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تقرير مدقق الحسابات المستقل
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بورصة البحرين
ص.ب 3203 :المنامة ،مملكة البحرين
هــاتـف+973 17 261260 :
فاكس+973 17 256362 :
البريد اإللكترونيinfo@bahrainbourse.com :
الموقع اإللكترونيwww.bahrainbourse.com :

تابعونا على@bahrainbourse :

قم بمسح رمز الـ  QRلعرض التقرير
السنوي على جهازك/هاتفك الذكي
قم بتنزيل تطبيق بورصة البحرين على:

حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى
آل خليفة

صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد
آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
مملكة البحرين

www.bahrainbourse.com
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معلومات الشركة

االسم

بورصة البحرين
الشعار

المدققين الماليين

المقر الرئيسي/المقر المسجل

ديلويت آند توش  -الشرق األوسط
رقم تسجيل الشريك184 :
المنامة ،مملكة البحرين

شركة بورصة البحرين ،شركة مساهمة بحرينية (مقفلة)
رقم الوحدة ،4001 :مبنى 1435
شارع  ،4626مجمع 346
مرفأ البحرين المالي
بوابة المرفأ ،الطابق الرابع
ص.ب3203 :.
المنامة
مملكة البحرين
رقم االتصال+973 17261260 :
البريد اإللكترونيinfo@bahrainbourse.com :
@bahrainbourse
قنوات التواصل االجتماعي:
الموقع اإللكترونيwww.bahrainbourse.com :

اإلطار القانوني
تأسست بورصة البحرين كشركة مساهمة بحرينية مغلقة في العام  2010وفقًا للمرسوم رقم  60لسنة  2010لتحل محل سوق البحرين
لألوراق المالية .وتعد بورصة البحرين مؤسسة مرخصة كسوق مالي من قبل مصرف البحرين المركزي.

الشركات التابعة
اسم الشركة التابعة

الملكية

بلد التأسيس

تاريخ التأسيس

تصنيف الترخيص

شركة البحرين للمقاصة (ش.م.ب).

%100

مملكة البحرين

 23مايو 2017

مرخصة من قبل مصرف
البحرين المركزي كشركة
مقاصة وتسوية ونظام
إيداع مركزي

تطبيق بورصة البحرين لألجهزة المحمولة:
قم بمسح رمز الـ QR
لعرض النسخة اإللكترونية
من التقرير السنوي

مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كسوق مالي
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مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com

نبـذة عن الشركة

مرونة.
توجه.
ابتكار.

أخذت بورصة البحرين على عاتقها مبادرات التكيّف ومواصلة عملياتها بشكل سلس خالل فترة انتشار جائحة
فيروس كورونا (كوفيد .)19 -ومن منطلق حرصها على سالمة المستثمرين ،أعلنت البورصة عن إغالق قاعة
التداول أمام العامة في مارس  2020كإجراء احترازي مع استمرار عمليات التداول.
كما تم بشكل فوري تطبيق مبدأ «العمل من المنزل» وذلك تنفيذً ا لتوجيهات الحكومة الرشيدة لمملكة
البحرين ولضمان سالمة موظفي البورصة وبالتالي استمرار العمليات بشكل سلس ودون انقطاع ،وهو
ما يعكس مرونة أعمال البورصة وسرعة تكيفها مع أية أمور طارئة قد تواجهها.

تأثير فيروس كورونا
على بيئة العمل

نسبة الموظفين العاملين من المنزل

عدد اجتماعات الجمعيات العامة العادية التي
عقدت عن بعد

14

#

44

%

عدد الفعاليات والورش التوعوية المنعقدة

عدد الحضور للورش

#1557

38

#
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تعد بورصة البحرين سوق متعدد األصول ذات تنظيم ذاتي ،حيث توفر البورصة مجموعة
شاملة من الخدمات والتي تتضمن خدمات اإلدراج ،خدمات التداول ،خدمات التسوية
واإليداع المركزي لمختلف األصول المتوفرة في البورصة.

نشاط البورصة

الرؤية

الرسالة

الريادة اإلقليمية للبورصة كسوق متعدد األصول االستثمارية.

توفير الخدمات الفريدة المتنوعة لإلدراج والتداول لجميع األطراف
ذات العالقة بقطاع سوق رأس المال من خالل أنظمة حديثة وكفؤة،
وتسهيل زيادة رؤوس األموال من خالل فرص عديدة ومبتكرة.

ق ّيمنا

الشفافية

االلتزام بالجودة

روح الفريق

المرونة

النزاهة

العدالة

الكفاءة

ANNA Numbers The Word
Association of National Numbering Agencies
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حوكمــة الشـركــات

تاريخنا الريادي يمتد إلى سنة  ،1987حيث تم
تأسيس سوق البحرين لألوراق المالية آنذاك.
وقد كانت بورصة البحرين سبّاقة في تدشين
الخدمات والمنتجات المبتكرة ،ويُعزى ذلك

أما شركة البحرين للمقاصة ،فهي شركة
مملوكة بشكل كامل لبورصة البحرين.
تأسست الشركة في عام  2017برأس مال
مصرح به وقدره خمسة ماليين دينار بحريني
ورأس مال مدفوع بقيمة مليون دينار بحريني،
وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين
المركزي كشركة مقاصة تقدم خدمات
ما بعد التداول للمستثمرين ،ومجموعة
من الخدمات المتعلقة باإليداع والمقاصة
والتسوية والسجل المركزي والتسجيل.

انطالقًا من دورها كسوق متعددة األصول ذات تنظيم ذاتي ،تقوم بورصة البحرين بدور رئيسي في بلورة سوق رأس المال بمملكة البحرين ،حيث
تقدم البورصة منصة إلدراج وتداول مختلف أنواع األوراق المالية والتي تتضمن األسهم ،صناديق االستثمار العقارية ،السندات والصكوك ،أذونات
الخزينة ،صناديق االستثمار ،وسوق البحرين االستثماري.

البيانات المالية

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.

بشكل كبير إلى الدعم المقدم من حكومة
مملكة البحرين ومختلف الجهات ذات
العالقة .في عام  ،2010تم تأسيس بورصة
البحرين بموجب المرسوم رقم ( )60للعام
 2010كشركة مساهمة مقفلة لتحل محل
سوق البحرين لألوراق المالية ،وتعتبر بورصة
البحرين البورصة الوحيدة المرخصة من قبل
مصرف البحرين المركزي في مملكة البحرين.

انضمت بورصة البحرين منذ تأسيسها لعدد
من المنظمات اإلقليمية والعالمية من ضمنها
االتحاد العربي للبورصات ،المنظمة الدولية
لهيئات أسواق المال  ،IOSCOاتحاد البورصات
العالمية ،اتحاد مؤسسات اإليداع لدول إفريقيا
والشرق األوسط  ،AMEDAمؤسسة وكاالت
الترميز الوطنية  ،ANNAكما انضمت البورصة
كشريك في مبادرة األمم المتحدة لألسواق
المالية المستدامة  ،SSEوجمعية عالقات
المستثمرين في الشرق األوسط -فرع البحرين،
األمر الذي يُمَ ِكن البورصة من تعزيز مكانتها
في أسواق رأس المال العالمية.

مراجعة األعمال

نبذة عن بورصة البحرين

نبذة عن بورصة البحرين
(تتمة)

التقرير االستراتيجي

مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com

بورصة البحرين  -التقرير السنوي 2020

7

مؤشرات األداء في 2020

مؤشرات األداء في 2020
(تتمة)

9.28

موشر البحرين اإلسالمي
(نقطة)

مؤشر البحرين العام
(نقطة)

د.ب.

عدد الصفقات

19,309

650.19

1,489.78

2019

10.13

2019

1,610.18

2018

8.19

2018

1,337.26

2018

2017

8.14

2017

1,331.71

2017

1,089.28

2016

7.24

2016

1,220.45

2016

909.81

2017

19,440

2016

10,592

كمية األسهم المتداولة

212,799,606

بورصة الكويت
سوق دبي المالي

)(%9.90

سوق مسقط لألوراق المالية

)(%8.10

بورصة البحرين

)(%7.50

سوق أبوظبي لألوراق المالية

)(%0.60

مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي

%0.05

بورصة قطر

%0.10

مؤشر إم إس سي أي ألسواق دون الناشيء

%1.65

مؤشر إم إس سي أي ألسواق الخليج

%2.06

السوق المالية السعودية (تداول)

%3.60
)(%12

8

823.10

2018

19,225

قيمة األسهم المتداولة
(دينار بحريني)

)(%11.70
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2019

760.04

2019

25,052

)(%10

)(%8

)(%6

)(%4

)(%2

%0

%2

البيانات المالية

أداء السوق
(المؤشر)

2020

650.19

2020

19,309

د.ب.

1,209,306,129

2020

212,799,606

2020

2019

286,406,086

2019

1,157,308,173

2018

323,832,788

2018

1,441,081,638

2017

211,338,670

2017

1,129,826,742

2016

124,453,992

2016

734,391,937

المتوسط اليومي لقيمة األسهم المتداولة
(دينار بحريني)

865,039

حوكمــة الشـركــات

2020

9.28

2020

1,489.78

التقرير االستراتيجي

القيمة السوقية
(مليار دينار بحريني)

مراجعة األعمال

مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com

1,209,306,129

المتوسط اليومي لكمية األسهم المتداولة

4,915,879

د.ب.

%4
2020

865,039

2020

4,915,879

2019

1,164,252

2019

4,704,505

2018

1,316,393

2018

5,858,055

2017

859,100

2017

4,592,792

2016

507,975

2016

2,997,518
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أهم المنجزات

أهم المنجزات
(تتمة)

•بورصة البحرين تعتمد قواعد اإلدراج الجديدة
•بورصـة البحرين تطلق مبادرة لتعزيز االسـتدامة
وتطبيـق أفضل الممارسـات المتعلقة بالقضايا
البيئيـة واالجتماعية والحوكمة

•بورصـة البحريـن تعقـد ورشـة تعريفيـة حـول
سـوق البحريـن االسـتثماري للفائزين فـي جائزة
البحريـن لريـادة األعمـال

•بورصـة البحريـن تحدث اإلطـار الزمنـي إلجراءات
الشركات
•بورصـة البحريـن تنظـم ورشـة حـول أهـم
مواضيـع عالقـات المسـتثمرين فـي 2020
تحـت مظلـة فـرع البحريـن لجمعيـة عالقـات
ا لمسـتثمر ين

•بورصـة البحريـن تنظـم جولتهـا الترويجيـة عبـر
تقنيـة االتصـال المرئـي

•البورصـة تـدرج اإلصـدار ( )21لسـندات التنميـة
الحكوميـة بقيمـة  150مليـون دينـار

•بـدء االكتتـاب المباشـر فـي اإلصـدار رقـم ()26
لصكـوك اإلجـارة اإلسلامية الحكوميـة مـن
خلال بورصـة البحريـن

•غرفـة تجارة وصناعـة البحرين وبورصـة البحرين
تنظمـان مجلسـا افتراضيـا السـتعراض أهـم
الخدمـات والمميـزات للمسـتثمرين

•بورصـة البحريـن تنظـم فعاليـة قـرع الجـرس
للسـنة الثانيـة علـى التوالـي كجزء مـن التزامها
بمبـادرة األمـم المتحـدة لألسـواق الماليـة
المسـتدامة

•انتخـاب ممثـل شـركة البحرين للمقاصة رئيسـا
لمنظمـة األميدا

•البحريـن للمقاصـة تعلـن عـن خدمـة إدارة
الجمعيـات العموميـة للشـركات المدرجـة عـن
بعـد

•بـدء االكتتـاب المباشـر فـي اإلصـدار رقـم ()21
لسـندات التنميـة الحكوميـة مـن خلال بورصـة
البحريـن

•بورصــة البحريــن تعتمــد إجــراءات جديــدة
للشـركـــات المـدرجــــة المحققـــــة لخســائــــر
متر ا كمــة

حوكمــة الشـركــات

•بورصـة البحريـن تنضـم إلـى النظـام الوطنـي
للمقترحـات والشـكاوى “تواصـل”

•البورصــة تصــدر قــرار إدراج أذونــات الخزينــة
وصكــوك التأجيــر اإلســامية قصيــرة األجــل

•بورصـــة البحريـــن تنظـــم ورشـــة حـــول ســـوق
البحريـــن االســـتثماري للشـــركات الكويتيـــة
ســـريعة النمـــو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

البيانات المالية

•البورصـة تـدرج اإلصـدار ( )26لصكـوك اإلجـارة
اإلسلامية الحكوميـة بقيمـة  125مليـون دينـار
•بورصـة البحريـن تنظـم ورشـة إلكترونيـة حـول
أهميـة تقاريـر االسـتدامة

أبريل

مايو

•البحريــن للمقاصــة تعيّــن كوكيــل لدفــع
توزيعــات األربــاح النقديــة

•البورصـة تـدرج اإلصـدار ( )20لسـندات التنميـة
الحكوميـة بقيمـة  300مليـون دينـار

•بـدء االكتتـاب المباشـر فـي اإلصـدار رقـم ()20
لسـندات التنميـة الحكوميـة مـن خلال بورصـة
البحرين

•بورصـة البحريـن تنشـئ صناديـق ضمـان حقوق
المسـاهمين (أمانات)
•بنـك أبوظبـي األول وشـركة البحريـن للمقاصـة
يوقعـان اتفاقيـة الحافـظ األميـن
•بورصـة البحريـن بالتعـاون مـع معهـد BIBF
تعقـدان عـن بعـد ورشـة أساسـيات االدخـار
واالسـتثمار
•بورصـة البحريـن تنظـم ورشـة إلكترونيـة
بالتعـاون مـع جمعيـة عالقـات المسـتثمرين
فـي الشـرق األوسـط “ميـرا” حـول أهميـة
التواصـل مـع المسـتثمرين خلال جائحـة كورونـا

يونيو

أكتوبر

•بورصـة البحريـن تعلـن عـن الفائزين فـي برنامج
تحـدي التـداول االسـتثماري “تريدكويسـت”
 2020-2019فـي حفـل ختامـي افتراضـي

•بورصــة البحريــن تشــارك فــي األســبوع العالمــي
للمســتثمر  2020الــذي تنظمــه المنظمــة
الدوليــة لهيئــات أســواق المــال ()IOSCO
بهــدف نشــر الثقافــة الماليــة

•بورصـة البحريـن تصـدر دليـل معاييـر اإلفصـاح
البيئـي واالجتماعـي والحوكمـة (االسـتدامة)
لتقاريـر للشـركات المدرجـة

