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بادرت البورصة باالنضمام لمبادرة
االستدامة من أجل تعزيز الشفافية واإلفصاح
والتقارير بشأن القضايا البيئية واالجتماعية
والحوكمة بهدف بناء أعمال أفضل وأكثر
نجاحًا واستدامة.
عبدالكريم أحمد بوجيري | رئيس مجلس اإلدارة
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نبذة عن بورصة البحرين
تعد بورصة البحرين سوق متعدد األصول ذات تنظيم ذاتي ،حيث توفر البورصة مجموعة شاملة من الخدمات والتي تتضمن خدمات اإلدراج،

تسعى بورصة البحرين ألن تصبح سوقً ا ماليًا إقليميًا ذات أصول متعددة وهي الرؤية التي نطمح إلى تحقيقها .كما تهدف البورصة إلى طرح
خدمات مبتكرة وتوفير الالزم من أجل تلبية احتياجات وتطلعات مختلف األطراف ذات العالقة بسوق رأس المال ومن ضمنها المستثمرين
والشركات المدرجة واألعضاء .تتمحور ركائز النمو في بورصة البحرين حول بيئة العمل في البورصة وكيفية التفاعل مع جميع المتعاملين
في السوق ،حيث تؤمن البورصة بالعديد من القيم التي من خاللها تتمكن من تقديم «واحة من الفرص االستثمارية» والتي تشمل :اإلبداع
واالبتكار والتعاون والروح الريادية.

نبذة عن بورصة البحرين

خدمات التداول ،خدمات التسوية واإليداع المركزي لمختلف األصول المتوفرة في البورصة.

تاريخنــا الريــادي يمتــد إلــى ســنة  ،1987حيــث تــم تأســيس ســوق البحريــن لــأوراق الماليــة آنــذاك .وقــد كانــت بورصــة البحريــن س ـبّاقة فــي
ذات العالقــة .فــي عــام  ،2010تــم تأســيس بورصــة البحريــن بموجــب المرســوم رقــم ( )60للعــام  2010كشــركة مســاهمة مقفلــة لتحــل
محــل ســوق البحريــن لــأوراق الماليــة ،وتعتبــر بورصــة البحريــن البورصــة الوحيــدة المرخصــة مــن قبــل مصــرف البحريــن المركزي فــي مملكة
البحريــن.
أمــا شــركة البحريــن للمقاصــة ،فهــي شــركة مملوكــة بشــكل كامــل لبورصــة البحريــن تأسســت الشــركة فــي عــام  2017بــرأس مــال
مصــرح بــه وقــدره خمســة مالييــن دينــار بحرينــي ورأس مــال مدفــوع بقيمــة مليــون دينــار بحرينــي ،وهــي شــركة مرخصــة مــن قبــل مصــرف
البحريــن المركــزي كشــركة مقاصــة تقــدم خدمــات مــا بعــد التــداول للمســتثمرين ،ومجموعــة مــن الخدمــات المتعلقــة باإليــداع والمقاصة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تدشــين الخدمــات والمنتجــات المبتكــرة ،ويُعــزى ذلــك بشــكل كبيــر إلــى الدعــم المقــدم مــن حكومــة مملكــة البحريــن ومختلــف الجهــات

والتســوية والسجل المركزي والتسجيل.
انضمــت بورصــة البحريــن منــذ تأسيســها لعــدد مــن المنظمــات اإلقليميــة والعالميــة مــن ضمنهــا االتحــاد العربــي للبورصــات ،المنظمــة

 ، SSEوجمعيــة عالقــات المســتثمرين فــي الشــرق األوســط -فــرع البحريــن ،األمــر الــذي ي َُم ِكــن البورصــة مــن تعزيــز مكانتهــا فــي أســواق
رأس المــال العالميــة.

كلمة الرئيس التنفيذي

الدوليــة لهيئــات أســواق المــال  ،IOSCOاتحــاد البورصــات العالميــة ،اتحــاد مؤسســات اإليــداع لــدول إفريقيــا والشــرق األوســط ،AMEDA
مؤسســة وكاالت الترميــز الوطنيــة  ،ANNAكمــا انضمــت البورصــة كشــريك فــي مبــادرة األمــم المتحــدة لألســواق الماليــة المســتدامة

نشاط البورصة
انطالقا من دورها كسوق متعددة األصول ذات تنظيم ذاتي ،تقوم بورصة البحرين بدور رئيسي في بلورة سوق رأس المال بمملكة البحرين،
أذونات الخزينة ،صناديق االستثمار ،وسوق البحرين االستثماري.

الرؤيـــة

الرسالة

قيمنـــا

األصول االستثمارية.

والتداول لجميع األطراف ذات العالقة

•

النزاهة

•

الكفاءة

•

االلتزام بالجودة

•

روح الفريق

•

العدالة

•

المرونة

حديثة وكفؤة ،وتسهيل زيادة رؤوس األموال
من خالل فرص عديدة ومبتكرة.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

الريادة اإلقليمية للبورصة كسوق متعدد

توفير الخدمات الفريدة المتنوعة لإلدراج

•

الشفافية

بقطاع سوق رأس المال من خالل أنظمة

أعضاء مجلس اإلدارة

حيث تقدم البورصة منصة إلدراج وتداول مختلف أنواع األوراق المالية والتي تتضمن األسهم ،صناديق االستثمار العقارية ،السندات والصكوك،
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المحتوى اإلداري

كلمة رئيس مجلـس اإلدارة

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

عبدالكريم أحمد بوجيري
رئيس مجلس اإلدارة

المحتوى المالي

شهد العام  2019إدراج أول
شركــــة فــي ســـوق البحريــن
االستثماري وهي شركة سبرنكل
القابضــــة ش.م.ب (مقفلـــة)
شركــة متخصصــة فــي مجـال
التكنولوجيـــا الماليـــة وتتطلع
البورصة إلى المزيد من اإلدراجات
في سوق البحرين االستثماري
خالل السنوات القادمة بتركيز
الجهـود الستقطـاب عدد أكبــر
مــن الشركــات سريعـــة النمو
لإلدراج في السوق.

واصلت بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة (شركة مملوكة
بالكامل للبورصة) جهودهما في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية
( )2020-2016بنجاح ،لتنهي العام  2019بإنجازات حافلة على المستوى
التشريعي واإلداري والتقني بنتائج إيجابية ،إذ حققت البورصة ثاني أعلى
أداء على مستوى أسواق رأس المال الخليجية بارتفاع بنسبة ()%20.41
ونمو في القيمة السوقية بنسبة  %23.6لتصل إلى  10.13مليار دينار
بحريني.

التطورات التشغيلية والتشريعية
على صعيد التطورات التشغيلية ،اعتمدت بورصة البحرين وحدات
المزايدة السعرية المحدثة بهدف تحسين سيولة السوق وتوفير الفرص
للمستثمرين وتماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقد تم تطبيق وحدات المزايدة السعرية ألهداف عدة أهمها تقليل
مخاطر االستثمار التي قد تنتج عن انخفاض األسعار والحد من التقلبات
في السوق ،وتمكين المستثمرين من تقديم طلبات البيع أو الشراء
بوحدات أصغر .إضافة إلى ذلك فقد تمكنت بورصة البحرين من تحديث
الرسوم والعموالت لتتماشى مع الرسوم المطبقة إقليميًا.
إن التواصل مع الجهات ذات العالقة بشأن أهم التطورات يعد أمرًا
أساسيًا لتيسير أعمال البورصة ،فعلى الصعيد التشريعي تم إصدار ورقة
استشارية حول إطار المخالفات اإلدارية في حال عدم التزام الجهات
المصدرة بقواعد اإلدراج أو أية قواعد ،ولوائح وتوجيهات أخرى معمول
بها وصادرة عن البورصة .ويهدف إطار المخالفات اإلدارية إلى تعزيز
بيئة التداول وتوفير تداول عادل ومنظم وتحسين ورفع أداء والتزام
الجهات المصدرة بمعايير اإلفصاح والشفافية مما يعود بالنفع في
المقام األخيرعلى المستثمرين .كما أصدرت شركة البحرين للمقاصة
ورقة استشارية حول آلية «التسليم مقابل الدفع» ( )DVPبهدف تطوير
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نبذة عن بورصة البحرين
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تساهم اآللية المطروحة في تخفيف أحد المخاطر الرئيسية وفقا
للمستثمرين المحليين واإلقليميين ،األمر الذي سيضع شركة البحرين
للمقاصة في مصاف نظيراتها إقليميًا.

تبني التكنولوجيا الحديثة
تعمل بورصة البحرين باستمرار على تطوير تقنياتها المستخدمة وتوفير
خدمات حديثة ومالئمة للمستثمرين وكافة الجهات ذات العالقة.
وفي إطار جهودها المبذولة للتحول الرقمي فقد بدأت البورصة
يساهم في توفير الخدمات بفاعلية أكبر لجميع الجهات ذات العالقة،
األمر الذي يعزز من قدرة البورصة التنافسية على المستوى العالمي.
كما تم البدء في تطبيق عدد من المشاريع المختلفة في مجال
التحول الرقمي في إطار الجهود الرامية إلى توفير الفاعلية والحد من
إرتفاع التكاليف ،األمر الذي يعزز من السالسة في سير العمليات ويعود
بالنفع على المستثمرين والمصدرين وجميع الجهات ذات الصلة.

شركة سبرنكل القابضة ش.م.ب (مقفلة) شركة متخصصة في مجال
التكنولوجيا المالية وتتطلع البورصة إلى المزيد من اإلدراجات في سوق
البحرين االستثماري خالل السنوات القادمة بتركيز الجهود الستقطاب
عدد أكبر من الشركات سريعة النمو لإلدراج في السوق .وفي مجال آخر
واصلت البورصة نشاطها المعهود إلدراج أدوات الدين بقيمة إجمالية
قدرها  2.68مليار دينار بحريني في سوق السندات والصكوك وقيمة
إجمالية قدرها  2.27مليار دينار بحريني في سوق أذونات الخزينة خالل
العام المنصرم.

الجوائز
تم خالل هذا العام تتويج البورصة كأول مؤسسة شبه حكومية
تستوفي معايير المستوى الثالث (متميز) في ملتقى «ثقة» الثاني
ألمن المعلومات  2019والذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة
اإللكترونية .ويعد هذا التكريم رفيع المستوى تقديرًا لتميز البورصة في

اإللكتروني للتحويالت المالية عبر خدمة «فواتير» ،وذلك بتوفير إمكانية

أمن المعلومات.

المستحقة عليهم كرسوم وعموالت خاصة بالخدمات التي توفرها
شركة البحرين للمقاصة بطريقة سريعة وآمنة.
أما على الصعيد اإلداري ،فقد ركزت البورصة على مجموعة مختلفة من
المبادرات الرامية إلى تنمية المهارات المهنية والتنوع والتطور المهني
المستمر في إطار تلبية متطلبات السوق.

التواصل مع األطراف ذات العالقة
في إطار مساعي البورصة لجذب االستثمارات العالمية وتقوية العالقات
بين الشركات المدرجة والمؤسسات االستثمارية ،فقد شاركت البورصة

أعضاء اإلدارة التنفيذية

وفي اإلطار ذاته ،انضمت شركة البحرين للمقاصة لنظام بنفت

التزامها بالمحافظة على أعلى مستويات الجودة فيما يتعلق بمعايير

دفع المستثمرين والوسطاء وأمناء الحفظ والمصدرين للمبالغ

أعضاء مجلس اإلدارة

بالتحول لنظام خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» للحوسبة السحابية مما

شهد العام  2019إدراج أول شركة في سوق البحرين االستثماري وهي

كلمة الرئيس التنفيذي

البنية التحتية لسوق رأس المال وتبني أفضل الممارسات العالمية ،حيث

اإلدراجات

في جولتين ترويجيتين في مدينتي دبي ولوكسمبورغ .وساهمت
الجولتان الترويجيتان في التواصل النشط مع المستثمرين العالميين
ومدراء الصناديق االستثمارية واستعراض الفرص المتاحة لهم في
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المحتوى اإلداري

كلمة رئيس مجلـس اإلدارة

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة
المحتوى المالي

وانضمت البورصة رسميً ا لمبادرة
األمم المتحدة لألسواق المالية
المستدامة ( )SSEمما يعكس
التزام البورصة بدعم االستدامة
والشفافيـــة فــي أســـواق رأس
المــال بالتعــاون مــع الشركــات
المدرجة واألطراف األخرى ذات
العالقة.

سوق رأس المال البحريني .كما بدأت بورصة البحرين رحلتها بمبادرة
جديدة بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط
«ميرا» عبر إطالق أعمال جمعية عالقات المستثمرين في مملكة البحرين
لزيادة تعزيز وتطوير أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين
في مملكة البحرين.
وتلعب البورصة دورًا رئيسيًا في سوق رأس المال والمجتمع األوسع
الذي تعمل لخدمته ،كما بادرت البورصة باالنضمام لمبادرة االستدامة
من أجل تعزيز الشفافية واإلفصاح والتقارير بشأن القضايا البيئية
نجاحا
ً
واالجتماعية والحوكمة بهدف بناء أعمال أفضل وأكثر
واستدامة .وانضمت البورصة رسميًا لمبادرة األمم المتحدة لألسواق
المالية المستدامة ( )SSEمما يعكس التزام البورصة بدعم االستدامة
والشفافية في أسواق رأس المال بالتعاون مع الشركات المدرجة
واألطراف األخرى ذات العالقة ،ومن هذا المنطلق نظمت البورصة
فعالية قرع الجرس لتعزيز المساواة بين الجنسين في أسواق رأس
المال وفعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية مما يعكس
اهتمام البورصة بتعزيز التوعية المالية واالستثمارية عبر تقديم حزمة
من البرامج والمبادرات المختلفة التي نمت وتبلورت عبر السنوات.

األداء المالي
وفيما يتعلق باألداء المالي لبورصة البحرين في العام  2019فقد ارتفع
إجمالي إيرادات بورصة البحرين من  2,671,494دينار بحريني في العام
 2018إلى  3,120,239دينار بحريني في العام  2019مسجلة زيادة بنسبة
 .%16.8كما سجلت البورصة عجزًا بلغ  498,393دينار بحريني في العام
 2019مقارنة بـ  393,081دينار بحريني في العام  .2018وقد انخفضت
حقوق الملكية من  5,199,612دينار بحريني كما في  31ديسمبر 2018
إلى  4,701,219دينار بحريني كما في  31ديسمبر .2019
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نبذة عن بورصة البحرين

يوافق هذا العام الذكرى الثالثون لتأسيس بورصة البحرين رسميًا ،حيث
أساسا قويًا
ً
رسخ لنا سجلنا الحافل على مدار الثالثين عامً ا الماضية
ّ
وعميقًا في أسواق رأس المال .إنه ومع استعدادنا لمزيد من النمو،
فإننا نتطلع خالل الثالثين عامً ا القادمة إلى التوسع والنمو بشكل
أكبر واغتنام الفرص الفريدة من خالل تعدد األصول وتلبية تطلعات
بشكل أكثر شمولية.
ٍ
المستثمرين

بالشكر لجميع المصدرين والمستثمرين واألعضاء والمهتمين على
دعمهم المستمر وثقتهم ،مع تطلعنا لعام آخر حافل بالمنجزات
الهامة في السنة المقبلة .كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى
موظفي البورصة وشركة البحرين للمقاصة على جهودهم المبذولة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

قدما
المضي
ً

كما أتقدم باألصالة عن نفسي ونيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة

وتفانيهم في العمل من أجل ازدهار البورصة وتطورها وتحقيق
أهدافها في جعل بورصة البحرين سوقًا أكثر فاعلية وكفاءة لجميع
كلمة الرئيس التنفيذي

المهتمين بقطاع رأس المال.

شكر وتقدير
يشرفني باألصالة عن نفسي ونيابة عن اإلخوة أعضاء مجلس إدارة
وموظفي ومنتسبي بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة برفع
أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى مقام صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى ،وإلى صاحب

عبدالكريم أحمد بوجيري

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر

رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على مساندتهم
أعضاء مجلس اإلدارة

ودعمهم الدائم لبورصة البحرين ،وعلى جهودهم الحثيثة من أجل
رفعة وازدهار وطننا الحبيب في شتى المجاالت.
ويسرني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد زايد بن راشد
الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة (المساهم) على 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 مصرف البحرين المركزي

أعضاء اإلدارة التنفيذية

السيد رشيد محمد المعراج على دعمهم واهتمامهم المستمر
بالبورصة.
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المحتوى اإلداري

كلمــــــة الرئيس التنـفيذي

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي

المحتوى المالي

وتمكنــت بورصــة البحريــن
مــن اجتيــاز تحديــات المشــهد
العالمــــي بنجــــاح ،محققــــة
مجموعــة مــن النتائــج الهامــة
فــي  2019بحصولهــا علــى
المركـــز الثانـــي ألفضــــل أداء
علــى مســتوى أســواق المــال
ً
مواصلــة
الخليجيـــة (،)%20.41
رحلتهــا لتنفيــذ اســتراتيجيتها
بنجــاح علــى صعيــد وظائفهــا
التشغيليــــة األساسيــــة.

لقد كان عام  2019من أفضل األعوام لألسواق العالمية منذ بداية
األزمة المالية أي منذ عقد مضى بالرغم من األحداث االقتصادية
والسياسية التي الحت في األفق ،األمر الذي ساهم في أن تشهد
غالبية األسواق المالية الخليجية أدا ًء إيجابيًا نتيجة لتدفقات الصناديق
التي أعقبت انضمام هذه األسواق للمؤشرات العالمية ،مما أسفر عن
زيادة مستويات السيولة بشكل عام .وتمكنت بورصة البحرين من اجتياز
تحديات المشهد العالمي بنجاح ،محققة مجموعة من النتائج الهامة
في  2019بحصولها على المركز الثاني ألفضل أداء على مستوى أسواق
المال الخليجية ( ،)%20.41مواصلةً رحلتها لتنفيذ استراتيجيتها بنجاح
على صعيد وظائفها التشغيلية األساسية .فإلى جانب ارتفاع مؤشر
البحرين العام في  2019بنسبة  %20.41وتحقيقها للمركز الثاني
كل
ٍ
بين أسواق المال الخليجية ،فقد تفوقت بورصة البحرين على
من مؤشر ام اس سي أي ألسواق الخليج والذي أقفل بارتفاع بنسبة
( )%10.06ومؤشر ام اس سي أي لألسواق دون الناشئة والذي أقفل
ركب لدول مجلس
الم ّ
بارتفاع بنسبة ( )%18.34ومؤشر ستاندرد آند بورز ُ
التعاون الخليجي والذي أقفل بارتفاع بنسبة ( ،)%7.6كما ارتفعت
القيمة السوقية بنسبة  %23.6لتصل إلى  10.13مليار د.ب .بنهاية العام،
في حين أقفل مؤشر البحرين اإلسالمي عند مستوى  760.04نقطة،
منخفضًا بقيمة  %7.66مقارنة بإقفاله في ديسمبر  .2018وبلغت
كمية األسهم المتداولة  1.157مليار سهم بانخفاض بنسبة %19.69
مقارنة بالعام  ،2018كما بلغت قيمة األسهم المتداولة خالل العام
 286مليون د.ب .بانخفاض قدره  %11.56مقارنة بالعام  ،2019وقد بلغ
متوسط قيمة األسهم المتداولة يوميًا  1.16مليون د.ب .في حين بلغت
عدد الصفقات المنفذة  20,7112صفقة في العام  2019بزيادة قدرها
( )%7.73مقارنة بالعام .2018
إننا باقون على التزامنا بتحقيق الكفاءة التشغيلية ،عبر تركيزنا على
تحقيق الفاعلية من خالل مختلف المبادرات التي تضمنت بدء العمل
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نبذة عن بورصة البحرين
كلمة رئيس مجلس اإلدارة

( )AWSلتعزيز األداء واالبتكار ،باإلضافة إلى االنضمام لنظام بنفت

بتبني اإلفصاح عن معلومات ومعايير هذه القضايا ومساعدة

اإللكتروني للتحويالت المالية عبر اطالق خدمة «فواتير» لتسهيل عمليات

المستثمرين لتقييم أداء مبادرات المسئولية االجتماعية لهذه الشركات

الدفع عبر االنترنت .كما إننا نعمل على توفير منصات ذات فاعلية

بشكل أفضل .ويعد هذا العام أول عام تقوم فيه بورصة البحرين

كبيرة في الوقت الذي نولي فيه اهتمامًا كبيرًا لخلق الثقة في السوق

بتقديم تقارير حول االستدامة كجزء من تقريرها السنوي ،والذي

للمستثمرين على المستوى اإلقليمي والعالمي في أسواق المال .وفي

يتماشى مع استراتيجية البورصة الهادفة لدعم االقتصاد الوطني عبر

هذا السياق ،فقد اختتمت بورصة البحرين جولتها الترويجية اإلقليمية

توفير بيئة استثمارية مستدامة تساهم في رفع معايير الحوكمة.

والعالمية الطموحة ،جاذبةً مدراء صناديق االستثمار عبر اجتماعات
عقدت في دبي باإلمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ ،حيث تضمنت

تعزيز الوصول للسوق عبر منصات مبتكرة

تضمنت شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (بتلكو) ،وشركة

التحديات المتمثلة في التقدم التكنولوجي وتطور نموذج األعمال،

اإلثمار القابضة ،وبنك البحرين الوطني وسيكو ش.م.ب( .م) .وتمنح

األمر الذي جعل بورصة البحرين تعمل لتخطى هذه الصعوبات عن

الجوالت الترويجية الفرصة لكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة من

طريق التعاون مع شرائح المتعاملين في السوق والجهات ذات الصلة

لقاء أهم صنَاع القرار من مدراء أكبر صناديق االستثمار حول العالم.

بهدف ربط مستويات السيولة بطرق مختلفة وخلق شبكة أكبر من

مختلف الجهات ذات الصلة بما في ذلك المستثمرين والمصدرين
واألعضاء ومزودي المعلومات ،حيث نقوم في هذا السياق باالستفادة
نقوم بها من أجل خلق منتجات ومنصات تلبي احتياجات الجهات التي
تلعب دورا أساسيا في السوق.

من السيولة إلى جانب إثراء تجربة العمالء ،حيث أطلقت بورصة البحرين
في العام  2019منصة بحرين تريد ( )Bahrain Tradeبالتعاون مع البنوك
المشاركة وهي المصرف الخليجي التجاري عبر منصة (الخليجي للتداول
االلكتروني) وبنك البحرين الوطني عبر منصة (الوطني للتداول) لتمكين
المستثمرين من فتح حساب المستثمر والتداول عبر البنوك المشاركة
بشكل فوري ،حيث تتماشى منصة بحرين تريد ( )Bahrain Tradeمع

وكأحد أطراف اتفاقية األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة

جهود بورصة البحرين في تعزيز العمق والسيولة في السوق األمر

والتي تضم أكثر من  80سوق مالي حول العالم ،تعد بورصة البحرين

الذي يعزز من تنافسيتها وجذبها للمستثمرين المحليين واإلقليميين

داعما مهمًا لتطوير ممارسات االستدامة على المستوى الداخلي وعلى

والعالميين .ونتيجة لهذه الجهود فقد شهد عام  2019تدفقًا نشطًا

مستوى الشركات المدرجة .إن القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة

لتداول المستثمرين األفراد في السوق.

تلعب دورا متناميا في قرارات االستثمار في األسواق العالمية ،حيث

أعضاء اإلدارة التنفيذية

من آخر التطوارات التكنولوجية في الجوانب الخدمية والتشغيلية التي

المستثمرين .إننا نطمح في نهاية المطاف إلى تحقيق مستويات أعلى

أعضاء مجلس اإلدارة

هذه الجوالت الترويجية مشاركة أربع من الشركات المدرجة والتي

مع تقدم األسواق المالية ،ازداد تركيز مشغلي األسواق المالية على

ويشكل التغير والتحول في مجال التكنولوجيا أحد أهم متطلبات

كلمة الرئيس التنفيذي

بوحدات المزايدة المحدثة ،واعتماد تكنولوجيا أمازون ويب سيرفيسز

تشارك بورصة البحرين في مواكبة هذا التوجه عبر تشجيع المصدرين

إن التوجهات طويلة المدى للبورصات تشير إلى االتجاه نحو دمج
المنصات بحيث يمكن إدراج وتداول مجموعة واسعة من المنتجات
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المحتوى اإلداري

كلمــــــة الرئيس التنـفيذي

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة
المحتوى المالي

بسالسة ويسر ،بما في ذلك توفيرخدمات التداول خارج المنصة وتماشيا

جمعية عالقات المستثمرين في مملكة البحرين بمشاركة األعضاء

مع هذه التوجهات ،تخطو بورصة البحرين نحو إنشاء منصة Bahrain

المؤسسين وهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ،والمؤسسة العربية

 Private Marketالخاصة بـ «السجل المركزي» للشركات المساهمة

المصرفية ،وشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية (بتلكو)،

المقفلة ،مدعومة باالبتكار في مجال منصات التداول والتواصل إلى

وشركة اإلثمار القابضة ،وبنك البحرين الوطني وسيكو ش.م.ب( .م)،

جانب تعزيز القدرات بشكل مستمر لتلبية متطلبات السوق.

حيث حظيت بورصة البحرين برئاسة فرع الجمعية في البحرين.

نشر الوعي االستثماري

الشراكات العالمية

أخذت بورصة البحرين على عاتقها خالل السنوات الماضية تنظيم

كذلك شهد العام  2019تكثيف جهود كل من بورصة البحرين وشركة

مجموعة من البرامج التوعوية والمبادرات للمستثمرين بهدف تثقيف

البحرين للمقاصة لتأسيس عالقات تعاون مع مثيالتها على المستوى

العامة حول االستثمار ،حيث شهد العام  2019تخصيص البورصة

العالمي ،حيث قامت شركة البحرين للمقاصة في نهاية العام 2019

لعدد من الموارد التي تصب في ذات الموضوع ،واضعة نصب أعينها

بتطوير محادثاتها مع (إيداع) من خالل توقيع مذكرة تفاهم بهدف

المدخرين
ّ
تعزيز مشاركة المستثمرين األفراد في سوق المال ،وتحويل

تعزيز التعاون الثنائي وتطوير السوق.

منهم إلى مستثمرين ،عبر ترسيخ مبادئ السوق ودعم نشاط حركة
األسهم على المدى الطويل .وقد تجاوبت بورصة البحرين مع
متطلبات المستثمرين الراغبين باالستثمار في السوق األمر الذي ساهم

أما على صعيد األصول الثابتة ،فقد تم إدراج عدد ( )2من الصكوك

في خلق برنامج مخصص لفئة النشء وهو «برنامج المستثمر الذكي»

والسندات في عام  2019بقيمة إجمالية تبلغ  2.68مليار د.ب .مقارنة بـ 4

بالتعاون مع إنجاز البحرين ،مستهدفًا أكثر من  5500طالبًا وطالبة

إدراجات في العام الماضي .كذلك سجلت البورصة إدراج عدد ( )76من

في نسخته األولى .وتلقى برنامج المستثمر الذكي تفاعال إيجابيًا من

أذونات الخزينة في  2019بقيمة إجمالية قدرها  2.27مليار د.ب .مقارنة

قبل الفئة المستهدفة ،حيث ستواصل البورصة تطويرها للبرنامج الذي

بـ  42إدراج ألذونات الخزينة في العام السابق .كما شهد العام الماضي

سيعرض في نسخته المطورة في  .2020باإلضافة لذلك فقد واصل

إدراج أول شركة للتكنولوجيا المالية في سوق البحرين االستثماري ،األمر

برنامج تحدي التداول االستثماري (تريدكويست) انعقاده في نسخته

يمهد الطريق للمزيد من اإلدراجات في المستقبل.
الذي ّ

الـ .21ولعنونة الخطوات المتخذة على هذا الصعيد ،وفي إطار هدف
بورصة البحرين االستراتيجي الرامي لتعزيز ونشر الثقافة المالية وحماية

الجانب التشريعي

المستثمر ،عقدت بورصة البحرين فعالية قرع الجرس بهدف نشر

وفيما يتعلق بالجانب التشريعي ،فقد واصلت بورصة البحرين مسيرتها

الثقافة المالية لنشر الوعي وتسليط الضوء على أهمية هذا الجانب.

نحو تعزيز بنيتها التشريعية والقانونية عبر إصدار الورقة االستشارية

لقد كانت بورصة البحرين خالل السنة الماضية حريصة على تعزيز
الفعال عالميًا ،والتأكيد على ريادتها اإلقليمية عبر المشاركة
ّ
حضورها
في مجموعة من المؤتمرات والفعاليات اإلقليمية والعالمية باإلضافة
إلى االنخراط في الورش المنعقدة مع األعضاء والمصدرين.

عالقات المستثمرين
في إطار تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال عالقات
المستثمرين بين الشركات المدرجة ،أطلقت بورصة البحرين أعمال
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حول إطار المخالفات اإلدارية ،باإلضافة إلى ورقة استشارية حول آلية
«التسليم مقابل الدفع» ( )DVPوالتي أصدرتها البحرين للمقاصة ،حيث
تهدف كالهما إلى تبني أفضل الممارسات في مجال تصنيف السوق
وأفضل الممارسات التشريعية.

الجوائز
باإلضافة لما سبق ،فقد توجت بورصة البحرين كأول مؤسسة شبه
حكومية بالمستوى الثالث (متميز) في ملتقى «ثقة» ألمن المعلومات
 2019والذي تنظمه هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية ،حيث

نبذة عن بورصة البحرين

البورصة األمر الذي يتوافق مع أعلى معايير أمن المعلومات وهو ما يعد

البحرين خالل السنوات القادمة آلفاق أعلى في سبيل تحقيق رؤيتها

واحدا من المحاور الرئيسية في أسواق المال العالمية.

الهادفة لنيل الريادة اإلقليمية كسوق متعدد األصول االستثمارية.

البيانات المالية

وفي الختام يسعدني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي

أما فيما يتعلق بأداء البورصة المالي لبورصة البحرين في العام ،2019
تبقى الكفاءة التشغيلية أساسية ألوضاع سوق المال اليوم .فقد
حققت بورصة البحرين زيادة طفيفة في إجمالي إيراداتها بنسبة
بـ 2,671,494دينار بحريني في العام  .2018في حين ارتفعت إجمالي
المصروفات بنسبة طفيفة خالل العام من  3,497,470دينار بحريني
في  2018إلى  3,782,196دينار بحريني في  ،2019كما حققت البورصة

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ملك البالد 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 لقوة دفاع البحرين النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المتواصلين للبورصة
وللمنتسبين لها.

عجزا قدره  498,393دينار بحريني في  2019مقارنة ب  393,081دينار

كما يسعدني أن أعبر عن عميق شكري وتقديري لرئيس وأعضاء مجلس

بحريني في .2018

إدارة البورصة على جهودهم في تطوير سوق رأس المال .كما أشكر

وارتفع إجمالي موجودات البورصة إلى  6,051,276دينار بحريني من
أصل  5,692,150دينار بحريني في عام  ،2018في حين بلغ إجمالي
المطلوبات خالل العام  1,350,057دينار بحريني في عام  2019مقارنة
من  5,199,612دينار بحريني بتاريخ  31ديسمبر  2018إلى  4,701,219دينار
بحريني بتاريخ  31ديسمبر .2019

كافة المسئولين والموظفين في البورصة على عملهم الدؤوب
والمتواصل ،داعيًا من العلي القدير أن يوفقنا وإياهم لما فيه خير
البورصة وازدهارها لنتمكن جميعًا من تجسيد رؤية البورصة ورسالتها
وأهدافها واقعًا ملموسًا خالل المرحلة القادمة ،كما أن الشكر
موصول أيضا للشركات المدرجة ومكاتب الوسطاء األعضاء على
تعاونهم ودعمهم للبورصة.

