســاب انخفــاض القيمــة  ،اســتنادً ا إلــى تاريــخ المجموعــة الســابق وظــروف الســوق الحاليــة باإلضافــة إلــى
التقديــرات المســتقبلية فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر .يتــم اإلفصــاح عــن تفاصيــل االفتراضــات والمدخــات
الرئيســية المســتخدمة فــي السياســة المحاســبية أعــاه وإيضــاح .7

2-2-4

العمر اإلنتاجي لألثاث والمعدات
تقــوم إدارة المجموعــة بتحديــد األعمــار اإلنتاجيــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات .تتأثــر تكلفــة االســتهالك
للســنة بصــورة جوهريــة إذا كانــت العمــر الفعلــي يختلــف عــن العمــر اإلنتاجــي التقديــري.
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أثاث ومعدات
تجهيزات
دينار بحريني

أثاث ومعدات
دينار بحريني

الحاسب اآللي
دينار بحريني

مركبات
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

التكلفة
الرصيد في  1يناير 2017

3,129,654

1,566,759

2,946,977

17,435

7,660,825

إضافات

3,991

9,998

27,577

-

41,566

شطب

()1,338,938

()62,056

()795,831

-

()2,196,825

الرصيد في  31ديسمبر 2017

1,794,707

1,514,701

2,178,723

17,435

5,505,566

إضافات

330

8,782

63,113

-

72,225

الرصيد في  31يناير 2018

1,795,037

1,523,483

2,241,836

17,435

5,577,791

اإلستهالك المتراكم
الرصيد في  1يناير 2017

1,286,028

1,083,768

2,272,002

16,434

4,658,232

مصاريف اإلستهالك

183,758

143,427

262,301

1,000

590,486

شطب

()615,339

()60,086

()794,455

-

()1,469,880

الرصيد في  31ديسمبر 2017

854,447

1,167,109

1,739,848

17,434

3,778,838

مصاريف اإلستهالك

119,821

142,102

259,607

-

521,530

الرصيد في  31ديسمبر 2018

974,268

1,309,211

1,999,455

17,434

4,300,368

القيم الدفترية:
الرصيد في  31ديسمبر 2018

820,769

214,272

242,381

1

1,277,423

الرصيد في  31ديسمبر 2017

940,260

347,592

438,875

1

1,726,728

تتك ــون الموجــودات المشــطوبة خــال عــام  2017بشــكل أساســي مــن األثــاث والتركيبــات والمعــدات التــي نشــأت عــن التخلــي
عــن جــزء مــن المبانــي المســتأجرة مــن قبــل المجموعــة .بلغــت خســارة شــطب الموجــودات الثابتــة  726,945دينــار بحرينــي فــي
ســنة .2017
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استثمارات في موجودات مالية
خــال  ،2016قامــت المجموعــة باالســتثمار فــي ســندات التنميــة الحكوميــة بمبلــغ  1مليــون دينــار بحرينــي التــي لهــا فتــرة
اســتحقاق  5ســنوات وفائــدة قدرهــا  %5.875ســنوي َا .نظــراَ لك ــون ســندات الديــن الســيادية تتمتــع بــوزن ترجيــح المخاطــر بنســبة
صفــر ،فــإن المجموعــة لــم تعتــرف بمخصــص الخســارة علــى أدوات الديــن الحكوميــة.