•بورصــة البحريــن تحصــل علــى جائــزة التميــز
فــي التواصــل مــع العمــاء بالنظــام الوطنــي
للمقترحــات والشــكاوى “تواصــل”
•البنـك األهلـي المتحـد يطلـق منصـة بحريـن
تريـد تحـت مظلـة منصتـه للتـداول عبـر اإلنترنـت
•بورصـة البحريـن تتبنـى مبـادرات لتمكيـن المرأة
وتطويـر إجـراءات العمـل عـن بعد

نوفمبر
•بورصــة البحريــن بالتعــاون مــع جمعيــة
عالقــات المســتثمرين فــي الشــرق األوســط
“ميــرا” تعقــدان اجتماعــا ألعضــاء فــرع البحريــن
لجمعيــة عالقــات المســتثمرين
•انتخـاب بورصـة البحريـن باإلجمـاع عضـوًا فـي
مجلـس إدارة اتحـاد البورصـات العربيـة
•بورصـة البحريـن توقـع مذكـرة تفاهـم مـع
المجلـس األعلـى للبيئـة

ديسمبر
•بورصـة البحريـن وبورصـة إسـرائيل لأللمـاس
توقعـان مذكـرة تفاهـم
•تعييـن ممثـل عـن بورصـة البحريـن كعضو في
مجلـس إدارة صنـدوق األمل
•بورصـة البحريـن تنضـم إلـى مجلـس إدارة
جمعيـة عالقات المسـتثمرين بالشـرق األوسـط
“ميـرا”
•بورصـة البحريـن تختتـم مشـاركتها كشـريك
فـي القمـة السـنوية الثالثـة للمدفوعـات
اإللكترونيـة والخدمـات المصرفيـة عبـر اإلنترنت
عـن بعـد
•بورصـة البحريـن وشـركة البحريـن للمقاصـة
تحتفيـان بتكريـم الموظفيـن من ذوي سـنوات
الخدمـة الطويلـة

•شـركة البحريـن للمقاصـة تطلـق نظـام إدارة
قوائـم االنتظـار مـن سـكيبالينو
•بورصة البحرين تطلق خدمة مرابحة
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يناير

فبراير

مارس

مراجعة األعمال

مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com
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شــهد عام  2020إنشــاء صناديق ضمان حقوق المساهمين
(أمانــات) لألربــاح الغيــر موزعــة علــى مســتحقيها مــن
المســاهمين منــذ أعــوام ،لضمــان المحافظــة علــى
حقوقهــم والوصــول إليهــم إليصــال األربــاح المســتحقة
لهــم ،وحفــظ وإدارة ومراقبــة هــذه األربــاح.

مراجعة األعمال

مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com

التقرير االستراتيجي

كما شهد العام إنشاء صناديق ضمان حقوق
المساهمين (أمانات) لألرباح الغير موزعة
على مستحقيها من المساهمين منذ أعوام،
لضمان المحافظة على حقوقهم والوصول
إليهم إليصال األرباح المستحقة لهم ،وحفظ
وإدارة ومراقبة هذه األرباح ،حيث يعد تأسيس
هذه الصناديق إحدى الخطوات االستراتيجية
التي تتخذها البورصة لتنفيذ البرامج والخطط
التوعوية وتحديث بيانات المستثمرين
وتطبيق برنامج متكامل لتحويل جميع األرباح
النقدية وإيصالها لمستحقيها بسالسة في
المستقبل.
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الخدمات المبتكرة
أطلقت بورصة البحرين خالل هذا العام خدمة
“مرابحة” للشركات والبنوك بالتعاون مع
مصرف البحرين المركزي وهو ما يتوافق مع
هدف البورصة االستراتيجي المتمحور حول
“تنمية فرص االستثمار وزيادة رأس المال”.
وتهدف الخدمة  -التي أطلقت بمشاركة
ثمانية من المؤسسات المالية  -إلى تلبية
المتطلبات المتنامية للمصارف والمؤسسات
والعمالء األفراد ،األمر الذي يساهم في
دعم جهود البورصة لتوسعة وتنويع قاعدة
الخدمات المقدمة تلبيةً لمتطلبات شرائح
مختلفة في السوق بطريقة جديدة ومبتكرة.
وفي إطار جهودها الرامية إلى توفير الدعم
الشامل للمستثمرين والمصدرين وجميع
األطراف ذات العالقة خالل فترة جائحة
فيروس كورونا (كوفيد ،)19-بدأت شركة
البحرين للمقاصة (شركة مملوكة بشكل
كامل لبورصة البحرين) بتقديم خدمة إدارة
الجمعيات العمومية للشركات المدرجة عن
بعد ،كما وفرت الشركة نظام إلدارة قوائم

حوكمــة الشـركــات

عبدالكريم أحمد بوجيري
رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين
وشركة البحرين للمقاصة

التطورات التشريعية
فيما يتعلق بالتطورات التشريعية ،قامت
بورصة البحرين العام  2020باعتماد قواعد
اإلدراج الجديدة في إطار الجهود المتواصلة
التي تبذلها البورصة للمساهمة في تطوير
سوق رأس المال من خالل توفير منصة أكثر
مرونة وأكثر جذبًا للمستثمرين والشركات
المدرجة بهدف رفع السيولة في السوق.
وتضمنت قواعد اإلدراج تحديث اإلطار الزمني
إلجراءات الشركات واعتماد إجراءات جديدة
تختص بالشركات المدرجة المحققة لخسائر
متراكمة تبلغ  %20فأكثر من رأس مالها
الصادر والمدفوع.

وفي اإلطار ذاته ،قامت بورصة البحرين بتطبيق
إجراءات جديدة بخصوص الشركات المدرجة
المحققة لخسائر متراكمة بنسبة  %20فأكثر
من رأس مالها الصادر والمدفوع ،حيث تهدف
هذه اإلجراءات إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتوفير
بيئة عادلة في السوق عبر تطبيق أنظمة
وإجراءات جديدة من شأنها حماية ومساعدة
المستثمرين والمتعاملين على اتخاذ قرارات
استثمارية سليمة.

كما يجري العمل بالتعاون مع شركة البحرين
للمقاصة على تأسيس وتجهيز البنية التحتية
إلطالق سوق البحرين الخاص للشركات
المساهمة المقفلة لتقديم حزمة خدمات
مستحدثة ومتميزة لهذه الشركات ،حيث أن
أمل في أن يتم
المشروع في مراحله النهائيةً ،
إطالقه في القريب العاجل فور استكمال
المتطلبات القانونية لهذا السوق.

البيانات المالية

ضمنت مرونة عمليات
البورصة تحقيق العديد
من اإلنجازات على مختلف
األصعدة التشريعية
والتقنية ساهمت في
تطبيق استراتيجية البورصة
التي تهدف إلى ريادتها
كمركز إقليمي متعدد
األصول االستثمارية.

لقد كان العام  2020عام تغيير وتحديات
غير مسبوقة نتيجة لجائحة فيروس كورونا
(كوفيد ،)19-حيث شهدت دول العالم
موجة اغالقات للحد من انتشار الفيروس مما
أثر على أسعار النفط ،وأدى إلى تذبذب في أداء
أسواق رأس المال حول العالم .لقد كان لثبات
والتزام الفريق اإلداري في بورصة البحرين أكبر
األثر حيث ساهم في تحويل التحديات إلى
إنجازات على الرغم من اآلثار السلبية التي ألقت
بظاللها على أسواق رأس المال .كما ضمنت
مرونة عمليات البورصة تحقيق العديد من
اإلنجازات على مختلف األصعدة التشريعية
والتقنية ساهمت في تطبيق استراتيجية
البورصة التي تهدف إلى ريادتها كمركز
إقليمي متعدد األصول االستثمارية.

وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها
بورصة البحرين للمساهمة في تطوير سوق
رأس المال في مملكة البحرين ،قامت البورصة
بإجراء تعديالت على التواريخ الرئيسية لإلطار
الزمني المتعلق بمقترح التوصية بتوزيع األرباح
مما أتاح مزيدً ا من المرونة والوقت الكافيين
للمساهمين التخاذ قرارات بيع أو شراء األسهم
بعد الموافقة على المقترح عند انعقاد اجتماع
الجمعية العامة.

االنتظار كجزء من جهودها لتعزيز مبدأ التحول
اإللكتروني ،حيث يمثل هذا النظام إحدى
القنوات البديلة لخدمة المستثمرين ويساهم
في تعزيز الكفاءة وتسهيل عملية الوصول
لخدمات الشركة من قبل المستثمرين.

أما فيما يتعلق باستراتيجية بورصة البحرين
لتطوير الكفاءة التشغيلية ،فقد انضمت
بورصة البحرين تحت مظلة منصة البنك
األهلي المتحد للتداول عبر اإلنترنت وهو ما
ال الستراتيجية البورصة التوسعية
يأتي استكما ً
فيما يتعلق بشبكة بحرين تريد ،كما يساهم
في تشجيع المشاركة النشطة لعمالء البنوك
مما يسهل للمستثمرين عملية الوصول إلى
السوق عبر قنوات ومنصات إلكترونية مختلفة.
تعزيز التواصل إقليميًا وعالميًا
واصلت بورصة البحرين في عام 2020
جهودها الرامية إلى جذب االستثمارات وذلك
عبر تنظيم حملتها الترويجية من خالل تقنية
االتصال المرئي بالتعاون مع بنك ،HSBC
وبمشاركة عدد من المؤسسات المالية
والبنوك االستثمارية اإلقليمية والعالمية ،حيث
استعرضت البورصة من خاللها أبرز تطوراتها
وخططها الموجهة للمستثمرين العالميين.
كما وقعت بورصة البحرين مذكرة تفاهم
مع بورصة إسرائيل لأللماس بهدف بحث
المواضيع ذات االهتمام المشترك ومجاالت
التعاون الممكنة بين البورصتين باإلضافة إلى
تعزيز قنوات التواصل وتقوية أواصر العالقة
بين بورصة البحرين وبورصة إسرائيل لأللماس.
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االستدامة
في إطار جهودها المبذولة لتعزيز االستدامة
والشفافية في سوق رأس المال البحريني،
أصدرت بورصة البحرين دليل معايير االفصاح
البيئي واالجتماعي والحوكمة (االستدامة)
االختياري لتقارير الشركات المدرجة ،حيث
يهدف الدليل إلى تعزيز الوعي بأهمية
ومزايا تقارير االستدامة واإلفصاح ومساعدة
الشركات المدرجة على مراعاة قضايا
االستدامة في تقاريرها األمر الذي يساهم
في تلبية متطلبات المستثمرين من الشركات
لمعلومات االستدامة .كما يأتي إصدار هذا
الدليل ضمن التزام البورصة الرسمي كعضو
في مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية
المستدامة واتحاد البورصات العالمية لتعزيز
مستوى الشفافية واإلفصاح في سوق رأس
المال البحريني .كما وقعت بورصة البحرين
مذكرة تفاهم مع المجلس األعلى للبيئة،
لتشجيع الشركات المدرجة على االمتثال
للقوانين واالشتراطات البيئية واإلفصاح عن
بيانات االمتثال البيئي بموجب التقارير الصادرة
عنها في هذا الشأن.
الجوائز
حصلت بورصة البحرين هذا العام على جائزة
التميز في التواصل مع العمالء بالنظام
الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»،
من حيث سرعة وكفاءة االستجابة لمقترحات
وشكاوى المتعاملين ،حيث تعكس هذه
الجائزة التزام البورصة بتوفير قنوات تواصل
مع جميع الجهات المعنية وتعزيز مبدأي
الشفافية والعدالة مما يساهم في تلبية
تطلعات واحتياجات جميع المتعاملين في
السوق بشكل أفضل.
النتائج المالية
أما فيما يتعلق باألداء المالي لبورصة البحرين
في العام  ،2020فقد حققت البورصة
إجمالي إيرادات بقيمة قدرها 3,038,940
(شامل اإليرادات التشغيلية
ً
دينار بحريني
وعوائد االستثمار والدعم الحكومي لرواتب
شركة البحرين للمقاصة بسبب جائحة فيروس

كما أنتهز الفرصة ألتقدم بخالص معاني
العرفان والتقدير للراحل صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
طيب اهلل ثراه ،لدوره الكبير في تقديم الدعم
الالمتناهي لسوق رأس المال في مملكة
البحرين وحرصه على تطويره واالرتقاء به
لمصاف أسواق رأس المال المتقدمة.
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 المصرف السيد رشيد
محمد المعراج وكافة العاملين في المصرف
على دعمهم واهتمامهم المستمر بالبورصة.
كما يسرني أن أتقدم بالشكر ألعضاء مجلس
اإلدارة الذين انتهت عضويتهم خالل هذا
العام على جهودهم المبذولة في تطوير
البورصة خالل مدة عضويتهم.

كورونا (كوفيد )19-مقارنة بـ 2,868,145
دينار بحريني في العام ( 2019بعد استثناء
مبلغ  418,520دينار بحريني ألحد بنود
اإليرادات الغير متكررة) بارتفاع بنسبة %6
تقريبًا ،في حين انخفض إجمالي المصروفات
التشغيلية إلى  3,621,214دينار بحريني خالل
العام الحالي من  3,782,196دينار بحريني
في  ،2019وقد انخفض مقدار العجز للبورصة
إلى مبلغ  582,274دينار بحريني في 2020
مقارنة بـ  914,051دينار بحريني في .2019

على الرغم من التحديات التي واجهت
عقد البرامج التوعوية خالل العام ،2020
واصلت بورصة البحرين معظم برامجها
التوعوية عن بعد

كما أتقدم باألصالة عن نفسي ونيابة عن
اإلخوة أعضاء مجلس اإلدارة 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 الذين أظهروا القدرة العالية على
التكيف خالل هذا العام بطبيعته االستثنائية.

عبد الكريم أحمد بوجيري
رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين وشركة
البحرين للمقاصة
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تعزيز المعرفة المالية وثقافة المستثمر
على الرغم من التحديات التي واجهت عقد
البرامج التوعوية خالل العام  ،2020واصلت
بورصة البحرين معظم برامجها التوعوية
عن بعد ،حيث أطلقت النسخة الثالثة من
برنامج المستثمر الذكي ،كما استكملت عقد
ورش التوعية بأساسيات االدخار واالستثمار
بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات
المصرفية والمالية ( .)BIBFكما شاركت
البورصة للسنة الثالثة على التوالي في فعالية
أسبوع المستثمر العالمي التي تعد جزءًا من
مبادرة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة
على أسواق المال ( ،)IOSCOحيث مثلت
مشاركة البورصة استمرارية التزامها بتعزيز
الثقافة المالية حول أسواق رأس المال ونشر
الوعي حول أهمية تثقيف المستثمر وحمايته
بالتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية
واإلقليمية والعالمية.