شكر وتقدير
يسعدني أن أعلن عن دخول بورصة البحرين في عام  2019في عامها
الـ( )30وهو ما يمثل اليوبيل اللؤلؤي ،كما يشرفني أن أكون جزءًا من
هذه المؤسسة ومنظومة أسواق رأس المال .منذ بدايتها المتواضعة
لتوفر مجموعة فريدة ومتنوعة من خدمات االدراج والتداول لجميع

خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة البحرين للمقاصة

األطراف ذات العالقة بقطاع سوق رأس المال من خالل أنظمة حديثه
وكفؤة ،وتساهم في زيادة رؤوس األموال من خالل فرص عديدة
ومبتكرة تمت خالل مدة قصيرة من الوقت.
لقد اشتملت هذه المسيرة على عدد من التطورات في السوق ،وبناء

أعضاء اإلدارة التنفيذية

المتمثلة بـ (سوق الجوهرة) تطورت بورصة البحرين بوتيرة متسارعة

أعضاء مجلس اإلدارة

بـ  492,538دينار بحريني في عام  .2018كما انخفضت حقوق الملكية

كلمة الرئيس التنفيذي

 %16.8وبقيمة قدرها  3,120,239دينار بحريني في العام  2019مقارنة

البورصة أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يعد هذا التكريم خير شاهد على البنية التحتية لتقنية المعلومات في

الصلة ،بما في ذلك مصرف البحرين المركزي ،فإننا على ثقة بتبوء بورصة

منظومة متكاملة ألسواق رأس المال ،ومنتجات وخدمات وتقنيات
مبتكرة ،واألهم من ذلك كله ،تبني أفضل الممارسات في مجال
الحوكمة .إنه ومع تضافر الجهود الداعمة من قبل جميع الجهات ذات
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المحتوى اإلداري
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

عبدالكريم أحمد
بوجيري 

مروان خالد طبارة

#

نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في

 27ديسمبر 2016

 6فبراير 2011

رنا إبراهيم فقيهي *

علي يوسف فردان *

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو غير مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في

 6فبراير 2011

 27ديسمبر 2016

المحتوى المالي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي
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نبذة عن بورصة البحرين

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في

 27ديسمبر 2016

 27ديسمبر 2016

دينا إبراهيم األنصاري * 

عبدالرحمن حامد الزياني 

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في

 27ديسمبر 2016

 27ديسمبر 2016

كلمة الرئيس التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

حسان أمين جرار

#

ياسر عبد الجليل الشريفي

#



أعضاء مجلس اإلدارة

#

أعضاء اإلدارة التنفيذية

*

عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة التدقيق والمخاطر
عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

مالحظة :تم تعيين دينا إبراهيم األنصاري كعضو في لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
اعتبارًا من  19مارس  2019لتحل محل سعادة السيد أيمن توفيق المؤيد بعد تقديم استقالته من
مجلس اإلدارة.
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المحتوى اإلداري
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

خليفة بن إبراهيم آل خليفة

نرجس فروخ جمال

محمد خالد حامد

الرئيس التنفيذي (بورصة البحرين)

الرئيس التنفيذي للعمليات

رئيس التدقيق التنفيذي

نائب الرئيس والعضو المنتدب
(شركة البحرين للمقاصة)

المحتوى المالي

عبداهلل جعفر عابدين

عبدالرحمن عبداهلل الشافعي

هاني حسين المنديل

مدير أول للعمليات

مدير أول إدارة المخاطر واإللتزام

مدير أول للعالقات الخارجية

(شركة البحرين للمقاصة)
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نبذة عن بورصة البحرين

مروة فيصل المسقطي

حمد أبوالفتح حسن

مدير إدارة التسويق وتطوير األعمال

مدير إدارة الشؤون اإلدارية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مدير إدارة عمليات التداول

مدير إدارة اإلدراج واإلفصاح

كلمة الرئيس التنفيذي

عبداهلل محمد جناحي

شيخة سمير الزياني

أعضاء مجلس اإلدارة

والموارد البشرية
أعضاء اإلدارة التنفيذية
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المحتوى اإلداري

أداء اﻟﺴﻮق )اﻟﻤﺆﺷﺮ(

ثاني أفضل أداء بين أسواق المال الخليجية

ارتفاع مؤشر البحرين العام بنسبة %20.41
ارتفاع عدد الصفقات بنسبة %7.37

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

18.34%

15%

ﺑﻮرﺻﺔ ﻗﻄﺮ
ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ
ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
)اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗﺪاول

2019

8.19

2018

2016

8.14

المحتوى المالي

10.13

ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز
اﻟﻤ ّ
ﺮﻛﺐ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ
ُ
اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

2017

7.24

-7.90%

1.23%

3.30%

7.19%

7.60%

9.30%

10.06%

ﻣﺆﺷﺮ ام اس ﺳﻲ
أي ﺳﻮاق اﻟﺨﻠﻴﺞ

1,089.28

760.04

823.10

909.81

200

2019

2018

2017

2016

1,610.18

2018

2017

2019

1,337.26

1,331.71

1,220.45

200

2016

400

20.41%

400

600

-

-

ﻣﺆﺷﺮ ام اس ﺳﻲ
أي ﻟﺳﻮاق دون اﻟﻨﺎﺷﺊ

800

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

1,400

600

1,000

1,000

1,600

800

1,200

1,200

1,800

23.70%

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم )ﻧﻘﻄﺔ(

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ )ﻧﻘﻄﺔ(

-10%

0

5%

6

-5%

2

0%

4

10%

8

20%

10

25%

12

30%

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
)ﻣﻠﻴﻮن د.ب(.

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
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مؤشرات األداء في 2019

ارتفاع القيمة السوقية بنسبة %23.62

مؤشرات األداء في 2019

1,157,308,173

1,441,081,638

1,129,826,742

734,391,937

286,406,086

323,832,788

211,338,670

124,453,992

2019

2018

2017

2016

2019

2018

2017

1,164,252

1,316,393

25,052

859,100

19,225

19,440

507,975

10,592

10,000

1,000,000

-

200,000
2019

2018

2017

2016

2019

2018

2017

2016

5,000

400,000

4,704,505

5,858,055

3,000,000

2,997,518

5,000,000

4,592,792

6,000,000

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

2,000,000

1,000,000

2019

2018

2017

2016

-
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تقرير الحوكمة

4,000,000

رسوم البحرين للمقاصة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻜﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

رسوم وعموالت بورصة البحرين
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االستدامة في بورصة البحرين
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أهم المنجزات
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التواصل مع األطراف ذات الصلة

30,000

الوسطاء واألعضاء
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التقرير االستراتيجي

200,000,000

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة
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األوراق المالية واألدوات المتداولة

ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )د.ب(.

1,600,000,000

350,000,000

ﻛﻤﻴﺔ اﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

المحتوى اإلداري

أهم المنجزات

يناير
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

•
•

يونيو

بورصــة البحريــن تعقــد اجتماعهــا النصــف ســنوي
للو ســطا ء
بورصــة البحريــن وشــركة البحريــن للمقاصــة تعتمــدان
الرســوم المحدثــة

•
•

بورصــة البحريــن تعقــد اجتماعهــا النصــف ســنوي
الثالــث للوســطاء
إطــاق شــهادة عالقــات المســتثمرين المعتمــدة
 CIROتحــت مظلــة أكاديميــة االســتثمار

فبراير
•
•
•

•
المحتوى المالي

بورصــة البحريــن تنضــم إلــى مبــادرة األمــم المتحــدة
لألســواق الماليــة المســتدامة
إدراج  8إصدارات ألذونات الخزينة وصكوك التأجير اإلسالمية
قصيرة األجل بقيمة  511مليون دينار بحريني
فــي إطــار تنويــع قنــوات التواصــل مــع جميــع األطــراف
ذات العالقــة ،بورصــة البحريــن تعقــد اجتمــاع الطاولــة
المســتديرة الثانــي للشــركات المدرجــة
بورصــة البحريــن تدعــم برنامــج “متمهــن” التابــع لجمعيــة
المحلليــن المالييــن المعتمديــن

مايو
•

البحريــن للمقاصــة تنضــم لنظــام بنفــت اإللكترونــي
للتحويــات الماليــة
البورصــة تــدرج  10إصــدارات ألذونــات الخزينــة وصكــوك التأجيــر
اإلســامية قصيــرة األجــل بقيمــة  563مليــون دينــار بحرينــي
اعتماد وحدات المزايدة المحدثة
إطــاق خدمــة بحريــن تريــد ( )Bahrain Tradeااللكترونيــة
مــن خــال تدشــين بنــك البحريــن الوطنــي لمنصــة “الوطنــي
للتــداول”
تعريــف المســتفيدات مــن برنامــج االرشــاد الوطنــي للمــرأة
البحرينيــة بمبــادئ االســتثمار بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى
للمــرأة

•
•
•

•

مارس
•

•
•

•

•

•

•
•
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انعقــاد الجولــة الترويجيــة لبورصــة البحريــن وشــركة البحريــن
للمقاصــة بهــدف اســتقطاب صناديــق اســتثمار عالميــة رفيعة
المســتوى بالتزامــن مــع انعقــاد الجولــة الترويجيــة لمنتــدى
 HSBC MENATلــأوراق الماليــة 2019
البحريــن للمقاصــة توقــع اتفاقيــة تعــاون مــع شــركة مركــز
إيــداع األوراق الماليــة
بورصــة البحريــن وتمكيــن توقعــان اتفاقيــة تفاهــم لرفــع
ســقف برنامــج الدعــم لتغطيــة تكاليــف اإلدراج وتعييــن
المكاتــب االستشــارية المعتمــدة فــي ســوق البحريــن
االســتثماري
بورصــة البحريــن تنظــم فعاليــة قــرع الجــرس للمســاواة بيــن
الجنســين فــي بيئــة العمــل كجــزء مــن التزامهــا بمبــادرة
األمــم المتحــدة لألســواق الماليــة المســتدامة
بورصــة البحريــن تشــارك كشــريك داعــم فــي القمــة الســنوية
الثانيــة للمدفوعــات اإللكترونيــة والخدمــات المصرفيــة عبــر
اإلنترنــت
مصــرف البحريــن المركــزي يصــدر قــرار رقــم ( )23لســنة
 2019بإصــدار الئحــة التعامــل فــي األوراق الماليــة عــن طريــق
االقتــراض والبيــع علــى المكشــوف ممــا يســاهم فــي زيــادة
تطويــر القطــاع المالــي فــي مملكــة البحريــن
ســي فايــف ( )C5تســتضيف بورصــة البحريــن ضمــن برنامــج
جلســاتها الحواريــة مــع صنــاع القــرار
إطــاق خدمــة بحريــن تريــد ( )Bahrain Tradeااللكترونيــة مــن
خــال تدشــين المصــرف الخليجــي التجــاري لمنصــة “الخليجــي
للتــداول اإللكترونــي” بقمــة الخدمــات اإللكترونيــة
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إبريل
•

بورصــة البحريــن وجمعيــة عالقــات المســتثمرين بالشــرق
األوســط “ميــرا” تطلقــان أعمــال جمعيــة عالقــات
المســتثمرين فــي مملكــة البحريــن بمشــاركة  6مــن
األعضــاء المؤسســين وهــم شــركة ألمنيــوم البحريــن
(ألبــا) ،والمؤسســة العربيــة المصرفيــة  ،وشــركة البحريــن
لالتصــاالت الســلكية والالســلكية (بتلكــو) ،وشــركة اإلثمــار
القابضــة ،وبنــك البحريــن الوطنــي وســيكو ش.م.ب( .م)

•

بورصــة البحريــن تتــوج كأول مؤسســة شــبه حكوميــة
بالمســتوى الثالــث (متميــز) فــي ملتقــى “ثقــة” الثانــي ألمــن
المعلومــات

•

بورصــة البحريــن تنظــم النســخة الـــ 21مــن تحــدي التــداول
االســتثماري “تريدكويســت” للعــام الدراســي 2019-2018
بمجمــوع جوائــز نقديــة قدرهــا  30,000دينــار

•

بورصــة البحريــن تنظــم الفعاليــة الختاميــة لبرنامــج
المســتثمر الذكــي  2019-2018والــذي اســتهدف 76
مدرســة وأكثــر مــن  5500طالــب مــن طــاب الصــف الرابــع
اإلبتدائــي

مؤشرات األداء في 2019

•

التواصل مع األطراف ذات الصلة

•
•

بورصة البحرين تختتم مشاركتها ضمن فعاليات
“مدينة الشباب ”2030
البورصة تدرج االصدار ( )18لسندات التنمية
الحكومية بقيمة  300مليون دينار

ديسمبر
•
•

•

•

•

بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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تقرير الحوكمة

•

•

بورصــة البحريــن تصــدر ورقــة استشــارية حــول إطــار
المخالفــات اإلداريــة
البورصــة تــدرج االصــدار ( )19لســندات التنميــة
الحكوميــة بقيمــة  185مليــون دينــار

رسوم البحرين للمقاصة

•

بورصة البحرين تنظم فعالية قرع الجرس
بهدف نشر الثقافة المالية
إطــاق النســخة الثانيــة مــن برنامــج المســتثمر الذكــي
بالتعــاون مــع إنجــاز البحريــن

نوفمبر

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

أكتوبر

رسوم وعموالت بورصة البحرين

•

اختتام بورصة البحرين للجولة الترويجية
العالميــة التــي عقــدت فــي لوكســمبورج بمشــاركة 4
شــركات مدرجــة
انعقــاد ورشــة حــول االســتدامة وحلــول عالقــات
الرقميــة
المســتثمرين

•
•

االستدامة في بورصة البحرين

سبتمبر

•

إدراج  6إصــدارات ألذونــات الخزينــة وصكــوك التأجيــر
اإلســامية قصيــرة األجــل بقيمــة  371مليــون دينــار
انعقــاد برنامــج الشــهادة التخصصيــة المعتمــدة فــي
مجــال عالقــات المســتثمرين بالتعــاون مــع جمعيــة
عالقــات المســتثمرين فــي الشــرق األوســط ميــرا
إدراج أولــى الشــركات المتخصصــة فــي مجــال التكنولوجيا
الماليــة فــي ســوق البحريــن
االستثماري  -سبرنكل القابضة ش.م.ب (مقفلة)
تفعيل منصة فواتير للدفع االلكتروني
إطالق برنامج تحدي التداول االستثماري
“تريدكويست” في نسخته الثانية والعشرين
إدراج  10إصــدارات ألذونــات الخزينــة وصكــوك التأجيــر
اإلســامية قصيــرة األجــل بقيمــة  646مليــون دينــار

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

أغسطس

الوسطاء واألعضاء

•

التقرير االستراتيجي

•
•

أهم المنجزات

•

البورصــة تــدرج  15إصــدار ألذونــات الخزينــة وصكــوك
التأجيــر اإلســامية قصيــرة األجــل بقيمــة  982مليــون
دينــار بحرينــي
البحريــن للمقاصــة تصــدر ورقــة استشــارية حــول آليــة
“التســليم مقابــل الدفــع” ()DVP
اطالق فعالية المستثمر الذكي الصيفية
اعتمــاد تكنولوجيــا أمــازون ويــب سيرفيســز ()AWS
الســحابية لتعزيــز األداء واالبتــكار
مؤشــر البحريــن العــام يغلــق بأعلــى ارتفــاع لــه منــذ 9
أعــوام

األوراق المالية واألدوات المتداولة

يوليو
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المحتوى اإلداري

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

التقرير االستراتيجي
المحتوى المالي
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إقليميًا وعالميًا
أهم المنجزات

الجولة الترويجية
فــي إطــار جهودهــا لجــذب المزيــد مــن االســتثمارات العالميــة وتعزيــز
العالقــات بيــن الشــركات المدرجــة والمؤسســات االســتثمارية ،نظمت

مــع منتــدى  HSBC MENATلــأوراق الماليــة  ،2019حيــث اســتعرضت
كل مــن بورصــة البحريــن وشــركة البحريــن للمقاصــة خــال الجولــة
خطــط تطويــر األعمــال الرئيســية والطروحــات المقترحــة للمنتجــات،
وتــم انعقــاد  8اجتماعــات مــع أمنــاء الحفــظ والصناديــق االســتثمارية
العالميــة الرائــدة.
وقــد انعقــدت الجولــة الثانيــة فــي لوكســمبورغ بالتزامــن مــع
منتــدى  ،ALFIوتضمنــت الجولــة  11ممثــا مــن كبــار التنفيذييــن عــن
 4شــركات مدرجــة أي مــا يمثــل مــا مجموعــه  1.8مليــار دينــار مــن

المدرجــة المشــاركة فــي الجولــة الترويجيــة :شــركة البحريــن
لالتصــاالت الســلكية والالســلكية (بتلكــو) ،وشــركة اإلثمــار القابضــة،
وبنــك البحريــن الوطنــي وســيكو ش.م.ب( .م).

االســتثمارية .كمــا تهــدف االســتراتيجية إلــى تحقيــق التــوازن بيــن
محفــزات النمــو االقتصــادي والمبــادئ الشــاملة فــي رؤيــة مملكــة
البحريــن االقتصاديــة  2030التــي تضــم :االســتدامة والعدالــة

رسوم وعموالت بورصة البحرين

مصلحــة تبــوء البورصةالريــادة اإلقليميــة كســوق متعــدد األصــول

ممثلــي مــدراء صناديــق االســتثمار .وتضمنــت قائمــة الشــركات

االستدامة في بورصة البحرين

تهــدف االســتراتيجية لتحقيــق سلســلة مــن اإلنجــازات تصــب فــي

التواصل مع األطراف ذات الصلة

البحريــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة والتــي تمتــد للعــام  ،2020حيــث

التقرير االستراتيجي

الجــوالت الترويجيــة فــي دبــي ،باإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتزامــن

الوسطاء واألعضاء

بورصــة البحريــن جولتيــن ترويجيتيــن خــال العــام ،حيــث عُ قــدت أولى

القيمــة الســوقية ،حيــث عقــدوا أكثــر مــن  30اجتماعــً مــع  9مــن
فــي عــام  ،2016تــم اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية الخمســية لبورصــة

األوراق المالية واألدوات المتداولة

توسيع قاعدة المستثمرين

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

وتتمحور استراتيجية بورصة
البحريــن حــول  5أهــداف
رئيســية تشــمل :توســيع
قاعدة المســتثمرين إقليمي ًا
وعالميــ ًا ،وإتاحــة الفــرص
االســتثمارية الهادفــة إلــى
تســهيل وصــول المصدريــن
والمستثمرين للسوق ،ونشر
وتعزيــز الوعــي االســتثماري،
وتعزيز الكفاءة التش ــغيلية،
وتنميــة المهــارات.

مؤشرات األداء في 2019

التقرير االستراتيجي

والتنافســية.
وتتمحــور اســتراتيجية بورصــة البحريــن حــول  5أهــداف رئيســية
الفــرص االســتثمارية الهادفــة إلــى تســهيل وصــول المصدريــن
والمســتثمرين للســوق ،ونشــر وتعزيــز الوعــي االســتثماري ،وتعزيــز
الكفــاءة التشــغيلية ،وتنميــة المهــارات.

تقرير الحوكمة

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

بورصة البحرين  -التــقــريــر الســـنوي 2019

رسوم البحرين للمقاصة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

تشــمل :توســيع قاعــدة المســتثمرين إقليميــً وعالميــً ،وإتاحــة
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المحتوى اإلداري

التقرير االستراتيجي

(تتمـــة)

مذكرات التفاهم
وقعــت شــركة البحريــن للمقاصــة ،الشــركة التابعــة والمملوكــة
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

بالكامــل لبورصــة البحريــن فــي مــارس  2019اتفاقيــة تعــاون مــع
شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة (إيــداع) بهــدف تعزيــز التعــاون
الثنائــي فيمــا يتعلــق بعمليــات اإلدراج المزدوجــة لــأوراق الماليــة فــي
األســواق الماليــة الســعودية والبحرينيــة ،حيــث تســاهم االتفاقيــة
فــي تقويــة أواصــر التعــاون بيــن الشــركتين وبالتالــي تســهيل وصــول
فعــال يخــدم كال الســوقين.
المســتثمرين مــن خــال تأســيس ثنائــي َ
وفــي إطــار تطويــر برنامــج الدعــم المقــدم للشــركات الراغبــة فــي
االدراج فــي ســوق البحريــن االســتثماري ،وقعــت كل مــن بورصــة
البحريــن وصنــدوق العمــل (تمكيــن) مذكــرة تفاهــم لرفــع ســقف
برنامــج الدعــم المقــدم والمخصــص للشــركات الراغبــة فــي اإلدراج
فــي ســوق البحريــن االســتثماري.

إتاحة الفرص االستثمارية الهادفة
إلى تسهيل وصول المصدرين
والمستثمرين للسوق

المحتوى المالي

إدراجات سوق البحرين االستثماري
تــم خــال العــام  2019إدراج أولــى الشــركات المتخصصــة فــي مجال
التكنولوجيــا الماليــة فــي ســوق البحريــن االســتثماري  -ســبرنكل
القابضــة ش.م.ب (مقفلــة) تحــت رمــز التــداول .SPKL
إدراجات أدوات الدين
تــم خــال  2019إدراج عــدد ( )2مــن الســندات والصكــوك بقيمــة
إجماليــة تبلــغ  2.68مليــار د.ب .مقارنــة بـــ  4إدراجــات فــي العــام
الماضــي ،كمــا تــم تســجيل إدراج  76مــن أذونــات الخزينــة فــي العــام
 2019بقيمــة إجماليــة قدرهــا  2.27مليــار د.ب.مقارنــة ب 42إدراجــا
جديــدا ألذونــات الخزينــة فــي العــام الماضــي.
االقتراض والبيع على المكشوف
أصــدر مصــرف البحريــن المركــزي قــرار رقــم ( )23لســنة 2019
بإصــدار الئحــة التعامــل فــي األوراق الماليــة عــن طريــق االقتــراض
والبيــع علــى المكشــوف ،حيــث يشــكل القــرار إنجــازًا نوعيــً فــي
تاريــخ أســواق المــال ،حيــث إنــه مــن المتوقــع أن يســاهم طــرح هــذه
الخدمــة فــي أســواق المــال فــي تعزيــز ســيولة الســوق وجــذب
عــدد كبيــر مــن المســتثمرين عالميــً باإلضافــة إلــى وضــع الخطــوات
األساســية األولــى فــي ترقيــة الســوق إلــى مصــاف األســواق الناشــئة.
وتتضمــن الخطــوة القادمــة إصــدار بورصــة البحريــن وشــركة البحريــن
للمقاصــة للوائــح والتعليمــات ووضــع الضوابــط واإلجــراءات المتعلقــة
بالتعامــل فــي األوراق الماليــة عــن طريــق اإلقــراض واالقتــراض والبيــع
علــى المكشــوف وفقــً ألحــكام هــذه الالئحــة.
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مؤشرات األداء في 2019
أهم المنجزات

مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة
أعلنــت بورصــة البحريــن فــي فبرايــر  2019عــن انضمامهــا كشــريك

األوراق المالية واألدوات المتداولة

نشر وتعزيز الوعي االستثماري

لمبــادرة األمــم المتحــدة لألســواق الماليــة المســتدامة والتــي تهــدف
إلــى تعزيــز مســتوى االســتدامة حيــث تهــدف هــذه المبــادرة إلــى نشــر
سلســلة مــن مبــادرات االســتدامة االســتراتيجية وتعزيــز الشــفافية
التقرير االستراتيجي

بورصــة البحريــن والشــركات المدرجــة فــي الســوق والجهــات األخــرى
ذات العالقــة .وتعــد مبــادرة األمــم المتحــدة لألســواق الماليــة
المســتدامة مبــادرة تقــوم علــى تشــجيع البورصــات بالتعــاون مــع
المســتثمرين ومنظمــي ســوق رأس المــال والشــركات لتبنــي معاييــر
التنميــة المســتدامة مــن خــال أركانهــا الثالثــة :البيئيــة واالجتماعيــة

يعــد نشــر وتعزيــز الوعــي االســتثماري جــزءا مهمــً مــن اســتراتيجية
بورصــة البحريــن ،حيــث أقيمــت هــذا العــام النســخة الـــ 22مــن برنامــج

للمســاواة بيــن الجنســين فــي بيئــة العمــل بهــدف لتعزيــز الوعــي

تحــدي التــداول االســتثماري “تريدكويــت” والــذي يســتهدف طلبــة

فــي مجــاالت تمكيــن المــرأة اقتصاديــً وفــرص دعــم المســاواة

المــدارس الثانويــة والجامعــات ،فــي حيــن انطلقــت مؤخــرا النســخة

بيــن الجنســين فــي القطــاع الخــاص بهــدف تحســين ممارســات

الثانيــة مــن برنامــج المســتثمر الذكــي الــذي تقيمــه البورصــة بالتعــاون

االســتدامة .وتشــجع الفعاليــة المشــاركين فيهــا علــى االلتــزام
بتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين فــي أســواق رأس المــال ،حيــث
جمعــت الفعاليــة كبــار التنفيذييــن فــي أســواق المــال لمشــاركة
تجاربهــم ومقترحاتهــم مــع قــادة المســتقبل.

ملتزمــة بتأميــن فــرص متســاوية عبــر لجنــة تكافــؤ الفــرص التــي
يدعمهــا المجلــس األعلــى للمــرأة .أمــا علــى الصعيــد العالمــي فــإن
بورصــة البحريــن ملتزمــة بمبــادرة األمــم المتحــدة لألســواق الماليــة
المســتدامة والتــي تمثــل المســاواة بيــن الجنســين فيهــا عنصــرًا
محوريــً .باإلضافــة لذلــك ،وتحــت مظلــة االســتدامة ،عقــدت بورصــة
البحريــن – ممثلــة بجمعيــة عالقــات المســتثمرين للشــرق األوســط

للعامــة والشــهادات االحترافيــة المتعلقــة بأســواق المــال تحــت
مظلــة أكاديميــة االســتثمار  ،حيــث قدمــت األكاديميــة التدريــب
المهنــي حــول كل مــا يتعلــق بأســواق المــال ألكثــر مــن  600مهنــي.
ولتســليط الضــوء علــى اإلنجــازات المحققــة فــي مجــال نشــر وتعزيــز
الوعــي االســتثماري ،عقــدت بورصــة البحريــن فعاليــة قــرع الجــرس
بهــدف نشــر الثقافــة الماليــة كجــزء مــن مشــاركتها فــي فعاليــة
األســبوع العالمــي للمســتثمر والــذي تنظمــه المنظمــة الدوليــة
لهيئــات أســواق المــال ( )IOSCOواتحــاد البورصــات العالميــة (.)WFE

والحوكمــة واالســتدامة فــي تلبيــة تطلعــات المســتثمرين حــول
الشــركات المدرجــة فــي بورصــة البحريــن.

تقرير الحوكمة

بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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رسوم البحرين للمقاصة

أهميــة الشــفافية واإلفصــاح حــول القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة

والماليــة  BIBFللعــام الثانــي علــى التوالــي مختلــف الــدورات التدريبيــة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

(ميــرا فــرع البحريــن) – ورشــة حــول االســتدامة لتســليط الضــوء علــى

البحريــن بالتعــاون مــع معهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة
رسوم وعموالت بورصة البحرين

قدمــا بتطويــر االســتدامة فــإن البورصــة وعلــى الصعيــد المحلــي

فــي  79مدرســة خــال ســنته األولــى .باإلضافــة لذلــك ،توفــر بورصــة

االستدامة في بورصة البحرين

وانطالقــً مــن أهميــة تمكيــن المــرأة اقتصاديــً ودوره فــي المضــي

مــع إنجــاز البحريــن ليشــمل  6291طالبــا مــن طلبــة المرحلــة االبتدائيــة

التواصل مع األطراف ذات الصلة

المتحــدة لألســواق الماليــة المســتدامة بتنظيــم فعالية قــرع الجرس

نشر وتعزيز الوعي االستثماري
الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

والحوكمــة .وقامــت البورصــة كجــزء مــن التزامهــا بمبــادرة األمــم

الوسطاء واألعضاء

واإلفصــاح عــن معلومــات ومعاييــر االســتدامة علــى مســتوى
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المحتوى اإلداري

التقرير االستراتيجي

(تتمـــة)

مبادرات التحول الرقمي
ّ
شــكلت بورصــة البحريــن فريقــً داخليــً للتحــول الرقمــي بهــدف
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

تقليــص الفجــوة بيــن العالميــن المــادي والرقمــي مــن خــال حصــر
العمليــات التــي تتطلــب التطويــر والتشــغيل اآللــي .وتتمحــور
المبــادرات المقدمــة مــن قبــل فريــق التحــول الرقمــي حــول الجوانــب
المختصــة ببيئــة العمــل ،والجوانــب الماليــة واإلجــراءات فــي بورصــة
البحريــن مــع ضمــان قابليــة توســع هــذه الجوانــب وفعاليتهــا مــن
ناحيــة الكلفــة وتوفيرهــا لألمــن المعلوماتــي علــى جميــع األصعــدة،
مــا يصــب فــي مصلحــة تحقيــق السالســة فــي ســير العمليــات
وتعزيــز تجربــة المســتخدمين وجميــع الجهــات ذات الصلــة.
إنشــاء جمعيــة عالقــات المســتثمرين بالشــرق األوســط «ميــرا» -
فــرع البحريــن
أطلقــت بورصــة البحريــن فــي إبريــل  2019أعمــال جمعيــة عالقــات
المســتثمرين فــي البحريــن بهــدف تعزيــز مهنــة عالقــات المســتثمرين
فــي مملكــة البحريــن بالتعــاون مــع  6مــن األعضــاء المؤسســين

المحتوى المالي

حيــث تضــم قائمــة األعضــاء المؤسســين كال مــن شــركة ألمنيــوم
البحريــن (ألبــا) ،والمؤسســة العربيــة المصرفيــة ،وشــركة البحريــن
لالتصــاالت الســلكية والالســلكية (بتلكــو) ،وشــركة اإلثمــار القابضــة،

لقــد اســتثمرنا فــي أحــدث المنصــات لتســهيل عمليــة وصــول
المســتثمرين للســوق والتــداول بشــكل مباشــر فــي بورصــة البحريــن،
األمــر الــذي يهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى خلــق شــبكة أوســع
مــن المتعامليــن فــي الســوق وزيــادة عمــق مســتويات الســيولة
فيــه ،حيــث تعــد منصــة بحريــن ( )Bahrain Tradeتريــد واحــدة مــن
المبــادرات التكنولوجيــة المصممــة لتســهيل عمليــة تنفيــذ تــداوالت
المســتثمرين .حتــى اآلن ،شــهد هــذا العــام تدشــين المصــرف

وبنــك البحريــن الوطنــي وســيكو ش.م.ب( .م) .وتعــد عالقــات

الخليجــي التجــاري لمنصــة (الخليجــي للتــداول اإللكترونــي) وتدشــين

المســتثمرين مــن أهــم المهــام االعتبــارات للشــركات المدرجــة األمــر

منصــة بنــك البحريــن الوطنــي (الوطنــي للتــداول) حيــث تســاهم

الــذي يؤكــد علــى ضــرورة توافرهــا تحقيقــً للشــفافية وبنــاء الثقــة.

المنصتــان فــي إثــراء تجربــة العمــاء فــي التــداول.