.7

ذمم مدينة
2018
دينار بحريني

2017
دينار بحريني

إشتراكات ورسوم تسجيل مدينة

375,449

427,609

عموالت مستحقة

3,614

21,554

رسوم خدمات مستحقة

5,700

5,582

رسوم إعالنات مستحقة

90,934

83,970

مختلف

14,306

3,639

490,003

542,354

()406,521

()383,363

83,482

158,991

مخصص الخسارة

تتمثــل سياســة المجموعــة دائمــً فــي قيــاس مخصصــات الخســائر للذمــم التجاريــة المدينــة كخســارة ائتمانيــة متوقعــة علــى
مــدى الحيــاة .يتــم تقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــه مــن هــذه الموجــودات الماليــة باســتخدام مصفوفــة المخصــص اســتنادًا
إلــى الخبــرة الســابقة فــي خســائر االئتمــان ضمــن بالرجــوع الــى الظــروف الحاليــة والمســتقبلية كمــا فــي تاريــخ التقريــر.
تشــطب الذمــم المدينــة عندمــا تكــون هنــاك معلومــات تشــير إلــى أن المديــن يواجــه صعوبــات ماليــة حــادة وليــس هنــاك
احتمــال واقعــي للســداد.
يفصــل الجــدول التالــي جوانــب المخاطــر الخاصــة بالذمــم المدينــة العائــدة وذلــك اســتنادًا إلــى مصفوفــة المخصــص المخاطــر.
حيــث أن خبــرة المجموعــة الســابقة فــي الخســائر االئتمانيــة ال تظهــر أنمــاط خســارة متفاوتــة بشــكل ملحــوظ ضمــن قطاعــات
العمــاء المختلفــة  ،فــإن مخصــص الخســائر ال يميــز بيــن قواعــد العمــاء المختلفــة.
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ذمم مدينة
 1يناير ( 2018معدل)

 31ديسمبر 2018
إجمالي قيمة
التعرض
الدفترية عند
التعثر

معدل الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة على
مدى الحياة

إجمالي قيمة
التعرض
الدفترية عند
التعثر

معدل الخسارة
اإلئتمانية
المتوقعة

الخسائر
اإلئتمانية
المتوقعة على
مدى الحياة

دينار بحريني

%

دينار بحريني

دينار بحريني

%

دينار بحريني

حسابات غير متعثرة
<  30يوم
 60- 31يوم
 90 – 61يوم
 180 -91يوم
 365 – 181يوم
>  365يوم
المجموع

54,492
18,809
4,400
3,994
20,748
7,865
110,308

%11.23
%21.34
%29.24
%47.25
%47.25
%47.25

6,119
4,014
1,287
1,887
9,803
3,716
26,826

16,525
6,018
17,132
36,675
26,791
56,594
159,735

%11.23
%21.34
%29.24
%47.25
%47.25
%47.25

1,855
1,284
5,010
17,329
12,659
26,741
64,878

حسابات متعثرة
< سنة واحدة
> سنة واحدة
المجموع

379,695
379,695

العمر الزمني

%100
%100

490,003

379,695
379,695

383,363
383,363

406,521

543,098

%100
%100

383,363
383,363
448,241

يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص الخسائر اإلئتمانية المحتسبة للذمم المدينة التجارية والموجودات األخرى طبق َا الى النهج
المبسط وفق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم :9
حسابات غير متعثرة
حسابات
متعثرة

مقيمة على
أساس جماعي

مقيمة على
أساس افرادي

المجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

الرصيد في  1يناير  2018بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39

383,363

-

-

383,363

اثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

-

64,878

-

64,878

383,363

64,878

-

448,241

-

()38,052

-

()41,720

()3,668

-

-

-

المحول الى  /من حسابات متعثرة

-

-

-

-

شطب خالل السنة

-

-

-

-

379,695

26,826

-

406,521

الرصيد في  1يناير  2018بموجب المعيار الدولي إلعداد
التقاريرالمالية رقم 9
صافي النقصان في مخصص الخسارة
المسترد خالل السنة

الرصيد في  31ديسمبر  2018بموجب المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم 9
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مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
2018
دينار بحريني

137,116

143,780

موجودات ائتمانية

5,303

-

فوائد بنكية مستحقة

43,926

22,212

186,345

165,992

مصروفات مدفوعة مقدمًا

			