كما انضمت بورصة البحرين هذا العام إلى
مجلس إدارة جمعية عالقات المستثمرين
بالشرق األوسط «ميرا» ،حيث يأتي هذا اإلنجاز
نتيجة للجهود التي بذلتها البورصة لدعم
وتطوير أفضل الممارسات في مجال عالقات
المستثمرين وتعزيز الشفافية في سوق رأس
المال بالمملكة.

حوكمــة الشـركــات

باإلضافة إلى ذلك فقد وقعت شركة البحرين
للمقاصة اتفاقية الحافظ األمين مع بنك
أبوظبي األول ،لتقديم خدمات الحافظ األمين
إلى المستثمرين في بورصة البحرين من األفراد
والمؤسسات االستثمارية اإلقليمية والعالمية
على حد سواء ،في إطار جهود شركة
البحرين للمقاصة لتعزيز خدمات ما بعد
التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين
والعالميين.

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 خليفــة ملك مملـكــة البحــريـن المفــدى،
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة رئيس الوزراء ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء على مساندتهم ودعمهم
الدائم لبورصة البحرين ،وعلى جهودهم
الحثيثة من أجل رفعة وازدهار وطننا الحبيب
في شتى المجاالت.

البيانات المالية

حصلت بورصة البحرين هذا
العام على جائزة التميز في
التواصل مع العمالء بالنظام
الوطني للمقترحات والشكاوى
«تواصل» ،من حيث سرعة
وكفاءة االستجابة لمقترحات
وشكاوى المتعاملين ،حيث
تعكس هذه الجائزة التزام
البورصة بتوفير قنوات تواصل
مع جميع الجهات المعنية
الشفافية
مبدأي
وتعزيز
والعدالة مما يساهم في تلبية
تطلعات واحتياجات جميع
المتعاملين في السوق بشكل
أفضل.

مراجعة األعمال

مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com

كلمة الرئيس التنفيذي

قيمة السندات  /الصكوك
في عام 2020

575

مليون
دينار بحريني

قيمة أذونات الخزينة
في عام 2020

4.8

مراجعة األعمال

مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com

مليون
دينار بحريني

التقرير االستراتيجي

نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
لشركة البحرين للمقاصة
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إطالق خدمة “مرابحة”
قامت بورصة البحرين خالل العام وبالتعاون
مع مصرف البحرين المركزي بإطالق خدمة
“مرابحة” البنوك ،حيث توفر الخدمة تنفيذ
عمليات المرابحة عبر صكوك اإلجارة المتوافقة
مع أحكام الشريعة اإلسالمية .ويأتي إطالق
خدمة «مرابحة» في إطار الجهود المستمرة
التي تبذلها البورصة لتنويع خدماتها المقدمة
عبر توفير حلول متوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية تلبية لمتطلبات شريحة واسعة
من المؤسسات االستثمارية واألفراد .ومنذ
إطالق خدمة «مرابحة» ،طرحت ثمانية بنوك
ومصارف الخدمة ضمن مجموعة الخدمات
التي توفرها لعمالئها ،وهي :مجموعة البركة
المصرفية ،بنك البركة اإلسالمي ،بنك البحرين

إنجازات شركة البحرين للمقاصة
شهد العام  2020إنجازًا نوعيًا آخر عبر
إنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين
(أمانات) ،والذي تم إنشاؤه في إطار جهود
بورصة البحرين المبذولة لتطوير البنية التحتية
لسوق رأس المال وتعزيز الشفافية في
السوق وضمان حقوق المساهمين .باإلضافة
إلى ذلك ،فقد تم تعيين شركة البحرين
للمقاصة (شركة مملوكة بشكل كامل
لبورصة البحرين) كوكيل لدفع توزيعات
األرباح النقدية ،بهدف تسهيل عملية توزيع
األرباح النقدية وزيادة فاعلية عملية الدفع من
خالل إتمام عملية تحويل األرباح بشكل مباشر
إلى حسابات المستثمرين .كما رحبت شركة
البحرين للمقاصة خالل العام بانضمام بنك
أبو ظبي األول إلى قائمة المؤسسات التي
تقدم خدمات الحافظ األمين للمستثمرين
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خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين

أداء بورصة البحرين
ولم يكن أداء بورصة البحرين خالل 2020
مغايرًا لألداء العام السلبي ألسواق المال
الخليجية ،حيث أقفل مؤشر البحرين العام
عند مستوى  1,489.78نقطة بانخفاض قدره
 %7.4مقارنة بإقفاله في العام  2019عند
مستوى  1,610.18نقطة .كما أقفل مؤشر
البحرين اإلسالمي عند مستوى  650.19نقطة
في نهاية العام  2020مقارنة بـ 760.04
ال انخفاضًا
نقطة في نهاية العام  2019مسج ً
بنسبة  %14.45مقارنة بإقفاله العام الماضي.
وبلغت قيمة التداول  286.41مليون دينار
بحريني خالل العام  2020مسجلة انخفاضًا
بنسبة  %25.70مقارنة بالعام الماضي ،في
حين بلغت كمية التداوالت  1.157مليار سهم
(بزيادة نسبتها  )%25.70عن العام ،2019
كما انخفض عدد الصفقات من 20,712
صفقة خالل العام  2019مقارنة بـ 19,309
ال انخفاضًا
صفقة خالل العام  ،2020مسج ً
نسبته .%6.77

اإلنجازات على المستوى التشريعي
خالل العام  2020حققت البورصة إنجاز
نوعي على المستوى التشريعي ،حيث اعتمدت
قواعد اإلدراج الجديدة التي تهدف إلى تحديد
اإلطار التنظيمي والتشريعي الذي ينظم
جميع الجوانب التشغيلية لبورصة البحرين
وخصوصا اإلدراجات الجديدة .وفي اإلطار
ً
ذاته قامت بورصة البحرين بإجراء تعديالت
على التواريخ الرئيسية لإلطار الزمني المتعلق
بإجراءات الشركات ()Corporate Actions
بهدف إتاحة المرونة للمساهمين .باإلضافة
لذلك فقد اعتمدت بورصة البحرين إجراءات
جديدة للشركات المدرجة المحققة لخسائر
متراكمة بنسبة  %20فأكثر من رأس مالها
المصدر وفقًا لنتائجها المالية للربع الثالث من
 ،2020حيث تهدف هذه اإلجراءات إلى حماية
ومساعدة المستثمرين والمتعاملين على
اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

البيانات المالية

خالل العام  2020حققت
البورصة إنجاز نوعي على
المستوى التشريعي ،حيث
اعتمدت قواعد اإلدراج
الجديدة التي تهدف إلى
تحديد اإلطار التنظيمي
والتشريعي الذي ينظم
جميع الجوانب التشغيلية
وخصوصا
ً
لبورصة البحرين
اإلدراجات الجديدة.

في العام  2020أثرت حالة عدم االستقرار في
مختلف المجاالت والناجمة عن جائحة فيروس
كورونا (كوفيد )19-على االقتصاد العالمي
واألسواق المالية بمستوى سلبي غير مسبوق.
فبالرغم من أن معظم األسواق الرئيسية
أغلقت مؤشراتها في نهاية العام المنصرم
على مستويات عالية نتيجة بدء العمل
باللقاحات ضد الفيروس ،إال أن أداء أسواق
المال الخليجية كان دون نظيراتها من األسواق
العالمية ،حيث أغلقت غالبية مؤشرات أسواق
األوراق المالية الخليجية في نهاية 2020
بشكل سلبي نتيجة تأثير جائحة فيروس
كورونا (كوفيد - )19-بشكل أساسي -
وانخفاض أسعار النفط الخام .وأنهى مؤشر
المركب لدول مجلس التعاون
ستاندرد آند بورز ُ
الخليجي العام بانخفاض قدره  %1.72بينما
أقفل مؤشر ام اس سي أي لألسواق دون
الناشئة بارتفاع طفيف بلغ .%1.65

تكيف عمليات البورصة مع جائحة فايروس
كورونا (كوفيد)19-
بالرغم من المؤشرات السلبية ألداء بورصة
البحرين بشكل عام ،إال أن البورصة تمكنت من
مواصلة تنفيذ المشاريع المخطط لها بنجاح،
حيث أخذت على عاتقها مبادرات التكيّف
ومواصلة عملياتها بشكل سلس خالل فترة
انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد.)19-
ومن منطلق حرصها على سالمة المستثمرين،
أعلنت البورصة عن إغالق قاعة التداول أمام
العامة في مارس  2020كإجراء احترازي مع
استمرار عمليات التداول .إضافة إلى ذلك ،تم
بشكل فوري تطبيق مبدأ «العمل من المنزل»
وذلك تنفيذً ا لتوجيهات الحكومة الرشيدة
لمملكة البحرين ولضمان سالمة موظفي
البورصة وبالتالي استمرار العمليات بشكل
سلس ودون انقطاع ،وهو ما يعكس مرونة
أعمال البورصة وسرعة تكيفها مع أية أمور
طارئة قد تواجهها .كما قامت البورصة بعد
فترة من بدء الجائحة بتبني مبادرات لتمكين
المرأة وتطوير العمل عن بعد ،بهدف تحسين
بيئة العمل بالشكل الذي يحقق التوفيق بين
العمل والحياة االجتماعية لجميع الموظفين
في البورصة.

الوطني ،بنك البحرين اإلسالمي ،مصرف
السالم  -البحرين ،المصرف الخليجي التجاري،
بنك البحرين والكويت ،وسيكو.

كلمة الرئيس التنفيذي
(تتمة)

كلمة الرئيس التنفيذي
(تتمة)

الشراكات وتعزيز العالقات العالمية
في إطار جهودها لجذب المزيد من
االستثمارات العالمية ،نظمت بورصة البحرين
بالتعاون مع بنك  HSBCحملتها الترويجية
عبر تقنية االتصال المرئي بمشاركة عدد
من المؤسسات المالية والبنوك االستثمارية
اإلقليمية والعالمية .وتعتبر الحملة الترويجية
استكمال للنتائج التي تم التوصل إليها في
ً
الحمالت الترويجية السابقة ،حيث تم في
حملة العام المنصرم التواصل مع عدد
من المؤسسات المالية والبنوك االستثمارية
اإلقليمية والعالمية واستعراض آخر تطورات
السوق والخطط المستقبلية للبورصة.
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العضويات
لقد حرصت بورصة البحرين على المشاركة
بشكل فاعل في األنشطة الدولية الخاصة
بالمنظمات والمؤسسات ذات العالقة بسوق
رأس المال ،وهو ما أسهم بترشيح بورصة
البحرين إلى جانب السوق المالية السعودية
(تداول) بإجماع األعضاء ،كأعضاء في مجلس
إدارة اتحاد البورصات العربية كممثلين عن
منطقة الخليج العربي .كما تم ترشيح شركة
البحرين للمقاصة لترأس منظمة شركات
اإليداع والقيد المركزي لدول إفريقيا والشرق
األوسط ( .)AMEDAوقد ساهم هذين
الدورين في تعزيز ثقة مختلف األطراف ذات
العالقة بسوق رأس المال وعزز دعم هذه
األطراف للدور الذي تلعبه بورصة البحرين في
تطوير سوق رأس المال محليا وإقليميًا.
وفي أعقاب إطالق جمعية عالقات
المستثمرين في الشرق األوسط «ميرا»  -فرع
البحرين في العام الماضي ،انضمت بورصة
البحرين إلى مجلس إدارة جمعية عالقات
المستثمرين في الشرق األوسط ،وهو ما
دعم جهود البورصة لتعزيز وتطوير أفضل
الممارسات في مجال عالقات المستثمرين
وتعزز الشفافية في سوق رأس المال البحريني.

الجوائز
تم تكريم بورصة البحرين لحصولها على
جائزة التميز في التواصل مع العمالء بالنظام
الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»،
وذلك من حيث سرعة وكفاءة االستجابة
لمقترحات وشكاوى المتعاملين ،في حفل
عن بعد شهد تكريم  20جهة حكومية
بجائزة التميز في التواصل مع العمالء لسنة
 2020من قبل صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء .وكانت بورصة البحرين قد انضمت
إلى نظام «تواصل» في يناير  ،2020حيث
تمكنت نتيجة أداءها المتواصل والفعال من
الحصول على الجائزة ألول مرة منذ انضمامها
ال على كفاءة
لنظام «تواصل» وهو ما يعد دلي ً
وفاعلية اإلطار الذي تبنته لالستجابة للشكاوى
وتقديم الحلول في أقصر وقت زمني.
اإلدراجات
أما على صعيد األدوات االستثمارية التي تم
إدراجها في البورصة خالل العام  ،2020فقد
تم إدراج ثالثة من الصكوك والسندات بقيمة
إجمالية تبلغ  575مليون دينار بحريني مقارنة
بإدراج إثنين من الصكوك والسندات في العام
الماضي بقيمة  2.68مليار دينار بحريني .كذلك
سجلت البورصة خالل العام  2020إدراج 77
إصدار من أذونات الخزينة في  2020بقيمة
إجمالية قدرها  4.80مليار دينار بحريني مقارنة
بإدراج  76إصدار ألذونات الخزينة في العام
السابق بقيمة بلغت  2.27مليار دينار بحريني.