كذلــك أعلنــت جمعيــة عالقــات المســتثمرين بالشــرق األوســط «ميــرا»
– فــرع البحريــن عــن إطــاق برنامــج الشــهادة التخصصيــة المعتمــدة
فــي مجــال عالقــات المســتثمرين ( )CIROفــي مملكــة البحريــن تحــت
مظلــة أكاديميــة االســتثمار وبالتعــاون مــع معهــد البحرين للدراســات
المصرفيــة والماليــة ( ،)BIBFحيــث انعقــد البرنامــج فــي ديســمبر
 2019متضمنــا  11طالبــا وطالبــة فــي دفعتــه األولــى .باإلضافــة
إلــى ذلــك فقــد تــم عقــد ورشــة لتســليط الضــوء حــول االســتدامة
وحلــول عالقــات المســتثمرين الرقميــة وأهميــة التواصــل الفعــال مــع
المســتثمرين والجهــات ذات الصلــة.

تعزيز الكفاءة التشغيلية
تلتــزم بورصــة البحريــن بتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية فــي مختلــف
المبــادرات التــي تطلقهــا البورصــة والتــي تتضمــن مبــادرات التحــول
الرقمــي ،وإطــاق منصــة بحريــن تريــد ( ، )Bahrain Tradeوالتحــول
للخدمــات الســحابية ،وتطويــر نظــم أمــن المعلومــات وتطبيــق
وحــدات المزايــدة المحدثــة.
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مؤشرات األداء في 2019
األوراق المالية واألدوات المتداولة

أهم المنجزات

الخدمات السحابية

خدمــات أمــازون ويــب سيرفيســز للحوســبة الســحابية .وتضمنــت
أولــى مراحــل التحــول لخدمــات التكنولوجيــا الســحابية نقــل حلــول
التعافــي مــن الكــوارث واســتعاده القــدرة علــى العمــل بعــد األعطــال
إلــى التخزيــن الســحابي ،مــع وجــود خطــط لتبنــي خدمــة متطــورة
خدمــات أمــازون ويــب سيرفيســز للحوســبة الســحابية بمســتوى عــال
عالميــا فــي تزويــد الخدمــات الســحابية ،األمــر الــذي سيســاهم فــي
تطويــر األداء وتقليــل تكاليــف التشــغيل الخاصــة بالبورصــة.
جائزة األمن المعلوماتي

فــي التعامــات الماليــة اإللكترونيــة لالنضمــام إلــى نظــام بنفــت
االلكترونــي للتحويــات الماليــة (فواتيــر) إلتاحــة إمكانيــة دفــع
المســتثمرين والوســطاء وأمنــاء الحفــظ والمصدريــن لجميــع
الرســوم والعمــوالت الخاصــة بالخدمــات التــي توفرهــا شــركة
البحريــن للمقاصــة بطريقــة ســهلة وســريعة .ويعــد تدشــين نظــام
(فواتيــر) جــزءًا مــن جهــود شــركة البحريــن للمقاصــة لتســهيل
وتبســيط عمليــة التســوية وجعلهــا أكثــر سالســة وفاعليــة لجميــع

بورصــة البحريــن ممــا تــوّ ج البورصــة كأول مؤسســة شــبه حكوميــة

الشــركة الراميــة إلــى تبنــي أحــدث التقنيــات بهــدف تقليــل الوقــت

بالمســتوى الثالــث (متميــز) فــي ملتقــى «ثقــة» الثانــي ألمــن

والجهــد المطلــوب إلتمــام عمليــة الدفــع والتســوية.

بورصــة البحريــن فــي حمايــة بُنيتهــا التحتيــة لتقنيــة المعلومــات
وذلــك بعــد نجاحهــا فــي اســتكمال المســتوى الثالــث مــن برنامــج
ثقــة ألمــن المعلومــات ،والــذي يهــدف إلــى تعزيــز الوعــي بثقافــة
أمــن المعلومــات وممارســات الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة.
وقــد تضمنــت متطلبــات البرنامــج مرحلــة تطبيــق للعمليــات
وتقييــم ذاتــي ،ثــم تدقيــق مــن قبــل هيئــة المعلومــات والحكومــة

األمــن المعلوماتــي.

و 0.001دوالر أمريكــي) ،باســتثناء أدوات الديــن وأذونــات الخزينــة،
تماشــيًا مــع أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال .وقــد تم
تصميــم وحــدات المزايــدة المحدثــة لتقليــل مخاطــر المســتثمرين
فــي حالــة انخفــاض األســعار والحــد مــن اضطرابــات الســوق بشــكل
مفــرط .كمــا وتهــدف وحــدات المزايــدة المحدثــة إلــى تنشــيط أســعار
الشــركات ذات القيمــة الســوقية المنخفضــة ممــا يســاعد فــي
تحفيــز المســتثمرين نتيجــة للفروقــات البســيطة فــي أســعار الســوق،
حيــث ســيتمكن المســتثمرون مــن تقديــم طلبــات البيــع أو الشــراء
بوحــدات أصغــر األمــر الــذي ســيمكنهم مــن التخفيــف مــن حــدة
المخاطــر .وبتحديــث وحــدات المزايــدة فــإن أســعار األدوات الماليــة
البحريــن ســتحدد بدقــة أكبــر.

بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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تقرير الحوكمة

(باســتثناء أدوات الديــن وأذونــات الخزينــة) المتداولــة فــي بورصــة

رسوم البحرين للمقاصة

بالمحافظــة علــى أعلــى مســتويات الجــودة فيمــا يتعلــق بمعاييــر

لتوحيــد جميــع فئــات األدوات الماليــة عنــد ســعر ( 0.001د.ب.

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

اإللكترونيــة لضمــان االلتــزام ،األمــر الــذي يؤكــد التــزام البورصــة

شــهد هــذا العــام اعتمادوحــدات المزايــدة المحدثــة والتــي تهــدف

االستدامة في بورصة البحرين

المعلومــات .ويعــد هــذا التكريــم رفيــع المســتوى تقديــرًا لتميــز

اعتماد وحدات المزايدة المحدثة

رسوم وعموالت بورصة البحرين

تــم خــال العــام تقييــم البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات فــي

األطــراف ذات الصلــة وهــو األمــر الــذي يتماشــى مــع اســتراتيجية

التواصل مع األطراف ذات الصلة

مــن التوافــر واألمــن المعلوماتــي والتــي تقدمهــا الشــركة الرائــدة

تعاونــت شــركة البحريــن للمقاصــة مــع بنفــت الشــركة الرائــدة
الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

لتحليــل المعلومــات وتطويــر خدمــات تــداول ذكيــة ومبتكــرة .وتمتــاز

خدمة فواتير

الوسطاء واألعضاء

التقرير االستراتيجي

شــهد هــذا العــام إعــان بورصــة البحريــن عــن تحولهــا لنظــام
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المحتوى اإلداري

التقرير االستراتيجي

(تتمـــة)

وكجــزء مــن عادتنــا الســنوية
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

فإننــا نحتفــي بالموظفيــن
ذوي ســنوات الخدمة الطويلة
فــي بورصــة البحريــن وشــركة
البحريــن للمقاصــة مــن خــال
حفــل تكريمــي للموظفيــن
ممــن قضــوا خمــس وعشــر
وخمســة عشــر وعشــرون عامًا

المحتوى المالي

مــن العمــل.

تنمية المهارات
تعــي بورصــة البحريــن أن القــوى العاملــة هــي حجــر األســاس لنجــاح
ونمــو أي مؤسســة ،وتحقيــق بيئــة عمــل تتمركــز علــى المهنيــة
والتنــوع والتطــور المهنــي المســتمر فــي إطــار متطلبات الســوق .وقد
تركــز االهتمــام خــال العــام علــى تعزيــز نظــام المــوارد البشــرية،
متيحــً لموظفينــا مزايــا متقدمــة فــي برامــج االدخــار المقدمــة،
وداعمــً لتطويــر المهــارات عبــر تقديــم الــورش التدريبيــة والشــهادات
االحترافيــة والدراســة المتواصلــة الحتياجــات التدريــب .إننــا نقــوم
بتقييــم مســتمر لتنافســية موظفينــا لتحديــد وســد الفجــوات
عبــر توفيــر التدريــب والتطويــر المهنــي المطلــوب .باإلضافــة لذلــك،
وكجــزء مــن عادتنــا الســنوية فإننــا نحتفــي بالموظفيــن ذوي ســنوات
الخدمــة الطويلــة فــي بورصــة البحريــن وشــركة البحريــن للمقاصــة
مــن خــال حفــل تكريمــي للموظفيــن ممــن قضــوا خمــس وعشــر
وخمســة عشــر وعشــرون عامــً مــن العمــل.

كمــا تــم خــال هــذا العــام تدريــب خمســة مــن طــاب الجامعــات
كجــزء مــن البرنامــج الســنوي للتدريــب الصيفــي والــذي يتيــح لطــاب
الجامعــات فرصــة الحصــول علــى تدريــب شــامل لدعــم تعليمهــم
ولتطويــر خبرتهــم فــي المجــال العملــي .يأتــي هــذا البرنامــج ضمــن
اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة التــي تنتهجهــا بورصــة البحريــن
وشــركة البحريــن للمقاصــة.
وقــد شــارك موظفونــا خــال العــام فــي أكثــر مــن  97برنامجــً تدريبيا
محليــً وإقليميــً وعالميًا.
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مؤشرات األداء في 2019

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

شركة البحرين للمقاصة

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة
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تقرير الحوكمة

%33

%0

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

نسبة اإلناث في المواقع اإلدارية

رسوم وعموالت بورصة البحرين

%25

6

3

رسوم البحرين للمقاصة

بورصة البحرين

عدد المؤتمرات التي حضرها الموظفون

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

%33.3

شركة البحرين للمقاصة

االستدامة في بورصة البحرين

نسبة القوى العاملة الشابة

بورصة البحرين

التواصل مع األطراف ذات الصلة

%38.5

%50

95

2

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

نسبة الموظفات اإلناث

برنامجًا تدريبيا للكوادر العاملة

الوسطاء واألعضاء

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

التقرير االستراتيجي

%98.2

%100

%36.3

%16.6

األوراق المالية واألدوات المتداولة

نسبة البحرنة

أهم المنجزات

نسبة اإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين  20و  30عاما
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المحتوى اإلداري

التقرير االستراتيجي

(تتمـــة)

عدد الموظفين وفقا للشركة:

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

العدد االجمالي
للموظفين

69

شركة البحرين
للمقاصة

بورصة البحرين

12

57

عدد الموظفات
اإلناث

28

شركة البحرين
للمقاصة

بورصة البحرين

6

22

تشير االحصائيات المبينة أعاله إلى اهتمام البورصة بتوظيف الكوادر الشابة حيث تبلغ نسبة الكوادر
العاملة الشابة (أقل من  30عاما) في بورصة البحرين  %33.3من مجموع الكوادر العاملة ،ونسبة  %25في
شركة البحرين للمقاصة من الفئة العمرية ذاتها.

المحتوى المالي

اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
2%

>50

9%
2%

41-50

11%
21%

31-40

21%
14%

0%

21%
0%

5%

5%
10%

10%
15%

15%
20%

20%

21-30
25%

25%

اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
8%
17%
33%
17%
8%
17%
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41-50

31-40

21-30

مؤشرات األداء في 2019

التواصل مع األطراف ذات الصلة

تعقــد بورصــة البحريــن اجتماعــات نصــف ســنوية مــع الوســطاء
إلعــام األعضــاء بآخــر المســتجدات والخطــط والتطــورات .باإلضافــة
لذلــك فإنــه يتــم إخــراط األعضــاء فــي األوراق االستشــارية التــي
تصدرهــا البورصــة ســعيًا منهــا للحصــول علــى آرائهــم حــول
المواضيــع األساســية فــي قطــاع رأس المــال.

الموظفون

اســتبيانات رضــى الموظفيــن ،الــورش التدريبيــة ،الفعاليــات
المؤسســية ،تكريــم الموظفيــن ذوي ســنوات الخدمــة الطويلــة،
ونظــام الشــبكة الداخليــة للمــوارد البشــرية.

الــورش التوعويــة ،وبرامــج نشــر الوعــي عبــر أكاديميــة االســتثمار
وقنــوات التواصــل االجتماعــي والموقــع االلكترونــي ومطبوعــة دليــل
المســتثمرين وتطبيــق األجهــزة المحمولــة.

اإلعالم
تتواصــل بورصــة البحريــن مــع الصحفييــن واإلعالمييــن عبــر قنــوات
تواصــل مختلفــة بشــكل دوري.
قنوات التواصل:
األخبــار الصحفيــة ،تقاريــر التــداول الفصليــة ،تقاريــر التــداول اليوميــة
واالســبوعية ،المقابــات ،تقاريــر قيــادة الفكــر ،المؤتمــرات الصحفيــة،
الموقــع االلكترونــي ،قنــوات التواصــل االجتماعيــة ،التغطيــات
التلفزيونيــة.

مزودي معلومات السوق

إشعارات السوق ،أخبار الشركات ،الموقع االلكتروني.
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تقرير الحوكمة

قنوات التواصل:

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

تتواصــل بورصــة البحريــن بشــكل دائــم مــع مــزودي المعلومــات
المرخصيــن ممــن يســمح لهــم بنشــر وتوزيــع معلومــات الســوق
وفقــا التفاقيــة ترخيــص المعلومــات ،حيــث تهــدف بورصــة البحريــن
لتوفيــر أعلــى مســتويات الشــفافية لجميــع مــزودي المعلومــات
المشــاركين.

رسوم البحرين للمقاصة

قنوات التواصل:

قنوات التواصل:

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

تعــي بورصــة البحريــن أن القــوى العاملــة هــي حجــر األســاس لنجــاح
ونمــو أي مؤسســة ،ولــذا فإنهــا تولــي أهميــة بالغــة لبرامــج تقديــر
ومكافــأة الموظفيــن وبنــاء القــدرات ،العدالــة وسياســات الفــرص
المتســاوية ،وتطويــر قنــوات التواصــل مــع اإلدارة.

تعقــد بورصــة البحريــن فعاليــات مختلفــة وورش تدريبيــة كمــا تديــر
مجموعــة مــن برامــج التوعيــة الماليــة (االحترافيــة وغيــر االحترافيــة)
لدعــم االســتثمار فــي األوراق الماليــة وجــذب فئــة المســتثمرين
األفــراد للتــداول فــي الســوق.

االستدامة في بورصة البحرين

الحــوار المفتــوح ،مجموعــات العمــل المتخصصــة فــي قطــاع رأس
المــال  ،األوراق االستشــارية ،االجتماعــات النصــف ســنوية مــع األعضــاء،
والــورش والفعاليــات المنعقــدة.

المجتمع:

رسوم وعموالت بورصة البحرين

قنوات التواصل:

القوانيــن ،الحــوار المفتــوح ،الجــوالت الترويجيــة ،اصــدار األوراق
االستشــارية ،طاولــة الحــوار المفتــوح مــع الرئيــس التنفيــذي ،فعاليــة
قــرع الجــرس ،الــورش والــدورات ،االجتماعــات الســنوية العموميــة.
التواصل مع األطراف ذات الصلة

األعضاء

قنوات التواصل:

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

الحــوار المفتــوح ،الــورش التوعويــة ،الجــوالت الترويجيــة ،المؤتمــرات
وجلســات الحــوار ،تقاريــر التــداول الفصليــة ،مطبوعــة دليــل
المســتثمرين ،تطبيــق األجهــزة المحمولــة.

تتواصــل بورصــة البحريــن مــع جميــع الشــركات المدرجــة عبــر منابــر
فعالــة للحــوار مــن أجــل تعزيــز أداء وفاعليــة الســوق باإلضافــة إلــى
تطويــر البيئــة التشــريعية وتبنــي أفضــل الممارســات العالميــة.

الوسطاء واألعضاء

قنوات التواصل:

الشركات المدرجة
التقرير االستراتيجي

تتواصــل بورصــة البحريــن مــع المســتثمرين الحالييــن والمســتثمرين
الراغبيــن باالســتثمار فــي الســوق والجهــات ذات الصلــة عبــر وســائل
تواصــل مختلفــة للمســاعدة فــي جــذب مســتثمرين جــدد إلــى
الســوق.

األوراق المالية واألدوات المتداولة

المستثمرون

أهم المنجزات

إننــا نولــي التواصــل الفعــال مــع كافــة األطــراف ذات الصلــة اهتمامــا كبيــرًا ،ممــا يتيــح لنــا اتخــاذ قــرارات مدروســة علــى الصعيديــن التشــغيلي
والتنظيمــي ،وبنــاء الشــراكات وتعزيــز الشــفافية فــي الســوق ،حيــث نقــوم بالتواصــل مــع األطــراف ذات الصلــة عبــر منصــات وقنــوات تواصــل
مختلفــة ،آخذيــن مقترحاتهــم وآرائهــم بعيــن االعتبــار مــن أجــل ضمــان مســاهمة هــذه القــرارات فــي المصلحــة العامــة لجميــع األطــراف
المعنيــة .وتضــم قائمــة األطــراف ذات الصلــة ك ً
ال مــن :المســتثمرين والشــركات المدرجــة واألعضــاء والمجتمــع والموظفيــن واإلعــام
ومــزودي معلومــات الســوق.
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المحتوى اإلداري

االستدامة في بورصة البحرين

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

رحلة االستدامة

رسالتنا  -االستدامة

تلعــب أســواق رأس المــال دورًا محوريــً فــي صياغــة االقتصــاد
العالمــي ،حيــث تحــرص بورصــة البحريــن علــى أهميــة تطبيــق
المعاييــر والممارســات البيئيــة واالجتماعيــة ومعاييــر الحوكمــة فــي
عملياتنــا التشــغيلية اليوميــة ســعيًا لتحقيــق النمــو المســتدام وتلبيــة
لتطلعــات األطــراف ذات الصلــة.

تضــم أجنــدة أعمــال بورصــة البحريــن المتعلقــة باالســتدامة تركيــزًا
علــى أربعــة جوانــب متعلقــة بقيمنــا وعملياتنــا التشــغيلية الرئيســية.
وتشــتمل الجوانــب التاليــة علــى األهــداف العامــة التــي تهــدف بورصة
البحريــن إلــى تحقيقهــا لزيــادة تعزيــز اســتراتيجية االســتدامة:

أبرز األحداث

فبراير

2019

مارس

2019

المحتوى المالي

سبتمبر

2019
سبتمبر

2019
جائزة «ثقة»
– المستوى
الثالث
حصول البحرين
على المركز
الثاني خليجيًا في
أهداف التنمية
المستدامة
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تحفيــز الشــركات المدرجــة وبشــكل تطوعــي علــى
إعــداد تقاريــر االســتدامة وفــق المعاييــر البيئيــة
واالجتماعيــة والحوكمــة

توقيــع بورصــة البحريــن لمبــادرة االلتــزام
التطوعــي لتعزيــز مبــادرات االســتدامة فــي
األداء والشــفافية فــي أســواق رأس المــال

إبــراز المبــادرات المتعلقــة بتبنــي أفضــل الممارســات
البيئيــة واالجتماعيــة ومعاييــر الحوكمــة للمســتثمرين
محليــً وعالميــً ومحللــي جانبــي البيــع والشــراء

تنظيــم بورصــة البحريــن لفعاليــة قــرع
الجــرس كجــزء مــن التزامنــا بمبــادرة األمــم
المتحــدة لألســواق الماليــة المســتدامة

تشــجيع محللــي جانــب البيــع إلدراج معلومــات
االســتدامة (البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة) فــي
بحوثهــم لمســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ قراراتهم
وفــق معاييــر االســتدامة

تنظيــم بورصــة البحريــن لورشــة عمــل
حــول االســتدامة للشــركات المدرجــة
وتعزيــز الوعــي بأهميــة الشــفافية
واإلفصــاح عــن معلومــات ومعاييــر
ا ال ســتد ا مة

المســاهمة فــي رؤيــة بورصــة البحريــن للمســتقبل
المســتدام ودعــم أجنــدة التنميــة فــي المملكــة

تشجيع االستدامة

تنظيــم بورصــة البحريــن الجتماعــات
تعريفيــة مــع  6مــن الشــركات المدرجــة
والتــي تمثــل مجتمعــة مــا نســبته
 %31.21مــن القيمــة الســوقية حــول
االســتدامة والمعاييــر والممارســات البيئيــة
واالجتماعيــة ومعاييــر الحوكمــة

تؤمــن بورصــة البحريــن إيمانــً راســخًا بأهميــة منهــاج الوعــي
المجتمعــي والمســتدام ،حيــث تهــدف لنشــر أهــم مواضيــع
الممارســات النموذجيــة فــي القطــاع .وفــي ضــوء ذلــك ،فقــد قدمت
 Sustainability Excellenceالشــركة اإلقليميــة المتخصصــة فــي
االســتدامة (البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة) كلمــة فــي فعاليــة
االســتدامة وتطبيــق المعاييــر (البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة) فــي
ســبتمبر  2019حيــث كانــت الفعاليــة مفتوحــة لمشــاركة جميــع
الشــركات المدرجــة.

تتويــج بورصــة البحريــن كأول مؤسســة
شــبه حكوميــة بالمســتوى الثالــث ضمــن
ملتقــى «ثقــة» ألمــن المعلومــات 2019

وفــي إطــار التزامنــا بغــرس معاييــر االســتدامة ،فــإن نهجنا المســتدام
مبنــي علــى األطــر (البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة) ممــا يتماشــى
مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة:

حصلــت البحريــن علــى المركــز الثانــي
خليجيــً فــي تطبيــق أهــداف التنميــة
ا لمســتد ا مة
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G

S

E

إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

مؤشرات األداء في 2019

G

اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

بصمتنــا البيئيــة عبــر مجموعــة مــن المبــادرات الراميــة إلــى إدارة
اســتهالك الطاقــة والميــاه ،انبعاثــات الغــاف الجــوي ،والنفايــات

حيــث تــم تقليــص مســاحة المكاتــب رغــم زيــادة عــدد الموظفيــن،
مــن دون أن يؤثــر ذلــك علــى بيئــة العمــل ،كمــا إننــا فــي طــور التحــول
الرقمــي للعمليــات مــن أجــل تقليــل المخلفــات الورقيــة وزيــادة
الفاعليــة واألمــان ،األمــر الــذي حقــق تأثيــرًا إيجابيــا علــى عــدد مــن
األصعــدة.
التأثير البيئي

انبعاثات الغازات الدفيئة
ومكافئ ثاني أكسيد
الكربون (طن)

0.31

0.25

0.24

0.0048

0.0040

0.0035

استهالك الطاقة (جيجا
جول)

1.92

1.55

1.47

تركيز استهالك الطاقة
(جيجا جول)  /موظف

0.0295

0.0242

0.0212

تركيز انبعاثات مكافئ ثاني
أكسيد الكربون (طن) /
موظف

رسوم وعموالت بورصة البحرين

الكهرباء ك.و.س

532

431

407

لقــد اتخــذت بورصــة البحريــن عــددًا مــن المبــادرات الصديقــة للبيئــة
فــي مجــال عمليــات تقنيــة المعلومــات ،حيــث تبنــت البورصــة البنيــة
التحتيــة االفتراضيــة  VMwareفــي مركــز المعلومــات ،باإلضافــة
إلــى تحولهــا لخدمــات أمــازون الســحابية األمــر الــذي ســاهم فــي
تخفيــض اســتهالك الطاقــة فــي مركــز معلوماتنــا واســتغالل أكبــر
للمســاحة .كمــا تبنــت البورصــة مجموعــة أخــرى مــن المبــادرات
لتخفيــض اســتهالك الطاقــة تضمنــت اســتعمال مصابيــح إنــارة
بتقنيــة  ،LEDكمــا قامــت بتطبيــق قوانيــن إطفــاء األنــوار بعــد ســاعات
العمــل الرســمي باإلضافــة إلــى تركيــب اإلنــارات الحساســة للحركــة
فــي المرافــق العامــة .لقــد ســاهم إســتخدام مصابيــح إنــارة بتقنيــة
 LEDباســتبدال المصابيــح فقــط عنــد انتهــاء صالحيتهــا بهــدف
خفــض اســتهالك الطاقــة.

االستدامة في بورصة البحرين

2017

2018

2019

الممارسات البيئية

التواصل مع األطراف ذات الصلة

كمــا شــهد مقرنــا خــال العاميــن الماضييــن عــددًا مــن التغييــرات،

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

االلكترونيــة.

انخفــض اســتهالك الكهربــاء بمقــدار  %19فــي عــام  2018وبنســبة
إضافيــة قدرهــا  %5فــي  ،2019قابلــه انخفــاض ملحــوظ فــي
التكلفــة والتأثيــر ،ممــا يعنــي انخفــاض فــي انبعاثــات الغــازات
الدفيئــة (المســتوى  )2بنســبة  %24منــذ العــام  2017وانخفــاض
تركيــز االنبعاثــات لــكل موظــف بنســبة  %16فــي عــام  2018وبنســبة
إضافيــة قدرهــا  %12فــي عــام  .2019كمــا انخفــض اســتهالك
الطاقــة بنســبة  %24منــذ العــام  2017األمــر الــذي تبعــه انخفــاض
تركيــز اســتهالك الطاقــة لــكل موظــف بنســبة .%28

الوسطاء واألعضاء

مــن منطلــق دورنــا كمؤثريــن فــي الســوق ،فإننــا ملتزمــون بتقليــل

اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
التقرير االستراتيجي

التأثيرات البيئية

أهم المنجزات

S

E

اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

األوراق المالية واألدوات المتداولة

المعايير البيئية

التحول الرقمي
رسوم البحرين للمقاصة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019
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تقرير الحوكمة

طــن فــي عــام  2019برغــم زيــادة أعــداد الموظفيــن.

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

تواصــل بورصــة البحريــن تطبيــق عــدد مــن مبــادرات التحــول الرقمــي
لتحقيــق الفاعليــة فــي العمليــات كالخدمــات االلكترونيــة والتــي
تشــمل االكتتــاب االلكترونــي ،وخدمــة «فواتيــر» التــي تهــدف لتعزيــز
انســيابية العمليــات وتعزيــز تجربــة المســتخدمين واألطــراف ذات
الصلــة .ويعمــل فريقنــا الخــاص بالتحــول الرقمــي علــى تحديــد
العمليــات الرئيســية التــي تتطلــب التحــول الرقمــي والتطويــر ،حيــث
تصــب جميــع هــذه المبــادرات فــي مصلحــة تحويــل بيئــة العمــل إلــى
ـل غيــر ورقيــة ومســتدامة .وتــم حتــى اآلن تحقيــق انخفــاض
بيئــة عمـ ٍ
بنســبة  %4فــي اســتهالك األوراق فــي الفتــرة مــا بيــن العاميــن 2017
و ،2019كمــا تســتعين البورصــة بجهــات متخصصــة بالطباعــة خــارج
البورصــة ،األمــر الذي ســاهم بتقليــص اســتهالك مســتلزمات الطباعة
بنســبة  %33منــذ العــام  .2017وســاهم تطبيــق هــذه الممارســات
الصديقــة للبيئــة فــي خفــض مخلفــات الحواســب الشــخصية بنســبة
 %65مــن مــا مجموعــه  6,773طــن فــي عــام  2017وحتــى 2,384

37

المحتوى اإلداري

االستدامة في بورصة البحرين

استهالك الورق
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

االستخدام

(تتمـــة)

2017

2018

2019

452,500

393,600

436,500

إننــا إذ نتطلــع إلــى العــام  ،2020فإننــا نتوقــع تحقيــق زيــادة أكبــر
فــي خفــض اســتهالك المــوارد األمــر الــذي سيســاهم فــي خفــض
بصمتنــا البيئيــة وتحقيــق قيمــة إضافيــة لجميــع األطــراف ذات الصلــة
فــي الوقــت ذاتــه.

المعايير االجتماعية

G

S

E

المحتوى المالي

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﻮاﻧﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ
اﻃﺮاف ذات
اﻟﺼﻠﺔ

تنمية قوانا العاملة

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

دﻋﻢ ذوي
اﻟﻬﻤﻢ

ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن

تعــد الســامة مــن أهــم عوامــل حرصنــا علــى قوانــا العاملــة،

إننــا ملتزمــون فــي بورصــة البحريــن ببنــاء بيئــة عمــل متالحمــة لفريــق
عملنــا مــن أجــل تنميــة تطويــر مهــارات وتقويــة قــدرات فريــق عملنــا.
ويتكــون فريــق عمــل بورصــة البحريــن مــن  69موظــف ،يشــكل %61
منهــم الموظفيــن العامليــن فــي المناصــب غيــر اإلداريــة ،ويمثــل
 %25منهــم موظفــي اإلدارة الوســطى ،فــي حيــن يمثــل %14
منهــم موظفــي اإلدارة العليــا.

األمــر الــذي ســاهم فــي تخصيصنــا لمــا ال يقــل عــن  10موظفيــن
مدربيــن علــى خطــط اإلخــاء وحــاالت الطــوارئ األخــرى ،حيــث يتواجــد
فــي بورصــة البحريــن فريــق معتمــد متــدرب علــى إطفــاء الحريــق،
وإجــراء اإلســعافات األوليــة والتجــاوب مــع عــدد مــن الضــرورات
الصحيــة كاللقاحــات .باإلضافــة لذلــك وفــي إطــار االســتراتيجية
الوطنيــة لتعزيــز نمــط حيــاة نشــط وصحــي ،تنظــم بورصــة البحريــن
يومــا ســنويًا للرياضــة ويومــا ســنويًا للفحوصــات الطبيــة لجميــع
الموظفيــن .كمــا تنظــم البورصــة عــددًا مــن الفعاليــات االجتماعيــة

القوى العاملة

خــال العــام لتعزيــز التواصــل مــع الموظفيــن.

2017

65

62

3

2018

64

62

2

2019

69

67

2

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮى
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﻤﺘﺪرﺑﻴﻦ ،واﻟﻄﻠﺒﺔ
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ(

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذوي
اﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ
اﺟﻞ أو اﻟﺪاﺋﻤﺔ

اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ذوي
اﻟﻌﻘﻮد ﻗﺼﻴﺮة
اﺟﻞ أو اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ

وازدادت نســب التوظيــف فــي العــام  2019حيــث بلغــت نســبة
الموظفيــن الجــدد مــن اإلنــاث  %63.3مــن مجمــوع الموظفيــن
الجــدد .وتحــرص بورصــة البحريــن علــى تأكيــد وجــود بيئــة داعمــة
للموظفيــن ،حيــث تنــص قواعــد الســلوك وأخالقيــات العمــل
المطبقــة فــي البورصــة علــى توفيــر العدالــة ومنــع التمييــز بنــاء علــى
العــرق أو الجنــس أو الديــن أو غيرهــا مــن العوامــل المؤثــرة.
كمــا تفخــر بورصــة البحريــن بتوفيرهــا بيئــة عمــل داعمــة للمــرأة
مــن خــال تشــجيعها للنســاء مــن مختلــف الخلفيــات للعمــل معنــا
وتحقيــق طموحاتهــن ،حيــث تبلــغ نســبة اإلنــاث العامــات فــي
بورصــة البحريــن مــا نســبته  %41بزيــادة قدرهــا  %17منــذ العــام
 .2018وتشــكل اإلنــاث الالتــي يشــغلن مناصــب اإلدارة الوســطى
مــا نســبته  ،%41.17فــي حيــن تبلــغ نســبة اإلنــاث الالتــي يشــغلن
مناصبــً فــي اإلدارة العليــا مــا نســبته  .%30باإلضافــة لذلــك ،تبلــغ
نســبة اإلنــاث اللواتــي يشــغلن مناصبــً فــي مجلــس إدارة البورصــة مــا
نســبته .%25
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مؤشرات األداء في 2019

37
37
40

2017
2018
2019

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
 51ﻋﺎﻣﺎ

27
24
28

2017
2018
2019

اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت ا ﻧﺎث

2017
2018
2019

3
3

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت ا ﻧﺎث
ﻓﻲ ا دارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

مايتماشــى مــع رؤيــة البحريــن الوطنيــة  2030حيــث يبلــغ عــدد

الموظفيــن ســعيًا منهــا لفهــم آراء موظفيهــا وعوامــل تحفيزهــم

الموظفيــن البحرينييــن مــا نســبته .%98.5

ومــدى رضاهــم بشــكل أفضــل.