.9

2017
دينار بحريني

نقد وأرصدة لدى البنوك
2017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

نقد في الصندوق

916

873

حسابات جارية لدى البنوك

188,360

974,853

حسابات تحت الطلب لدى البنوك

308,552

496,176

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

622,281

236,783

النقد وما في حكمه

1,120,109

1,708,685

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

2,074,771

1,542,173

3,194,880

3,250,858

()49,980

-

3,144,900

3,250,858

مخصص الخسارة

يتكون النقد ومافي حكمه النقد في الصندوق والحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب والودائع اآلجلة آلجال تعاقدية تبلغ
 3أشهر أو أقل.
إن فترة االستحقاق األصلية للودائع الثابتة تتراوح ما بين  30و 365يوم وتحمل فائدة على معدالت تتراوح من  %2.75إلى %3.95
( :2017من  %1.95إلى  )%3.9سنويًا .إن جميع الحسابات والودائع الثابتة لدى البنوك هي بالدينار البحريني .جميع األرصدة لدى
البنوك متحفظ بها لدى بنوك محلية.
يوضح الجدول التالي الحركة في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على حسابات الودائع المصرفية خالل السنة:
2017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

الرصيد في بداية السنة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 39

-

-

أثر التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

50,510

-

الرصيد في بداية السنة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

50,510

-

صافي النقصان في مخصص الخسائر خالل السنة

()530

-

الرصيد في  31ديسمبر 2018

49,980

-
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معامالت مع األطراف ذات العالقة
المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر هي كما يلي:
تســلمت المجموعــة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018دعــم مالــي مــن حكومــة البحريــن بمبلــغ  250,000دينــار
بحرينــي ( 500.000 :2017دينــار بحرينــي) وذلــك لمســاندة المجموعــة فــي الوفــاء بإلتزاماتهــا الماليــة خــال الســنة.
معامالت مع أعضاء اإلدارة العليا الرئيسيين:
أعضــاء اإلدارة العليــا الرئيســيين هــم أصحــاب الســلطة والمســؤولية للتخطيــط وتوجيــه أنشــطة المجموعــة .يشــمل فريــق اإلدارة
العليــا الرئيســيين أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي والمديــر التنفيــذي للعمليــات .ليــس هنــاك أي تعامــات تجاريــة بيــن
أعضــاء اإلدارة العليــا الرئيســيين والمجموعــة خــال الســنة .كانــت الرواتــب والمخصصــات المدفوعــة لفريــق اإلدارة العليــا خــال
الفتــرة كمــا يلــي:

2018
دينار بحريني

2017
دينار بحريني

رواتب

222,244

190,373

أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة (بورصة البحرين)

34,600

42,300

أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة (شركة البحرين للمقاصة)

12,400

12,400

269,244

245,073

فــي عــام  ،2006قامــت حكومــة البحريــن بنقــل ملكيتهــا فــي أســهم بعــض الشــركات المدرجــة فــي مجموعــة البحريــن
لشــركة ممتلــكات البحريــن القابضــة .تمــت هــذه العمليــة خــارج إطــار المجموعــة خالفــً للمــادة ( )4مــن المرســوم بقانــون ()4
لســنة  1987الخاصــة بإنشــاء وتنظيــم ســوق البحريــن لــأوراق الماليــة والتــي تشــير إلــى إن أي تبــادل لألســهم المدرجــة فــي
الســوق يجــب أن يتــم مــن خــال المجموعــة .ولذلــك ،طالبــت المجموعــة بإجمالــي مبلــغ  418,500دينــار بحرينــي مــن وزارة
الماليــة الــذي اســتلمته بالكامــل خــال ســنة  2013و  .2014وايض ـ ّا ،مبلــغ وقــدره  418,500دينــار بحرينــي مــن شــركة ممتلــكات
البحريــن القابضــة .كونــه موجــود محتمــل ،لــم تعتــرف المجموعــة بــه كإيــراد فــي هــذا الصــدد.

.11

رأس المال
يتك ــون رأس مــال المجموعــة المصــرح مــن  10,000,000ســهم بقيمــة  1دينــار لــكل ســهم .يتك ــون رأس المــال الصــادر والمدفــوع
بالكامــل مــن  2,000,000ســهم مملوكــة بالكامــل لحكومــة البحرين.