المساواة بين الجنسين
أما على الصعيد اإلداري ،فقد تبنت بورصة
البحرين مبادرة فريدة من نوعها هذه العام،
في إطار جهودها لدعم المساواة بين
الجنسين ،حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز
بيئة العمل بما يتضمن التوفيق بين العمل
والحياة االجتماعية للموظفات عبر تحقيق
المرونة عن طريق تحديث إجراءات العمل عن
بعد .كما عقدت البورصة مطلع العام فعالية
«قرع الجرس لدعم المساواة بين الجنسين»
للسنة الثانية على التوالي كجزء من التزامها
بمبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية
المستدامة.
النتائج المالية
أما فيما يتعلق باألداء المالي لبورصة البحرين
في العام  ،2020فقد حققت البورصة إجمالي
إيرادات تشغيلية بقيمة قدرها 2,635,027
دينار بحريني مقارنة بـ  2,701,719دينار بحريني
في العام ( 2019بعد استثناء مبلغ أحد بنود
اإليرادات الغير متكررة) بانخفاض بنسبة %2.5
تقريبًا ،في حين انخفض إجمالي المصروفات
التشغيلية بنسبة طفيفة خالل العام الحالي
من  3,782,196دينار بحريني في  2019إلى
 3,621,214دينار بحريني ،كما حققت البورصة
عجزا قدره  587,976دينار بحريني في 2020
مقارنة بـ  498,393دينار بحريني في .2019
شكر وتقدير
وفي الختام يسعدني باألصالة عن نفسي
وبالنيابة عن كافة منتسبي البورصة أن أرفع
أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى
مقام صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة حفظه اهلل ملك البالد المفدى ،وإلى

كما يسعدني أن أعبر عن عميق شكري
وتقديري لرئيس وأعضاء مجلس إدارة البورصة
على جهودهم في تطوير سوق رأس المال،
وجهودهم المتواصلة في تقديم المشورة
والتوجيه .كما أتوجه بالشكر على الدور الذي
لعبه أعضاء مجلس اإلدارة السابق خالل فترة
تعيينهم من  6فبراير  2011حتى  13يونيو
 2020ومساهمتهم في تطوير البورصة
ودعمهم ومشاركتهم في نجاحاتها خالل
فترة توليهم عضوية مجلس اإلدارة.
إن إنجازات البورصة لم يكن من الممكن
تحقيقها لوال العمل الدؤوب والمتواصل من
قبل فريق العمل والذي حرص بكل كفاءة
واقتدار على استمرارية العمليات خالل حالة
عدم االستقرار في االقتصاد العالمي ككل
هذا العام .لقد مكن االلتزام الثابت لفريق
العمل من تطبيق سياسة «العمل من المنزل»
بشكل سلس لضمان سالمة الجميع باإلضافة
إلى التواصل ما بين جميع أعضاء فريق العمل
الستمرار عمليات البورصة بأقصى درجات
المرونة.
كما أود أن أتوجه بالشكر كذلك لجميع
األطراف ذات العالقة من مكاتب الوسطاء
األعضاء ،والشركات المدرجة وأمناء الحفظ،
والمستثمرين على تعاونهم ودعمهم
للبورصة ،داعيًا من العلي القدير أن يوفق
البورصة وإياهم لما فيه خير لها والزدهارها.

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين
نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
لشركة البحرين للمقاصة
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أما فيما يتعلق بجهودها لمكافحة جائحة
فيروس كورونا (كوفيد ،)19-فقد بدأت
شركة البحرين للمقاصة بتقديم خدمة إدارة
الجمعيات العمومية للشركات المدرجة عن
بعد ،وهو ما سهل عملية مشاركة المساهمين
في اجتماعات الجمعيات العمومية وتشجيع
الشركات المدرجة الستخدام التكنولوجيا
والوسائل اإللكترونية الحديثة لعقد اجتماعات
الجمعيات العمومية .باإلضافة إلى ذلك فقد
وفرت شركة البحرين للمقاصة نظام يتيح
للمستثمرين إمكانية الحجز المسبق للمواعيد
إلكترونيًا عبر األجهزة الذكية.

الثقافة المالية
لضمان استمرارية برامجها التوعوية ،واصلت
بورصة البحرين عقد دوراتها التدريبية التوعوية
حول أساسيات االدخار واالستثمار عن بعد
بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات
المصرفية والمالية « »BIBFوذلك حرصا منها
للوصول إلى أوسع شريحة من المستفيدين.
وشارك أكثر من  450من المهمتين بقطاع
رأس المال في الورش التي تم عقدها على 3
مراحل تلبية للمتطلبات المختلفة لمختلف
الفئات وهي :الدورات التدريبية للمبتدئين،
الدورات التدريبية لذوي الخبرة المتوسطة،
والدورات التدريبية لذوي الخبرة المتقدمة.
كما أطلقت بورصة البحرين النسخة الرقمية
من برنامج المستثمر الذكي .وفي إطار
التزامها المتواصل بتعزيز الثقافة المالية حول
أسواق المال ونشر التوعية حول أهمية تثقيف
المستثمر وحمايته ،شاركت بورصة البحرين
في فعالية األسبوع العالمي للمستثمر 2020
والذي تنظمها المنظمة الدولية لهيئات
أسواق المال  IOSCOللسنة الثالثة على
التوالي ،بهدف نشر الوعي حول أهمية الثقافة
المالية بين مختلف المجموعات المستهدفة.
باإلضافة لذلك ،فقد اختتمت بورصة
البحرين برنامج تحدي التداول االستثماري
« »TradeQuestعبر إعالنها للفائزين في
حفل ختامي عقد عن بعد حرصًا منها على
سالمة المشاركين.

كما ال يفوتني ،في هذا المقام ،أن أذكر مناقب
صاحب السمو الملكي األمير الراحل خليفة
بن سلمان آل خليفة تقديرًا لدوره الفعال في
مسيرة البناء والنهضة االقتصادية في مملكة
البحرين.

البيانات المالية

في البورصة وذلك ضمن الجهود المبذولة من
قبل شركة البحرين للمقاصة لتعزيز خدمات
ما بعد التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين
العالميين.

منصة «بحرين تريد»
واصلت بورصة البحرين جهودها المبذولة
لتوسعة قاعدة البنوك المنضمة لشبكة
منصة «بحرين تريد» خالل العام  ،2020حيث
انضم البنك األهلي المتحد تحت مظلة منصة
«بحرين تريد» للتداول عبر اإلنترنت ،بهدف
تشجيع المشاركة النشطة لعمالء البنوك
مما يسهل للمستثمرين عملية الوصول
إلى البورصة عبر قنوات ومنصات إلكترونية
مختلفة.

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
على الدعم والمساندة المتواصلين للبورصة
وللمنتسبين لها.

حوكمــة الشـركــات

«شاركت بورصة البحرين في
العالمي
األسبوع
فعالية
للمستثمر  2020والذي تنظمها
المنظمة الدولية لهيئات أسواق
المال  IOSCOللسنة الثالثة
على التوالي ،بهدف نشر الوعي
حول أهمية الثقافة المالية
المجموعات
مختلف
بين
المستهدفة»

أما على الصعيد العالمي ،فقد وقعت بورصة
البحرين مذكرة تفاهم مع بورصة إسرائيل
لأللماس بهدف بحث المواضيع ذات االهتمام
المشترك ومجاالت التعاون الممكنة بين
البورصتين باإلضافة إلى تعزيز قنوات التواصل
وتقوية أواصر العالقة بين بورصة البحرين
وبورصة إسرائيل لأللماس.

االستدامة
واصلت بورصة البحرين جهودها الرامية
لتعزيز االستدامة والشفافية في سوق المال
البحريني في العام  2020عبر إصدار الدليل
االختياري لمعايير اإلفصاح البيئي واالجتماعي
والحوكمة (االستدامة) لتقارير الشركات
المدرجة .ويهدف الدليل إلى تعزيز الوعي
بأهمية ومزايا تقارير االستدامة واإلفصاح
ومساعدة الشركات المدرجة على مراعاة
قضايا االستدامة في تقاريرها األمر الذي
يساهم في تلبية متطلبات المستثمرين من
الشركات لمعلومات االستدامة .ومنذ إصدارها
ال متزايدًا
للدليل ،شهدت بورصة البحرين إقبا ً
من الشركات المدرجة على تبني معايير
اإلفصاح كجزء من تواصلها مع المستثمرين.
وفي اإلطار ذاته ،وقعت بورصة البحرين مذكرة
تفاهم مع المجلس األعلى للبيئة بهدف
تشجيع الشركات المدرجة على االمتثال
بالقوانين واالشتراطات البيئية واإلفصاح عن
بيانات االمتثال البيئي بموجب التقارير الصادرة
في هذا الشأن .باإلضافة إلى ذلك فقد أخذت
البورصة على عاتقها تطبيق استراتيجيتها
المتعلقة باالستدامة عبر تمكين المرأة
وتفعيل العمل عن بعد دعمً ا منها لتمكين
الموظفين في المؤسسة والموظفات في
بورصة البحرين على وجه الخصوص.

مراجعة األعمال

مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com

أعضاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
(تتمة)

مراجعة األعمال

مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com

التقرير االستراتيجي
حوكمــة الشـركــات

عبدالكريم أحمد بوجيري 

علي يوسف فردان *
نائب رئيس مجلس اإلدارة

دينا إبراهيم األنصاري *  #
عضو

عبدالرحمن حامد الزياني 

صالح حسن حسين 

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 27ديسمبر 2016

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 27ديسمبر 2016

انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 27ديسمبر 2016

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 27ديسمبر 2016

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 14يونيو 2020

حسان أمين جرار #
عضو

ياسر عبد الجليل الشريفي #
عضو

رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

البيانات المالية

عضو في اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيح
والمكافآت والحوكمة حتى تاريخ  13يونيو
 ،2020وعضو في لجنة التدقيق والمخاطر
اعتبارًا من  14يونيو 2020

نرجس محمد القصير *
عضو

ماثيو جون ديكن *
عضو

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مستقل وغير تنفيذي

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 27ديسمبر 2016

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 27ديسمبر 2016

انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 14يونيو 2020

انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في
 14يونيو 2020

* عضو في اللجنة التنفيذية.
 #عضو في لجنة التدقيق والمخاطر.
 عضو في لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

أعضاء اإلدارة التنفيذية
(تتمة)

مراجعة األعمال

مراجعة األعمال

www.bahrainbourse.com

التقرير االستراتيجي
حوكمــة الشـركــات

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي (بورصة البحرين)

نرجس فروخ جمال
الرئيس التنفيذي للعمليات

محمد خالد حامد
رئيس التدقيق التنفيذي

عبداهلل محمد جناحي
مدير إدارة عمليات التداول

شيخة سمير الزياني
مدير إدارة اإلدراج واإلفصاح

مروة فيصل المسقطي
مدير إدارة التسويق وتطوير األعمال

عبداهلل جعفر عابدين
مدير أول للعمليات (شركة البحرين للمقاصة)
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البيانات المالية

نائب الرئيس والعضو المنتدب (شركة البحرين
للمقاصة)

عبدالرحمن عبداهلل الشافعي
رئيس إدارة المخاطر وااللتزام التنفيذي

هاني حسين المنديل
مدير أول للعالقات الخارجية

حمد أبوالفتح حسن
مدير إدارة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

حسين عبدالمحسن الجمري
القائم بأعمال مدير اإلدارة  /مساعد مدير
تقنية المعلومات
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التقرير االستراتيجي

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

إتاحة الفرص االستثمارية الهادفة
إلى تسهيل وصول المصدرين
والمستثمرين للسوق

األهداف
االستراتيجية
الرئيسية

نشر وتعزيز الوعي االستثماري

تنمية المهارات

تعزيز الكفاءة التشغيلية

توسعة قاعدة المستثمرين إقليميًا وعالميًا
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توسعة قاعدة المستثمرين
إقليميًا وعالميًا

البيانات المالية

يشكل التغير والتحول في مجال التكنولوجيا
أحد أهم متطلبات مختلف الجهات ذات الصلة
بما في ذلك المستثمرين والمصدرين واألعضاء
ومزودي المعلومات ،حيث نقوم في هذا السياق
باالستفادة من آخر التطورات التكنولوجية في
الجوانب الخدمية والتشغيلية التي نقوم بها
من أجل خلق منتجات ومنصات تلبي احتياجات
الجهات التي تلعب دورا أساسيا في السوق.

تتلاءم كل مـن رؤيـة بورصـة البحرين ورسـالتها واسـتراتيجيتها بشـكل وثيق
مـع المبـادئ التوجيهيـة األساسـية لرؤية البحريـن االقتصاديـة  2030وهي:
االسـتدامة ،التنافسـية ،والعدالـة .إن جهودنـا االسـتراتيجية المتواصلة ترتكز
علـى تحقيـق رؤيـة بورصـة البحريـن التـي تنـص علـى تبـوء البورصـة للريـادة
اإلقليميـة كسـوق متعـدد األصـول االسـتثمارية .وتتمحـور اسـتراتيجية
البورصـة حـول  5أهـداف رئيسـية تشـمل :توسـعة قاعـدة المسـتثمرين
إقليميـا وعالميـا ،وإتاحـة الفـرص االسـتثمارية الهادفـة إلـى تسـهيل وصـول
المصدريـن والمسـتثمرين للسـوق ،ونشـر وتعزيـز الوعـي االسـتثماري ،وتعزيـز
الكفـاءة التشـغيلية ،وتنميـة مهـارات الموظفيـن .واصلـت بورصـة البحريـن

خلال العـام  2020تنفيـذ عملياتهـا التشـغيلية بالتوافـق مـع خطتهـا
االسـتراتيجية .وبالنظر إلى السـنوات الخمس السـابقة ،فقد تمكنا من تنفيذ
خطتنـا االسـتراتيجية وتحقيـق عـدد مـن اإلنجـازات التـي تهـدف جميعهـا
إلـى تبـوء بورصـة البحريـن دورًا بـارزًا علـى صعيـد إقليمـي كسـوق متعـدد
األصـول االسـتثمارية ،حيـث تهـدف اإلنجـازات المحققـة حتـى اليـوم إلـى
تمهيـد الطريـق نحـو المزيـد مـن النجاحـات مـن خلال الخطـة االسـتراتيجية
القادمـة .ويعـد االلتـزام بقيمنـا الرئيسـية الركيـزة األساسـية التـي ترتكـز
عليهـا اسـتراتيجيتنا .فيما يلـي بيان باألهداف االسـتراتيجية الرئيسـية للخطة
االسـتراتيجية :2020-2015

التقرير االستراتيجي

استراتيجية بورصة البحرين

الجولة الترويجية

تمثيل البورصة في مقاعد مجالس اإلدارة

في إطار جهودها لجذب المزيد من االستثمارات العالمية وتعزيز العالقات
بين الشركات المدرجة والمؤسسات االستثمارية ،نظمت بورصة البحرين
جولة ترويجية بالتعاون مع  HSBCوبمشاركة عدد من المؤسسات
المالية والبنوك االستثمارية اإلقليمية والعالمية ،حيث أتاحت الجولة
الترويجية الفرصة لبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة الستعراض
أبرز تطوراتهما وخططهما أمام المستثمرين العالميين .وتمت مناقشة
تطوير آلية التسليم مقابل الدفع ( ،)DVPوإجراءات الشركات المحدثة،
كما ناقشت كال من دليل معايير اإلفصاح البيئي واالجتماعي والحوكمة
(االستدامة) الذي أصدرته بورصة البحرين مؤخرًا ،وإنشاء صناديق ضمان
حقوق المساهمين (أمانات).