نسبة البحرنة

تمكين المرأة
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻧﺔ

اﻟﻌﺪد اﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع

ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ

2017

%75

%96

63

تضمــن اللجنــة توفيــر فــرص متســاوية لــكال الجنســين ســواء

2018

%83

%96

63

علــى صعيــد الدعــم المباشــر فــي بيئــة العمــل أو عبــر الدعــم غيــر

2019

%100

%98

68

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮﻧﺔ
ﻓﻲ ادارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

حيــث حرصنــا علــى تحقيــق زيــادة بنســبة  %18فــي عــدد األيــام
المخصصــة للتدريــب لتصــل إلــى مــا مجموعــه  204يومــً فــي
 ،2019وزيــادة قدرهــا  %25فــي  .2018باإلضافــة لذلــك ،وفــي
إطــار اســتراتيجية البورصــة المســتدامة ،فقــد نظمنــا عــددًا مــن

للتأكيــد مــن تطبيــق األهــداف المرجــوة .وتركــز اللجنــة علــى تنفيــذ
التطــورات الداخليــة كمــا تعمــل علــى توســعة تأثيرهــا ليشــمل
عــددًا مــن األطــراف ذات الصلــة عبــر مختلــف القنــوات ،حيــث تقــوم
علــى تعزيــز تنافســية الشــركات المدرجــة مــن أجــل التميــز فــي
مجــال المســاواة بيــن الجنســين .وتشــمل التطــورات المحققــة
زيــادة عــدد النســاء فــي المناصــب اإلداريــة ومجالــس اإلدارة .ومــن
جانــب آخــر ،تبلــغ نســبة العــودة للعمــل للنســاء العامــات فــي
بورصــة البحريــن بعــد انقضــاء إجــازة األمومــة .%100

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

علــى برامــج التدريــب ،فقــد شــاركت بورصــة البحريــن فــي معــارض

وتقــوم اللجنــة بمراجعــة وتعزيــز السياســات المطبقــة حاليــً

التوظيــف بهــدف ترســيخ مكانتهــا كجهــة توظيــف متاحــة
للخريجيــن الجــدد مــن الشــباب والباحثيــن عــن عمــل .إن اســتثمارنا
فــي المــوارد البشــرية عبــر الســنوات قــد نتــج عنــه نســبة منخفضــة
فــي دوران العمالــة حيــث بلغــت  %0.11فــي العــام  .2019كمــا
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تقرير الحوكمة

الفعاليــات االجتماعيــة لموظفينــا بهــدف جمــع األمــوال التــي تصــب
ً
ـاوة
فــي مصلحــة المجتمــع والمؤسســة واألطــراف ذات الصلــة .وعـ

المباشــر للعائلــة.
رسوم البحرين للمقاصة

البحريــن وممارســاتها ،ولعــل األرقــام خيــر دليــل علــى ذلــك،

جوانــب التدريــب والضمــان االجتماعــي وتطويــر الموظفيــن .كمــا

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

ويعــد دعــم تطويــر الموظفيــن مــن أساســيات قيــم بورصــة

المســاواة بيــن الجنســين علــى مختلــف األصعــدة ،بمــا فــي ذلــك

االستدامة في بورصة البحرين

لقــد تــم إنشــاء لجنــة لتكافــؤ الفــرص مــن أجــل توفيــر فــرص

رسوم وعموالت بورصة البحرين

كمــا تعــد نســبة البحرنــة فــي بورصــة البحريــن نســبة عاليــة وهــو

تقــوم بورصــة البحريــن بنشــر اســتبيان ســنوي لقيــاس مــدى رضــى

التواصل مع األطراف ذات الصلة

9
6
7

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت ا ﻧﺎث
ﻓﻲ ا دارة اﻟﻮﺳﻄﻰ

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

2017
2018
2019

التقرير االستراتيجي

2017
2018
2019

38
40
41

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﻛﻮر

الوسطاء واألعضاء

2017
2018
2019

5
5
6

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﻴﻦ
 50-31ﻋﺎﻣﺎ

أهم المنجزات

2017
2018
2019

23
22
23

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﻴﻦ
 30- 21ﻋﺎﻣﺎ

األوراق المالية واألدوات المتداولة

القوى العاملة حسب العمر والجنس

39

المحتوى اإلداري

االستدامة في بورصة البحرين

(تتمـــة)

االستثمار في المجتمع ونشر الوعي المالي

التواصل مع األطراف ذات الصلة

يشــكل التواصــل مــع فئــات المجتمــع ونشــر الوعــي المالــي محــورًا
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

هامــً فــي اســتراتيجية البورصــة .وقامــت البورصــة خــال العــام

ﻣﺰودي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺴﻮق

اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون

 2019بزيــادة ســاعات التطــوع المجتمعــي إلــى الضعــف مقارنــة
بالعــام الســابق مــن التوعويــة الماليــة .وتضــم نخبــة البرامــج التــي
تطلقهــا البورصــة :برنامــج تحــدي التــداول االســتثماري TradeQuest
وبرنامــج المســتثمر الذكــي وأكاديميــة االســتثمار .كمــا تقــوم

اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ

ا ﻋﻼم

اﻃﺮاف
ذات اﻟﺼﻠﺔ

البورصــة بتوفيــر فــرص لتطويــر الخريجيــن الشــباب وتوظيفهــم
للعمــل كمتدربيــن بهــدف منحهــم للخبــرة العمليــة .باإلضافــة
لذلــك ،تشــارك بورصــة البحريــن وبالتعــاون مــع منظمــة المحلليــن
المالييــن المعتمديــن  CFAفــي برنامــج «متمهــن» لدعــم الخريجيــن
وتطويــر مهاراتهــم عبــر التدريــب العملــي.

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

اﻋﻀﺎء

دعم ذوي الهمم
سعيًا منها الحتواء احتياجات ذوي الهمم ،تم تصميم قاعة التداول
لتشغل طابقًا واحدًا مزودًا بالمنحدرات ،لتسهيل عملية الوصول إليه

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

المحتوى المالي

مجانــي .وقــد صمــم مقــر بورصــة البحريــن ليالئــم احتياجــات
شــريحة واســعة من ذوي الهمم ،لمســاعدتهم على القيام باتخاذ
تولــي بورصــة البحريــن اهتمامــً كبيــرًا للتواصــل مــع األطــراف ذات
الصلــة ســعيًا لتحقيــق النمــو المســتدام ،األمــر الــذي يســاعدنا
علــى اتخــاذ القــرارات التنظيميــة المدروســة وبنــاء عالقــات عمــل
مشــتركة ،ويعــزز الوضــوح والشــفافية فــي الســوق.
إن التواصــل مــع األطــراف ذات الصلــة يعــد مــن األولويــات الدائمــة
للبورصــة حيــث تقــوم البورصــة بالتواصــل عبــر مختلــف القنــوات
والتــي تشــمل الــورش التدريبيــة والمؤتمــرات واالســتبيانات واألوراق
االستشــارية باإلضافــة إلــى الموقــع االلكترونــي وقنــوات التواصــل
االجتماعــي ،حيــث يتــم النظــر فــي اآلراء الــواردة بــكل عنايــة لضمــان
اتخــاذ القــرارات المناســبة والتــي تصــب فــي مصلحــة جميــع األطــراف
ذات الصلــة .ويمكــن الحصــول علــى معلومــات مفصلــة مــن خــال
قســم «التواصــل مــع األطــراف ذات الصلــة» فــي التقريــر الســنوي.
ولتعزيــز رضــى األطــراف ذات الصلــة ،فإننــا نقــوم بتطويــر قنــوات
تواصــل فعالــة كخدمــة «تواصــل» والتــي يمكــن الوصــول إليهــا عبــر
البوابــة الوطنيــة للحكومــة االلكترونيــة « 1أو عبــر تطبيــق «تواصــل»
علــى األجهــزة المحمولــة أو عبــر موقــع البورصــة االلكترونــي .كمــا
تتيــح هــذه الخدمــة قيــاس مســتوى رضــى المســتثمرين عبــر إرســال
بنــاء عليــه وفــي حالــة عــدم رضــى العميــل
اســتبيان قصيــر ،يتــم
ً
بإعــادة فتــح ملــف الشــكوى للتأكــد مــن حلهــا بشــكل مــرض.
باإلضافــة لذلــك فقــد خصصــت البورصــة موظفــً لتلقــي وإدارة
الشــكاوى فــي .2019
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بطريقــة سلســلة ،كمــا تتوفــر خدمــة الكراســي المتحركــة بشــكل
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القــرارات االســتثمارية الســليمة .كمــا تمتــاز بيئــة العمــل الداخليــة في
بورصــة البحريــن بكونهــا بيئة عمل تمتاز بالشــمولية.

حقوق اإلنسان
تتوافــق قواعــد الســلوك المهنــي وأخالقيــات المهنــة المطبقــة
فــي البورصــة مــع نصــوص قانــون العمــل المطبــق فــي مملكــة
البحريــن ،كمــا تتوافــق جميــع السياســات الداخليــة المطبقــة فــي
بورصــة البحريــن مــع القواعــد والسياســات العامــة المتبعــة فــي
المملكــة فيمــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان وفــق الدســتور البحرينــي.
وتتعاقــد بورصــة البحريــن مــع أطــراف ثالثــة مــن مــزودي الخدمــات،
األمــر الــذي يســتدعي منــا ،ولتجنــب أي تمييــز ،تطبيــق آليــة التظلــم
الرســمية لجميــع األطــراف الداخليــة والخارجيــة مــن األطــراف ذات
الصلــة ،حيــث لــم تســجل أي مــن التظلمــات أي مــن االنتهــاكات
المتعلقــة بحقــوق االنســان.

مؤشرات األداء في 2019

ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

أﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

ﺳﻼﻣﺔ وأﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻻﻟﺘﺰام

ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

ادارة وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ادارة وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺰام
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
واﻟﻮرش اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

ﻣﺴﺆول اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

االلتزام
تقــوم إدارة المخاطــر وااللتــزام بمراجعــة جميــع جوانــب العمــل
المرتبطــة بالمخاطــرة واإللتــزام كمــا تمثــل نقطــة الوصــل مــع
الجهــات التشــريعية.
وتقــوم إدارة المخاطــر وااللتــزام بإصــدار التقاريــر بشــكل فصلــي
لمجلــس اإلدارة ،حيــث شــهد العــام  2019تطــورًا فــي التقاريــر
الصــادرة لمجلــس اإلدارة نتيجــة لتوســع تقاريــر إدارة المخاطــر
وااللتــزام لتضــم عــددًا مــن القضايــا ذات األهميــة كالتــزام
المصدريــن واألعضــاء بمتطلبــات اإلفصــاح ،وقــف تــداول المصدريــن،
التــزام بورصــة البحريــن وشــركة البحريــن للمقاصــة بالتشــريعات،
اإلشــراف التشــريعي والتنفيــذ ،وعــدد مــن التغيــرات الجوهريــة.
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بيانات أساسية لعامي 2019-2018

لقــد تــم تصميــم منهــاج إدارة المخاطــر فــي بورصــة البحريــن
لضمــان تمكــن البورصــة مــن تطبيــق سياســات إدارة المخاطــر بشــكل
مالئــم ،وتحليــل وتخفيــف المخاطــر الرئيســية المحتملــة و ترســيخ
إدارة المخاطــر فــي جميــع الخطــط االســتراتيجية وفقــً إلطــار عمــل
مؤسســي إلدارة المخاطــر .وتوضــح الصــورة المبينــة أدنــاه الهيــكل
الداخلــي الــذي تتبعــه البورصــة لضمــان فاعليــة إدارتهــا للمخاطــر:

اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

رسوم البحرين للمقاصة

إدارة االلتزام والمخاطر

وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

تقرير الحوكمة

تتبــع بورصــة البحريــن عــدة معاييــر لمكافحــة الفســاد مــن خــال
المشــاريع والعقــود المبرمــة ،ممــا يضمــن تطبيــق السياســات
المتوافقــة مــع سياســات مصــرف البحريــن المركــزي .باإلضافــة
لذلــك ،فــإن بورصــة البحريــن تنظــم وبشــكل ســنوي ورشــة تدريبيــة
لمنتســبيها وللشــركات المدرجــة حــول كيفيــة الكشــف عــن االحتيــال
فــي عمليــات الوســاطة ،حيــث يتــم التبليــغ عــن أي عمليــة احتيــال
محتملــة تــم رصدهــا للجهــات المختصــة.

ﺗﺤﺪﻳﺪ اوﻟﻮﻳﺎت
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ
ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

مكافحة الفساد

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

التواصل مع األطراف ذات الصلة

تلتــزم بورصــة البحريــن بقواعــد الســلوك وأخالقيــات العمــل ،وسياســة
مكافحــة غســل األمــوال ،كمــا نقــوم بمراجعــة عملياتنــا التشــغيلية
ألكثــر مــن مــرة خــال العــام وفــق اإلطــار العــام لمراجعــة عمليــات
االحتيــال وعــن طريــق محــاكاة الخــداع االلكترونــي التــي تتــم مــرة
واحــدة علــى األقــل فصليــً.

اﺷﺮاف واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻬﺎم
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ

رسوم وعموالت بورصة البحرين

أخالقيات العمل

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

االستدامة في بورصة البحرين

تحــدد بورصــة البحريــن مســتويات المخاطــر فــي أعمالهــا وتعمــل
علــى التخفيــف مــن المخاطــر المتعلقــة بالجوانــب االســتراتيجية
والتشــغيلية وجوانــب االلتــزام والجوانــب الماليــة ،حيث تقــوم البورصة
بحمايــة المؤسســة والعمــاء عبــر اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر المختلفــة
التــي تراهــا مناســبة الســتدامة األعمــال.

اﺷﺮاف واﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

أخالقيات العمل ومكافحة الفساد

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

الوسطاء واألعضاء

التقرير االستراتيجي

مجلس اإلدارة
يعــد االســتثمار فــي الثقــة عبــر آليــة متينــة لحوكمــة الشــركات أحــد
أهــم المحــاور الدائمــة فــي اســتراتيجيتنا .حيــث حافظــت البورصــة
علــى توافقهــا مــع المعاييــر واللوائــح التــي تــم وضعهــا مــن قبــل كل
مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ومصــرف البحريــن المركــزي.
كمــا أننــا مــن منطلــق تأكيــد التنــوع واالســتقاللية علــى مســتوى
مجلــس اإلدارة ،ونشــر ثقافــة أخالقيــات العمــل فــي البورصــة ،تصــل
نســبة تمثيــل النســاء فــي مجلــس اإلدارة إلــى  %25فــي حيــن تصــل
نســبة اســتقاللية مجلــس إدارتنــا إلــى .%75

أهم المنجزات
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المحتوى اإلداري

االستدامة في بورصة البحرين

(تتمـــة)

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

وتراجــع إدارة المخاطــر وااللتــزام اســتمارات فتــح الحســاب ذات
مســتوى المخاطــرة العالــي التــي تســتلمها شــركة البحريــن
للمقاصــة مــن أجــل التأكــد مــن مطابقتهــا لشــروط االلتــزام التــي
ينــص عليهــا دليــل قواعــد مصــرف البحريــن المركــزي فيمــا يتعلــق
بمكافحــة غســيل األمــوال ،كمــا تقــوم إدارة المخاطــر وااللتــزام
بتقديــم المشــورة حــول قبــول متطلبــات خدمــة اعــرف عميلــك
 .KYCوتعــد إدارة المخاطــر وااللتــزام كذلــك عضــوا فــي لجنــة
التحقيــق والتــي تقــوم بمراجعــة قضايــا االلتــزام الرقابــي والتحقيــق
وإعطــاء المقترحــات لتصحيــح مســار الخطــوات المتخــذة باإلضافــة
إلــى مراجعــة القضايــا وتصعيدهــا إن لــزم األمــر.

المحتوى المالي

وتعــد إدارة سياســة تعامــات األشــخاص الرئيســيين مــن الجوانــب
الرئيســية فــي ثقافــة إدارة المخاطــر وااللتــزام ،حيــث يتلقــى جميــع
موظفــو بورصــة البحريــن وشــركة البحريــن للمقاصــة لــورش
تدريبيــة مــن قبــل إدارة المخاطــر وااللتــزام حــول إدارة تعامــات
األشــخاص الرئيســيين وأخالقيــات التــداول .باإلضافــة لذلــك فــإن
معلومــات األشــخاص الرئيســيين واألشــخاص ذوي العالقــة ونظــام
المســاهمين الرئيســيين جميعهــا تظهــر عنــد التــداول ،ويتــم
اإلعــان عنهــا تحقيقــً للشــفافية.

االحتيال ،غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
تشــارك بورصــة البحريــن فــي نشــر الوعــي حــول االحتيــال ،غســيل
األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب عبر تدريــب الموظفيــن واألعضاء
وتقديــم االستشــارة حــول هــذه القضايــا .يتــم تحديــد مخاطــر
االحتيــال وتعميمهــا علــى اإلدارات المعنيــة ،ليتــم بعدهــا تخطيــط
أدوات الســيطرة علــى هــذه المخاطــر وتنفيذهــا ومراجعتهــا.
وتضمــن بورصة البحرين التــداول العادل لجميع األطراف عبر اآلتي:
الرقابــة المســتمرة علــى أنشــطة وتــداوالت الســوق
وإقامــة الــدورات التوعويــة للوســطاء بشــكل متواصــل
حــول القضايــا والمخالفــات التــي تواجــه الســوق للحــد
مــن المزايــا غيــر العادلــة
إقامــة الــورش التوعويــة المجانيــة للعامــة حــول
أساســيات االدخــار واالســتثمار بشــكل شــهري بهــدف
نشــر الوعــي حــول أفضــل الممارســات المتبعــة إلدارة
المحفظـــة االستثمارية
تفعيــل عــدة مســتويات مــن مراقبــة الســوق لضمــان
أقصــى قــدر مــن اإلجــراءات االحترازيــة
تفعيــل منصــات عــدة للتنبيــه حــول مختلــف أنشــطة
الســوق الرئيســية
ويعــد تخصيــص موظــف لتلقــي الشــكاوى إحــدى أهــم األدوات
لضمــان تطبيــق هــذه اإلجــراءات االحترازيــة ،كمــا يحمــل عــدد مــن
موظفــي بورصــة البحريــن الشــهادة االعتماديــة مــن منظمــة
االلتــزام العالميــة .ICA

سالمة وأمن المعلومات
تعــي بورصــة البحريــن بــأن ســامة وأمــن المعلومــات تعــد مــن أهــم
ركائــز الســوق ،األمــر الــذي جعلنــا نســتثمر فــي الوقــت والخبــرة
لضمــان إدارة أمــن وســامة معلوماتنــا.

أمن المعلومات وإدارة استمرارية األعمال
تفخــر بورصــة البحريــن بتميزهــا فــي البنيــة التحتيــة لتقنيــة
المعلومــات ،حيــث اســتكملنا بنجــاح المســتوى الثالــث فــي
برنامــج «ثقــة» ألمــن المعلومــات والــذي يهــدف لتعزيــز ضوابــط
أمــن المعلومــات وتفعيــل أفضــل الممارســات المطبقــة فــي
المؤسســات الحكوميــة فــي مملكــة البحريــن .وتــم اســتكمال
البرنامــج الــذي تنظمــه هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة
للتأكيــد علــى تميــز بورصــة البحريــن فــي حمايــة بنيتهــا التحتيــة
لتقنيــة المعلومــات حيــث تــم تتويــج بورصــة البحريــن كأول
مؤسســة شــبه حكوميــة حصــو ً
ال علــى المســتوى الثالــث مــن
برنامــج ثقــة ألمــن المعلومــات فــي ملتقــى أمــن المعلومــات لعــام
 2019والــذي نظمتــه هيئــة المعلومــات والحكومــة االلكترونيــة،
حيــث يعــد ذلــك واحــدًا مــن أهــم البنــود فــي قواعــد الســلوك
المهنــي وأخالقيــات المهنــة.
وإلــى جانــب تكريــم البورصــة كأول مؤسســة شــبه حكوميــة
بأعلــى مســتوى مــن برنامــج ثقــة والــذي يتماشــى مــع معيــار ISO
 ،27001فــإن بورصــة البحريــن تعتمــد سياســات صارمــة تتيــح لهــا
تتبــع ومراقبــة جميــع عمليــات الولــوج ألنظمتهــا عبــر اســتخدامها
لنظــام المعلومــات األمنيــة وإدارة األحــداث  ، SIEM 2الولــوج عبــر
تســجيل الدخــول ونطــاق الشــبكات ،األمــر الــذي يضمــن الحفــاظ
علــى ســرية المعلومــات وســامتها .وتتضمــن الخطــط المعتمــدة
أنشــطة تصنيــف المعلومــات و محــاكاة الكــوارث.
ال كامــ ً
ويتيــح نظــام المعلومــات األمنيــة وإدارة األحــداث ســج ً
ا
مــن األنشــطة فــي نظــام البورصــة ،حيــث تتــم مراجعــة النظــام
بشــكل ســنوي ،أو عنــد الضــرورة .كمــا تعتمــد البورصــة برنامجــً
معتمــدًا إلدارة الثغــرات األمنيــة حيــث يقــوم بشــكل آلــي بتقييــم
الثغــرات المحتملــة دوريــً ،ليتــم االســتفادة منهــا فــي نظــام أمــن
المعلومــات والــذي يضــم نظــام المعالجــة بالدفعــات ونظــام
إدارة األجهــزة وهــو مــا يتماشــى مــع السياســات المطبقــة لســامة
وأمــن المعلومــات.
ويمثــل أمــن المعلومــات الســيبراني أحــد أهــم الجوانــب التــي ترتكــز
عليهــا العمليــات التشــغيلية للبورصــة ممــا يضمــن شــفافية الســوق
عبــر مســتوى عــال مــن التوافــر المعلوماتــي والحفــاظ علــى ســرية
وصحــة هــذه المعلومــات .وتــم تطبيــق العديــد مــن اإلجــراءات
للتأكــد مــن تخفيــف مخاطــر األمــن الســيبراني بمــا فــي ذلــك نشــر
التوعيــة وثقافــة االلتــزام الداخلــي ،محــاكاة مركــز التعافــي مــن
الكــوارث ،وضــع سياســات ألمــن المعلومــات وعــدد مــن التطبيقــات
األخــرى داخليــً وخارجيــً.

 2نظــام  :SIEMأحــد الحلــول التقنية لجمع وتحليل أنشــطة المعلومات مــن مصادر مختلفة على صعيد البنية التحتيــة لتقنية المعلومات.
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مؤشرات األداء في 2019
األوراق المالية واألدوات المتداولة

أهم المنجزات

أعلنــت األمــم المتحــدة فــي العــام  2015عــن تجديــد التزامهــا
بقضايــا الفقــر والتغيــر المناخــي وضمــان الســام واالزدهــار بحلــول
العــام  .2030وتبنــت األمــم المتحــدة  17هدفــً للتنميــة المســتدامة
لرســم الطريــق نحــو أهدافهــا المرجــوة.

الوسطاء واألعضاء

التقرير االستراتيجي

وكخطــوة أخيــرة فــي مجموعــة الخطــوات المتخــذة لضمــان
ســامة العمليــات ،فقــد اعتمــدت بورصــة البحريــن مركــزًا الســتمرارية
األعمــال حيــث يســتغرق بــدء العمــل وتشــغيل العمليــات مــا معدلــه
 3دقائــق ،وهــو مــا يعــد تقدمــً مقارنــة بمــا كان يســتغرقه فــي
الســنوات الماضيــة إذ كان بــدء العمــل وتشــغيل العمليــات يصــل
إلــى مايقــدر بـــ  4دقائــق ،حيــث تعــد مــدة الـــ  3دقائــق المــدة الالزمــة
للمســتخدمين للوصــول لمعلوماتهــم .وتــم مؤخــرا تحديــد
الحواســب اآلليــة ذات األداء المنخفــض وجدولــة مواعيــد الســتبدالها،
حيــث تهــدف البورصــة لتقليــل الوقــت الــازم لبــدء وتشــغيل
العمليــات إلــى مايصــل إلــى دقيقــة واحــدة فقــط .ومــن جانــب آخــر،
فــإن إدارة المخاطــر وااللتــزام هــي اإلدارة الوحيــدة التــي يمكنهــا
منــح وتغييــر تصريــح الدخــول لمركــز اســتمرارية األعمــال مــن خــال
عــدد محــدود مــن موظفيهــا.

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

تعزيز تجربة العميل وأمن البيانات الخاصة بالعمالء
التواصل مع األطراف ذات الصلة
أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019
بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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تقرير الحوكمة

وقعــت بورصــة البحريــن فــي أواخــر العــام  2018مذكــرة تفاهــم
مــع جمعيــة عالقــات المســتثمرين فــي الشــرق األوســط حيــث
تــم تأســيس فــرع البحريــن لجمعيــة عالقــات المســتثمرين فــي
أبريــل  .2019ويعمــل الشــركاء المؤسســون الســتة مــن الشــركات
المدرجــة يــدًا بيــد مــن أجــل تعزيــز أفضــل الممارســات فــي البحريــن
عبــر تنظيــم الــورش التدريبيــة وإنشــاء شــبكة قويــة مــن مختصــي
عالقــات المســتثمرين محليــً األمــر الــذي يســاهم فــي تعزيــز
الحوكمــة وأفضــل ممارســات عالقــات المســتثمرين وغيرهــا مــن
المواضيــع ذات الصلــة بعالقــات المســتثمرين.

أمــا علــى الصعيــد اإلقليمــي ،فقــد احتلــت مملكــة البحريــن المركــز
الـــ  76مــن بيــن  162دولــة فــي تطبيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،
والمركــز الثانــي علــى صعيــد دول الخليــج العربــي .وتتطلــع
بورصــة البحريــن إلــى زيــادة تعزيــز مشــاركتها فــي أهــداف التنميــة
المســتدامة كجــزء مــن كونهــا ســوق مالــي مســتدام وشــريك فــي
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات.

رسوم البحرين للمقاصة

عالقات المستثمرين

رسوم وعموالت بورصة البحرين

إننــا ومــن منطلــق إيماننــا بــأن جميــع أهــداف األمــم المتحــدة تعــد
ذات أهميــة بالغــة ،فقــد اعتمدنــا هــذا التقريــر لبيــان الجوانــب التــي
يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــرًا مباشــرًا وهــي أهــداف األمــم المتحــدة
للتنميــة المســتدامة رقــم  5و 8و 10و 12و.13

االستدامة في بورصة البحرين

باإلضافــة لذلــك فقــد سـ ّنت البحريــن القانــون رقــم  30لســنة 2018
فيمــا يتعلــق بحمايــة البيانــات الشــخصية بتاريــخ  12يوليــو  2018وهــو
مــا يعــد التشــريع األساســي لحمايــة البيانــات الشــخصية فــي مملكة
البحريــن .وتــم تطبيــق القانــون فــي األول مــن أغســطس  2019حيــث
يحــل هــذا القانــون محــل أي قانــون آخــر إذا كانــت معطياتــه تتعــارض
مــع هــذا القانــون  .وتعــد بورصــة البحريــن حمايــة البيانــات أحــد
أهــم مكونــات عملياتهــا التشــغيلية كمــا تلتــزم بجميــع القوانيــن
المتعلقــة بهــذا الشــأن .كمــا يتــم تحليــل أثــر البيانــات بشــكل دوري
للتأكــد مــن عــدم حفــظ بورصــة البحريــن لمــا يفيــض عــن حاجتهــا
مــن البيانــات مــن أجــل التأكــد مــن أن البيانــات المحفوظــة تتعلــق
باألغــراض القانونيــة وأغــراض العمــل فقــط.

وانضمــت بورصــة البحريــن فــي فبرايــر  2019إلــى مبــادرة األمــم
المتحــدة مؤكــدة التزامهــا التطوعــي لتعزيــز االســتدامة
والشــفافية فــي أســواق رأس المــال .وتضــم شــبكة مبــادرة األمــم
المتحــدة لألســواق الماليــة المســتدامة نحــو  80ســوق مالــي
عالميــً بهــدف تشــجيع الشــركات المدرجــة علــى اإلفصــاح عــن
معلومــات ومعاييــر االســتدامة (البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة)
ذات العالقــة بأســواق رأس المــال ،حيــث يتماشــى دليــل معاييــر
تقاريــر االســتدامة الخــاص بنــا مــع مــا يقابلهــا مــن أهــداف األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة.

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

تتخــذ بورصــة البحريــن عــددًا مــن الخطــوات لتقليــل المخاطــر بشــأن
خصوصيــة بيانــات العمــاء ،بمــا فــي ذلــك التحكــم فــي حســاب
المســتخدم واالحتفــاظ بعــدد مــن النســخ االحتياطيــة ،وتحويــل
المســتندات الورقيــة إلــى مســتندات رقميــة ومناولــة البيانــات
واتفاقيــة االحتفــاظ بالمعلومــات وإتــاف المعلومــات التــي تتــم
بمعيــة مــزودي الخدمــات الخارجييــن.
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المحتوى اإلداري

أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2019

الوضع الدولي
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

سجلت معظم أسواق المال العالمية تراجعًا في العام  ،2019حيث بلغ الناتج المحلي لالقتصاد العالمي  %3.0خالل العام  2019بعد ما
كان  %3.6في عام  .2018في مقابل ذلك ،بلغ معدل التضخم العالمي  %3.4مقارنة بـ  %3.6في عام  .2018كما شهد االقتصاد األمريكي
نموًا بنسبة  %2.4في عام  2019مقابل نمو بنسبة  %2.9في عام  .2018حيث انخفضت أسعار فائدة بنك االحتياطي الفيدرالي من %2.50
في عام  2018إلى  %1.75في نهاية عام .2019
من جهة أخرى ،سجلت اقتصاديات االتحاد األوروبي نموا بنسبة  %1.5في عام  2019مقابل  %2.2في عام  ،2018حيث استقر سعر الفائدة
أيضا بنك انجلترا المركزي سعر الفائدة عند  %0.75في  2019مقابل
في البنك المركزي األوروبي عند  %0.00في عام  ،2019وحافظ بدوره ً
 %0.75في عام .2018

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة ()%

المحتوى المالي

البلد

2019

2018

أمريكا

2.4

2.9

بريطانيا

1.2

1.4

المانيا

0.5

1.5

فرنسا

1.2

1.7

اليابان

0.9

0.8

الصين

6.1

6.6

آسيويًا ،سجلت الصين نموًا اقتصاديًا بلغ  %6.1في عام  2019مقابل  %6.6في عام  .2018أما االقتصاد الياباني ،فقد شهد نموًا بنسبة %0.9
في عام  ،2019بعد حفاظ البنك المركزي على مستوى الفائدة عند  .%0.1أما اقتصاد منطقة الشرق األوسط فقد شهد انخفاضًا بنسبة %1.2
في عام  2019مقابل  %0.1في عام .2018
على مستوى أسعار النفط ،ارتفع سعر برنت بنهاية العام بحوالي  18.45دوالر للبرميل ليقفل عند مستوى  68.97دوالر مقارنة بـ  50.52دوالر
ال ارتفاعًا بنسبة  %36.52كما انخفض سعر نفط عُ مان بحوالي  15.13دوالر للبرميل ليستقر عند  68.30دوالر ،مسجال
في مطلع العام ،مسج ً
ارتفاعًا بنسبة  %28.46خالل نفس الفترة.
أما فيما يتعلق بأداء العمالت الرئيسية فقد انخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة  %2.26و حقق اإلسترليني ارتفاعًا أمام الدوالر األمريكي بنسبة
 %3.94مقارنة بمطلع العام .أما الين ،فقد انخفض بنسبة  %0.87خالل نفس الفترة.
وفيما يتعلق بأسعار المعادن ،فقد سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة  %18.26ليبلغ  1,517.01دوالر لألونصة محققًا نموًا ب  234.28دوالر لألونصة
مقارنة بمطلع العام .في حين سجلت الفضة ارتفاعًا خالل العام بنسبة .%15.18
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مؤشرات األداء في 2019

داكس األلماني  ،%25.48فمؤشر شنغهاي الصيني بنسبة  ،%22.30يليهم مؤشر نيكاي الياباني بنسبة  ،%18.20في حين ارتفع مؤشر
أهم المنجزات

فوتسي البريطاني بنسبة  %12.10فقط.