.12

إحتياطي العام
لتعزيــز حقــوق المســاهمين .تــم انشــاء االحتياطــي العــام وفــق قــرار مــن مجلــس إدارة المجموعــة .لــم يك ــن هنــاك نقــل الــى
االحتياطــي العــام خــال الســنة .ال يوجــد أي تقييــد فــي توزيــع هــذا اإلحتياطــي.
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إحتياطي القانوني
وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والنظــام األساســي للمجموعــة ،يتــم تحويــل  %10مــن ربــح الســنة إلــى
اإلحتياطــي القانونــي حتــى يصــل الرصيــد اإلحتياطــي إلــى نســبة  %50مــن رأس المــال الصــادر .يجــوز للمجموعــة أن تقــرر وقــف
هــذا التحويــل الســنوي عندمــا يبلــغ اإلحتياطــي  %50مــن رأس المــال الصــادر .إن هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع إال فــي الحاالت
التــى ينــص عليهــا قانــون الشــركات التجــاري البحرينــي.

.14

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

2017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

الرصيد في بداية السنة

25,102

19,979

مخصص السنة

7,045

5,123

مدفوعات خالل السنة

()27,204

-

الرصيد في نهاية السنة

4,943

25,102

			

.15

مستحقات وذمم دائنة أخرى
2017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

مصروفات موظفين مستحقة

7,073

69,855

اإلجازات وتذاكر السفر

120,665

96,599

رسوم خدمات

189,980

149,683

مستحقات إئتمانية

5,303

-

مستحقات و ذمم أخرى

39,735

31,495

62,756 3

347,632

			

.16

مطلوبات العقود
2018
دينار بحريني

مطبوعات وإعالن و أخرى

94,966

2017
دينار بحريني

131,618
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عموالت
2018
دينار بحريني

.18

2017
دينار بحريني

عموالت عادية

335,831

239,268

عموالت من الحاالت المستثناه من التداول والمعامالت الخاصة

23,689 1

90,780

459,520

330,048

اإليرادات األخرى

اإلعتراف باإليرادات

2017
دينار بحريني

2018
دينار بحريني

إيرادات معلومات التداول

في الوقت نفسه

182,016

139,816

إيرادات شاشة العرض

مع مرور الوقت

2,000

-

شريط لإلعالن الخارجي

مع مرور الوقت

9,941

9,805

باقة اإلعالنات

مع مرور الوقت

63,489

59,553

إيرادات اإليداع والسجل المركزي

في الوقت نفسه

135,019

160,488

إيرادات التداول عن بعد

في الوقت نفسه

21,600

21,300

إيرادات دليل المستثمرين

في الوقت نفسه

9,500

10,000

إيرادات أخرى

في الوقت نفسه

106,678

20,583

إيرادات خدمات المكاتب

في الوقت نفسه

6,051

5,850

536,294

427,395

		

.19

المصروفات العمومية واإلدارية
2018
دينار بحريني

420,230

609,676

الخدمات

742,207

650,592

االستشارات و رسوم التدقيق

24,126

166,944

المؤتمرات واإلشتراكات

52,254

46,620

مواد استهالكية

30,897

41,394

أخرى

15,900

42,008

1,285,614

1,557,234

اإليجارات
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التزامات
التزامات التأجير التشغيلي
يتعلــق التأجيــر التشــغيلي بأيجــار مقــر المجموعــة لفتــرة تعاقــد  5ســنوات .ال يوجــد خيــار للمجموعــة لشــراء المقــر المؤجــر عنــد
إنتهــاء فتــرة اإليجــار .ســوف يتــم إنتهــاء العقــد فــي  30ســبتمبر  .2022وكذلــك يتعلــق التأجيــر التشــغيلي بإيجــار مقــر المجموعــة
فــي جــزر أمــواج الخــاص بمركــز اســتمرارية العمــل لفتــرة تعاقــد ســنة واحــدة وســوف يتــم انتهــاء العقــد فــي  24أكتوبــر .2018
المدفوعات المعترف بها كمصروف:

2018
دينار بحريني

الحد األدنى من دفعات اإليجار

105,545

2017
دينار بحريني

104,284

التزامات عقد إيجار التشغيل الغير قابل لإللغاء:
2018
دينار بحريني

2017
دينار بحريني

في فترة ال تتجاوز سنة

414,695

404,655

من سنة الى خمس سنوات

1,078,660

1,355,166

1,493,355

1,759,821

التزامات أخرى
2018
دينار بحريني

التزامات أخرى

102,104

2017
دينار بحريني

275,210

تتمثــل االلتزامــات األخــرى فــي االلتزامــات الناشــئة عــن عقــد صيانــة مشــروع نظــام التــداول الموقــع مــع شــركة Nasdaq OMX
والــذي ينتهــي فــي  15يوليــو .2019
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األدوات المالية
فئات األدوات المالية
تشتمل األدوات المالية على األصول المالية والمطلوبات المالية.
الموجــودات الماليــة و المطلوبــات الماليــة للمجموعــة تقــاس بالتكلفــة المطفــأة .ال توجــد أدوات ماليــة تقــاس مــن خــال القيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح او الخســارة او القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل األخــر.
2018
دينار بحريني

موجودات مالية
استثمارات في موجودات مالية
استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق
ذمم مدينة
ذمم مدينة أخرى
النقد وارصدة لدى البنوك
مطلوبات مالية
ذمم دائنة
مستحقات وذمم دائنة أخرى

2017
دينار بحريني

1,000,000
83,482
49,229
3,144,900

1,000,000
158,991
22,212
3,250,858

7,611 4,27

4,432,061

29,873
362,756

90,136
347,632

392,629

437,768

إن اســتخدام المجموعــة لــأدوات الماليــة يعرضهــا لمجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر الماليــة مثــل مخاطــر الســوق (مثــل
مخاطــر صــرف العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر أســعار األســهم) ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة.
تقــوم المجموعــة بمراجعــة التعــرض للمخاطــر بشــكل مســتمر وتتخــذ تدابيــر للحــد منــه إلــى مســتويات مقبولــة .يتحمــل
مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة عــن إنشــاء إطــار عمــل إدارة المخاطــر للمجموعــة واإلشــراف عليــه.
مخاطر السوق
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة لتغيــر أســعار
الســوق .تتعــرض أنشــطة المجموعــة بشــكل رئيســي لمخاطــر ماليــة فــي التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة وأســعار صــرف
العمــات األجنبيــة.
مخاطر العملة األجنبية
مخاطــر العملــة هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن األدوات الماليــة نتيجــة
التقلبــات فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة.
ال تحمــل المجموعــة موجــودات ماليــة و مطلوبــات ماليــة بالعملــة اجنبيــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ،و لذلــك ،فــإن
المجموعة غير معرضة لمخاطر العملة األجنبية.
مخاطر معدالت الفائدة
إن مخاطــر معــدالت الفائــدة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة لتغيــر
معــدالت الفائــدة فــي الســوق.
للمجموعــة موجــودات ماليــة معرضــة لمعــدالت الفائــدة وتتك ــون مــن ودائــع لــدى البنــوك واســتثمارات فــي صك ــوك حكوميــة
بســعر فائــدة ثابــت.
ال تحمل المجموعة مطلوبات مالية معرضة لمعدالت فائدة كما في تاريخ التقرير
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إدارة مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عــدم قــدرة أحــد أطــراف األدوات الماليــة بالوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر
لخســارة ماليــة .كمــا فــي  31ديســمبر  ، 2018ينشــأ الحــد األقصــى لتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان دون مراعــاة أي ضمانــات
محتفــظ بهــا أو تحســينات ائتمانيــة أخــرى  ،والتــي ستتســبب فــي خســارة ماليــة للمجموعــة بســبب فشــل الطــرف اآلخــر فــي
الوفــاء بالتزاماتــه  ،وذلــك نتيجــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة كمــا هــو موضــح فــي بيــان المركــز المالــي.
تودع أموال المجموعة السائلة لدى البنوك والمؤسسات المالية التي يتم تصنيفها بما يعادل درجة االستثمار.
لــدى المجموعــة اســتثمار فــي الصكــوك الحكوميــة فــي البحريــن ذات تقييــم صفــر للمخاطــر .تطبــق المجموعــة النهــج
المبســط للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والتــي تســتخدم مخصــص
الخســائر المتوقــع مــدى الحيــاة لجميــع الذمــم التجاريــة المدينــة.
تســتند معــدالت الخســارة المتوقعــة إلــى ملفــات تعريــف مدفوعــات المبيعــات علــى مــدار  36شــهرًا قبــل  31ديســمبر 2018
والخســائر االئتمانيــة التاريخيــة المقابلــة التــي حدثــت خــال هــذه الفتــرة .يتــم تعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة لتعكــس
المعلومــات الحاليــة والمســتقبلية حــول عوامــل االقتصــاد الكلــي التــي تؤثــر علــى قــدرة العمــاء علــى تســوية الذمــم المدينــة.
حــددت المجموعــة إجمالــي الناتــج المحلــي ومعــدل البطالــة ليكونــا مــن أكثــر العوامــل ذات الصلــة  ،وبالتالــي تعــدل معــدالت
ـاء علــى التغييــرات المتوقعــة فــي هــذه العوامــل.
الخســارة التاريخيــة بنـ ً
إيضاح  7يوفر تفاصيل حول معدل الخسارة المطبق وكذلك مخصصات الخسارة على الذمم المدينة.
مخاطر السيولة
إن مخاطــر الســيولة ،يشــار إليهــا كذلــك بمخاطــر التمويــل ،هــي المخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء
بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها.
تراقب المجموعة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات بشكل منتظم لضمان توفر السيولة الكافية.
يفصــل الجــدول التالــي تواريــخ االســتحقاق التعاقــدي المتبقيّــة للمطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا .تــم إعــداد الجــدول علــى
ّ
أســاس التدفقــات النقديــة غيــر المخصومــة للمطلوبــات الماليــة اســتنادًا إلــى أقــرب تاريــخ يمك ــن أن يتوجــب فيــه الســداد مــن
قبــل المجموعــة .ويتضمــن الجــدول المبالــغ األصليــة للتدفقــات النقديــة مضافــا إليهــا الفوائــد  ،إذا وجــدت.