إننا نعي الدور األساسي الذي تلعبه المنظمات واالتحادات ذات العالقة
في وضع المعايير على صعيد أسواق رأس المال ،وهو ما جعلنا نعمل عن
كثب مع شركائنا لتأمين تمثيلنا في مقاعد مجالس اإلدارة في االتحادات
والمنظمات اإلقليمية الرئيسية بما في ذلك اتحاد البورصات العربية ()AFE
ومنظمة شركات اإليداع والقيد المركزي لدول أفريفيا والشرق األوسط
( )AMEDAوجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط ()MEIRA
وصندوق األمل.
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توسعة قاعدة المستثمرين إقليميًا وعالميًا (تتمة)

إدراجات أدوات الدين

مذكرات التفاهم

تم خالل  2020إدراج عدد ( )3من السندات والصكوك بقيمة إجمالية تبلغ
 575مليون د.ب .مقارنة بعدد ( )2إدراجات في العام  2019بقيمة 2.68
مليار د.ب ،.كما تم تسجيل إدراج  74من أذونات الخزينة في العام 2020
بقيمة إجمالية قدرها  635مليون د.ب .مقارنة بـ  76إدراجا جديدا ألذونات
الخزينة في العام الماضي بقيمة  2.27في العام .2019

في إطار سعينا إلى استكشاف حدود وفرص جديدة وقعت بورصة البحرين
مذكرات تفاهم مع المجلس األعلى للبيئة وبورصة إسرائيل لأللماس
( )IDEوشركة  .Sustainability Excellenceوتهدف مذكرات التفاهم
هذه إلى بناء نقاط التقاء لجميع األطراف لتبادل المعرفة والخبرة وتظافر
الجهود لتحقيق أهدافنا المشتركة.

مرابحة – توسعة نطاق المنتجات

إتاحة الفرص االستثمارية الهادفة إلى تسهيل وصول المصدرين
والمستثمرين للسوق
تطورات اإلطار التشريعي
تمثل قواعد اإلدراج الجديدة إحدى التطورات ذات األثر البالغ على المستقبل،
حيث تهدف قواعد اإلدراج الجديدة إلى توضيح اإلطار التنظيمي والتشريعي
الذي ينظم جميع الجوانب التشغيلية لبورصة البحرين وخصوصا اإلدراجات
الجديدة .وقد تم اعتماد قواعد اإلدراج الجديدة في ضوء تلقي مرئيات
المتعاملين في السوق .وتهدف قواعد اإلدراج الجديدة إلى تسريع عمليات
اإلدراج مستقبال وجذب مجموعة أوسع من فئات األصول .ومن جانب آخر
فقد اعتمدت بورصة البحرين تحديث اإلطار الزمني إلجراءات الشركات حيث
توفر هذه التعديالت أطرًا زمنية محددة فيما يتعلق بتاريخ إعالن التوصية
بتوزيع األرباح (بما في ذلك أسهم المنحة إن وجدت) ،معدل وقيمة السهم
الواحد ،تاريخ االستحقاق ،آخر يوم تداول الستحقاق األرباح ،تاريخ تداول
السهم بدون استحقاق ،ويوم الدفع .وتهدف هذه التعديالت إلى إتاحة
المرونة والوقت الكافي للمساهمين في اتخاذ قرارات بيع أو شراء األسهم.

واعتمدت بورصة البحرين إجراءات جديدة للشركات المدرجة المحققة
لخسائر متراكمة بنسبة  %20فأكثر من رأس مالها المصدر وفقًا لنتائجها
المالية للربع الثالث من  .2020وتتيح اإلجراءات الجديدة تصنيف الشركات
المدرجة المحققة لخسائر متراكمة عبر إضافة رمز مميز ،األمر الذي من
شأنه أن يتيح للمستثمرين والمتعاملين التعرف على المركز المالي للشركات
المدرجة بوضوح واتخاذ القرارات االستثمارية السليمة .ووفقا لإلجراءات
الجديدة ،فإن الشركات المدرجة المحققة لخسائر متراكمة ستصنف وفقا
لثالث فئات ،وذلك فور صدور اإلفصاح المعني بالنتائج المالية ،الفئة األولى:
الشركات المحققة لخسائر بين  %50-%20من رأس مالها ،الفئة الثانية:
الشركات المحققة لخسائر بين  %50و  %75من رأس مالها ،الفئة الثالثة:
الشركات المحققة لخسائر تفوق  %75من رأس مالها ،حيث سيتم إضافة
رمز مميز باللون األصفر للشركات من الفئة األولى في حين سيتم إضافة
رمز مميز باللون البرتقالي للشركات من الفئة الثانية ،ورمز مميز باللون األحمر
للشركات من الفئة الثالثة.

اإلطار الزمني إلجراءات الشركات
تاريخ إعالن االستحقاق

5

أيام تداول
(كحد أدنى)

الجمعية العامة
آخر يوم تداول الستحقاق األرباح
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق

10

أيام تداول
(كحد أقصى)
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يوم االستحقاق
يوم الدفع

•مصرف السالم – البحرين
•بنك البحرين اإلسالمي
•المصرف الخليجي التجاري
•بنك البحرين الوطني
•بنك البحرين والكويت
•سيكو ش.م.ب (م)

باإلضافة لذلك وفي إطار جهودها المبذولة للتأقلم مع اإلجراءات االحترازية
لجائحة كورونا (كوفيد –  )19فقد أطلقت شركة البحرين للمقاصة خدمة
إدارة الجمعيات العمومية للشركات المدرجة عن بعد ،بهدف تسهيل
عملية وصول المستثمرين وتعزيز المشاركة في الجمعيات العمومية عبر
الوسائل المرئية.

نشر وتعزيز الوعي االستثماري
االعتبارات البيئية واالجتماعية والحوكمة
بدأت رحلتنا في المجال البيئي واالجتماعي والحوكمة (االستدامة) في
فبراير  2019مع إعالن بورصة البحرين عن التزامها االختياري بمبادرة األمم
المتحدة لألسواق المالية المستدامة .وأصدرت بورصة البحرين في يونيو
 2020دليل معايير اإلفصاح البيئي واالجتماعي والحوكمة (االستدامة)
االختياري لتقارير الشركات المدرجة ،حيث يشجع دليل معايير االستدامة
الشركات المدرجة على اإلفصاح عن  32مؤشرا لالستدامة وهو ما يتالءم
مع المعايير الموصى بها من قبل مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية
المستدامة واتحاد البورصات العالمية ،والمبادرة العالمية للتقارير ،وأهداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،كما يتماشى الدليل مع أهداف الرؤية
االقتصادية للبحرين  .2030ووفقًا لمبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية
المستدامة ،فإن دليل معايير االستدامة االختياري الذي أطلقته البورصة
مصنف ضمن قائمة أعلى  12من أصل  55دليال لالستدامة لألسواق المالية
العالمية ،حيث يشتمل الدليل على جميع معايير االستدامة الموصى بها
عالميًا .وقد أعقب إصدار دليل معايير االستدامة زيادة ملحوظة في عدد
الشركات المدرجة نحو اعتماد معايير وتقارير االستدامة.

خدمات شركة البحرين للمقاصة
في إطار تعزيزها المتواصل لخدمات ما بعد التداول ،تم تعيين البحرين
للمقاصة كوكيل لدفع توزيعات األرباح النقدية ،حيث تأتي هذه المبادرة
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شركة البحرين للمقاصة في
تعزيز البنية التحتية ألسواق رأس المال بهدف تعزيز مستوى حماية حقوق
المستثمرين ،وتسهيل عملية توزيع األرباح النقدية وزيادة فاعلية عملية
الدفع من خالل إتمام عملية تحويل األرباح بشكل مباشر في حسابات
المستثمرين .كما واصلت شركة البحرين للمقاصة تنمية إطار عملها خالل
 2020حيث رحبت البحرين للمقاصة بانضمام بنك أبوظبي األول لتقديم
خدمات الحافظ األمين إلى المستثمرين في بورصة البحرين من األفراد
والمؤسسات االستثمارية اإلقليمية والعالمية على حد سواء ،كما أطلقت
البحرين للمقاصة نظام إدارة قوائم االنتظار من سكيبالينو ،وهو نظام
سحابي لحجز المواعيد إلكترونيًا وإدارة طوابير االنتظار.
كما شهد العام  2020إنجازًا نوعيًا آخرًا متمثال في إنشاء صناديق ضمان
حقوق المساهمين (أمانات) وحفظ وإدارة ومراقبة األرباح النقدية للشركات
المساهمة المدرجة في بورصة البحرين .وقد تم إنشاء صناديق ضمان
حقوق المساهمين (أمانات) في إطار الجهود التي تبذلها بورصة البحرين
لتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال وتعزيز الشفافية في السوق وضمان
حقوق المساهمين .وقد تم إنشاء الصندوقين التاليين تحت صناديق
ضمان حقوق المساهمين (أمانات)“ :صندوق األرباح النقدية المتراكمة”
والذي يتمثل في استالم وإيداع مجموع األرباح النقدية المتراكمة للشركات
المساهمة المدرجة وغير الموزعة على المساهمين المستحقين لها
التي مضى على تاريخ استحقاقها ستة أشهر و“صندوق األرباح السنوية”
والذي يتمثل في جمع وإيداع األرباح السنوية التي سيتم تحويلها إلى هذا

دليل معايير
اإلفصاح البيئي
واالجتماعي
والحوكمة
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حوكمــة الشـركــات

•مجموعة البركة المصرفية
•بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب( .م)

الصندوق لتوزيعها على المساهمين والمستحقين ،وفي حال عدم إمكانية
إيصالها لمستحقيها وعدم المطالبة بها خالل مدة أقصاها ستة أشهر من
تاريخ االستحقاق يتم تحويلها إلى صندوق األرباح النقدية المتراكمة .وبلغت
قيمة األرباح المالية غير الموزعة بتاريخ  31ديسمبر  2020ما مجموعه
 35مليون د.ب .في صندوق أمانات.

البيانات المالية

وقد قامت بورصة البحرين بجهود مكثفة في العام الماضي لتمهيد
الطريق إلطالق خدمة المرابحة للبنوك والشركات في عام  ،2020والتي
تقدم عبر صكوك اإلجارة الموافقة للشريعة باعتبارها حجر األساس لجميع
عمليات المرابحة .وتهدف خدمة مرابحة إلى تعزيز تطوير المنتجات واالبتكار
في إطار التمويل اإلسالمي األمر الذي يُتوقع أن يساهم في زيادة عمق سوق
الدين في مملكة البحرين ،كما تهدف الخدمة لجذب المزيد من االهتمام
إقليميًا وعالميًا األمر الذي يساهم في تعزيز حلول التمويل المتوافقة
مع الشريعة لدى شريحة متنامية من الشركات واألفراد ،حيث تأتي هذه
ال لمجموعة األصول االستثمارية التي تقدمها
الخدمة المبتكرة استكما ً
البورصة .ومنذ إطالق الخدمة ،انضم ما مجموعه  8من المؤسسات المالية
والتي تشمل:

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي
(تتمة)

التقرير االستراتيجي
(تتمة)

التقرير االستراتيجي

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

مراجعة األعمال

نشر وتعزيز الوعي االستثماري (تتمة)

إلى التقاء الجهات ذات الصلة بمختلف المبادرات التوعوية التي تقدمها
هذه البورصات احتفاء باإلنجازات المحققة ،ولمواصلة الطريق قدمًا نحو
المزيد من الشراكات ،حيث تمثل مشاركة البورصة استمرارية التزامها
بتعزيز الثقافة المالية حول أسواق المال ونشر التوعية حول أهمية تثقيف
المستثمر وحمايته بالتعاون مع العديد من المؤسسات المحلية واإلقليمية
والعالمية .وعلى الرغم من األوضاع المتعلقة بجائحة كورونا والضوابط
المفروضة على الفعاليات ،فقد ركزّ ت بورصة البحرين أنشطتها على توفير
المحتوى التثقيفي والتعليمي لمختلف برامجها ،ونشر التوعية حول أهمية
تثقيف المستثمر وحمايته ،كما أنها واصلت تقديم الورشة المرئية حول
أساسيات االدخار واالستثمار والمتوفرة لجميع المواطنين والمقيمين في
مملكة البحرين.

العمالء لسنة  2020من قبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .وكانت بورصة البحرين
قد انضمت إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل” في
يناير  2020حيث حصلت بورصة البحرين على هذه الجائزة ألول مرة منذ
انضمامها إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل” وهو ما
يؤكد ما توليه بورصة البحرين من جهد كبير في خدمة جميع المتعاملين
في السوق ،وسرعة وكفاءة االستجابة مع مقترحات وشكاوى المتعاملين.

وقد تم خالل العام عقد ما مجموعه  38فعالية وورشة توعوية متنوعة
(تجمع بين الحضور الفعلي والمرئي) حضرها  1557مشارك .وتناولت
الورش مواضيعا مختلفة بدءا من سوق البحرين االستثماري ومميزاته،
أهم مواضيع عالقات المستثمرين وأهمية التواصل مع المستثمرين خالل
جائحة كورونا (كوفيد  )19 -بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في
الشرق األوسط ،وأهمية رفع تقارير االستدامة.

البيانات المالية

تعزيز الكفاءة التشغيلية
تلتزم بورصة البحرين بتعزيز الكفاءة التشغيلية في مختلف المبادرات التي
تطلقها البورصة والتي تتضمن مبادرات التحول الرقمي ،وإطالق منصة
بحرين تريد( ،)Bahrain Tradeواالنضمام لنظام إدارة قوائم االنتظار من
سكيبالينو ،وإطالق استبيان قياس رضا المستثمرين.
وفي إطار التزام بورصة البحرين بمبادرة األسواق المالية المستدامة فقد
عقدت بورصة البحرين فعالية قرع الجرس لدعم المساواة بين الجنسين
حث جميع الجهات ذات العالقة على
ّ
للسنة الثانية على التوالي بهدف
اتخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق أهداف المساواة بين الجنسين .كما تهدف
فعالية قرع الجرس لتسليط الضوء على أهمية اتخاذ الخطوات الفاعلة من
أجل دعم مبادرات المساواة بين الجنسين عبر تزويدهم بشكل تطوعي
بالمستندات التوجيهية ،والسياسات الداخلية ،والتدريب واإلشراف ،ونشر
الوعي وتثقيف المتعاملين في السوق بأهمية نشر المساواة بين الجنسين
والدور الذي يلعبه التنوع بين الجنسين في تعزيز إنتاجية العمل.