تطورات أسواق المال الدولية
السوق

فرنسا ()CAC40

5,978.06

4,730.69

26.37

بريطانيا ()FTSE100

7,542.44

6,728.13

12.10

الصين ()SHANGHAI

3,050.12

2,493.90

22.30

الوضع العربي

الوسطاء واألعضاء

المانيا ()DAX

13,249.01

10,558.96

25.48

التقرير االستراتيجي

اليابان ()NIKKEI 225

23,656.62

20,014.77

18.20

التواصل مع األطراف ذات الصلة

أمريكا ()S&P 500

3,230.78

2,506.85

28.88

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

2019

2018

النمو ()%

األوراق المالية واألدوات المتداولة

على مستوى أسواق المال ،سجل مؤشر  S&Pاألمريكي ارتفاعًا قدره  %28.88ومن ثم يليه مؤشر كاك الفرنسي بنسبة  ،%26.37فمؤشر

حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق األوسط انخفاضًا بنسبة  %1.2مقارنة بـ  %0.1في عام  2018وقد ارتفع الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي لمنطقة شمال أفريقيا بنسبة  %3.6في عام  2019مقارنة بـ  %4.6في عام  2018وفقًا لصندوق النقد الدولي .أما بالنسبة

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة ()%

المغرب

2.7

3.0

مصر

5.5

5.3

لبنان

0.2

0.2

دول مجلس التعاون الخليجي

السعودية

0.2

2.4

عمان

0.0

1.8

اإلمارات

1.6

1.7

البحرين

2.0

1.8
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تقرير الحوكمة

الكويت

0.6

1.2
بيانات أساسية لعامي 2019-2018

قطر

2.0

1.5

رسوم البحرين للمقاصة

األردن

2.2

1.9
أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

البلد

2019

2018

رسوم وعموالت بورصة البحرين

التوالي.

االستدامة في بورصة البحرين

إلى الناتج المحلي اإلجمالي لإلقتصاديات العربية فقد جاءت مصر والمغرب و األردن في المقدمة بنسبة نمو  %5.5و  %2.7و  %2.2على
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المحتوى اإلداري

أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2019

(تتمـــة)

وقد حققت بورصة الكويت أعلى ارتفاع بين أسواق المال الخليجية والعربية خالل العام  2019بنسبة  %23.68تليها بورصة البحرين
بنسبة .%20.41
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

أداء مؤشرات األسواق والبورصات العربية
األسواق (نقطة)

2019

2018

األداء السنوي ()%

مصر

13,961.56

13,035.77

7.10

المغرب

12,171.90

11,364.31

7.11

لبنان

785.56

976.75

)(19.57

األردن

1,815.20

1,908.81

)(4.90

دول مجلس التعاون الخليجي

المحتوى المالي

دبي

2,764.86

2,529.75

9.29

مسقط

3,981.19

4,323.74

)(7.92

أبوظبي

5,075.77

4,915.07

3.27

السعودية

8,389.23

7,826.73

7.19

الكويت

6,282.46

5,079.56

23.68

البحرين

1,610.18

1,337.26

20.41

10,425.51

10,299.01

1.23

قطر

الوضع المحلي
سجل معدل النمو االقتصادي المحلي  %2.0في عام  2019مقارنة بـ  %1.8في عام  .2018أما
ً
وعلى مستوى االقتصاد المحلي ،فقد
معدل التضخم لعام  2019فقد بلغ  %1.4مقارنة بـ  %2.1في عام .2018
من جهة أخرى ،ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة  %20.41ليقفل عند  1,610.18نقطة في نهاية العام  ،2019وبذلك أنهى المؤشر
عام  2019ارتفاعًا قدره  272.92نقطة .وشهدت بورصة البحرين ارتفاع أسهم  14شركة في الوقت الذي حافظت فيه  10شركات
على أسعارها دون تغير ،في حين انخفضت أسعار أسهم  20شركة .وقد سجلت حركة التعامالت في البورصة انخفاضًا في قيمة
التعامالت بنسبة  %11.56مقارنة بعام  ،2018كما انخفضت كمية األسهم المتداولة بنسبة  %19.69فيما انخفضت عدد الصفقات
بنحو .%7.73
استحوذ قطاع البنوك التجارية على  %66.82من إجمالي قيمة التداول يليه قطاع الخدمات بنسبة  ،%16.34فقطاع االستثمار بواقع
 ،%12.53فقطاع الصناعة  ،%2.63فقطاع التأمين  ،%1.04فقطاع الفنادق والسياحة بواقع  .%0.37تصدر البنك األهلي المتحد
ش.م.ب .قائمة الشركات األكثر نشاطًا من حيث القيمة المتداولة ،بواقع  157.88مليون دينار مستحوذًا على قرابة  %55.12من
إجمالي القيمة المتداولة في البورصة ،مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب بنسبة  ،%8.19شركة البحرين لالتصاالت السلكية
والالسلكية ش.م.ب  ،%8.01بنك البحرين و الكويت ش.م.ب  ،%5.20شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب .%3.58
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مؤشرات األداء في 2019

 ،%24.61فقطاع الخدمات بواقع  ،%11.93فقطاع الصناعة  ،%1.49فقطاع التأمين  %1.23فقطاع الفنادق والسياحة  .%0.46وقد

قرابة  %43.09من مجمل الكميات المتداولة في البورصة ،يليه مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب  ،%21.60فمصرف السالم -

أهم المنجزات

تصدر البنك األهلي المتحد قائمة الشركات األكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة بواقع  498.72مليون سهم ،ومستحوذًا على

األوراق المالية واألدوات المتداولة

أما من حيث كميات التداول ،فقد استحوذ قطاع البنوك التجارية على  %59.87من مجمل كمية التداول يليه قطاع االستثمار بواقع

البحرين ش.م.ب ،%8.93 .فشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب  ،%5.69بنك البحرين والكويت ش.م.ب .%2.69

االستثمارية فقد بلغ عددها  ،9بينما بلغ عدد السندات والصكوك  ،14وبلغت عدد أذونات الخزينة وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة
االجل المدرجة خالل 2019الى .34

التقرير االستراتيجي

األخرى بـ  %39.72من إجمالي قيمة التداوالت .وبنهاية  2019بلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة  44شركة ،أما الصناديق

الوسطاء واألعضاء

وتشير نسب التداول وفقًا للجنسية إلى استحواذ البحرينيين على  %60.28من مجمل تداوالت البورصة ،في حين استأثرت الجنسيات

نسب تداول قيمة األسهم وفقًا للجنسية (بيعًا وشراءً )

%39.72

التواصل مع األطراف ذات الصلة

%55.19

%44.81

القيمة السوقية

رسوم وعموالت بورصة البحرين

ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻮن

ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻮن

االستدامة في بورصة البحرين

ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ

ﻏﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

2019

%60.28

2018

ارتفعت القيمة السوقية للشركات البحرينية المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين إلى  10.13مليار دينار مقارنة بـ 8.20

سجل قطاع البنوك ارتفاعًا في القيمة السوقية مقارنة بمطلع العام بواقع  .%46.20فيما سجل القطاعان الخدمات واالستثمار
ارتفاعً ا في القيمة السوقية مقارنة بمطلع العام بواقع  %27.96و  %6.40على التوالي وانخفض القطاعان التأمين والفنادق
والسياحة بمطلع العام بواقع  %9.98و  %12.65على التوالي .أما قطاع الصناعة فقد سجل تراجعًا بنسبة .%29.85

تقرير الحوكمة

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

بورصة البحرين  -التــقــريــر الســـنوي 2019

رسوم البحرين للمقاصة

يليه قطاع االستثمار بواقع  ،%22.05الخدمات  ،%12.37الصناعة  ،%6.01فالتأمين  ،%1.39الفنادق والسياحة  .%1.29من جهة أخرى،

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

مليار دينار في مطلع العام ،مسجلة ارتفاعًا بنسبة  .%23.62استحوذ قطاع البنوك على  %56.88من القيمة السوقية اإلجمالية،
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أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2019

(تتمـــة)

تطور القيمة السوقية لقطاعات السوق (مليون دينار)
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

القطاع

2019

2018

التغير ()%

الوزن النسبي ()%

البنوك التجارية

5,764.4

3,942.9

46.20

56.88

االستثمار

2,235.2

2,100.7

6.40

22.05

الخدمات

1,253.9

979.9

27.96

12.37

الصناعة

609.3

868.6

)(29.85

6.01

الفنادق والسياحة

130.8

149.8

)(12.65

1.29

التأمين

141.1

156.7

)(9.98

1.39

السوق

10,134.6

8,198.5

23.62

100.00

المؤشرات المالية
المحتوى المالي

تباينــت قطاعــات البورصــة مــن حيث المؤشــرات المالية األساســية ،والجدول أدناه يعرض تطور المؤشــرات الماليــة بنهاية  2019مقارنة
بعام .2018

المؤشرات المالية األساسية

البيان

48

مضاعف السهم (مرات)
P/E

ريع السهم ()%
Div. Yield

السعر للقيمة الدفترية (مرات)
Price/BV

2019

2018

2019

2018

2019

2018

البنوك التجارية

13.21

10.02

4.10

5.68

1.77

1.19

االستثمار

8.03

8.27

3.54

4.41

0.66

0.61

التأمين

12.32

20.06

3.90

3.26

0.70

0.72

الخدمات

11.65

12.44

6.92

7.43

1.21

0.98

الصناعة

9.88

8.80

0.07

4.33

0.55

0.80

الفنادق والسياحة

14.85

9.66

5.20

5.52

0.62

0.71

السوق

11.27

9.69

4.10

5.37

1.11

0.88
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مؤشرات األداء في 2019

 31ديســمبر  ،2019مشــكلة مــا نســبته  %99.98مــن إجمالــي األســهم الصــادرة والمدفوعــة مقارنــة بـــ  33,677مليــار ســهم فــي مطلــع
العــام  ،مســجلة نمــوًا بنســبة .%5.26

أهم المنجزات

بلــغ إجمالــي أســهم الشــركات البحرينيــة المســاهمة العامــة المودعــة فــي شــركة البحريــن للمقاصــة  35,450مليــار ســهم بنهايــة

األوراق المالية واألدوات المتداولة

شركة البحرين للمقاصة

بلغــت القيمــة الســوقية للشــركات البحرينيــة المســاهمة العامــة المودعــة فــي البورصــة  10,201مليــار دينــار بنهايــة  31ديســمبر 2019

المســاهمة العامــة مــا مجموعــه  48,244مســتثمر بنهايــة  31ديســمبر  2019مقارنــة بـــ  42,998مســتثمر فــي مطلــع العــام ،مســجلين

التقرير االستراتيجي

بلــغ عــدد الجنســيات المســجلة فــي اإليــداع المركــزي  ،100بينمــا بلــغ إجمالــي المســتثمرين المودعيــن فــي أســهم الشــركات البحرينيــة

الوسطاء واألعضاء

مقارنــة بـــ  8,267مليــار دينــار فــي مطلــع العــام ،مســجلة ارتفــاع بنســبة .%23.39

نمــوًا بنســبة .%12.20

التواصل مع األطراف ذات الصلة

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة
رسوم وعموالت بورصة البحرين

االستدامة في بورصة البحرين

رسوم البحرين للمقاصة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

تقرير الحوكمة

بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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المحتوى اإلداري
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة
المحتوى المالي

50

بيانـــات أساسية
لعامي 2019-2018

بورصة البحرين  -التــقــريــر الســـنوي 2019

مؤشرات األداء في 2019

بيانـــات أساسية لعامي 2019-2018

246

246

0

0

المتوسط اليومي لقيمة األسهم

1,164,252

1,316,393

()152,141

()11.56

المتوسط اليومي لكمية األسهم

4,704,505

5,858,055

()1,153,551

()19.69

المتوسط اليومي لعدد الصفقات

84

78

6

8

مجموع أيام التداول

أداء مؤشرات بورصة البحرين
مؤشر البحرين العام

2019

2018

التغير (نقطة)

التغير ()%

نهاية الفترة

760.04

823.10

()63.06

()7.66

األعلى

853.13

1,139.60

()286.47

()25.14

األدنى

724.36

786.60

()62.24

()7.91

مؤشر البحرين اإلسالمي

تقرير الحوكمة

بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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رسوم وعموالت بورصة البحرين

األدنى

1,325.76

1,257.88

67.88

5.40

االستدامة في بورصة البحرين

األعلى

1,610.18

1,380.22

229.96

16.66

رسوم البحرين للمقاصة

نهاية الفترة

1,610.18

1,337.26

272.92

20.41

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

2019

2018

التغير (نقطة)

التغير ()%

أهم المنجزات

عدد الصفقات

20,712

19,225

1,487

7.73

الوسطاء واألعضاء

كمية األسهم

1,157,308,173

1,441,081,638

()283,773,465

()19.69
التقرير االستراتيجي

قيمة األسهم (دينار)

286,406,086

323,832,788

()37,426,702

()11.56

التواصل مع األطراف ذات الصلة

إجمالي القيمة السوقية (دينار)

10,134,624,962

8,198,530,435

1,936,094,527

23.62

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

2019

2018

التغير

التغير ()%

األوراق المالية واألدوات المتداولة

مقارنة مؤشرات التداول
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بيانـــات أساسية لعامي 2019-2018

(تتمـــة)

تطور مؤشر البحرين العام خالل عام  ( 2019نقطة )

1,610.18

1,600
1,550
1,500
1,450
1,400
1,350

31
/12
/2
01
9

30
/11
/2
01
9

31
/10
/2
01
9

31
/0
9/
20
19

31
/0
8/
20
19

31
/0
7/
20
19

30
/0
6/
20
19

31
/0
5/
20
19

30
/0
4/
20
19

31
/0
3/
20
19

28
/0
2/
20
19

المؤشرات القطاعية

2019

2018

31
/0
1/2
01
9

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

1,650

التغير ()%

مؤشر البحرين العام
المحتوى المالي

البنوك التجارية

3,947.61

2,769.81

42.52

االستثمار

703.64

669.88

5.04

التأمين

1,458.28

1,619.89

()9.98

الخدمات

1,439.63

1,216.27

18.36

الصناعة

674.05

960.84

()29.85

2,336.09

2,677.69

()12.76

2019

2018

مساهمة عامة

41

41

مقفلة

2

2

غير بحرينية

1

1

44

44

2019

2018

34

42

2019

2018

السندات

9

10

الصكوك

5

5

2019

2018

9

17

2019

2018

1

1

الفنادق والسياحة

عدد الشركات المدرجة

المجموع
عدد أذونات الخزينة وصكوك التأجير األسالمية قصيرة االجل

عدد السندات والصكوك المدرجة

عدد الصناديق االستثمارية

عدد الصناديق االستثمارية العقارية
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مؤشرات األداء في 2019

يوليو

27,866

34,001

()18.04

أغسطس

11,785

18,167

()35.13

سبتمبر

16,559

22,073

()24.98

أكتوبر

16,686

28,894

()42.25

نوفمبر

15,042

18,707

()19.59

ديسمبر

24,860

74,113

()66.46

السوق

286,406

323,833

()11.56

2019

2018

التغير ()%

يناير

140,724

156,264

()9.94

فبراير

98,319

177,334

()44.56

مارس

106,153

101,922

4.15

أبريل

145,039

86,583

67.52

مايو

68,850

106,050

()35.08

يونيو

123,069

56,213

118.93

يوليو

105,259

149,685

()29.68

أغسطس

55,937

82,801

()32.44

سبتمبر

65,358

115,187

()43.26

أكتوبر

77,436

126,565

()38.82

نوفمبر

82,352

85,401

()3.57

ديسمبر

88,813

197,078

()54.93

السوق

1,157,308

1,441,082

()19.69

الكمية ( ألف سهم)

أهم المنجزات

يونيو

33,378

12,642

164.03

22,000

الوسطاء واألعضاء

مايو

17,028

18,231

()6.59

التقرير االستراتيجي

أبريل

33,901

16,863

101.04

27,000

17,000

12,000

7,000

2,000
Dec

Nov

Oct

Sep

Jul

Aug

Jun

May

2018

Apr

Mar

Jan

Feb

التواصل مع األطراف ذات الصلة

مارس

30,820

26,111

18.03

32,000

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

فبراير

23,069

30,351

()23.99

2019

إجمالي كمية األسهم المتداولة (ألف سهم)
250,000

رسوم وعموالت بورصة البحرين

يناير

35,411

23,679

49.55

االستدامة في بورصة البحرين

القيمة ( ألف دينار
بحريني )

2019

2018

التغير ()%

إجمالي قيمة األسهم المتداولة
(ألف دينار بحريني)

األوراق المالية واألدوات المتداولة

حركة تداول األسهم

200,000

150,000
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بيانات أساسية لعامي 2019-2018

2018

2019

تقرير الحوكمة

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

رسوم البحرين للمقاصة

50,000

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

100,000
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المحتوى اإلداري

بيانـــات أساسية لعامي 2019-2018

(تتمـــة)

إجمالي عدد الصفقات

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

عدد الصفقات

2019

2018

التغير ()%

يناير

2,098

2,261

()7.21

2,600

فبراير

2,185

1,877

16.41

2,400

مارس

1,720

1,303

32.00

أبريل

2,040

1,384

47.40

1,800

مايو

1,483

1,430

3.71

1,600

يونيو

1,735

1,104

57.16

يوليو

2,420

2,329

3.91

أغسطس

1,287

1,488

()13.51

سبتمبر

1,533

1,320

16.14

400

أكتوبر

1,535

1,720

()10.76

200

نوفمبر

1,138

1,265

()10.04

ديسمبر

1,538

1,744

()11.81

السوق

20,712

19,225

7.73

المحتوى المالي

القيمة السوقية (مليون دينار بحريني )

2,200
2,000

1,400
1,200
1,000
800
600

0
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

2018

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

2019

2019

2018

البنوك التجارية

5,764.4

3,942.9

46.2

االستثمار

2,235.2

2,100.7

6.4

141.1

156.7

()10.0

الخدمات

1,253.9

979.9

28.0

الصناعة

609.3

868.6

()29.8

الفنادق والسياحة

130.8

149.8

()12.7

10,134.6

8,198.5

23.6

التأمين

السوق

التغير ()%

نمو القيمة السوقية في عام  2019وفق ًا للقطاع ()%
46.2

50
40
28.0

30
20
6.4

10
0
)(10

)(10.0

)(12.7

)(29.8
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)(20
)(30
)(40

مؤشرات األداء في 2019

2019
22.1%
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

25.6%
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

56.9%

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت

1.3%

اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

التواصل مع األطراف ذات الصلة

التداوالت من حيث الجنسية (بيع وشراء)

غير بحرينين

770,245,868

1,161,656,159

()33.69

المجموع

2,314,616,346

2,882,163,276

()19.69

2019

2018

التغير ()%

بحرينيون

345,309,818

357,427,248

()3.39

غير بحرينين

227,502,354

290,238,328

()21.62

المجموع

572,812,172

647,665,576

()11.56

القيمة

2019

2018

357

345

350

228

250
150
100
50
0

غير بحرينين

بحرينيون
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بيانات أساسية لعامي 2019-2018

200

مليون دينار

300

تقرير الحوكمة

290

400

رسوم البحرين للمقاصة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

قيمة التداول وفق ًا للجنسية ( -دينار بحريني)

رسوم وعموالت بورصة البحرين

بحرينيون

1,544,370,478

1,720,507,117

()10.24

االستدامة في بورصة البحرين

الكمية

2019

2018

التغير ()%

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

10.6%
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

1.8%
اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

الوسطاء واألعضاء

12.4%

12.0%
اﻟﺨﺪﻣﺎت

48.1%
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

التقرير االستراتيجي

1.4%
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

1.9%
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

6.0%
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

أهم المنجزات

2018

األوراق المالية واألدوات المتداولة

التوزيع النسبي للقيمة السوقية وفقا للقطاع

55

المحتوى اإلداري

بيانـــات أساسية لعامي 2019-2018

(تتمـــة)

نسب التداوالت من حيث الجنسية (الكمية بيع وشراء)
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

2019

2018

بحرينيون

%66.72

%59.69

غير بحرينيين

%33.28

%40.31

2019

2018

%33.28

%40.31

المحتوى المالي

%66.72

%59.69

نسب التداوالت من حيث الجنسية (القيمة بيع وشراء)
2019

2018

بحرينيون

%60.28

%55.19

غير بحرينيين

%39.72

%44.81

2019

2018

%39.72

%44.81

%55.19
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%60.28

مؤشرات األداء في 2019

األوراق المالية واألدوات المتداولة
أهم المنجزات

الوسطاء واألعضاء
التقرير االستراتيجي

التواصل مع األطراف ذات الصلة

رسوم وعموالت بورصة البحرين
االستدامة في بورصة البحرين

رسوم البحرين للمقاصة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

تقرير الحوكمة

بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

األوراق المالية واألدوات
المتداولة

األوراق واألدوات المالية المتـــداولــــة
المحتوى اإلداري

األوراق واألدوات المالية المتـــداولــــة

الشركات المدرجة في بورصة البحرين :
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

قطاع البنوك التجارية

قطاع التأمين
سوليدرتي البحرين ش.م.ب.
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.

قطاع الفنادق والسياحة

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.

الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

قطاع االستثمار
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
إنوفست ش.م.ب.

شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.
شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب.

قطاع الصناعة

المحتوى المالي

المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.

شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب.

شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.

بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب.

شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب.
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.

الشركات المقفلة

انفستكورب القابضة ش.م.ب.

شركة سيكو ش.م.ب (م)

بنك طيب ش.م.ب.

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

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.

الشركات غير البحرينية
		
بنك مسقط ش.م.ع.ع.

سوق البحرين االستثماري
سبرنكل القابضة ش.م.ب .مقفلة

الصناديق االستثمارية المدرجة

بي إم إم أي ش.م.ب.

صندوق أسهم الخليج

شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب.

صندوق سيكو لألسهم الخليجية

مجموعة ترافكو ش.م.ب.

صندوق مكاسب للنمور العربية

شركة ناس ش.م.ب.

صندوق دخل المكاسب

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

صندوق الوطني لألسهم الخليجية

شركة زين البحرين ش.م.ب.

صندوق الوطني لألسهم القطرية

اي بي ام تيرمينالز البحرين ش.م.ب.

صندوق سيكو المملكة لألسهم
صندوق المركز العربي
صندوق سيكو لالستثمار بأدوات الدخل الثابت
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مؤشرات األداء في 2019

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 11
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 13

أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1785
أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1786

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 17

صندوق عهدة بنك اإلسكان العقارية

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 18
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 19
صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية  -اإلصدار 22
صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية  -اإلصدار 23

الوسطاء واألعضاء
شركات الوساطة

أذونات الخزانة وصكوك التأجير اإلسالمية
قصيرة األجل المدرجة

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 53
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 54
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 55
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 56
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 57

بيت االستثمار العالمي ش.م.ب( .مقفلة)  -وقف نشاط التداول
مباشر للخدمات المالية ش.م.ب( .م)
سيكو ش.م .ب( .م)
بنك الخليج المتحد ش.م.ب.
شركة الخليج لألوراق المالية ذ.م.م.
طيب لألوراق المالية ذ.م.م  -وقف نشاط التداول

أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 61
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 62
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 63

مكتب عبداهلل جعفر زين العابدين
مكتب ناصر عباس حسن خسرو

مكاتب األعضاء
الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية  -البحرين

صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  6شهور  -اإلصدار 169
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  6شهور  -اإلصدار 170
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  6شهور  -اإلصدار 171
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  6شهور  -اإلصدار 172
أذونات الخزانة الحكومية ستة أشهر  -اإلصدار 1767

بنك ستاندرد تشارترد  -البحرين
سيتي بنك  -البحرين

الشركات االستشارية المتخصصة
شركة كيبوينت لخدمات األعمال ذ.م.م.

أذونات الخزانة الحكومية ستة أشهر  -اإلصدار 1781

سيكو ش.م.ب( .م)

أذونات الخزانة الحكومية ستة أشهر  -اإلصدار 1784

بي.دي.أو لالستشارات ذ.م.م.

أذونات الخزانة الحكومية ستة أشهر  -اإلصدار 1788

شركة المؤيد جيمبرز لالستشارات ذ.م.م.

أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1776

شركة جرانت ثورنتون لإلستشارات ذ.م.م

أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1777

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

أذونات الخزانة الحكومية ستة أشهر  -اإلصدار 1775

شركة كي بي ام جي لالستشارات ذ.م.م.

تقرير الحوكمة

أذونات الخزانة الحكومية ستة أشهر  -اإلصدار 1771

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود  -البحرين

رسوم البحرين للمقاصة

صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  6شهور  -اإلصدار 167

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 64

شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية

صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  6شهور  -اإلصدار 168

رسوم وعموالت بورصة البحرين

أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 59

مكاتب الوساطة

االستدامة في بورصة البحرين

أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 58

شركة تريدالين لألوراق المالية ذ.م.م.

أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 60

التواصل مع األطراف ذات الصلة

صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية  -اإلصدار 25

شركة األهلية بحرين ش.م.ب( .مقفلة)

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية  -اإلصدار 24

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

الوسطاء واألعضاء

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 16

صناديق االستثمار العقارية المدرجة

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 15

التقرير االستراتيجي

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 14

أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1787

أهم المنجزات

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 9

أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1782
أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1783

األوراق المالية واألدوات المتداولة

السندات والصكوك المدرجة

أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1780

أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1778
أذونات الخزانة الحكومية ثالثة أشهر  -اإلصدار 1779
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المحتوى اإلداري

رسوم وعموالت بورصة البحرين

 .1رسوم اإلدراج
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

 1.1األسهم

1

األسهم

رسوم التسجيل

الشركات المساهمة العامة المحلية

 %0.1من رأس المال المدفوع باإلضافة
إلى ضريبة القيمة المضافة
(بحد أدنى  5,250د.ب .وبحد أقصى
 15,750د.ب).

الشركات المقفلة المحلية

 1,050د.ب.

الشركات المساهمة غير البحرينية

 %0.1من رأس المال المدفوع باإلضافة إلى ضريبة
القيمة المضافة
(بحد أدنى  2,100د.ب .وبحد أقصى  5,250د.ب).

األسهم الممتازة

 %0.5من قيمة اإلصدار باإلضافة إلى ضريبة
القيمة المضافة
(بحد أدنى  2,100د.ب .وبحد أقصى  5,250د.ب).

رسوم االشتراك السنوي
رأس المال المدفوع

الرسوم

أول  10مليون د.ب .من رأس المال المدفوع

 %0.13من رأس المال المدفوع باإلضافة إلى
ضريبة القيمة المضافة

من  10مليون د.ب .إلى  50مليون د.ب.

 %0.07من رأس المال المدفوع باإلضافة إلى
ضريبة القيمة المضافة

ما يفوق  50مليون د.ب.

 %0.035من رأس المال المدفوع باإلضافة
إلى ضريبة القيمة المضافة

الحد األدنى لمجموع الرسوم ضمن الشرائح الثالث هو  5,250د.ب .وبحد أقصى  84,000د.ب

 %0.025من رأس المال المدفوع ( بحد أدنى  1,050د.ب .وبحد أقصى  6,300د.ب) .
( بحد أدنى  2,100د.ب .وبحد أقصى  12,600د.ب).

المحتوى المالي

 2,100د.ب.

 1.2السندات والصكوك
نوع االصدار

رسوم التسجيل

رسوم االشتراك السنوي

الحكومية

 1,575د.ب.

 2,100د.ب.

 %0.05من قيمة اإلصدار

 2,100د.ب.

الخاصة/غير البحرينية

(بحد أدنى  2,100د.ب .وبحد أقصى
 5,250د.ب).

أذونات الخزينة وصكوك التأجير اإلسالمية
قصيرة األجل

 31.5د.ب .تدفع مرة واحدة عند اإلدراج

 1.3الصناديق االستثمارية وصناديق االستثمار العقارية
نوع الصندوق

رسوم التسجيل

رسوم االشتراك السنوي

الصناديق االستثمارية

 315د.ب.

 262.5د.ب.

صناديق االستثمار العقارية

 2,100د.ب.

 5,250د.ب( .للوحدات التي تبلغ 250
مليون دوالر أمريكي أو أقل)
 10,500د.ب( .للوحدات التي تزيد عن
 250مليون دوالر أمريكي)

1
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تحتسب رسوم التسجيل واإلشتراك السنوي للشركات المساهمة طبق ًا لمجموع رأس المال المدفوع والذي يشمل األسهم العادية واألسهم الممتازة.
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مؤشرات األداء في 2019

سوق البحرين االستثماري (الشركات)

 1,000د.ب.

 %0.3من رأس المال المدفوع باإلضافة إلى ضريبة
القيمة المضافة
(بحد أدنى  1,050د.ب .وبحد أقصى  6,300د.ب).

سوق البحرين االستثماري (الشركات
اإلستشارية المتخصصة المعتمدة)

ال يوجد
 2,100د.ب.
التقرير االستراتيجي

 1.5خدمات المصدرين

		

تغيير اسم أو رمز التداول للشركة
ً 2
(أو األثنين معا)

 525د.ب.

يطبق حسب الطلب

رسالة إثبات اإلدراج

 10.5د.ب.

يطبق حسب الطلب
التواصل مع األطراف ذات الصلة

 1.6اجراءات الشركات

عمليات الدمج/السيطرة/االستحواذ/تبادل
األسهم

 0.525د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  315د.ب .وبحد أقصى  5,250د.ب).

يطبق حسب الطلب

تجزئة القيمة اإلسمية

 0.525د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  315د.ب .وبحد أقصى  5,250د.ب).

يطبق حسب الطلب

أسهم المنحة

 0.525د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  315د.ب .وبحد أقصى  5,250د.ب).

يطبق حسب الطلب

خدمات أخرى (مثال :حقوق األفضلية)

 0.525د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  315د.ب .وبحد أقصى  5,250د.ب).

يطبق حسب الطلب

 105د.ب / .للطلب

يطبق حسب الطلب

رسوم اجراءات الشطب

3

أنواع العضوية

وسيط  -أوراق مالية

 5,250د.ب.

 1,050د.ب.

وسيط خارجي

 5,250د.ب.

 1,050د.ب.

وسيط أوراق مالية خارجي

 5,250د.ب.

 1,050د.ب.