 3-1أشهر

 3أشهر إلى سنة

أكثر من سنة

المجموع

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

دينار بحريني

2018
ذمم دائنة و مستحقات

160,205

213,843

18,581

392,629

2017
ذمم دائنة و مستحقات

280,001

133,138

24,630

437,768
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بنــاء
يفصــل الجــدول التالــي اإلســتحقاق المتوقــع للموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا فــي الســنة المنتهيــة  31ديســمبر  2018و 2017
ّ
َ
علــى االســتحقاقات التعاقديــة الغيــر مخصومــة للمطلوبــات:
 3أشهر إلى سنة
دينار بحريني

 3-1أشهر
دينار بحريني

أكثر من سنة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

2018
ذمم مدينة

66,304

17,178

-

83,482

نقد وودائع ثابتة

1,120,109

2,024,791

-

3,144,900

-

1,000,000

1,000,000

أســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ -
ا ســتحقاقها
موجودات أخرى

49,229

-

-

49,229

1,235,642

2,041,969

1,000,000

4,277,611

2017
ذمم مدينة

39,425

54,323

65,243

158,991

نقد وودائع ثابتة

1,708,685

1,542,173

-

3,250,858

-

1,000,000

1,000,000

اســتثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ -
ا ســتحقاقها
موجودات أخرى

.22

22,212

-

-

22,212

1,770,322

1,596,496

1,065,243

4,432,061

القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمــة العادلــة هــي القيمــة الــذي ســوف تســتلم فــي حــال بيــع احــد األصــول او المدفوعــة لنقــل مطلــوب فــي معاملــة
منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق فــي تاريــخ العمليــة .ونتيجــة لذلــك ،قــد تنشــأ الفــروق بيــن القيــم الدفتريــة وتقديــرات
القيمــة العادلــة.
ال توجد موجودات مالية او مطلوبات مالية بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير.
تعتبــر اإلدارة ان القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة و المطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة تقــارب
قيمتهــا العادلــة نظــراَ لطبيعتهــا علــى المــدى القريــب.

.23

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

2018
دينار بحريني

ودائع تأمينية مودعة باألمانة من قبل الوسطاء الماليين
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1,366,953

2017
دينار بحريني

1,348,297
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