الوعي االستثماري
يعد نشر وتعزيز الوعي االستثماري جزءا مهمًا من استراتيجية بورصة البحرين،
حيث أقيمت هذا العام النسخة الـ  22من برنامج تحدي التداول االستثماري
(تريدكويست) والذي يستهدف طلبة المدارس الثانوية والجامعات .في
حين انطلقت مؤخرا النسخة الثالثة من برنامج المستثمر الذكي بحلته
اإللكترونية الذي تقيمه البورصة بالتعاون مع إنجاز البحرين ليشمل طلبة

المرحلة االبتدائية في  60مدرسة حيث سيستهدف  5000طالبا من
طلبة الصف الرابع االبتدائي في المدارس الحكومية والخاصة بدعم من
المتطوعين والمعلمين خالل السنة الدراسية .باإلضافة لذلك ،توفر بورصة
البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ()BIBF
للعام الثالث على التوالي مختلف الدورات التدريبية للعامة والشهادات
االحترافية المتعلقة بأسواق المال تحت مظلة أكاديمية االستثمار ،حيث
قدمت األكاديمية التدريب المهني حول كل ما يتعلق بأسواق المال من
خالل أكثر من  276ساعة تدريبية و  75ورشة ألكثر من  700مهني.
ولتسليط الضوء على اإلنجازات المحققة في مجال نشر وتعزيز الوعي
االستثماري ،عقدت بورصة البحرين فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة
المالية كجزء من مشاركتها في فعالية األسبوع العالمي للمستثمر والذي
تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ( )IOSCOواتحاد البورصات
العالمية ( ،)WFEحيث شاركت البورصة إلى جانب أكثر من  35من األسواق
المالية العالمية والبورصات احتفاء باألسبوع العالمي للمستثمر الذي تقام
خالله فعاليات قرع الجرس على مدار أسبوع .وتهدف فعالية قرع الجرس

مبادرات التحول الرقمي
شكل الربع الثالث من  2019بدء انطالق رحلة التحول الرقمي في بورصة
البحرين ،حيث واصل فريق التحول التقني جهوده لتحديد العمليات
الرئيسية التي تحتاج إلى التطوير والتحول الرقمي ،مع التركيز على تسهيل
العمليات الداخلية والخارجية بهدف تعزيز تجربة جميع األطراف ذات الصلة.

بحرين تريد()Bahrain Trade
انطالقا من الجهود المبذولة منذ  ،2019أعلنت بورصة البحرين توسعة
شبكة بحرين تريد  Bahrain Tradeلتضم البنك األهلي المتحد المنضوية
تحت مضلته منصة التداول عبر االنترنت ( ،)AUB Traderبهدف تشجيع
المشاركة النشطة لعمالء البنوك مما يسهل للمستثمرين عملية الوصول
إلى السوق عبر قنوات ومنصات إلكترونية مختلفة.

حصلت بورصة البحرين
على جائزة التميز في
التواصل مع العمالء
بالنظام الوطني
للمقترحات والشكاوى
“تواصل”

تعزيز تجربة المستثمر
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز تجربة المستثمر ،فقد أطلقت كل من
بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة سلسلة من المبادرات شملت:
استبيان قياس رضا المستثمرين ،نظام إدارة قوائم االنتظار من
سكيبالينو ،واالنضمام إلى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى
“تواصل”.
وفي إطار جهود شركة البحرين للمقاصة لتبني أحدث التقنيات المالية
بهدف تعزيز خدمات المستثمرين فقد تم إطالق نظام سحابي لحجز
المواعيد إلكترونيًا وإدارة طوابير االنتظار “سكيبالينو” ،والذي يتيح
للمستثمرين إمكانية الحجز المسبق للمواعيد إلكترونيًا عبر األجهزة الذكية
حسب التاريخ والوقت المناسب مما يوفر المرونة ويقلص فترات االنتظار.
باإلضافة لذلك فقد حصلت بورصة البحرين على جائزة التميز في التواصل
مع العمالء بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل” من حيث
سرعة وكفاءة االستجابة مع مقترحات وشكاوى المتعاملين ،وذلك خالل
حفل تكريم  20جهة حكومية عن بعد بجائزة التميز في التواصل مع
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التقرير االستراتيجي

التقرير االستراتيجي
(تتمة)

التقرير االستراتيجي
(تتمة)

حوكمــة الشـركــات

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com
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التقرير االستراتيجي
(تتمة)

التقرير االستراتيجي
(تتمة)

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

%98.3

%100

%40.3

%41.1

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

نسبة اإلناث في المواقع اإلدارية

%38.7

%35.2

%40

%0

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

نسبة اإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين  20إلـ  30عامًا

ويعد تمكين المرأة اقتصاديا أحد أهم عوامل التنمية المستدامة ،كما
يعد كذلك أحد الجوانب الرئيسية في بيئة العمل المستدامة .وفي ضوء
ال بتوصيات “لجنة تكافؤ
ذلك وكجزء من ممارسات التنمية المستدامة وعم ً

عمل من المنزل
لمدة أقصاها

عمل من المنزل
لمدة أقصاها

شهر

سنة

1

1

41-50

3

أشهر

18-30

جميع الموظفين
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الموظفات ما بعد الوضع

%0
%6
%12

%18
%6

الحوامل في األشهر
الثالثة األخيرة من الحمل

العدد اإلجمالي للموظفين

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

79

62

17

عدد الموظفات اإلناث

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

32

25

7

العمرية
Bourseللفئة
البحرين وفقا
بورصة
الكوادر العاملة في
Bahrain
Employee
Age Distribution

%29

31-40

بورصة البحرين

شركة البحرين للمقاصة

تشير اإلحصائيات المبينة أعاله إلى اهتمام البورصة بتوظيف الكوادر الشابة ،حيث تبلغ نسبة الكوادر العاملة الشابة (أقل من  30عاما) في بورصة البحرين
 %38.7من مجموع الكوادر العاملة ،في حين تبلغ النسبة  %35.2في شركة البحرين للمقاصة للفئة العمرية ذاتها.

Bahrain Clear Employee Age Distribution

>50

%40

%14.2

25

عدد الموظفين وفقا للشركة:

يعد خلق بيئة عمل مواتية مبنية على قيمنا األساسية جزءا ال يتجزأ من نمونا،
وعليه فإنه ولضمان مشاركة الموظفين المستمرة ورضاهم والتزامهم
والحفاظ على مستويات عالية من الروح المعنوية خالل فترة الوباء غير
المستقرة ،فقد تم عقد عدد محدود من الفعاليات االجتماعية التي تهتم
بالموظفين خالل العام ،حيث تم عقد :اليوم الرياضي ،يوم التخييم ،اليوم
العالمي للمرأة ،يوم المرأة البحرينية واليوم الوطني.

عمل من المنزل
لمدة أقصاها

عدد المؤتمرات التي حضرها الموظفون
البيانات المالية

تنمية المهارات
يعد خلق بيئة عمل متنوعة وقوية تتمحور حول قيمنا األساسية محركًا
أساسيا في استراتيجيتنا ،حيث تم خالل هذا العام المليء بالتحديات
التركيز على تقديم إجراءات ذات عالقة بالموارد البشرية بشكل يساهم
في زيادة الفائدة والمرونة وخلق التوافق بين السياسات وتطوير الموظفين
والمساهمة في تحقيق أهداف بورصة البحرين في آن واحد .وتهدف
إجراءات الموارد البشرية المطورة إلى ترسيخ الثقافة القائمة على األداء.
باإلضافة لذلك وكجزء من عادتنا السنوية ،فقد تم تكريم الموظفين ذوي
سنوات الخدمة الطويلة في بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة
خالل حفل عقد عن بعد ،حيث تم تكريم  25موظفا وموظفة ممن
أمضوا خمس وعشر وخمسة عشر وعشرون عامًا من العمل في بورصة
البحرين وشركة البحرين للمقاصة ،وتعد برامج التكريم والمكافآت ذات
أهمية بالغة لمساهمتها في المحافظة على تحفيز موظفينا ومستوى
انخراطهم في بيئة العمل.

حوكمــة الشـركــات

نسبة القوى العاملة الشابة (تحت سن  30عامًا)

الفرص” تبنت بورصة البحرين عددًا من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة
وتطوير آليات العمل عن بعد بهدف تعزيز وتمكين الموظفين العاملين
فيها بشكل عام والموظفات في بيئة العمل بشكل خاص .وتهدف
المبادرات التي تبنتها البورصة إلى تعزيز بيئة العمل بما يتضمن التوفيق بين
العمل والحياة االجتماعية للموظفات عبر تحقيق المرونة عن طريق تحديث
إجراءات العمل عن بعد .وتستهدف المبادرات الجديدة الموظفات الحوامل
في األشهر الثالثة األخيرة من الحمل ،باإلضافة إلى السماح للموظفات
بالعمل عن بعد لمدة تصل إلى عام كامل ما بعد الوضع ،كما تشمل
المبادرة السماح بجدول مرن للعمل عن بعد لجميع الموظفين بالبورصة
لمدة تصل إلى شهر كامل.

التقرير االستراتيجي

نسبة البحرنة
تنمية مهارات
الموظفين

نسبة الموظفات اإلناث

%29

>50

41-50

31-40

18-30

للفئة العمرية
Clearوفقا
للمقاصة
البحرين
شركة
الكوادر العاملة في
Bahrain
Employee
Age
Distribution

%7
%3
%9
%21
%19
%16
%22

>50

%0
%6

41-50

%12
%29

31-40

%18
%6

18-30

%29
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>50

41-50

31-40

18-30

تقرير االستدامة

االستدامة في بورصة البحرين

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

بلغت نسبة تمثيل النساء في
مجالس اإلدارة في الشركات
المدرجة %5

%5
بلغت نسبة تمثيل النساء في
المناصب التنفيذية في الشركات
المدرجة %4.65

%4.65

مليون د.ب
بلغت نسبة اإلناث المستثمرات في
سوق المال نسبة %28.08

%28.08

%33

2020

مايو

2020

يونيو
بلغت قيمة األسهم المتداولة
من قبل المستثمرات اإلناث 208
مليون د.ب.

208

يناير

2020

يونيو

2020

يوليو

2020

أكتوبر

2020

إصدار  14شركة مدرجة لتقارير
حول االستدامة بنسبة  %33من
الشركات المدرجة تمثل مجتمعة
ما نسبته  %77.68من القيمة
السوقية

نوفمير

2020

ديسمبر

2020
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بورصة البحرين تنضم إلى النظام الوطني للمقترحات
والشكاوى “تواصل” في إطار جهودها لزيادة تعزيز التواصل
مع الجهات ذات العالقة.
بورصة البحرين تعقد فعالية حول عالقات المستثمرين تم
خاللها استعراض مقترح تقارير االستدامة لجميع الشركات
المدرجة متبوعًا بورش واجتماعات مع الجهات ذات العالقة.
شركة البحرين للمقاصة تطلق نظام إدارة قوائم االنتظار من
سكيبالينو والذي يتيح للمستثمرين إمكانية الحجز المسبق
للمواعيد إلكترونيًا عبر األجهزة الذكية.
بورصة البحرين تصدر دليل معايير اإلفصاح البيئي واالجتماعي
والحوكمة (االستدامة) لتقارير للشركات المدرجة.
بورصة البحرين تعرض دليل معايير اإلفصاح البيئي واالجتماعي
والحوكمة في برنامج تطوير أعضاء مجالس اإلدارة من الكوادر
النسائية.
بورصة البحرين تستعرض أبرز تطوراتها وخططها أمام
المستثمرين العالميين في جولتها الترويجية عبر تقنية
االتصال المرئي.
بورصة البحرين تحصل على جائزة التميز في التواصل مع
العمالء بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”.
بورصة البحرين تتبنى عددًا من المبادرات الهادفة لتمكين
المرأة وتطوير آليات العمل عن بعد بهدف تعزيز وتمكين
الموظفين العاملين فيها بشكل عام والموظفات في بيئة
العمل بشكل خاص.
بورصة البحرين توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس
األعلى للبيئة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البورصة
والمجلس في المجاالت ذات العالقة بحماية البيئة
والمحافظة عليها.
انتخاب بورصة البحرين باإلجماع عضوًا في مجلس إدارة اتحاد
البورصات العربية ممثلة عن دول الخليج العربي.
بورصة البحرين تطلق استبيان قياس رضا المستثمرين بهدف
استطالع آراء المستثمرين حول المنتجات والخدمات التي
تقدمها بورصة البحرين لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة.

بورصة البحرين  -التقرير السنوي 2020
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البيانات المالية

تـدفــع أهـدافـنــا االسـتراتيجيــة وخطـة العمـل
الموضوعة طموحات بورصة البحرين نحو تحقيق
مساعيها المتعلقة باالستدامة ،مدعومة بخطط
العمل قصيرة األجل ومتوسطة األجل.

أهم إحصاءات السوق 2020

أهم مؤشرات االستدامة 2020

حوكمــة الشـركــات

وضعت بورصة البحرين استراتيجيتها لالستدامة
في الـعـــام  ،2020حـيــث تضمــن ذلك صـيــاغـــة
أهداف استراتيجية ترتكز على المحاور الرئيسية
المتعلقة بتوجه بورصة البحرين نحو االستدامة.

تلعب أسواق المال دورًا رئيسيًا في صياغة مستقبل االقتصاد العالمي.
إننا في بورصة البحرين نعي أهمية دمج العوامل البيئية واالجتماعية
والحوكمة في عملياتنا التشغيلية اليومية ،لتحقيق التنمية المستدامة
وتلبية تطلعات الجهات ذات العالقة .وتشغل مملكة البحرين حاليًا
المركز  76على مؤشر األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة ،كما
تصنف كإحدى الدولتين اللتين تتبوآن هذا المركز على مستوى الخليج
العربي.

يتماشى ملحق االستدامة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ويستعرض التطورات والمنجزات المحققة في بورصة
البحرين على صعيد االستدامة خالل العام  .2020إننا نؤمن أن
ممارسات االستدامة الجيدة تعد ركيزة أساسية لمواصلة نجاحنا وتعزيز
أداء العمل.

التقرير االستراتيجي

رحلة االستدامة

االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

االستدامة في بورصة البحرين

إطار عمل االستدامة

استراتيجية بورصة البحرين لالستدامة

تعد أهمية النهج المتبع بشأن االستدامة والوعي المجتمعي ركيزة أساسية بالنسبة لبورصة البحرين ،حيث نهدف لتبوأ مركز القيادة في مجال
وضع المعايير والتوجهات ذات العالقة باالستدامة على مستوى القطاع.