متداول معتمد

 5,250د.ب.

 1,050د.ب.

 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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تقرير الحوكمة

وسيط

 1,050د.ب.

 525د.ب.

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

وسيط خصم

 1,050د.ب.

 525د.ب.

رسوم البحرين للمقاصة

 2.1رسوم العضوية واالشتراك السنوي
رسوم التسجيل

5

رسوم االشتراك السنوي

4

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

 .2رسوم العضوية

رسوم وعموالت بورصة البحرين

تغيير رأس المال

 0.525د.ب / .مساهم؛
(بحد أدنى  315د.ب .وبحد أقصى  5,250د.ب).

يطبق حسب الطلب

االستدامة في بورصة البحرين

الرسوم

التكرار

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

الرسوم

التكرار

		

أهم المنجزات

		

الوسطاء واألعضاء

رسوم التسجيل

رسوم االشتراك السنوي

األوراق المالية واألدوات المتداولة

 1.4سوق البحرين االستثماري
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المحتوى اإلداري

رسوم وعموالت بورصة البحرين

 2.2رسوم خدمات األعضاء

		

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

الرسوم

التكرار

 150د.ب 52.5 + .د.ب.
(رسوم خدمة قاعة التداول  /المكتب)

شهري

رسوم التداول اإللكتروني

 105د.ب /.حسب الطلب

شهري

رسوم خدمة التداول عن بعد

 157.5د.ب / .حسب الطلب

شهري

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

 10.5د.ب /.ليوم عمل /بحد أقصى  157.5د.ب.
شهريًا

يطبق حسب الطلب

التأجير المؤقت لمكاتب الوسطاء (يعتمد على
توافر المكاتب)

 52.5د.ب /.المكتب  /يوميًا

يطبق حسب الطلب

بيئة تجريبية لشركات الوساطة (النظام ونقطة
اإلتصال)

 26.25د.ب /.يوميًا

يطبق حسب الطلب

اندماج شركات الوساطة

 525د.ب .من كل شركة

يطبق حسب الطلب

 210د.ب / .الطلب

يطبق حسب الطلب

تأجير مكاتب الوسطاء

6

شركة الوساطة – طلب تغيير اسم الشركة

7

المحتوى المالي

 2.3خدمات الربط اإللكتروني بنظام التداول
الرسوم

التكرار

		

إعداد نظام التداول للجهاز (يدفع مرة واحدة)

 210د.ب /.الجهاز

للجهاز الواحد

إعداد خدمة التداول اإللكتروني
(يدفع مرة واحدة)

 1,050د.ب /.لإلعداد

لإلعداد الواحد

رمز مستخدم لنظام التداول

 52.5د.ب /.المستخدم /شهريًا

شهري

إعادة تعيين كلمة المرور

 5.25د.ب / .الطلب

يطبق حسب الطلب

 52.5د.ب /.نقطة اتصال /شهريًا

لكل نقطة اتصال شهريًا

االتصال بنظام التداول للجهاز

8

 2.4عمولة الوساطة
عمولة الوسيط

6
7
8
9
10
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10

عمولة بورصة البحرين

9

األسهم

 %0.275من قيمة الصفقة

 %20باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

سوق البحرين االستثماري

 %0.275من قيمة الصفقة

 %20باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

السندات والصكوك

 %0.08من قيمة الصفقة

 %20باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

أذونات الخزينة

 %0.01من قيمة الصفقة

 %20باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

صناديق االستثمار العقارية

 %0.275من قيمة الصفقة

 %20باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

منصة Bahrain Trade

 %0.20من قيمة الصفقة

 %20باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

يشمل إسم مستخدم لنظام تداول واحد مجان ًا إسم مستخدم لنظام مقاصة واحد مجان ًا من قبل شركة البحرين للمقاصة.
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.
تحتسب عمولة البورصة كنسبة من عمولة الوسيط المحددة.
الحد األدنى للعموالت  3.15د.ب.
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التكرار

للصفقة (بيع وشراء)

مؤشرات األداء في 2019

		

إصدار التقارير

 1.05د.ب / .صفحة بحد أقصى

يطبق حسب الطلب

(نسخة إلكترونية أو مطبوعة)

 52.5د.ب /.التقرير

أهم المنجزات

الرسوم

التكرار

األوراق المالية واألدوات المتداولة

 2.5إصدار التقارير

 .3رسوم خدمات معلومات السوق

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

محدود)
رخصة إستخدام بيانات السوق (يشمل أعضاء

 10,000د.ب.

ال يوجد

سنوي

بورصة البحرين فقط)
رخصة إستخدام بيانات السوق (تشمل

 4,000د.ب.

التقرير االستراتيجي

رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات (استخدام
األعمال المحدود)

 10,000د.ب.

ال يوجد

التواصل مع األطراف ذات الصلة

رخصة توزيع بيانات السوق

 6,000د.ب.

 3,600د.ب.

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

المعلومات اآلنية

المعلومات المتأخرة

التكرار

الوسطاء واألعضاء

 3.1خدمات معلومات السوق

11

ال يوجد

المؤسسات بعقد مباشر مع البورصة)

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.

االستدامة في بورصة البحرين

اليوم ،المعلومات المتأخرة

رسوم وعموالت بورصة البحرين

معلومات السوق التاريخية ،معلومات نهاية

ال يوجد

 4,000د.ب.

 3.2اشتراك األفراد

		

عرض بيانات السوق – اشتراك إحترافي

 10د.ب / .مستخدم

شهري

 3.3إدارة روابط اإلتصال

		

الرسوم

رسوم أول إتصال مع مركز بيانات البورصة اإلحتياطي

 1,000د.ب.

رسوم إتصال إضافي مع مركز بيانات البورصة اإلحتياطي

 800د.ب.

 11جميع خدمات معلومات السوق خاضعة إلتفاقية ترخيص توزيع البيانات .األسعار المذكورة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة .في حال الشركات التي يقع مقرها في
البحرين ،سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة اإلضافية .أما بالنسبة للشركات التي يقع مقرها خارج البحرين ،سيتم تصنيف ضريبة القيمة المضافة صفر بالمائة.
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تقرير الحوكمة

رسوم إتصال إضافي مع مركز بيانات البورصة الرئيسي

 2,500د.ب.

سنوي

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

رسوم أول إتصال مع مركز بيانات البورصة الرئيسي

 3,500د.ب.

التكرار

رسوم البحرين للمقاصة

عرض بيانات السوق – اشتراك فردي

 5د.ب / .مستخدم

شهري

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

الرسوم

التكرار

63

المحتوى اإلداري

رسوم البحرين للمقاصة

 .1رسوم المصدرين
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

 1.1خدمات المصدرين

		

الرسوم

خدمات اإلكتتابات العامة

1

التكرار

 %0.02من قيمة اإلكتتاب باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

يطبق حسب الطلب

بحد أقصى  5,250د.ب.
إصدار رقم الترميز العالمي لألوراق
المالية الغير مدرجة
رسوم اإليداع المركزي السنوي

المحتوى المالي

إدارة سجالت المساهمين

يطبق حسب الطلب

 21د.ب.
رأس المال

الرسوم

أول  15مليون
د.ب.

 %0.0125من رأس المال
المدفوع باإلضافة إلى
ضريبة القيمة المضافة

 15مليون د.ب.
فما فوق

 %0.00625من رأس المال بحد أقصى 4,200
د.ب.
المدفوع باإلضافة إلى
ضريبة القيمة المضافة

حد أدنى /أقصى

سنوي

بحد أدنى 1,050
د.ب.

سنوي

 0.525د.ب/.مساهم
(بحد أدنى  2,100د.ب .و حد أقصى  10,500د.ب).

إصدار كشف حساب المساهمين

 0.021د.ب/.مساهم (بحد أدنى  52.5د.ب .للقرص المدمج ،وحد

يطبق حسب الطلب

أدنى  105د.ب .للنسخ المطبوعة)

 1.2إصدار التقارير
الرسوم

		

إصدار التقارير التفصيلية (نسخة إلكترونية أو مطبوعة)

 1.05د.ب/ .صفحة بحد

التكرار

يطبق حسب الطلب

أقصى  52.5د.ب/.التقرير

 1.3خدمات الجمعية العمومية
الرسوم

		

التكرار

أ  -خدمات الجمعية العمومية  -الجمعية العمومية األولى

1

64

 .iللشركات التي يبلغ عدد مساهميها  500أو أقل

 315د.ب.

يطبق حسب الطلب

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

 525د.ب.

يطبق حسب الطلب

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

 787.5د.ب.

يطبق حسب الطلب

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

 1,050د.ب.

يطبق حسب الطلب

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

 1,575د.ب.

يطبق حسب الطلب

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

 2,100د.ب.

يطبق حسب الطلب

 .viiللشركات التي يزيد عدد مساهميها عن 10,000

 2,625د.ب.

يطبق حسب الطلب

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

 525د.ب.

يطبق حسب الطلب

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

 315د.ب.

يطبق حسب الطلب

تشمل الخدمة التأجير المؤقت لمكاتب البورصة إلى بنك اإلستالم لمدة  10أيام عمل.
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مؤشرات األداء في 2019

خدمة توزيع األرباح

2

 0.525د.ب/.مساهم

يطبق حسب الطلب

(بحد أدنى  315د.ب .و حد أقصى

أهم المنجزات

		

الرسوم

التكرار

األوراق المالية واألدوات المتداولة

 1.4إجراءات الشركات

 5,250د.ب).

		

تحويل أوراق مالية من حساب إلى آخر بدون تغيير

الرسوم

التكرار

 5.25د.ب /.شركة

يطبق حسب الطلب

التقرير االستراتيجي

 2.1الحافظ األمين :تحويل األوراق المالية

الوسطاء واألعضاء

 .2الحافظ األمين

المالك المستفيد

		

إعداد نظام المقاصة للجهاز (يدفع مرة واحدة)

 210د.ب /.الجهاز

للجهاز الواحد

طلب استخدام نظام المقاصة

 52.5د.ب /.المستخدم /شهريًا

شهري

إعادة تعيين كلمة المرور

 5.25د.ب/.الطلب

يطبق حسب الطلب

اإلتصال بنظام المقاصة للجهاز

 52.5د.ب /.نقطة اتصال /شهريًا

لكل نقطة اتصال شهريًا

رسوم اإلشتراك السنوي

متوسط قيمة المحفظة المالية

سنوي

للعام الماضي*%0.0025
باإلضافة إلى ضريبة القيمة

رسوم وعموالت بورصة البحرين

		

الرسوم

التكرار

االستدامة في بورصة البحرين

 2.3خدمات الحافظ األمين

التواصل مع األطراف ذات الصلة

الرسوم

التكرار

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

 2.2خدمات الربط اإللكتروني بنظام المقاصة ()Equator System

المضافة (بحد أدنى  5,250د.ب).
رسوم التسجيل

 1,050د.ب.

يطبق عند التسجيل

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

 262.5د.ب .أو  %0.05من قيمة
الصفقة باإلضافة إلى ضريبة القيمة
المضافة

تطبق حسب اإلجراء

 2في حال توزيع كل من أرباح المنحة واألرباح نقدية ،تحتسب الرسوم األعلى من حيث القيمة.
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بيانات أساسية لعامي 2019-2018

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

 525د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

تقرير الحوكمة

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

 52.5د.ب .أو  %0.05من قيمة الصفقة
باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

تطبق حسب اإلجراء

رسوم البحرين للمقاصة

		

الرسوم

التكرار

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

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

رسوم البحرين للمقاصة

 .3رسوم العضوية
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

 3.1خدمات الربط اإللكتروني بنظام المقاصة
الرسوم

التكرار

		

إعداد نظام المقاصة للجهاز (يدفع مرة واحدة)

 210د.ب /.الجهاز

للجهاز الواحد

طلب استخدام نظام المقاصة

 52.5د.ب /.المستخدم /شهريًا

شهري

إعادة تعيين كلمة المرور

 5.25د.ب/.الطلب

يطبق حسب الطلب

 52.5د.ب /.نقطة اتصال /شهريًا

لكل نقطة اتصال شهريًا

اإلتصال بنظام المقاصة للجهاز

3

 3.2إصدار التقارير
الرسوم

		

إصدار التقارير التفصيلية لألعضاء

 1.05د.ب/ .صفحة بحد أقصى

(نسخة إلكترونية أو مطبوعة)

 52.5د.ب/.التقرير

التكرار

يطبق حسب الطلب

المحتوى المالي

 .4رسوم المستثمرين
 4.1خدمات المستثمرين
الرسوم

التكرار

		

إصدار رقم مستثمر  -NINلألفراد

 4.2د.ب.

يدفع مرة واحدة

إصدار رقم مستثمر  -NINللشركات

 9.45د.ب.

يدفع مرة واحدة

فتح حساب

 1.05د.ب.

يدفع مرة واحدة

 1.05د.ب.

يطبق لكل شركة

 10.5د.ب.

يطبق لكل عملية

سحب األوراق المالية

 10.5د.ب.

يطبق لكل شركة

طلب رسالة لمن يهمه األمر

 10.5د.ب.

يطبق حسب الطلب

طلب استبدال شهادات األوراق المالية المفقودة

 26.25د.ب/ .للشركة

يطبق حسب الطلب

 5.25د.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 4
(اإلرث والوصية)
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
الثانية)

 %20من عمولة الوسيط من قيمة
الصفقة تدفع من قبل كل جهة
باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

يطبق لكل شركة

(بحد أدنى  10.05د.ب).
 2.1د.ب .لكل كشف حساب

كشف حساب األوراق المالية – نسخة مطبوعة

3
4
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(بحد أقصى صفحتان) و  1.05د.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

مؤشرات األداء في 2019

الرسوم

 %0.075من القيمة السوقية لألسهم في
تسجيل الرهن

اليوم السابق باإلضافة إلى ضريبة القيمة

يطبق لكل شركة

أهم المنجزات

		

التكرار

األوراق المالية واألدوات المتداولة

 4.2إجراءات رهن األوراق المالية

المضافة (بحد أدنى  52.5د.ب).
فك الرهن

حجز األوراق المالية

6

 10.5د.ب/.للشركة

يطبق حسب الطلب

		

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

 200,001د.ب 400,000 – .د.ب.

 2,100د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

 400,001د.ب 600,000 – .د.ب.

 3,150د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

 600,001د.ب 800,000 – .د.ب.

 4,200د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

 800,001د.ب .فما فوق

 5,250د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

رسوم البحرين للمقاصة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019
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تقرير الحوكمة

6

تطبق الرسوم على الخبير المالي المعين بناءاً على قرار المحكمة ،ال يتم تطبيق الرسوم في حال عدم تعيين الخبير المالي.

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

5

تطبق رسوم الخدمة على المؤسسة المالية (الراهن) وليس على المستثمر .

رسوم وعموالت بورصة البحرين

 1د.ب 200,000 – .د.ب.

 1,050د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

االستدامة في بورصة البحرين

المبلغ المستحق

الرسوم

التكرار

التواصل مع األطراف ذات الصلة

 5.1الغرامات المالية لألعضاء

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

 .5الغرامات

الوسطاء واألعضاء

رسالة تأكيد الرهن

5

 10.5د.ب/.للطلب

يطبق حسب الطلب

التقرير االستراتيجي

 21د.ب/.للشركة

يطبق حسب الطلب
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تقرير الحوكمة 2019
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المحتوى اإلداري

تقريـر الحوكمـة 2019

سياسة البورصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

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.

المحتوى المالي

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

هيكل حوكمة بورصة البحرين
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻧﻀﺒﺎط

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻻﻟﺘﺰام

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

70

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل
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ادراج واﻓﺼﺎح

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪاول

وﺣﺪة اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ

اﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ
واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ

مؤشرات األداء في 2019

يتألف مجلس إدارة بورصة البحرين من عدد من األعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على أحد عشر عضوًا يتم تعيينهم بقرار من مجلس

أهم المنجزات

تشكيل مجلس اإلدارة

األوراق المالية واألدوات المتداولة

بيانات مجلس اإلدارة

التنمية االقتصادية وبموافقة من مصرف البحرين المركزي وفق أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي.
يضم مجلس اإلدارة الحالي للبورصة ثمانية أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس التنمية االقتصادية رقم ( )3لسنة  2016ومدة
التقرير االستراتيجي

للبورصة إلى حين صدور قرار التعيين للفترة القادمة.
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
•

يكون لدى جميع أعضاء مجلس إدارة البورصة المفهوم الشامل لجميع مهام ومسئوليات المجلس التي يتضمنها « قانون الشركات

-

مسئولية أعضاء المجلس في إظهار اإلخالص واألمانة تجاه البورصة والمساهم.

مهام ومسئوليات المجلس بما فيها الواردة في النظام األساسي وميثاق مجلس اإلدارة وتشمل وال تنحصر على-:

.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

رسوم وعموالت بورصة البحرين

.2

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

االستدامة في بورصة البحرين

.1

األداء العام للبورصة وفق الخطة االستراتيجية التي تم تحديدها.

التواصل مع األطراف ذات الصلة

-

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

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

التجارية بمملكة البحرين»  ،وأية قوانين وتشريعات أخرى ،ومتابعة أية تحديثات قد تطرأ عليها من وقت آلخر وعلى وجه الخصوص-:

•

الوسطاء واألعضاء

عضويتهم في المجلس ثالث سنوات بدأت من تاريخ  27ديسمبر  ،2016ويستمر أعضاء المجلس الحالي بالعمل وفق النظام األساسي

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

للبورصة وجميع اللوائح والمراسيم والقرارات ذات العالقة.
 .10الموافقة 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
والحقوق واالمتيازات سواءً منقولة أو ثابتة ،واالستئجار والتفويض بسحب األموال والضمانات المملوكة للشركة وتحويلها
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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وبيعها ،والتفويض باتخاذ اإلجراءات القانونية لحماية مصالح الشركة أمام المحاكم ،كمدعي أو مدعي عليه ،وحذف قيمة

تقرير الحوكمة

والموظفين وتحديد واجباتهم ورواتبهم وتحديد الضمانات التي يقدمونها ،عند الضرورة ،وشراء وبيع المنقوالت واألمالك

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

.9

االلتزام بجميع المستندات التي تم بناءً عليها تأسيس البورصة بما فيها  -وال تنحصر على  -عقد التأسيس والنظام االساسي

رسوم البحرين للمقاصة

منع حدوث أية تعامالت قد تحدث نتيجة سوء استغالل المعلومات.
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(تتمـــة)

المعامالت التي تحتاج لموافقة مجلس اإلدارة
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

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
رئيس اللجنة
رنا إبراهيم فقيهي
نائب رئيس اللجنة

المحتوى المالي

دينا إبراهيم األنصاري
عضو اللجنة

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

لجنة التدقيق والمخاطر
األعضاء

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤوليات

حسان أمين جرار

• يعين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة بعدد ال يقل عن ثالثة أعضاء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

رئيس اللجنة
مروان خالد طبارة
نائب رئيس اللجنة
ياسر عبدالجليل الشريفي
عضو اللجنة

بالتزامن مع مدة مجلس اإلدارة.
• ينتخب الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة ،على أن يكون مستقل وذلك في أول اجتماع
يعقد بعد تعيين األعضاء .ويكون غالبية األعضاء مستقلين.
• يكون النصاب القانوني بحضور ما ال يقل عن نصف األعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس
من ضمنهم.
• 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 :اإلشراف على برنامج التدقيق الداخلي وأنظمة الرقابة الداخلية وأداء التدقيق
الخارجي والتحقق من االلتزام بالمتطلبات التشريعية والقانونية واإلشراف على إدارة المخاطر
ومراجعة سياسات واستراتيجية إدارة المخاطر وااللتزام باإلضافة إلى المهام والمسؤوليات
المحددة في ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.
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عبدالكريم أحمد بوجيري
رئيس اللجنة

• يعين مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة بعدد ال يقل عن ثالثة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين لمدة

عبدالرحمن حامد الزياني
نائب رئيس اللجنة

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

• يكون النصاب القانوني بحضور ما ال يقل عن نصف األعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب
الرئيس من ضمنهم.
• الحد األدنى لالجتماعات اجتماعين سنويًا.

الوسطاء واألعضاء

األعضاء.
التقرير االستراتيجي

دينا إبراهيم األنصاري
عضو اللجنة

ثالث سنوات قابلة للتجديد بالتزامن مع مدة مجلس اإلدارة.

أهم المنجزات

األعضاء

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤوليات

األوراق المالية واألدوات المتداولة

لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

• تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي ذاتي ألداء اللجنة /األعضاء ورفع تقرير باالستنتاجات

والتوصية بهم إلى مجلس اإلدارة ومراجعة 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

التواصل مع األطراف ذات الصلة

موجز الصالحيات :ترشيح األشخاص المؤهلين لالنضمام إلى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

والتوصيات إلى مجلس اإلدارة .ويتم ذلك وفقًا لعملية التقييم التي اعتمدها م

قبل مجلس اإلدارة.

المكافآت على أعضاء المجلس وفقًا لسياسات توزيع المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بذلك.
تم صرف مبلغ وقدره  29,900دينار بحريني كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام  2019وذلك بعد موافقة المساهم في الجمعية
العامة للعام  .2019كما تم صرف بدل أتعاب حضور اجتماعات مجلس إدارة البورصة واللجان المنبثقة عنه بمبلغ وقدره  34,100دينار

االستدامة في بورصة البحرين

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من المساهم بموجب النظام األساسي للبورصة وقانون الشركات التجارية .ويتم توزيع

رسوم وعموالت بورصة البحرين

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

بحريني حسب البيانات المالية الموحدة.

األجور الثابتة والمتغيرة
بلغ إجمالي الرواتب األساسية والبدالت الثابتة لإلدارة التنفيذية مبلغًا وقدره  285,546دينار بحريني.

تقرير الحوكمة

بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية
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المحتوى اإلداري

تقريـر الحوكمـة 2019

(تتمـــة)

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

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 ،وقد تم تقييم أداء المجلس في العام 2019
والعمل بالتوصيات الواردة في التقييم ومعالجة المالحظات الواردة به.

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،

المحتوى المالي

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.

سياسة الشكاوى
اعتمد مجلس اإلدارة سياسة لتنظيم استالم الشكاوى الخارجية من أي جهة وآليات التعامل مع هذه الشكاوى ومعالجتها وربطها مع
(نظام تواصل) الموقع العام للحكومة.

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.
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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

أهم المنجزات

تهدف وظيفة االلتزام إلى حماية البورصة من مخاطر مخالفة القوانين والضوابط الرقابية التي تحكم عمل البورصة الصادرة عن الجهات

األوراق المالية واألدوات المتداولة

االلتزام ومكافحة غسيل األموال

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.

وعلى أي عضو أن يعلن للمجلس عن مصلحته الشخصية ،سواءًا كانت مباشرة أو غير مباشرة ،في أية معاملة أو عقد أو أية مقترحات

الوسطاء واألعضاء

ال يجوز ألي عضو بمجلس اإلدارة أن يصوت ألي اتفاق أو ترتيب أو أي اقتراح آخر يكون له فيه مصلحة شخصية.

التقرير االستراتيجي

تضارب المصالح

لحساب البورصة ،ويتم تسجيل هذا اإلعالن في محضر االجتماع.

تم تحديد األعضاء المستقلين واألعضاء الغير مستقلين في مجلس إدارة البورصة في اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  17يناير.2017
عبدالكريم أحمد بوجيري
•

رئيس مجلس اإلدارة

•

رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

•

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

•

الخبرة :أكثر من  44عاما في العديد من المجاالت المصرفية باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية.

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

شركة نسيج

البحرين

5

عضو مجلس اإلدارة

مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني

البحرين

6

عضو المجلس االستشاري

المنظمة العربية للسياحة

السعودية

7

الرئيس الفخري لمجلس اإلدارة

جمعية البحرين ألصدقاء المرضى النفسيين

البحرين

8

عضو مجلس اإلدارة

المجلس االستشاري للمصارف البحرينية

البحرين

9

عضو مجلس اإلدارة

االتحاد العالمي لصاحبات األعمال

البحرين

10

الشريك ورئيس مجلس اإلدارة

شركة كي إم إتش للحلول اإلدارية

البحرين

3
4

والمخاطر
عضو مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة
التنفيذية
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رسوم البحرين للمقاصة

مدرسة بيكون الدولية

البحرين

2

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

بنك اليوباف

البحرين

1

تقرير الحوكمة

رئيس مجلس اإلدارة

شركة البحرين للمقاصة

البحرين

بيانات أساسية لعامي 2019-2018

العضوية

اسم الشركة

البلد

رسوم وعموالت بورصة البحرين

•

المؤهالت العلمية :بكالوريوس في العلوم االقتصادية مع تخصص في االقتصاد من جامعة حلب – سوريا 1976 -

االستدامة في بورصة البحرين

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

التواصل مع األطراف ذات الصلة

اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

ويحظر على هذا العضو االشتراك في أية مداوالت أو التصويت على القرارات التي تتعلق بهذا الصدد.
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(تتمـــة)

مروان خالد طبارة
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

•

نائب رئيس مجلس اإلدارة

•

نائب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر

•

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

•

المؤهالت العلمية :ماجستير في اإلدارة الهندسية ،بكالوريوس في علوم الهندسة ،تخصص الهندسة اإللكترونية ،بكالوريوس في
االقتصاد ،جامعة دوك ،الواليات المتحدة األمريكية.

•

الخبرة :أكثر من  5أعوام في القطاع المصرفي وأكثر من  17عام في مجال االستشارات.

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

المحتوى المالي

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

6

عضو مجلس اإلدارة

بنك البحرين اإلسالمي

البحرين

7

عضو مجلس اإلدارة

جيود ادفايزرز

البحرين

حسان أمين جرار
•

عضو مجلس اإلدارة

•

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر

•

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016
(عضو مستقل وغير تنفيذي)

•

المؤهالت العلمية :بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال – التمويل من جامعة كاليفورنيا  -الواليات المتحدة األمريكية.

•

الخبرة :أكثر من  30عام في القطاع المصرفي.

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

1
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اسم الشركة

عضو مستقل وغير تنفيذي/رئيس لجنة تمكين

البلد
البحرين

التدقيق والرقابه

2

عضو

جمعية البحرين للبنوك

البحرين

3

رئيس مجلس اإلدارة

مركز إدارة السيولة المالية ""LMC

البحرين
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مؤشرات األداء في 2019
أهم المنجزات

•

عضو مجلس اإلدارة

•

رئيس اللجنة التنفيذية

•

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

األوراق المالية واألدوات المتداولة

علي يوسف فردان

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

البلد

ال توجد أي عضوية في مجالس إدارة شركات أخرى
التواصل مع األطراف ذات الصلة

رنا إبراهيم فقيهي

•

انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في  6فبراير 2011

•

(عضو غير مستقل وغير تنفيذي)

•

المؤهالت العلمية :ماجستير في إدارة األعمال الدولية من المملكة المتحدة.

•

الخبرة :ما يقارب  17عام في القطاع الحكومي واالقتصادي.

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

1

العضوية

اسم الشركة

البلد

عضو مجلس اإلدارة

بنك اإلسكان

البحرين
رسوم البحرين للمقاصة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

تقرير الحوكمة

بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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رسوم وعموالت بورصة البحرين

•

نائب رئيس اللجنة التنفيذية

االستدامة في بورصة البحرين

•

عضو مجلس اإلدارة

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

1

اسم الشركة

الوسطاء واألعضاء

•

الخبرة :أكثر من  42عام في العديد من المجاالت المصرفية.

التقرير االستراتيجي

•

المؤهالت العلمية :دبلوم في اإلدارة التنفيذية من جامعة البحرين وخريج الدراسات التنفيذية من جامعة وارتون أمريكا.
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المحتوى اإلداري

تقريـر الحوكمـة 2019

(تتمـــة)

عبدالرحمن حامد الزياني
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة
المحتوى المالي
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•

عضو مجلس اإلدارة

•

نائب رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

•

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016
(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  17عام في قطاع إدارة األعمال واالستثمار.

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

اسم الشركة

البلد

1

العضو المنتدب

استثمارات الزياني

البحرين

2

العضو المنتدب

عقارات الزياني

البحرين

3

عضو مجلس اإلدارة

السيارات األوروبية

البحرين

4

عضو مجلس اإلدارة

الزياني للسيارات

البحرين

5

عضو مجلس اإلدارة

الزياني للتأجير

البحرين

6

عضو مجلس اإلدارة

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 اإلدارة

نورتولك الدولية المحدودة

بريطانيا

12

عضو مجلس اإلدارة

منى الدولية المحدودة

بريطانيا

13

عضو مجلس اإلدارة

لينليك لالستثمارات المحدودة

بريطانيا

14

عضو مجلس اإلدارة

غرين نايت الدولية المحدودة

بريطانيا

15

عضو مجلس اإلدارة

كالديلوود الدولية المحدودة

بريطانيا

16

عضو مجلس اإلدارة

مانانان الدولية المحدودة

بريطانيا

17

عضو مجلس اإلدارة

الكينيت الدولية المحدودة

بريطانيا

18

عضو مجلس اإلدارة

بورليفيلدز الدولية المحدودة

بريطانيا

19

عضو مجلس اإلدارة

كالدلوود ويست

بريطانيا

20

عضو مجلس اإلدارة

أسيروود الدولية المحدودة

بريطانيا

21

عضو مجلس اإلدارة

بريدكاسل الدولية المحدودة

بريطانيا
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مؤشرات األداء في 2019
أهم المنجزات

•

عضو مجلس اإلدارة

•

عضو اللجنة التنفيذية

•

عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

•

انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

األوراق المالية واألدوات المتداولة

دينا إبراهيم األنصاري

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

•

الخبرة :ما يقارب  9أعوام في القطاع المصرفي و  12عام في قطاع إدارة األعمال.

الوسطاء واألعضاء

كونكورديا -كندا.

التقرير االستراتيجي

•

المؤهالت العلمية :ماجستير في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان  -المملكة المتحدة ،بكالوريوس تجارة من جامعة

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

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

ياسر عبدالجليل الشريفي
•

عضو مجلس اإلدارة

•

عضو لجنة التدقيق والمخاطر

•

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

التواصل مع األطراف ذات الصلة

3

عضو مجلس اإلدارة

مشاريع دي كي األنصاري ذ.م.م

البحرين

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

2

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة اضواء األنصاري الحديثة ذ.م.م

البحرين

رسوم وعموالت بورصة البحرين

1

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة األنصاري لإلضاءة والتصميم ذ.م.م.

البحرين

االستدامة في بورصة البحرين

العضوية

اسم الشركة

البلد

(عضو مستقل وغير تنفيذي)

•

الخبرة :أكثر من  24عام في مجال التدقيق واالستثمار.

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

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

6

رئيس مجلس اإلدارة

معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة (دانات)

البحرين
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تقرير الحوكمة

1

عضو المجلس التنفيذي

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

البحرين
بيانات أساسية لعامي 2019-2018

العضوية

اسم الشركة

البلد

رسوم البحرين للمقاصة

األمريكية ،دبلوم محاسبة من جامعة البحرين.

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

•

المؤهالت العلمية :شهادة المحاسب القانوني المعتمد وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ماساتشوستس  -الواليات المتحدة
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المحتوى اإلداري

تقريـر الحوكمـة 2019

(تتمـــة)

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان وسجل الحضور
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

اجتماعات مجلس اإلدارة
تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة دورية منتظمة حسب ما هو منصوص عليه في النظام األساسي للبورصة وذلك بناءً على دعوة رئيس
مجلس اإلدارة ،أو استجابة لطلب اثنين من األعضاء.
خالل العام  2019تم عقد خمسة اجتماعات لمجلس اإلدارة وأربعة 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.

المحتوى المالي

()2019/1

()2019/2

()2019/3

()2019/4

()2019/5

 19مارس
2019

 12مايو
2019

 27يونيو
2019

 8أكتوبر
2019

 12ديسمبر
2019

عبدالكريم أحمد بوجيري

رئيس مجلس اإلدارة

AAA

AAA

qA

AAA

AAA

مروان خالد طبارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

حسان أمين جرار

عضو مجلس اإلدارة

AAA

AAA

ــ

AAA

AAA

ياسر عبدالجليل الشريفي

عضو مجلس اإلدارة

AAA

qA

qA

AAA

AAA

رنا إبراهيم فقيهي

عضو مجلس اإلدارة

qA

ــ

ــ

ــ

AAA

دينا إبراهيم األنصاري

عضو مجلس اإلدارة

AAA

AAA

AAA

qA

AAA

علي يوسف فردان

عضو مجلس اإلدارة

ــ

AAA

ــ

AAA

AAA

عبد الرحمن حامد الزياني

عضو مجلس اإلدارة

qA

AAA

AAA

qA

ــ

أعضاء مجلس إدارة بورصة البحرين

 - AAAتم حضور االجتماع
 - qAتمت المشاركة عن طريق الهاتف

اجتماعات اللجنة التنفيذية
()2019/1

()2019/2

()2019/3

()2019/4

 28فبراير
2019

 12يونيو
2019

 22سبتمبر
2019

 24نوفمبر
2019

علي يوسف فردان

رئيس اللجنة

AAA

AAA

AAA

AAA

رنا إبراهيم فقيهي

نائب رئيس اللجنة

qA

-

-

AAA

دينا إبراهيم االنصاري

عضو اللجنة

AAA

AAA

AAA

AAA

أعضاء اللجنة التنفيذية

 - AAAتم حضور االجتماع
 - qAتمت المشاركة عن طريق الهاتف
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مؤشرات األداء في 2019

مروان خالد طبارة

نائب رئيس اللجنة

AAA

AAA

AAA

AAA

ياسر عبدالجليل الشريفي

عضو اللجنة

AAA

qA

qA

AAA

 - AAAتم حضور االجتماع
 - qAتمت المشاركة عن طريق الهاتف

أهم المنجزات

حسان أمين جرار

رئيس اللجنة

AAA

ــ

AAA

AAA

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

الوسطاء واألعضاء

 10فبراير
2019

 5مايو
2019

 9مايو
2019

 30أكتوبر
2019

التقرير االستراتيجي

)2019/1(61

)2019/2(62

)2019/3(63

)2019/4(64

األوراق المالية واألدوات المتداولة

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر

اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

عبدالكريم أحمد بوجيري

رئيس اللجنة

AAA

AAA

AAA

AAA

عبدالرحمن حامد الزياني

نائب رئيس اللجنة

AAA

AAA

qA

AAA

دينا إبراهيم األنصاري

عضو اللجنة

لم يتم
التعيين

AAA

AAA

AAA

أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

عين المساهم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة شركة ديلويت آند توش كمدقق خارجي لحسابات البورصة للعام .2019

رسوم وعموالت بورصة البحرين

مدققي الحسابات

االستدامة في بورصة البحرين

 - AAAتم حضور االجتماع
 - qAتمت المشاركة عن طريق الهاتف

التواصل مع األطراف ذات الصلة

 6مارس
2019

 29مايو
2019

 18سبتمبر
2019

 18نوفمبر
2019

الشركات االستشارية المتخصصة المعتمدة

()2019/1

()2019/2

()2019/3

()2019/4

تطبيق مبدأ االلتزام أو التوضيح
تم االلتزام بجميع المبادئ وال يوجد مايلزم للتوضيح.
رسوم البحرين للمقاصة

أداء أسواق المال العالمية خالل عام 2019

تقرير الحوكمة

بيانات أساسية لعامي 2019-2018
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المحتوى اإلداري
المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

البيانات المالية الموحدة
وتقرير مدقق الحسابات المستقل

المحتوى المـــالي

82

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
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تقرير مدقق الحسابات

تقرير مدقق الحسابات المستقل

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

المعلومات األخرى

الـــرأي

إن أعضاء مجلس اإلدارة هم المسؤولين عن المعلومات األخرى.

(مقفلــة) "البورصــة" والشركــة التابعــة (المشــار إليهــم معــًا
"بالمجموعة") والتي تشمل بيان المركز المالي الموحد كما في 31
ديسمبر  ،2019وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد،

الحصول عليه بعد تاريخ تقرير مدقق الحسابات .إن المعلومات
األخــرى ال تتضمــــن البيانات الماليــــة الموحـــدة وتقريــر مدقق
الحسابات حولها.

الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية

وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية في

من كافة النواحي الجوهرية ،المركز المالي الموحد للمجموعة كما

إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات

في  31ديسمبر  2019وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية

المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا

الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد

بأعمال التدقيق ،أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن

التقارير المالية.

أخطاء جوهرية.
ً

أساس الـــــرأي

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى ،فإنه

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا
بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤوليات مدقق
الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة" من تقريرنا .كما

يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك ،استنادً ا إلى األعمال التي قمنا بها
فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ

التغيرات في حقوق الملكية

في رأينا ،إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة،

االطالع على المعلومات األخرى ،وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد ما

الربح أو الخسارة

وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتناول المعلومات األخرى،

الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

المركز المالي

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لبورصة البحرين ش.م.ب

تتضمن المعلومات األخرى على التقرير السنوي ،الذي نتوقع

فصح عنه في هذا الشأن.
هذا التقرير .ليس لدينا ما ُن ِ

أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس
التدفقات النقدية

المحاسبين "قواعد السلوك للمحاسبين المهنين" وقواعد السلوك
المهني المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة في
مملكة البحرين .هذا ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا
لهذه المتطلبات .نعتقد بأن بيّنات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها
كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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المحتوى اإلداري

تقرير مدقق الحسابات المستقل

(تتمـــة)

مسؤوليات اإلدارة والقيمين على الحوكمة في إعداد

كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس

البيانات المالية الموحدة

التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال مراحل التدقيق.

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة
وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،

كما نقوم أيضا بالتالي:
•

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات

وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية التي يجدها مجلس االدارة

الماليــة الموحــدة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطأ،

ضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من

بالتصميــم والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك
المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر

أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

أساســً لرأينــا .إن مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج
عند إعداد البيانات المالية الموحدة إن مجلس اإلدارة مسؤول

عــن االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث يشــمل

عن تقييم قدرة المجموعة على اإلستمرار كمؤسسة مستمرة

االحتيــال التواطــؤ ،التزويــر ،الحــذف المتعمــد ،ســوء التمثيــل أو

واالفصاح متى كان مناسبًا ،عن المسائل المتعلقة باإلستمراريـــة

تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي.

واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسبي ،ما لم تنوي اإلدارة
تصفية المجموعة أو وقف عملياتها ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي

•

مــن أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف،

إال القيام بذلك.
المحتوى المـــالي

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات

ولكــن ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة.
•

المالية الموحدة

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

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات
المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء كانت

االطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق

•

اســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية

ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل

المحاســبي ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول

عال من التأكيد ،وال يضمن
رأينا .إن التأكيد المعقول هو مستوى
ٍ

عليهــا ،فــي حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن

تمت وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف
أن عملية التدقيق التي ّ

متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكوكًا جوهريــة حــول

دائما أي خطأ جوهري في حال وجوده .وقد تنشأ األخطاء
تكشف
ً

قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار .وفــي حــال االســتنتاج بوجــود

جمع
عن االحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُم ّ

حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن ،يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه

فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة

فــي تقريرنــا إلــى اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات

بناء على هذه البيانات المالية الموحدة.
من المستخدمين ً

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 األحــداث أو الظــروف
المســتقبلية بالمجموعــة إلــى توقــف أعمــال المجموعــة علــى
أســاس مبــدأ االســتمرارية.
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•

والبيانــات المتضمنــة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات،

خرقــت أي مــن األحــكام فــي قانــون الشــركات التجاريــة

وفيمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات

البحرينــي وقانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون

واألحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.

المؤسســات الماليــة وكتــاب قواعــد مصــرف البحريــن
المركــزي (المجلــد  )6وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق

أو عقــد التأســيس والنظــام األساســي الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر

بالمعلومــات الماليــة للشــركات أو األنشــطة التجاريــة ضمــن

جوهريــً علــى األنشــطه أو المركــز المالــي الموحــد فــي 31

المجموعــة بغــرض إبــداء الرأي حــول البيانــات الماليــة الموحدة.

ديســمبر .2019
•

لقــد تــم تقديــم تفســيرات ومعلومــات مرضيــة مــن قبــل
ً
اســتجابة لجميــع طلباتنــا.
مجلــس اإلدارة

نقوم بالتواصل مع القيمين على الحوكمة فيما يتعلق بأمور أخرى

الربح أو الخسارة

نحــن مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف وأداء أعمــال تدقيــق
المجموعــة ومســؤولون حصــراَ فيمــا يخــص رأينــا هــذا.

المركز المالي

•

تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا

•

لــم يلفــت انتباهنــا أي شــيء يجعلنــا نعتقــد أن البورصــة قــد

تقرير مدقق الحسابات

تقرير مدقق الحسابات المستقل

(تتمـــة)

على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة،
بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من

تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى

ديلويت أند توش  -الشرق األوسط

وفقًا لما ينص عليه قانون الشركات التجارية البحريني وكتاب قواعد

رقم التسجيل للشريك 157 -

مصرف البحرين المركزي (المجلد السادس) ،فإننا نفيد بما يلي:

المنامة – مملكة البحرين

•

لقــد حصلنــا علــى جميــع المعلومــات التــي رأيناهــا ضروريــة
لغــرض تدقيقنــا.

 29مارس 2020

تحتفــظ البورصــة بســجالت محاســبية منتظمــة وإن البيانــات

التدفقات النقدية

•

التغيرات في حقوق الملكية

خالل تدقيقنا.

الماليــة الموحــدة والمعلومــات الماليــة الــواردة فــي تقريــر
مجلــس األدارة وتتفــق معهــا.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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المحتوى اإلداري

بيـان المركــز المـــالــــي الموحد
كما في  31ديسمبر 2019

إيضاحات

2018
(دينار بحريني)

2019
(دينار بحريني)

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

الموجودات
موجودات غير متداولة
أثاث ومعدات
حق استخدام الموجودات
إستثمارات في موجودات مالية

5

948,114

1,277,423

1-6

696,529

-

1,000,000

1,000,000

2,644,643

2,277,423

7

مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة

المحتوى المـــالي

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

8

177,390

186,345

ذمم مدينة

9

65,070

83,482

نقد وأرصدة لدى البنوك

10

3,164,173

3,144,900

مجموع الموجودات المتداولة

3,406,633

3,414,727

مجموع الموجودات

6,051,276

5,692,150

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

12

2,000,000

2,000,000

إحتياطي عام

13

2,000,000

2,000,000

إحتياطي قانوني

14

401,075

401,075

أرباح مستبقاة

300,144

798,537

مجموع حقوق الملكية

4,701,219

5,199,612

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة
مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
مطلوبات عقود اإليجار
مجموع المطلوبات غير المتداولة

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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2-6

6,761

4,943

467,437

-

474,198

4,943

تقرير مدقق الحسابات

بيـان المركــز المـــالــــي الموحد

(تتمـــة)

كما في  31ديسمبر 2019

2019
(دينار بحريني)

إيضاحات

2018
(دينار بحريني)

مطلوبات عقود اإليجار

2-6

247,717

-

75,806

29,873

497,139

362,756

مجموع المطلوبات المتداولة

875,859

487,595

مجموع المطلوبات

1,350,057

492,538

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

6,051,276

5,692,150

ذمم دائنة
مستحقات وذمم دائنة أخرى

17

اإللتزامات بموجب عقود الصيانة

-

102,104

ودائع تأمينية باألمانة

1,367,297

1,366,953

وافق مجلس اإلدارة على إصدار البيانات المالية الموحدة من صفحة  84إلى صفحة  114بتاريخ  29مارس  2020وتم التوقيع عليها نيابة عن

التغيرات في حقوق الملكية

حسابات خارج الميزانية

الربح أو الخسارة

مطلوبات العقود

16

55,197

94,966

المركز المالي

مطلوبات متداولة

مجلس اإلدارة من قبل:

التدفقات النقدية

رئيس مجلس اإلدارة

نائب الرئيس

الرئيس التنفيذي

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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السيد عبدالكريم أحمد بوجيري

السيد مروان خالد طبارة

الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة
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المحتوى اإلداري

بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

2019
(دينار بحريني)

إيضاحات

2018
(دينار بحريني)

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

اإليرادات
رسوم االشتراكات
المبلغ المسترد من ممتلكات
عموالت

1-16

1,689,457

1,659,420

11

418,520

-

18

388,044

459,520

اإليداع وتسجيل اإليداع المركزي

143,400

135,019

دخل بيانات التداول

131,057

117,166

مستثمر ذكي

75,083

60,000

حزمة إعالنية

62,000

63,489

رعاية برنامج تحدي التداول اإلستثماري ودخل القاعة

52,050

64,850

160,628

112,030

3,120,239

2,671,494

اإليرادات التشغيلية األخرى

19

مجموع اإليرادات التشغيلية
المصروفات

المحتوى المـــالي

رواتب وتكاليف الموظفين

20

()1,827,120

()1,643,326

مصروفات عمومية وإدارية

21

()1,107,719

()1,285,614

إستهالكات

5

()427,133

()521,530

إطفاء حق استخدام الموجودات

1-6

()252,195

-

مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار

1-6

()47,229

-

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

11

()66,900

-

أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

11

()53,900

()47,000

إجمالىمصروفاتالتشغيل

()3,782,196

()3,497,470

خسارة تشغيلية للسنة

()661,957

()825,976

إيرادات الفوائد

166,426

140,645

الدعم المالي من حكومة البحرين

-

250,000

مخصص االنخفاض (خسائر)  /مكاسب في قيمة الذمم المدينة

9

()2,838

41,720

مخصص االنخفاض (خسائر)  /مكاسب في قيمة الموجودات المالية األخرى

10

()24

530

خسارة السنة

()498,393

()393,081

الدخل الشامل اآلخر

-

-

مجموع الخسارة الشاملة للسنة

()498,393

()393,081

وافــق مجلــس اإلدارة علــى إصــدار البيانــات الماليــة الموحــدة مــن صفحــة  84إلــى صفحــة  114بتاريــخ  29مــارس  2020وتــم التوقيــع عليهــا
نيابــة عــن مجلــس اإلدارة مــن قبــل:

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 الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

الرصيد في  31ديسمبر 2019

2,000,000

2,000,000

401,075

300,144

4,701,219

الرصيد في  31ديسمبر 2017

2,000,000

2,000,000

401,075

1,307,006

5,708,081

تعديل انتقالي إلعتماد المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم 9

-

-

-

()115,388

()115,388

الرصيد في  1يناير 2018

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

المركز المالي

إجمالي االخسارة الشاملة للسنة

-

-

-

()498,393

()498,393

الربح أو الخسارة

الرصيد في  1يناير 2019

2,000,000

2,000,000

401,075

798,537

5,199,612

رأس المال
(دينار بحريني)

إحتياطي عام
(دينار بحريني)

التغيرات في حقوق الملكية

إحتياطي
قانوني
(دينار بحريني)

أرباح مستبقاة
(دينار بحريني)

المجموع
(دينار بحريني)

التدفقات النقدية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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المحتوى اإلداري

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

2019
(دينار بحريني)

إيضاحات

2018
(دينار بحريني)

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

األنشطة التشغيلية
خسارة السنة

()498,393

()393,081

التعديالت للبنود غير النقدية:
بند تعويض نهاية الخدمة للموظفين  -الرسوم

15

1,818

7,045

إستهالك األثاث والمعدات

5

427,133

521,530

إطفاء حق استخدام الموجودات

1-6

252,195

-

مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار

1-6

47,229

-

خسائر إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

9

2,838

41,720

خسائر إنخفاض قيمة الموجودات المالية أخرى

10

24

530

إيرادات الفوائد

()166,426

()140,645

التدفقات النقدية قبل التغيرات في رأس المال العامل

66,418

37,099

المحتوى المـــالي

التغييرات في رأس المال العامل:
الزيادة في المدفوعات المسبقة والموجودات األخرى

()8,210

()41,305

النقصان ( /الزيادة) في الذمم التجارية المدينة

15,574

()31,089

النقصان في مطلوبات العقود

()39,769

()36,652

الزيادة ( /النقصان) في الذمم التجارية الدائنة

45,933

()60,263

الزيادة في المستحقات والمطلوبات األخرى

134,383

15,124

النقد الناتج من العمليات

214,329

()117,086

تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

-

()27,204

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة التشغيلية

214,329

()144,290

األنشطة االستثمارية
شراء أثاث ومعدات

5

()97,824

()72,225

صافي التغيير في الودائع االستثمارية لدى البنوك

10

589,638

()532,598

فوائد مستلمة

183,591

160,537

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

675,405

()444,286

األنشطة التمويلية
سداد إلتزامات اإليجار
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()280,799

-

صافي الزيادة ( /النقصان) في النقد وما في حكمه

608,935

()588,576

النقد وما في حكمه في بداية السنة

1,120,109

1,708,685

1,729,044

1,120,109

النقد وما في حكمه في نهاية السنة
اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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تقرير مدقق الحسابات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

.1

معلومات عامة
تأسســت بورصــة البحريــن ش.م.ب( .مقفلــة) ("البورصــة") فــي مملكــة البحريــن كشــركة مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل
 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

المركز المالي

التجــاري رقــم  76907تاريــخ  13ديســمبر  2010الصــادر عــن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وفقــا للمرســوم بقانــون رقــم  60لعــام

لجميــع المشــاركين فــي ســوق رأس المــال.

التجــاري شــركة البحريــن للمقاصــة ش.م.ب( .مقفلــة) ("الشــركة التابعــة") برقــم ســجل تجــاري 1-105050 .إن أنشــطة الشــركة
التابعــة هــي القيــام بأنشــطة المقاصــة والتســوية .بــدأت الشــركة التابعــة أعمالهــا فــي  17يوليــو  .2017تتضمــن هــذه البيانــات الماليــة
للبورصــة وشــركتها التابعــة والتــي يشــار إليهــم معــً بالمجموعــة.

.2

الربح أو الخسارة

خــال شــهر أكتوبــر  ،2016قامــت البورصــة بتأســيس شــركة تابعــة جديــدة مملوكــة بالكامــل فــي مملكــة البحريــن تحــت اإلســم

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة:

خــال الســنة الحاليــة ،قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  16عقــود اإليجــار الصــادر عــن
المجلــس الدولــي للمعاييــر المحاســبية فــي ينايــر  .2016يســتبدل هــذا المعيــار التوجيهــات الحاليــة لعقــود اإليجــار ،بمــا
فــي ذلــك معيــار المحاســبة الدولــي  17عقــود اإليجــار ،تفســيرات لجنــة المحاســبة الدولــي  4تحديــد مــا إذا كان الترتيــب
يحتــوي علــى عقــد إيجــار ،تفســير  15عقــود اإليجــار التشــغيلية – الحوافــز وتفســير  27تقييــم محتــوى العمليــات التــي تتضمــن
الصيغــة القانونيــة لعقــود اإليجــار.

التغيرات في حقوق الملكية

1-2

المعايير الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول خالل السنة الحالية

يترتــب بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  16محاســبة معظــم عقــود اإليجــار بالنســبة للمســتأجر بطريقــة مماثلــة لعقــود
اإليجــار التمويليــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  17عقــود اإليجــار .يتطلــب المعيــار مــن المســتأجر باإلعتــراف "بحــق
اإليجــار وقيــاس مطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة .محاســبة المؤجــر تبقــى بشــكل جوهــري كمــا هــي.
إن السياسات المحاسبية للمجموعة بالنسبة لعقود اإليجار موضحة في إيضاح .3
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  16بتاريــخ التطبيــق المبدئــي فــي  1ينايــر  2019وبتأثيــر

التدفقات النقدية

اســتخدام " الموجــودات والمطلوبــات الماليــة الماقبلــة فــي بيــان المركــز المالــي .يتــم إطفــاء الموجــودات علــى مــدى فتــرة

رجعــي معــدل ،كمــا يســمح بــه المعيــار.

عنــد التطبيــق المبدئــي للمعيــار علــى عقــود اإليجــار التشــغيلي ،قامــت الموجوعــة بإســتخدام خيــارات التطبيــق التاليــة التــي
أتاحهــا المعيــار:
•

إستخدام معدل خصم واحد.

•

االعتماد على التقييمات السابقة فيما إذا كانت عقود اإليجار هي عقود متوقع خسارتها.

•

إستبعاد التكاليف المباشرة األولية ألهداف قياس حق اإلستخدام للموجودات عند التطبيق المبدئي.

•

إستخدام اإلدراك المتأخر في تحديد مدة عقد اإليجار عند وجود خيارات لتمديد وإنهاء عقد اإليجار.
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المحتوى اإلداري

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(تتمـــة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

.2

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة (يتبع):
تــم قيــاس موجــودات حــق االســتخدام المرتبطــة بعقــود إيجــار الممتلــكات علــى أســاس رجعــي كمــا لــو كانــت القواعــد الجديــدة

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

دائمــا .تتعلــق موجــودات حــق االســتخدام المعتــرف بهــا باألصــل التالــي:
مطبقــة
ً
 31ديسمبر 2019
(دينار بحريني)

المباني والممتلكات

696,529

 1يناير 2019
(دينار بحريني)

933,537

فيمــا يلــي مطابقــة التزامــات اإليجــار الظاهــرة ضمــن حســابات خــارج الميزانيــة كمــا فــي  31ديســمبر  2018مــع حــق اإلســتخدام
لألصــول المعتــرف بهــا كمــا فــي  1ينايــر :2019
(دينار بحريني)

التزامات اإليجار التشغيلي التي تم اإلفصاح عنها في  31ديسمبر 2018

1,493,355

المبالغ المخصومة على أساس سعر اإلقتراض اإلضافي للمجموعة في تاريخ التطبيق المبدئي

1,342,817

ناقصًا :عقود اإليجار قصيرة األجل

)(21,854

التعديل الذي يتعلق باستثناء رسوم الخدمة

)(387,426

التزامات اإليجار المعترف بها في  1يناير 2019

933,537

المحتوى المـــالي

تتضمن
مطلوبات إيجار متداولة

230,555

مطلوبات إيجار غير متداولة

702,982
933,537

فيما يلي أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16على الموجودات ،المطلوبات وحقوق الملكية في  1يناير :2019

إعادة عرض

(دينار بحريني)

(دينار بحريني)

(دينار بحريني)

حق إستخدام الموجودات

-

933,537

933,537

التأثير الصافي على إجمالي الموجودات

-

933,537

933,537

مطلوبات عقود اإليجار

-

933,537

933,537

التأثير الصافي على إجمالي المطلوبات

-

933,537

933,537

التأثير الصافي على األرباح المدورة

-

-

-
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كما تم اإلفصاح سابقا

تعديالت نتيجة المعيار
الدولي إلعداد التقارير
المالية 16
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(تتمـــة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

.2

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة (يتبع):
يلخص الجدول التالي التأثير على بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019

كما تم اإلفصاح به
(دينار بحريني)

المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية 16
(دينار بحريني)

المبالغ دون إعتماد
المعيار
(دينار بحريني)

إطفاء حق إستخدام الموجودات (إيضاح )1-6

()252,195

252,195

-

مصروفات فوائد لمطلوبات عقود اإليجار (إيضاح )1-6

()47,229

47,229

-

خسارة السنة

()498,393

18,625

()479,768

2-2

المعايير والتعديالت الجديدة المطبقة التي ليس لها تأثير جوهري على التقارير المالية

الربح أو الخسارة

مصاريف إدارية وعمومية

()1,107,719

()280,799

()1,388,518

المركز المالي

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

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  .2019لــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات أي تأثيــر

•

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي وتعديل المطلوبات المالية:
توضــح التعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9أنــه لغــرض تقييــم مــا إذا كانــت ميــزة الدفــع المســبق
تفــي بشــرط "دفعــات رأس المــال والفائــدة فقــط" ،يجــوز للطــرف الــذي يمــارس الخيــار دفــع أو الحصــول علــى تعويــض معقــول
للدفــع المســبق بغــض النظــر عــن ســبب الدفــع المســبق .بمعنــى آخــر ،ميــزات الدفــع المســبق مــع التعويــض الســلبي ال تفشــل
تلقائ ًيــا فــي "دفعــات رأس المــال والفائــدة فقــط".

•

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  28الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة

التغيرات في حقوق الملكية

جوهــري علــى اإلفصاحــات والمبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة:

توضــح التعديــات أن المنشــأة تطبــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9علــى الحصــص طويلــة األجــل فــي شــركة
االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة أو المشــروع المشــترك (حصــص طويلــة األجــل).
•

التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  2017-2015دورة تعديــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر

الماليــة  3دمــج األعمــال ،المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  11الترتيبــات المشــتركة ،معيــار المحاســبة الدولــي  12ضرائــب
الدخــل ومعيــار المحاســبة الدولــي  23تكاليــف االقتــراض.
•

التدفقات النقدية

جــزءا مــن صافــي
زميلــة أو مشــروع مشــترك والــذي ال يتــم تطبيــق حقــوق الملكيــة عليــه ولكــن ذلــك فــي جوهــره يشــكل
ً

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  19تعديــل خطــة منافــع الموظفيــن أو تقليصهــا أو تســويتها لتوضيــح المحاســبة
الخاصــة بتعديــات خطــة المنافــع المحــددة والتخفيضــات والتســويات.

يتنــاول التفســير تحديــد الــر بــح الخاضــع للضريبــة (الخســارة الضريبيــة) ،والقواعــد الضريبيــة ،والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة،
واإلعفــاءات الضريبيــة غيــر المســتخدمة ،ومعــدالت الضرائــب ،عندمــا يكــون هنــاك عــدم يقيــن حــول معامــات ضريبــة الدخــل
بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  .12ويعتبــر علــى وجــه التحديــد:
-

ما إذا كان ينبغي النظر في المعامالت الضريبية بشكل جماعي؛

-

افتراضات لفحوصات السلطات الضريبية؛

-

تحديــد الربــح الضريبــي (الخســارة الضريبيــة) ،والقواعــد الضريبيــة ،والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة ،واإلعفــاءات الضريبيــة
غيــر المســتخدمة ،ومعــدالت الضرائــب؛ و

-

أثر التغيرات في الحقائق والظروف.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

•

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية  23عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل

93

المحتوى اإلداري

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(تتمـــة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

.2

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة (يتبع):
 3-2المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد:

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

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:
•

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي  1عــرض البيانــات الماليــة ومعيــار المحاســبة الدولــي  8المحاســبة والتغيــرات فــي
التقديــرات واألخطــاء المحاســبية  -تعريــف المــادة (ســاري مــن  1ينايــر .)2020

•

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  3دمج األعمال  -تعريف األعمال (ساري من  1يناير .)2020

•

اإلطــار المفاهيمــي فــي المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ذات الصلــة بالمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  ،2والمعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  ،3والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  ،6والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  ،14ومعيــار
المحاســبة الدولــي  ،1ومعيــار المحاســبة الدولــي  ،8ومعيــار المحاســبة الدولــي  ،37ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  ،38وتفســير
لجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة  ،19ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة الدوليــة  ،20وتفســير لجنــة تفســيرات التقاريــر
الماليــة الدوليــة  22وتفســير لجنــة التفســيرات المعياريــة ( 32ســاري مــن  1ينايــر .)2020

•

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  7األدوات الماليــة :اإلفصاحــات والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 9
األدوات الماليــة .تعديــات تتعلــق بقضايــا االســتبدال المســبق فــي ســياق إصــاح دفتــر ســجل االســتثمار (ســارية مــن  1ينايــر .)2020

المحتوى المـــالي

•

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  17عقود التأمين (يسري من  1يناير .)2022

•

تعديــات علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة  - 10البيانــات الماليــة الموحــدة ومعيــار المحاســبة الدولــي  28المتعلــق
بمعاملــة بيــع أو مســاهمة الموجــودات بيــن المســتثمر وشــركته أو مشــروعه المشــترك (تاريــخ الســريان المؤجــل إلــى أجــل غيــر
ـموحا بــه).
مســمى .مــا زال التبنــي مسـ
ً

ال يتوقــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أن تطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة المذكــورة أعــاه ســيكون لــه تأثيــر جوهــري علــى
البيانــات الماليــة للمجموعــة فــي الفتــرات المســتقبلية.

.3

السياسات المحاسبية الهامة
أسس اإلعداد
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً للمعاييرالدوليــة للتقاريــر الماليــة وطبقــً لقانــون الشــركات التجاريــة البحريني لعــام 2001
(والتعديــات الالحقــة) وقانــون مصــرف البحريــن المركــزي وقانــون المؤسســات الماليــة رقــم  64لعــام ( 2006بصيغتــه المعدلــة)،
واألحــكام النافــذة مــن (مجلــد  )6وتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي واللوائــح (كمــا هــو وارد فــي المجلــد  6مــن كتــاب قواعــد
مصــرف البحريــن المركــزي).
تــم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ التكلفــة التاريخيــة .تــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بالدينــار
البحرينــي وهــو العملــة الوظيفيــة للمجموعــة.
فرض استمرارية المشروع
قامــت اإلدارة بتقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار فــي العمــل وهــي مقتنعــة بــأن المجموعــة لديهــا المــوارد لالســتمرار فــي
العمــل فــي المســتقبل المنظــور .عــاوة علــى ذلــك ،فــإن مجلــس إدارة المجموعــة ليــس علــى علــم بــأي شــكوك جوهريــة قــد تلقــي
بظــال مــن الشــك علــى قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة .لذلــك ،يســتمر إعــداد البيانــات الماليــة علــى أســاس
مبــدأ االســتمرارية.
السياسات المحاسبية الرئيسية المتبعة مبينة أدناه.
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.3

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
أساس التوحيد

ديســمبر مــن كل عــام) .توجــد الســيطرة عندمــا يكــون للبورصــة الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا؛ عندمــا تتعــرض المجموعة
او تملــك الحــق فــي عوائــد مختلفــة مــن عالقتهــا مــع الشــركة المســتثمر فيهــا؛ ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن

المركز المالي

تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة البيانــات الماليــة للبورصــة والجهــة التــي تســيطر عليهــا البورصــة (الشــركة التابعــة لهــا فــي 31

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
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 تلك المســتخدمة من
قبــل المجموعــة .يتــم اســتبعاد كافــة المعامــات واألرصــدة واإليــرادات والمصروفــات بيــن شــركات المجموعــة بالكامل عنــد التجميع.

الربح أو الخسارة

الحيــازة وحتــى تاريــخ التفــرغ .يتــم تخصيــص إجمالــي الدخــل الشــامل للشــركات التابعــة علــى مالكــي البورصــة وعلــى الحصــص غيــر

كما هو مذكور في إيضاح  ،1استثمرت البورصة في الشركة التابعة منذ التأسيس بالتكلفة وبالتالي لم ينتج أي عنصر شهرة.