تعزيز ثقافة السوق
وإفصاحات االستدامة

تدفع أهدافنا االستراتيجية وخطة العمل الموضوعة طموحات بورصة
البحرين نحو تحقيق مساعيها المتعلقة باالستدامة ،مدعومة بخطط
العمل قصيرة األجل ومتوسطة األجل.

قمنا هذا العام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس األعلى للبيئة
بهدف نشر المبادرات المتعلقة باالستدامة والتي تعزز من قيم
وممارسات االستدامة بين الشركات المدرجة والمستثمرين ،كما قدمت
شركة  Sustainability Excellenceمالحظاتها حول تطبيقات
االستدامة في  2020وفق التزامنا بمعايير االستدامة وتوجهنا في
تطبيق االستدامة وهو ما يتماشى مع أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة .وقمنا بالشراكة مع شركة Sustainability Excellence
بعقد سلسلة من الورش والمحاضرات للشركات المدرجة لتشجيع
التواصل والحوار بين المستثمرين والشركات المدرجة حول أهم
القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة ،كما قمنا بتطوير تقرير بحث
تعاوني حول حالة االستدامة في سوق رأس المال وفقًا للمعلومات
البيئية واالجتماعية والحوكمة.

األهمية بالنسبة للجهات ذات العالقة

2

كما قمنا بعقد ورشة عن بعد بالتزامن مع إصدار بورصة البحرين لدليل
معايير االستدامة للشركات المدرجة في  ،2020حيث كانت الورشة
جزءا من سلسلة من الورش التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية رفع
تقارير االستدامة وتشجيع الشركات المدرجة على اإلفصاح بمعلومات
االستدامة ،بمشاركة أكثر من  30ممثال عن الشركات المدرجة
والمؤسسات المالية األخرى.
القضايا ذات األهمية
إننا نسعى لتحديد القضايا العالمية واإلقليمية الحالية والناشئة ذات
المخاطر من جهة وذات الفرص للمؤسسة والجهات ذات العالقة من
جهة أخرى واالستجابة لها .لقد قمنا في العام  2020بإجراء تقييم بناءً
على مراجعة تقييم النظراء وآراء خبراء الجهات الخارجية لتحديد أكثر
الموضوعات ذات األهمية والمتعلقة باالستدامة والتي تعد ذات أهمية
للمؤسسة والجهات ذات العالقة ،حيث تم بناءً على تقييم األهمية
اختيار  12موضوعا جوهريًا وهيكلة القضايا ذات األهمية لتحديد فهمنا
لتأثير كل موضوع على قرارات الجهات ذات العالقة وتأثيراتها على
أعمال بورصة البحرين.

عالي
األهمية

1

3
7

4

8
9

11
12

10

5
6

تطوير المنتجات المالية
المستدامة كمؤشرات
االستدامة

تعزيز االبتكار الرقمي
عبر نشر معلومات
االستدامة

البيانات المالية

مبادرات بورصة البحرين لالستدامة

إطار عمل بورصة البحرين المتعلق باالستدامة
حوكمــة الشـركــات

تعزيز أواصر التعاون
والحوار بين الشركات
والمستثمرين

تعزيز الكفاءة التشغيلية
للبورصة بما يتوافق مع
متطلبات مبادرة األمم
المتحدة لألسواق المالية
المستدامة

متوسط
األهمية

مهم

1

األخالقيات ومكافحة الفساد

2

االلتزام

3

االستثمار في المجتمع والثقافة المالية

4

التواصل مع الجهات ذات العالقة

5

عالقات المستثمرين

6

التحول الرقمي

7

حقوق اإلنسان

8

تمكين المرأة

9

تنمية القوى العاملة

10

أمن البيانات والمعلومات

11

دعم ذوي الهمم

12

الممارسات البيئية

معايير الحوكمة

المعايير االجتماعية

المعايير البيئية

الموائمة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
لقد قمنا بصياغة إطار عملنا المتعلق باالستدامة ليوائم أطر العمل العالمية بهدف توجيه عملياتنا التشغيلية ،حيث نركز بشكل خاص على أهداف
األمم المتحدة للتنمية المستدامة واألهداف ذات أكبر قدر من الصلة بمؤسستنا والجهات ذات العالقة.

إطار عمل بورصة البحرين
المتعلق باالستدامة

معايير الحوكمة

المعايير االجتماعية

المعايير البيئية

األخالقيات ومكافحة
الفساد

تنمية القوى العاملة

الممارسات البيئية

تمكين المرأة

التحول الرقمي

االلتزام
عالقات المستثمرين
أمن البيانات
والمعلومات

التواصل مع الجهات
ذات العالقة
االستثمار في
المجتمع والثقافة
المالية
دعم ذوي الهمم
حقوق اإلنسان

األهمية بالنسبة للمؤسسة
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التقرير االستراتيجي

وضعت بورصة البحرين استراتيجيتها لالستدامة في العام  ،2020حيث تضمن ذلك صياغة أهداف استراتيجية ترتكز على المحاور الرئيسية
المتعلقة بتوجه بورصة البحرين نحو االستدامة .وتشتمل استراتيجيتنا لالستدامة على المحاور الرئيسية التالية:

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com
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االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

تأثير االستدامة على بورصة البحرين 2020

التقرير االستراتيجي

المعايير البيئية
الموائمة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

الممارسات البيئية

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع المجلس
األعلى للبيئة بهدف تعزيز التعاون المشترك
بين البورصة والمجلس في المجاالت ذات
العالقة بحماية البيئة والمحافظة عليها.

تتشكل القوى العاملة في بورصة البحرين
من  %59ذكور و  %41إناث حيث تشغل
 7سيدات مراكز إدارية متوسطة في حين
تشغل  3سيدات مناصب إدارية رفيعة.

تأكيد أهمية الممارسات المتعلقة بمكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب عبر بيان
مكافحة غسيل األموال.

تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المنتجة
بنسبة .%14

تطبيق إجراءات صحية واحترازية في ضوء
جائحة كورونا (كوفيد )19-تشمل:
التعقيم الدوري للمرافق ،توفير معدات
الوقاية الشخصية ،واعتماد جهاز ذكي
لقياس درجة الحرارة مصمم وفق تقنية
الذكاء االصطناعي ،كما اعتمدت بورصة
البحرين مبادرة العمل من المنزل كجزء من
إجراءاتها االحترازية.

يتألف مجلس إدارة بورصة البحرين من
 9أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين ،يبلغ عدد
األعضاء الذكور منهم  7في حين يبلغ عدد
األعضاء من اإلناث .2

اسـتخدام نظـام  Laserficheألرشـفة
وحفـظ الملفـات إلكترونيـا بغـرض اسـتبدال
نظـام أرشـفة الملفـات ورقيـا.

بلغت نسبة البحرنة  %99في العام 2020
على مستوى القوى العاملة في حين بلغت
نسبة البحرنة  %100على مستوى اإلدارة
التنفيذية.

لـــم تحـــدث أي اختراقـــات فعليـــة ألمـــن
ا لمعلو مـــا ت .

اعتمـاد أدوات (ال ورقيـة) رقميـة للتواصـل
كالتوقيـع اإللكترونـي عبـر .DocuSign

إطالق نظام إدارة قوائم االنتظار من
سكيبالينو والذي يتيح للمستثمرين إمكانية
الحجز المسبق للمواعيد إلكترونيًا عبر
األجهزة الذكية.

للمقترحات
الوطني
النظام
إطالق
والشكاوى “تواصل” والحصول على جائزة
التميز في التواصل مع العمالء بالنظام
الوطني للمقترحات والشكاوى “تواصل”.

تحديث  %50من اإلدارات لعملياتها لتتحول
بشكل كامل إلى عمليات (ال ورقية) رقمية.

مواصلة سلسلة برامج الثقافة المالية والتي
شملت :برنامج المستثمر الذكي ،برنامج
تحدي التداول االستثماري (تريدكويست)
وأكاديمية االستثمار.

االنضمام إلى مجلس إدارة جمعية عالقات
المستثمرين بالشرق األوسط “ميرا”.

لم تحدث أي حوادث تتعلق باالحتيال أو غسل
األموال أو تمويل اإلرهاب في عام .2020

إن التزام بورصة البحرين بمبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية
المستدامة يعزز من دعم االستدامة والشفافية في أسواق المال
بالتعاون مع الشركات المدرجة والجهات األخرى ذات العالقة .وتلتزم
بورصة البحرين بشكل تام بتعزيز االستدامة داخليًا على مستوى
المؤسسة ،وعلى مستوى الجهات ذات العالقة .وبعد انضمام بورصة

إجمالي االنبعاثات (طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

267

312

330

وقمنا في العام  2020بتقليل استهالك الكهرباء بنسبة  ،%14كما
تم تقليل استهالك الطاقة بشكل مباشر وغير مباشر بنسبة  %15بين
عامي  2019و  .2020وقد انخفض خالل هذا العام تركيز استهالك
الطاقة لكل موظف لتصل إلى معدل  17جيجا جول .وبلغ إجمالي
استهالك الطاقة التي تنتجها بورصة البحرين  267طنًا متريًا من
مكافئ ثاني أكسيد الكربون وهو ما يشكل انخفاضًا بنسبة %14
مقارنة بالعام الماضي .وقد بلغ تركيز الطاقة لكل موظف  3.38وهو
ما يشكل انخفاضًا ملحوظًا بنسبة  %25مقارنة بالعام الماضي .وتأتي
هذه اإلحصاءات كنتيجة النخفاض مستويات إشغال المكاتب بسبب
استحداث سياسات العمل من المنزل.

إجمالي استهالك الطاقة (جيجا جول)

400
1,316

300

1,542

1,625

1,500
1,000

200

500

100
2020

2019

2,000

2020

2018

2018

2019

2018

2019

2020

استهالك الكهرباء (ميجا واط ساعة ،م.و.س).

431

407

349

تركيز الطاقة (جيجا جول لكل موظف)

25

22

17

5.16

4.53

3.38

التأثيرات البيئية

تركيز االنبعاثات (طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

لقد قمنا عبر  ،DocuSignإحدى األدوات الرقمية للمراسالت الالورقية والتي تم اعتمادها في بورصة البحرين ،بتقليل استهالك عدد ملحوظ من
األخشاب ( 300كيلو جرام) والماء ( 7,378لتر) والكربون ( 705كيلو جرام) والمخلفات العامة ( 49كيلو جرام).
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البيانات المالية

المعايير البيئية

المعايير االجتماعية

معايير الحوكمة

الممارسات البيئية
انطالقا من كوننا جهة مؤثرة ،فإننا نلتزم بتقليل السلوكيات التي تؤثر
على البيئة عبر اتباع مجموعة من المبادرات لتعزيز إدارة الممارسات
البيئية بما في ذلك استهالك الكهرباء والمياه ،واالنبعاثات الجوية،
والمخلفات .ووقعت بورصة البحرين في هذا العام مذكرة تفاهم مع
المجلس األعلى للبيئة لتعزيز التعاون المشترك بين البورصة والمجلس
األعلى للبيئة في المجاالت ذات العالقة بحماية البيئة والمحافظة
عليها ،حيث تهدف المذكرة لتشجيع الشركات المدرجة على االلتزام
بالقوانين والتشريعات البيئية واإلفصاح عن المعلومات المتعلقة
بااللتزام بالقضايا البيئية في تقاريرها الصادرة.

البحرين لمبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة ،أطلقت
بورصة البحرين سلسلة من المبادرات المتعلقة باالستدامة والتي تهدف
إلى زيادة تعزيز الشفافية واإلفصاح عن معلومات االستدامة في بورصة
البحرين والشركات المدرجة.

حوكمــة الشـركــات

إطار عمل بورصة
البحرين المتعلق باالستدامة

التحول الرقمي

التحول الرقمي

نظرة عامة على القوى العاملة

باإلضافة إلى ذلك فقد قمنا بتطوير بيئة عمل عن بعد باستخدام تقنية
الشبكة الخاصة االفتراضية ( )VPNوالهاتف المحمول ،باإلضافة إلى
استخدامنا لخدمات  Google Workplaceوعقد االجتماعات عن
بعد للموظفين لضمان استمرارية األعمال أثناء العمل من المنزل ،كما
عقدت غالبية الشركات المدرجة اجتماعاتها العامة السنوية عن بعد
لاللتزام بإجراءات التباعد االجتماعي والتدابير االحترازية.
استهالك المواد
استهالك الورق (كج)

ونتيجة لجهودنا في التحول الرقمي فقد تمكنا من تقليل استهالك
الورق في مكاتبنا بنسبة  %73في العام  2020مع زيادة اعتمادنا على
 DocuSignواتساع نطاق أتمتة عملياتنا .باإلضافة إلى ذلك ،قامت
 %50من اإلدارات بتطوير عملياتها لتصبح ال ورقية بشكل كامل ،حيث
نتوقع تقليل المزيد من الموارد المستهلكة خالل العام المقبل ،عبر
تقليل التأثيرات البيئية وتوفير قيمة إضافية لجميع الجهات ذات العالقة
في آن واحد.

2018

64

62

2

2019

69

67

2

2020

79

78

1

القوى العاملة وفق الفئة العمرية
2018

22

2019

23

2020

31

2018

37

2019

40

2020

42

2018

5

2019

6

2020

6

2018

2019

393,600

436,500

117,500

الموظفون في
الفئة العمرية
من  50 - 31عامًا
الموظفون في
الفئة العمرية من
 51عامًا فما فوق

القوى العاملة وفق الجنس
40

2018

2020

الموظفون في
الفئة العمرية
من  30 - 21عامًا

2019

41

2020

47

2018

24

2019

28

2020

32

الموظفون الذكور

الموظفون اإلناث

المعايير االجتماعية
الموائمة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

تنمية قوانا العاملة

تمكين المرأة

التواصل مع الجهات االستثمار في المجتمع
والثقافة المالية
ذات العالقة

دعم ذوي الهمم

حقوق اإلنسان

تنمية قوانا العاملة
إننا نسعى الستقطاب ورعاية وتطوير المواهب من خالل بناء بيئة عمل
متماسكة لفريق عملنا ،حيث تتكون القوى العاملة في بورصة البحرين
(بما في ذلك شركة البحرين للمقاصة) من  79موظفًا بزيادة قدرها
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 %14عن العام السابق .وكانت القوى العاملة في العام  2020تتألف
من  %59من الذكور و  %41من اإلناث.