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

 15سنة

أثاث ومعدات

 10 - 5سنوات

الحاسب اآللي

 5سنوات

مركبات

 5سنوات

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

التدفقات النقدية

إن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن بيــع أو اســتبعاد أي مــن األثــاث والمعــدات يتــم تحديدهــا علــى أنهــا الفــرق بيــن متحصــات المبيعــات

التغيرات في حقوق الملكية

أثاث ومعدات

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
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ـدل الخصــم الــذي
ـدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معـ ّ
القيمــة المســتخدمة ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقـ ّ
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 خســارة انخفــاض
المعــدل لقيمتــه المســتردة بحيــث ال تتجــاوز القيمــة
القيمــة الحقــً ،يتــم زيــادة القيمــة المســجلة للموجــود إلــى مقــدار التقديــر
ّ
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.

المحتوى اإلداري
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
األدوات المالية

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

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.
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:

المحتوى المـــالي

•

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 محافــظ الموجــودات الماليــة للوصــول
إلــى األهــداف المعلنــة لــكل محفظــة .أي إذا مــا كانــت إســتراتيجية 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 (مثـ ً
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 إعتبــارًا مــن اليــوم األول مــن فتــرة التقريــر األولــى التــي
تعقــب التغييــر .إنــه مــن المتوقــع أن 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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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVOCI

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

المركز المالي

أدوات الديــن :تقــاس أدوات الديــن المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج أعمــال هدفــه تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع أدوات

وانخفــاض 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.

المحاســبة الدولــي رقــم  32األدوات الماليــة :العــرض ،وال يتحفــظ بــه لغــرض المتاجــرة ،فقــد تقــوم المجموعــة باتخــاذ 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

الربح أو الخسارة

أدوات حقــوق الملكيــة :عنــد االعتــراف المبدئــي الســتثمار فــي حقــوق الملكيــة يســتوفي تعريــف حقــوق الملكيــة طبقــً لمعيــار

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

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة ()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.

التغيرات في حقوق الملكية

المحتســبة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ،لألربــاح المســتبقاة.

يتــم االعتــراف بمخصصــات الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة ( )ECLعلى االســتثمارات فــي أدوات الديــن (بإســتثناء أدوات الدين الســيادية)
التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،الذمــم التجاريــة المدينــة ،ودائــع المصــارف،
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

التدفقات النقدية

موجــودات العقــود وعقــود الضمــان المالــي .ﯾﺗم ﺗﺣدﯾث مخصصــات خســائر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ كل ﺗﻘرﯾر ،ﻟﺗﻌكــس اﻟﺗﻐﯾرات

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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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 لمدى
وقــوع زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان لــأداة منــذ التحقــق المبدئــي وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

انخفاض قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود وذمم مدينة التأجير
تســتدرك المجموعــة مخصصــات الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة لهــذه الفئــات مــن الموجــودات الماليــة وذلــك
باســتخدام النهــج المبســط.

المحتوى اإلداري

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(تتمـــة)
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
انخفاض قيمة للموجودات المالية األخرى

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

تعترف المجموعة بخسارة االئتمان المتوقعة ( )ECLللنقد لدى البنوك باستخدام النهج العام.
ترحــل الموجــودات مــن
تطبــق المجموعــة منهجيــة المراحــل الثــاث لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  .ضمــن هــذه المنهجيــة َّ
ـاء علــى التغييــرات فــي الجــودة االئتمانيــة منــذ االعتــراف المبدئــي .يتــم ترحيــل الموجــودات الماليــة التــي يوجــد
خــال مراحــل ثــاث بنـ ً
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 ارتفعــت بشــكل كبيــر منــذ اإلعتــراف المبدئــي ،تقــارن المجموعــة
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

المحتوى المـــالي

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 إئتمانيًا:
يحصــل "التدنــي" فــي الموجــود المالــي إئتمانيــً عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة
للموجــود المالي.
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 يعتبــره
المقــرض خالفــً لذلــك،

•

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

•

اختفاء سوق نشط لهذا الموجود المالي بسبب الصعوبات المالية.

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 احتفظــت 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.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقا لمضمون اإلتفاق التعاقدي.
المطلوبات المالية
يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة بخــاف  )1االعتبــار المحتمــل الــذي يمكــن أن يدفعــه مشــتري كجــزء مــن دمــج

المركز المالي

التصنيف كديون أو حقوق ملكية

األعمــال )2 ،االلتــزام المالــي المحتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة ،أو  )3االلتــزام المالــي المصنــف بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
الخســارة عنــد االعتــراف المبدئــي.

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.

الربح أو الخسارة

استبعاد المطلوبات المالية

تسوية الموجودات المالية المطلوبات المالية
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 وفقــا لقانــون العمــل البحرينــي.
ويســتند الحــق فــي الحصــول علــى هــذه المكافــآت علــى آخــر راتــب للموظــف ومــدة الخدمــة .التكلفــة المتوقعــة للمكافــآت
تســتحق علــى مــدة التعاقــد.

التغيرات في حقوق الملكية

يتــم تســوية الموجــودات الماليــة المطلوبــات الماليــة واإلبــاغ عنهــا علــى أســاس المبلــغ الصافــي فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا

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.

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 لإلعتبــار المطلــوب لتســوية المطلــوب الحالــي فــي تاريــخ التقريــر ،مــع األخــذ بعيــن

التدفقات النقدية

المخصصات

اإلعتبــار المخاطــر وأوجــه عــدم اليقيــن المحيطــة بالمطلــوب.
اإلعتراف اإليرادات

ـاء علــى اإلعتبــار الــذي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليــه فــي عقــد مــع عميــل وتســتبعد المبالــغ المحصلــة
يتــم قيــاس اإليــرادات بنـ ً
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.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
إيجار تشغيلي

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

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.
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 وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بتواريــخ العمليــات .يتــم تحويــل
البنــود النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة إلــى الدينــار البحرينــي وفقــا ألســعار الصــرف فــي فــي تاريــخ إعــداد التقريــر .يتــم االعتراف
بفروقــات الصــرف فــي بيــان الربــح والخســارة فــي الفتــرة التــي تنشــأ فيهــا.

المحتوى المـــالي

إلتزامات 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.
عقود اإليجار (سارية من  1يناير )2019
المجموعة كمستأجر:
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد هــو أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار ،فــي بدايــة العقــد .تعتــرف المجموعــة بموجــودات
حــق االســتخدام ومطلوبــات عقــود اإليجــار بالمقابــل باألخــذ فــي عيــن اإلعتبــار جميــع ترتيبــات اإليجــار التــي يكــون فيهــا المســتأجر،
باســتثناء عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل (مــدة اإليجــار لمــدة  12شــهرًا أو أقــل) وإيجــارات األصــول ذات القيمــة المنخفضــة .بالنســبة
لهــذه اإليجــارات ،تعتــرف المجموعــة بدفعــات اإليجــار كمصروفــات تشــغيلية علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
يتــم قيــاس مطلوبــات عقــود اإليجــار مبدئ ًيــا بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء ،ويتــم
خصمهــا باســتخدام الســعر الضمنــي فــي عقــد اإليجــار .إذا لــم يكــن مــن الممكــن تحديــد هــذا الســعر بســهولة ،فــإن المجموعــة
تســتخدم معــدل االقتــراض اإلضافــي.
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السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
تشتمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس مطلوبات اإليجار على ما يلي عند االقتضاء:

•

المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛

•

سعر ممارسة خيار الشراء ،إذا كان المستأجر متأكدً ا بشكل معقول من ممارسة الخيارات؛ و

•

دفع غرامات إنهاء عقد اإليجار ،إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة خيار إنهاء اإليجار.

ً
الحقــا عــن طريــق زيــادة القيمــة الدفتريــة لتعكــس الفائــدة علــى التــزام اإليجــار (باســتخدام
يتــم قيــاس مطلوبــات عقــود اإليجــار
طريقــة الفائــدة الفعليــة) وتقليــل القيمــة الدفتريــة لتعكــس مدفوعــات اإليجــار التــي تــم إجراؤهــا.

المركز المالي

•

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو سعر ،يتم قياسه مبدئيًا باستخدام المؤشر أو السعر في تاريخ البدء؛

الربح أو الخسارة

•

مدفوعات اإليجار الثابت ،ناقص حوافز اإليجار؛

تشــتمل موجــودات حــق االســتخدام علــى القيــاس األولــي لمطلوبــات عقــود اإليجــار بالمقابــل ،ومدفوعــات اإليجــار التــي تتــم فــي
مــدة اإليجــار والعمــر اإلنتاجــي لألصــل األساســي) وخســائر انخفــاض القيمــة.
عقود اإليجار (قبل  1يناير )2019
المجموعة كمستأجر:
يتــم رســملة عقــود اإليجــار التمويلــي ،التــي تنقــل إلــى المجموعــة بشــكل جوهــري جميــع المخاطــر والمنافــع المتعلقــة بملكيــة

التغيرات في حقوق الملكية

ً
ناقصــا اإلطفــاء المتراكــم (علــى الفتــرة األقصــر بيــن
الحقــا بالتكلفــة
يــوم البــدء أو قبلــه وأي تكاليــف مباشــرة أوليــة .يتــم قياســها
ً

البنــد المؤجــر ،عنــد بدايــة اإليجــار بالقيمــة العادلــة لألصــل المؤجــر أو ،إذا كانــت أقــل ،بالقيمــة الحاليــة للحــد األدنــى دفعــات اإليجــار.
يتــم تقســيم مدفوعــات اإليجــار بيــن مصاريــف التمويــل وتخفيــض مطلوبــات عقــود اإليجــار لتحقيــق معــدل فائــدة ثابــت علــى

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي يحتفــظ فيهــا المؤجــر بكافــة مخاطــر وفوائــد ملكيــة األصــل كعقــود إيجــار تشــغيلية .يتــم إثبــات
مدفوعــات اإليجــار التشــغيلي كمصــروف فــي الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.

التدفقات النقدية

الرصيــد المتبقــي مــن اإليجــار.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة
فــي إطــار تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والمبينــة فــي إيضــاح  ،3يجــب أن تتخــذ اإلدارة أحــكام وتقديــرات وافتراضــات

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

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.
 1-4األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق سياسات المجموعة المحاسبية
فــي إطــار تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة والمبيّنــة فــي اإليضــاح رقــم  ،3ونظــرًا لطبيعــة العمليــات ،لــم يكــن علــى اإلدارة
إصــدار أحــكام قــد يكــون لهــا أثــر جوهــري علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة.
 2-4المصادر الرئيسية لعدم اليقين

1-2-4

قياس مخصص الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

المحتوى المـــالي

ﯾﺳﺗﻧد ﻣﺧﺻص اﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟلموجــودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إلــى اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺧطــر اﻟﺗﺧﻟف ﻋن اﻟﺳداد وﻣﻌدﻻت اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.
أحكامــا فــي هــذه االفتراضــات وتحديــد المدخــات الحتســاب انخفــاض القيمــة ،اســتنادً ا إلــى تاريــخ المجموعــة
تســتخدم 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

(دينار بحريني)

(دينار بحريني)

(دينار بحريني)

(دينار بحريني)

(دينار بحريني)

التكلفة

إضافات

330

8,782

63,113

-

72,225

الرصيد في  31ديسمبر 2018

1,795,037

1,523,483

2,241,836

17,435

5,577,791

إضافات

950

4,400

92,474

-

97,824

الرصيد في  31ديسمبر 2019

1,795,987

1,527,883

2,334,310

17,435

5,675,615

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

مصاريف اإلستهالك

119,880

141,299

165,954

-

427,133

الرصيد في  31ديسمبر 2019

1,094,148

1,450,510

2,165,409

17,434

4,727,501

التغيرات في حقوق الملكية

اإلستهالك المتراكم

الربح أو الخسارة

الرصيد في  31ديسمبر 2017

1,794,707

1,514,701

2,178,723

17,435

5,505,566

المركز المالي

تجهيزات

أثاث ومعدات

الحاسب اآللي

مركبات

المجموع

القيم الدفترية:

الرصيد في  31ديسمبر 2018

820,769

214,272

242,381

1

1,277,423

التدفقات النقدية

الرصيد في  31ديسمبر 2019

701,839

77,373

168,901

1

948,114

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
بورصة البحرين  -التــقــريــر الســـنوي 2019
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(تتمـــة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

.6

عقود اإليجار

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

تعمل المجموعة فقط كمستأجر.
1-6

حق استخدام الموجودات

حــق اســتخدام الموجــودات المعتــرف بهــا المتعلقــة بمبانــي مكاتــب المجموعــة فــي مرفــأ البحريــن المالــي والمؤجــرة مــن قبــل
المجموعــة لمــدة  5ســنوات.
المجموع
(دينار بحريني)

الرصيد في  31ديسمبر 2018

-

تعديل انتقالي إلعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

933,537

الرصيد في  1يناير 2019

933,537

اإلطفاء خالل العام (إيضاح ) 1-2

()252,195

اإلضافات  /التعديالت خالل العام

15,187

الرصيد في  31ديسمبر 2019

696,529

المحتوى المـــالي

إجمالي التدفق النقدي من اإليجارات:
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

280,799

فيما يلي المبالغ المعترف بها في الربح والخسارة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2019
2019
(دينار بحريني)

إطفاء حق استخدام الموجودات (إيضاح )1-2

252,195

مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار (إيضاح )1-2

47,229

 1-6حق استخدام الموجودات (يتبع)
بلــغ إجمالــي التدفقــات النقديــة الخارجــة مــن عقــود اإليجــار  280,799دينــار بحرينــي فيمــا يتعلــق بالمبانــي فــي مرفــأ البحريــن
المالــي و 29,940دينــار بحرينــي فيمــا يتعلــق بالمبانــي فــي أمــواج التــي تــم تصنيفهــا علــى أنهــا إيجــار قصيــر األجــل .فــي تاريــخ
التقريــر ،لــم يكــن أي مــن عقــود إيجــار العقــارات التــي تكــون فيهــا المجموعــة مســتأجرة تحتــوي علــى شــروط دفــع إيجــار متغيــرة.
2-6

مطلوبات اإليجار

فيما يلي تحليل إستحقاق مطلوبات عقود اإليجار:
2019
(دينار بحريني)

في موعد ال يتجاوز سنة واحدة

247,717

 1إلى  5سنوات

467,437

بعد  5سنوات

467,437
715,154
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إستثمارات في موجودات مالية
خــال  ،2016قامــت المجموعــة باإلســتثمار فــي ســندات التنميــة الحكوميــة بمبلــغ  1مليــون دينــار بحرينــي التــي لهــا فتــرة اســتحقاق
المجموعــة لــم تعتــرف بمخصــص الخســارة علــى أدوات الديــن الحكوميــة.

.8

مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
2019
(دينار بحريني)

2018
(دينار بحريني)

موجودات إئتمانية (إيضاح )17

40

5,303

فوائد بنكية مستحقة

26,761

43,926

مخطط اإلدخار لقرض الموظفين

25,985

-

ضريبة قابلة لالسترداد

414

-

177,390

186,345

ذمم مدينة
2019
(دينار بحريني)

2018
(دينار بحريني)

عموالت مستحقة

4,204

3,614

رسوم خدمات مستحقة

12,401

5,700

رسوم إعالنات مستحقة

80,372

90,934

أخرى

10,743

14,306

474,429

490,003

()409,359

()406,521

65,070

83,482

مخصص الخسارة

التدفقات النقدية

إشتراكات ورسوم تسجيل مدينة

366,709

375,449

الربح أو الخسارة

مصروفات مدفوعة مقدمًا

124,190

137,116

التغيرات في حقوق الملكية

.9

المركز المالي

 5ســنوات وفائــدة قدرهــا  %5.875ســنوي َا .نظــراَ لكــون ســندات الديــن الســيادية تتمتــع بــوزن ترجيــح المخاطــر بنســبة صفــر ،فــإن

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

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 (يتبع)
 31ديسمبر 2019

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

العمر الزمني

 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

31,476

%9.29

2,924

54,492

%11.23

6,119

 60- 31يوم

3,618

%17.79

644

18,809

%21.34

4,014

 90 – 61يوم

11,687

%29.42

3,438

4,400

%29.24

1,287

 180 -91يوم

10,314

%47.25

4,873

3,994

%47.25

1,887

 365 – 181يوم

14,101

%47.25

6,663

20,748

%47.25

9,803

>  365يوم

23,538

%47.25

%47.25

3,716

المجموع

94,734

11,122

7,865

29,664

110,308

26,826

حسابات متعثرة
المحتوى المـــالي

< سنة واحدة

-

%100

-

-

%100

-

%100

%100

379,695

> سنة واحدة

379,695

379,695

379,695

المجموع

379,695

379,695

379,695

379,695

474,429

409,359

490,003

406,521

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

حسابات متعثرة
(دينار بحريني)

المجموع
(دينار بحريني)

الرصيد في  1يناير 2019

379,695

26,826

406,521

الزيادة الصافية في مخصص خسائر االئتمان المتوقعه

-

2,838

2,838

الرصيد في  31ديسمبر 2019

379,695

29,664

409,359

حسابات متعثرة
(دينار بحريني)
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حسابات غير متعثرة
(مقيمة على أساس
جماعي)
(دينار بحريني)

حسابات غير متعثرة
(مقيمة على أساس
جماعي)
(دينار بحريني)

المجموع
(دينار بحريني)

الرصيد في  1يناير  2018بموجب معيار المحاسبة الدولي 39

383,363

-

383,363

تعديل االنتقال عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9

-

64,878

64,878

الرصيد في  1يناير  2018بموجب معيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9

383,363

64,878

448,241

صافي النقص في مخصصات الخسارة

-

()38,052

()38,052

اإلنتعاش خالل العام

()3,668

-

()3,668

الرصيد في  31ديسمبر2018

379,695

26,826

406,521

بورصة البحرين  -التــقــريــر الســـنوي 2019
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نقد وأرصدة لدى البنوك
2019
(دينار بحريني)

حسابات جارية لدى البنوك

151,397

188,360

حسابات تحت الطلب لدى البنوك

213,601

308,552

ودائع ألجل لدى البنوك (استحقاقات تعاقدية ثالثة أشهر أو أقل)

1,362,633

622,281

النقد وما في حكمه

1,729,044

1,120,109

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

1,485,133

2,074,771

3,214,177

3,194,880

()50,004

()49,980

3,164,173

3,144,900

مخصص الخسارة

الربح أو الخسارة

نقد في الصندوق

1,413

916

المركز المالي

2018
(دينار بحريني)

يتك ــون النقــد ومافــي حكمــه النقــد فــي الصنــدوق والحســابات الجاريــة وحســابات تحــت الطلــب والودائــع اآلجلــة آلجــال تعاقديــة

إن فتــرة االســتحقاق األصليــة للودائــع الثابتــة تتــراوح ما بيــن  30و 365يوم وتحمل فائدة علـ ــى معدالت تتــ ــراوح مـــ ــن  %2.5إلــى %4.25
( :2018مــن  %2.75إلــى  )%3.95ســنويًا .إن جميــع الحســابات والودائــع الثابتــة لــدى البنــوك هــي بالدينــار البحرينــي .جميــع األرصــدة لــدى
البنــوك متحفــظ بهــا لــدى بنــوك محلية.
يوضح الجدول التالي الحركة في الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على حسابات الودائع المصرفية خالل السنة:
2019
(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

49,980

50,510

صافي النقصان في مخصص الخسائر خالل السنة

24

()530

الرصيد في نهاية السنة

50,004

49,980

التدفقات النقدية

.11

التغيرات في حقوق الملكية

تبلــغ  3أشــهر أو أقــل.

معامالت مع األطراف ذات العالقة

تسلمت المجموعة خالل السنـة المنتهية في  31ديسمبــر  2019دعم مالـــي من حكومة البحريـــن بمبلغ صفر دينـــار بحرينـــي
( 250,000 :2018دينار بحريني) وذلك لمساندة المجموعة في الوفاء بالتزاماتها المالية خالل السنة.
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معامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)
معامالت مع أعضاء اإلدارة العليا الرئيسيين:

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

أعضــاء اإلدارة العليــا الرئيســيين هــم أصحــاب الســلطة والمســؤولية للتخطيــط وتوجيــه أنشــطة المجموعة .يشــمل فريــق اإلدارة العليا
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)

2019
(دينار بحريني)

رواتب

274,098

222,244

مكافأة استثنائية

36,000

-

أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة المتعلقة ببورصة البحرين

38,900

34,600

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة ببورصة البحرين

29,900

-

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بشركة البحرين للمقاصة

37,000

-

أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة المتعلقة بشركة البحرين للمقاصة

15,000

12,400

430,898

269,244

المحتوى المـــالي

المبلغ المسترد من ممتلكات
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 ( )4لســنة 1987
الخاصــة 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  .2014تــم اســترداد مبلــغ نهائــي قــدره  418،520دينــار بحرينــي مــن شــركة ممتلــكات البحريــن القابضــة خــال
ســبتمبر  ،2019مــع تســوية جميــع المبالــغ المســتحقة مــن هــذه الصفقــة بالكامــل.

.12

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 البحريــن.

.13

إحتياطي العام
لتعزيــز حقــوق المســاهمين .تــم انشــاء االحتياطــي العــام وفــق قــرار مــن مجلــس إدارة المجموعــة .لــم يكــن هنــاك نقــل إلــى
االحتياطــي العــام خــال الســنة .ال يوجــد أي تقييــد فــي توزيــع هــذا اإلحتياطــي.

.14

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 الحــاالت التــى
ينــص عليهــا قانــون الشــركات التجــاري البحرينــي.
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.15

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

مخصص السنة

1,818

7,045

مدفوعات خالل السنة

-

()27,204

الرصيد في نهاية السنة

6,761

4,943

مطلوبات العقود
بلغــت التزامــات األداء غيــر المرضــي التــي تتعلــق باإلعالنــات والرســوم األخــرى المستلمـ ــة  55,197دينــار بحريني فـ ــي  31ديسمبـ ــر 2019

الربح أو الخسارة

الرصيد في بداية السنة

4,943

25,102

المركز المالي

2019
(دينار بحريني)

.16

2018
(دينار بحريني)

( 31ديســمبر  94,966 :2018دينــار بحرينــي).
2019
(دينار بحريني)

الرصيد في بداية السنة

94,966

131,618

تم استالمه خالل السنة

2,087,920

1,698,198

المبلغ المعترف به خالل السنة (إيضاح )1-16

()2,127,689

()1,734,850

الرصيد في نهاية السنة

55,197

94,966

التغيرات في حقوق الملكية

2018
(دينار بحريني)

 1-16بلــغ المبلــغ المعتــرف بــه كإيــراد يتعلــق برســوم اإلشــتراكات  1,689,457دينــار بحرينــي خــال العــام (1,659,420 :2018
دينــار بحرينــي).

2018
(دينار بحريني)

2019
(دينار بحريني)

اإلجازات وتذاكر السفر

135,720

120,665

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

66,900

-

مستحقات إئتمانية (إيضاح )8

40

5,303

مصروفات موظفين مستحقة

9,176

7,073

ذمم دائنة أخرى

43,372

39,735

497,139

362,756
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عموالت
يتم احتساب رسوم العمولة في الوقت المحدد ،وتتكون مما يلي:

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

2019
(دينار بحريني)

.19

2018
(دينار بحريني)

عموالت عادية

311,687

335,831

عموالت من الحاالت المستثناه من التداول والمعامالت الخاصة

76,357

123,689

388,044

459,520

اإليرادات األخرى
2019
(دينار بحريني)

المحتوى المـــالي

.20

2018
(دينار بحريني)

نشاط الشركة

24,792

-

إيرادات منظمة االجتماع العام السنوي

24,500

-

إيرادات الرهن

19,971

-

إيرادات التداول عن بعد

19,650

21,600

إيرادات دليل المستثمرين

11,000

9,500

إيرادات خدمات المكاتب

11,463

6,050

إيرادات اإلتصال

9,600

3,000

إذن دخول المستخدم لنظام التداول

7,950

-

رسوم التسجيل

6,280

16,260

إذن دخول المستخدم لنظام االتقاص والتسوية

5,450

-

شريط اإلعالن الخارجي

2,320

9,941

إيرادات شاشة العرض

-

2.000

إيرادات أخرى

17,652

43,679

160,628

112,030

رواتب وتكاليف الموظفين
2019
(دينار بحريني)

110

2018
(دينار بحريني)

رواتب أساسية

1,207,045

1,123,966

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

219,659

211,122

العالوات واستحقاقات الموظفين األخرى

204,441

229,181

مكافأة استثنائية

96,980

-

مخطط اإلدخار

49,316

40,818

أخرى

49,679

38,239

1,827,120

1,643,326
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المصروفات العمومية واإلدارية

مصروفات المباني والصيانة

828,862

742,207

الخدمات – مرفأ البحرين المالي

115,033

115,033

المؤتمرات واإلشتراكات

59,127

52,254

مواد استهالكية

33,222

30,897

اإليجارات  -أمواج

29,940

29,940

االستشارات ورسوم التدقيق

25,519

24,126

أخرى

16,016

15,900

1,107,719

1,285,614

فئات األدوات المالية
الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة تقــاس بالتكلفــة المطفــأة .ال توجــد أدوات ماليــة تقــاس مــن خــال القيمــة
العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو القيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر.
2018
(دينار بحريني)

2019
(دينار بحريني)

التغيرات في حقوق الملكية

األدوات المالية

الربح أو الخسارة

اإليجارات – مرفأ البحرين المالي

-

275,257

المركز المالي

2019
(دينار بحريني)

.22

2018
(دينار بحريني)

موجودات مالية
ذمم مدينة

65,070

83,482

ذمم مدينة أخرى

53,200

49,229

النقد وأرصدة لدى البنوك

3,164,173

3,144,900

4,282,443

4,277,611

2019
(دينار بحريني)

التدفقات النقدية

إستثمارات في موجودات مالية

1,000,000

1,000,000

2018
(دينار بحريني)

مطلوبات العقود

55,197

94,966

مطلوبات عقود اإليجار

715,154

-

ذمم دائنة

75,806

29,873

مستحقات وذمم دائنة أخرى

497,139

362,756

1,343,296

487,595
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األدوات المالية (يتبع)
إن اســتخدام المجموعــة لــأدوات الماليــة يعرضهــا لمجموعــة متنوعــة مــن المخاطــر الماليــة مثــل مخاطــر الســوق (مثــل مخاطــر

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

صــرف العمــات األجنبيــة ومخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر أســعار األســهم) ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة .تقــوم المجموعة
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.
لم يكن هناك أي تغيير في تعرض المجموعة للمخاطر المالية المذكورة أعاله أو الطريقة التي تدير بها المخاطر وتقيسها.

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.

المحتوى المـــالي

ال تحمــل المجموعــة موجــودات ماليــة ومطلوبــات ماليــة بالعملــة األجنبيــة كمــا فــي تاريــخ البيانــات الماليــة ،ولذلــك ،فــإن المجموعــة
غيــر معرضــة لمخاطــر العملــة األجنبيــة.

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 وتتكــون مــن ودائــع لــدى البنــوك واســتثمارات فــي صكــوك حكوميــة
بســعر فائــدة ثابــت.
ال تحمل المجموعة مطلوبات مالية معرضة لمعدالت فائدة كما في تاريخ التقرير.
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  ،2019ينشــأ 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 الصك ــوك 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.
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األدوات المالية (يتبع)
تســتند معــدالت الخســارة المتوقعــة إلــى ملفــات تعريــف مدفوعــات المبيعات على مــدار  36شــهرًا قبل  31ديســمبر  2018والخســائر
والمســتقبلية حــول عوامــل االقتصــاد الكلــي التــي تؤثــر علــى قــدرة العمــاء علــى تســوية الذمــم المدينــة .حــددت المجموعــة
ـاء
إجمالــي الناتــج المحلــي ومعــدل البطالــة ليكونــا مــن أكثــر العوامــل ذات الصلــة ،وبالتالــي تعــدل معــدالت الخســارة التاريخيــة بنـ ً
علــى التغييــرات المتوقعــة فــي هــذه العوامــل.

المركز المالي

االئتمانيــة التاريخيــة المقابلــة التــي حدثــت خــال هــذه الفتــرة .يتــم تعديــل معــدالت الخســارة التاريخيــة لتعك ــس المعلومــات الحاليــة

إيضاح  7يوفر تفاصيل حول معدل الخسارة المطبق وكذلك مخصصات الخسارة على الذمم المدينة.

إن مخاطــر الســيولة ،يشــار إليهــا كذلــك بمخاطــر التمويــل ،هــي المخاطــر التــي تكمــن فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء
بالتزاماتهــا الماليــة عنــد اســتحقاقها.

الربح أو الخسارة

مخاطر السيولة

تراقب المجموعة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات بشكل منتظم لضمان توفر السيولة الكافية.

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
(دينار بحريني)

 3أشهر إلى سنة
(دينار بحريني)

أكثر من سنة
(دينار بحريني)

المجموع
(دينار بحريني)

2019
مطلوبات عقود اإليجار

60,666

187,051

467,437

715,154

ذمم دائنة ومستحقات

263,471

247,307

62,167

572,945

379,334

434,358

529,604

1,343,296

2018
مطلوبات العقود

94,966

-

-

94,966

ذمم دائنة ومستحقات

160,205

213,843

18,581

392,629

255,171

213,843

18,581

487,595

التدفقات النقدية

مطلوبات العقود

55,197

-

-

55,197

التغيرات في حقوق الملكية

يفصــل الجــدول التالــي تواريــخ االســتحقاق التعاقــدي المتبقيّــة للمطلوبــات الماليــة المعتــرف بهــا .تــم إعــداد الجــدول علــى
ّ

ـاء
ّ
يفصــل الجــدول التالــي اإلســتحقاق المتوقــع للموجــودات الماليــة المعتــرف بهــا فــي الســنة المنتهيــة  31ديســمبر  2019و 2018بنـ َ

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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علــى االســتحقاقات التعاقديــة الغيــر مخصومــة للمطلوبــات:

المحتوى اإلداري

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

(تتمـــة)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

.22

األدوات المالية (يتبع)
مخاطر السيولة (يتبع)

المحتوى االستراتيجي واالستدامة والحوكمة

 3-1أشهر
(دينار بحريني)

أكثر من سنة
إلى  5سنوات
(دينار بحريني)

 3أشهر إلى سنة
(دينار بحريني)

المجموع
(دينار بحريني)

2019
ذمم مدينة

39,775

12,879

12,416

65,070

نقد وودائع ثابتة

1,729,044

1,435,129

-

3,164,173

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها

-

-

1,000,000

1,000,000

موجودات أخرى

53,200

-

-

53,200

1,822,019

1,448,008

1,012,416

4,282,443

2018

المحتوى المـــالي

.23

ذمم مدينة

66,281

13,052

4,149

83,482

نقد وودائع ثابتة

1,120,109

2,024,791

-

3,144,900

استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها

-

-

1,000,000

1,000,000

موجودات أخرى

49,229

-

-

49,229

1,235,619

2,037,843

1,004,149

4,277,611

القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي ســوف تســتلم فــي حــال بيــع أحــد األصــول أو 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 أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير.
تعتبــر اإلدارة أن القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة تقــارب قيمتهــا
العادلــة نظــراَ لطبيعتهــا علــى المــدى القريــب.

.24

حسابات غير مدرجة في الميزانية
تتضمن الحسابات الغير مدرجة في الميزانية على المبالغ التالية:
2019
(دينار بحريني)
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2018
(دينار بحريني)

اإللتزامات بموجب عقود الصيانة

-

102,104

ضمان الودائع المحجوزة من قبل الوسطاء الماليين

1,367,297

1,366,953

بورصة البحرين  -التــقــريــر الســـنوي 2019