وتم خالل العام  2020عقد حفل لتكريم الموظفين ذوي سنوات
الخدمة الطويلة لتكريم  25من موظفي بورصة البحرين وشركة
البحرين للمقاصة لتفانيهم وإخالصهم حيث تم االحتفاء بإنجازات
الموظفين والتزامهم خالل سنوات عملهم باإلضافة إلسهاماتهم
في نجاح كلتا المؤسستين.
التدريب والتطوير
يتــم توفيــر فــرص التدريــب للموظفيــن وفقــا ألهــداف وخطــط
التطويــر الخاصــة بهــم ،حيــث حضــر الموظفــون خــال العــام 2020
ورشــا تدريبيــة عقــدت عــن بعــد مــن قبــل معهــد البحريــن للدراســات
المصرفية والماليــة ( .)BIBF

الرضا الوظيفي والرفاهية
قبل حدوث جائحة فايروس كورونا (كوفيد ،)19 -شارك الموظفون
في عدد من األنشطة الترفيهية كالمخيم السنوي واليوم الرياضي،
حيث واصلنا دعم رفاهية الموظفين خالل الجائحة من خالل قنوات
التواصل المرئية حرصا على سالمة الموظفين.
الصحة والسالمة
لقد شكلت صحة وسالمة الموظفين خالل جائحة كورونا (كوفيد)19 -
أهم أولوياتنا ،حيث تم إجراء عمليات تعقيم للمكاتب ،كما تم عقد
حملة توعوية داخلية حول اإلجراءات االحترازية المتبعة خالل الجائحة
بما في ذلك توفير األقنعة الطبية وأدوات الوقاية الشخصية والتعقيم
لجميع الموظفين ،كما تم اعتماد جهاز ذكي لقياس درجة الحرارة
مصمم وفق تقنية الذكاء االصطناعي ،لقياس درجة حرارة الموظفين
والمستثمرين عند وصولهم لمقر بورصة البحرين وشركة البحرين
للمقاصة.
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حوكمــة الشـركــات

وكانت بورصة البحرين قد بدأت رحلتها للتحول الرقمي خالل العام
 .2019وبدأت إدارة التدقيق الداخلي بحفظ جميع أدلة التدقيق بشكل
إلكتروني بدال من االحتفاظ بالنسخ الورقية ،كما أن اإلدارة بصدد الحصول
على برنامج إلدارة التدقيق بهدف تنفيذ عمليات التدقيق بشكل أكثر
كفاءة وفاعلية .وبدأ التوقف عن استعمال الحزم المطبوعة لتقارير
مجالس اإلدارة خالل اجتماعات مجالس اإلدارة منذ العام ،2017
حيث تم استخدام المنصات اإللكترونية ومشاركة الملفات عبر البريد
اإللكتروني عوضًا عن ذلك .كما قمنا باستخدام نظام Laserfiche
لألرشفة بغرض استبدال النظام التقليدي واليدوي ألرشفة الملفات
بنظام إلكتروني ألتمتة عمليات حفظ الملفات وتحليل البيانات حيث
ساهمت هذه المبادرات في تحقيق هدفنا في التحول إلى بيئة عمل
ال ورقية ومستدامة.

ونظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع بورصة البحرين
وشركة البحرين للمقاصة ندوة عبر األنترنت من خالل برنامج ZOOM
في أغسطس  2020حيث تناولت الندوة الخدمات والمزايا التي
تقدمها بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة للمستثمرين كما
تناولت الندوة  3مواضيع رئيسية شملت مبادرات بورصة البحرين لتسريع
عملية التحول الرقمي بما في ذلك خدمة (بحرين تريد) وخدمة إدارة
االجتماعات العامة بشكل افتراضي والمدارة من قبل شركة البحرين
للمقاصة.

مجموع القوى العاملة (باستثناء المتدربين
والطلبة والموظفين الخارجيين)

الموظفين ذوي العقود
الدائمة

الموظفين ذوي العقود
المؤقتة

البيانات المالية

إن تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد )19 -سرّ عت رحلة التحول الرقمي في
بورصة البحرين حيث تم تحويل مختلف العمليات الداخلية إلى عمليات
إلكترونية لضمان استمرارية األعمال ،حيث تم خالل العام استخدام
التوقيع اإللكتروني في بورصة البحرين على نطاق أكبر ،كما تم تدشين
صفحة الشكاوى عبر موقع بورصة البحرين اإللكتروني باإلضافة إلى
تحويل االستمارات الداخلية إلى استمارات إلكترونية.

أما على المستوى الداخلي ،فقد تم تطوير البنية التحتية ألجهزة
النظام األساسية ونظام مراقبة مركز البيانات بشركة البحرين
للمقاصة في العام  ،2020كما قمنا بتنفيذ إجراءات جديدة خاصة
بتقنية المعلومات باإلضافة إلى أتمتة التقارير الدورية عبر شبكة
اإلنترنت الداخلية ( .)Intranetيرجى مراجعة أمن وخصوصية البيانات
الشخصية لمزيد من التفاصيل.

مراجعة األعمال

االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)
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البحرنة

حقوق اإلنسان

لقد بلغت نسبة البحرنة في العام  2020ما نسبته  %99لجميع القوى العاملة ونسبة  %100على مستوى اإلدارة العليا ،حيث ارتفعت نسبة
البحرنة بواقع  %14خالل لعام  2020مقارنة بالعام .2019

يتبع دليل قواعد السلوك وأخالقيات العمل جميع مواد قانون العمل
في مملكة البحرين ،كما تتوافق جميع السياسات الداخلية لبورصة
البحرين مع القواعد العامة والتشريعات المختصة بقانون حقوق
اإلنسان وفق دستور مملكة البحرين .ولم تسجل أية خروقات أو
حوادث متعلقة بحقوق اإلنسان أو التمييز أو الفساد أو الرشوة خالل
العام .2020

2018

63

%98

%83

2019

68

%99

%100

2020

78

%99

%100

إننا نتعاون مع أطراف ثالثة خارجية لمنع أية حوادث متعلقة بالتمييز
مع الموظفين الخارجيين كما قمنا بتزويد آلية رفع التظلمات الرسمية
للجهات ذات العالقة داخليًا وخارجيًا.
تمكين المرأة

التواصل مع الجهات ذات العالقة

وفي إطار جهودنا لجذب المستثمرين العالميين ،فقد نظمت بورصة
البحرين بالتعاون مع  HSBCجولتها الترويجية عن بعد في يوليو
 2020بمشاركة عدد من المؤسسات المالية اإلقليمية والعالمية
والبنوك االستثمارية ،حيث تم استعراض خطط وتطورات بورصة
البحرين مع العمالء العالميين كما تمت مناقشة تطوير آلية التسليم
مقابل الدفع ( ،)DVPوإجراءات الشركات المحدثة ،ودليل معايير
اإلفصاح البيئي واالجتماعي والحوكمة (االستدامة) الذي أصدرته بورصة
البحرين ،وإنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات) .وتهدف
الجولة الترويجية إلى جذب مدراء الصناديق االستثمارية العالمية عبر
التواصل مع عدد من المؤسسات المالية والبنوك االستثمارية اإلقليمية
والعالمية واستعراض آخر تطورات السوق في بورصة البحرين والخطط
المستقبلية.
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2018
2019
2020

6
عدد النساء العامالت في
7
المناصب اإلدارية المتوسطة ()#
7

2018
2019
2020

3
عدد النساء العامالت في
3
المناصب اإلدارية العليا ()#
3

دعم ذوي الهمم

مزودي الخدمة

الموظفون

اإلعالم

االستثمار في المجتمع والثقافة المالية

الجهات ذات العالقة
ا
لم
ستثمرون

توظيف النساء

تم بناء مرافق قاعة التداول ببورصة البحرين وتصميمها عن قصد
على مساحة طابق واحد كما تم تزويدها بمنحدرات ومصعد لضمان
الوصول المباشر لذوي الهمم .إننا نقوم كذلك بتوفير خدمات الكرسي
المتحرك بشكل مجاني عند الطلب ،كما نقوم بدعم األفراد ذوي
مختلف االحتياجات الخاصة للقيام باستثمارات مدروسة ،حيث نهدف
إلى الحفاظ على هذا المعيار الشمولي وتعزيزه في المؤسسة.

م
زو

معلومات
ي
د س وق
ال

باإلضافة إلى ذلك فقد قمنا بتوفير خدمة إدارة الجمعيات العمومية
للشركات المدرجة (يرجى مراجعة فصل التحول الرقمي للمزيد من
المعلومات) .كما سعينا ألخذ آراء الجهات ذات العالقة في عين االعتبار
في قراراتنا بهدف استفادة هذه الجهات.

األعضاء

المجتمع

صدر
ال م

ون

وكجزء من دورنا النشط في دعم المساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة في أسواق رأس المال وفي إطار جهودنا لدعم االستدامة فقد
قمنا باستضافة فعالية «قرع الجرس للمساواة بين الجنسين» لرفع
الوعي بأهمية المساواة بين الجنسين في أسواق رأس المال بالتزامن
مع يوم المرأة العالمي في مارس  2020للسنة الثانية على التوالي .إننا
نهدف إلى التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه النساء اللواتي تشغلن
المناصب التنفيذية ومناصب عضوية مجالس اإلدارة في أسواق المال.

تشارك بورصة البحرين في عدد من البرامج الرائدة المتعلقة بالثقافة
المالية ،حيث يهدف برنامج المستثمر الذكي إلى نشر المعرفة المالية
عبر تزويد الطلبة من النشء بالمفاهيم األساسية المتعلقة بإدارة
األموال واالدخار والتخطيط المالي الذكي للمستقبل .وتم إطالق
البرنامج في نسخته الرقمية خالل العام .2020
واختتمت بورصة البحرين برنامج تحدي التداول االستثماري
(تريدكويست) عبر إعالن الفائزين في حفل عقد عن بعد لضمان
سالمة جميع المشاركين ،حيث يهدف برنامج تريدكويست إلى تعزيز
الوعي االستثماري بين الطلبة عبر تجربة محاكاة لالستثمار في أسواق
رأس المال عن طريق تعلم النظم واللوائح المعمول بها في كل من

بورصة البحرين وبورصة نيويورك وتحليل واختيار األسهم التي يتم
االستثمار فيها وإدارة محفظة األسهم.
وكجزء من أكاديمية االستثمار ،تعقد بورصة البحرين ورشة عن بعد
بشكل شهري حول أساسيات االدخار واالستثمار ،حيث قدمت أكاديمية
االستثمار في العام  2020أكثر من  276ساعة تدريب و  75ورشة
ألكثر من  700مهني ،ولقد تم هذا العام إقامة  38فعالية مزدوجة
(تشمل فعاليات عقدت بالحضور الفعلي أو عن بعد) وورش توعوية
بحضور  1557مشارك حول عدد من المواضيع التي تناولت القيمة التي
يقدمها سوق البحرين االستثماري ومواضيع رئيسية أخرى حول عالقات
المستثمرين ،وأهمية التواصل مع المستثمرين خالل جائحة كورونا
(كوفيد )19 -بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق
األوسط ،باإلضافة إلى أهمية تقارير االستدامة.
وانطالقا من كون بورصة البحرين عضو مراقب في المنظمة الدولية
لهيئات أسواق المال  ،IOSCOفقد شاركت البورصة في أسبوع
المستثمر العالمي في أكتوبر  2020للسنة الثانية على التوالي ،وهو
ما يدعم نشر المعرفة حول أهمية الثقافة المالية لجميع الفئات
المستهدفة.
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إننا نمضي في رحلتنا نحو االستدامة في ضوء القرارات المدروسة
والقرارات التشريعية والتواصل مع الجهات ذات العالقة ،من أجل
تحديد أولوياتنا ذات التأثير على المؤسسة والجهات ذات العالقة على
حد سواء.

وانطالقا من حرصنا على دعم المستثمرين وتعزيز رضا الجهات ذات
العالقة فقد أطلقنا نظام إدارة قوائم االنتظار من سكيبالينو ،وهو
نظام سحابي لحجز المواعيد إلكترونيًا وإدارة طوابير االنتظار ،حيث
تتيح الخدمة إمكانية الحجز المسبق للمواعيد حسب التاريخ والوقت
المناسبين مما يوفر المرونة ويقلص فترات االنتظار ،كما تأخذ هذه
الخدمة بعين االعتبار الموقع الحالي للمستثمر والوقت المتوقع
للوصول إلى مقر شركة البحرين للمقاصة .وألن التواصل مع الجهات
ذات العالقة يعد من ضمن أولوياتنا المستمرة في بورصة البحرين فقد
قمنا بإطالق استبيان رضا المستثمرين لقياس مستوى رضا المستثمرين.

تفخر بورصة البحرين بتنميتها لبيئة عمل داعمة للمرأة ومشجعة للنساء
من مختلف الخلفيات على العمل معًا تحقيقًا إلمكاناتهن ،حيث
تشكل نسبة النساء العامالت في بورصة البحرين  %41بزيادة قدرها
 %14مقارنة بالعام  ،2019كما تشغل  %22مناصب إدارية متوسطة
في حين تشغل  %30من النساء مناصب إدارية عليا كما تشكل النساء
ما نسبته  %22من أعضاء مجلس اإلدارة.

وتبنت البورصة مجموعة من المبادرات في العام  2020بهدف تسهيل
عمل المرأة في بيئة العمل ،حيث تضمن هذه المبادرات مبادرة «العمل
عن بعد» وتأسيس لجنة تكافؤ الفرص لتحقيق التوازن للنساء في
المؤسسة .ويمكن للموظفات الحوامل في األشهر الثالثة األخيرة من
الحمل العمل من المنزل كما يمكن للموظفات العمل عن بعد لمدة
تصل إلى عام كامل ما بعد الوضع .وتحرص لجنة تكافؤ الفرص على
توفير فرص متساوية للجنسين إما عبر الدعم المباشر في بيئة العمل
أو عبر الدعم غير المباشر للزوجين واألسرة.

حوكمــة الشـركــات

إجمالي عدد
الموظفين البحرينيين

نسبة البحرنة على مستوى
القوى العاملة ()%

نسبة البحرنة على مستوى
اإلدارة العليا ()%

مراجعة األعمال

االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

التقرير االستراتيجي

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

www.bahrainbourse.com

مراجعة األعمال

االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

مراجعة األعمال

االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

مجلس اإلدارة

الحوكمة
الموائمة مع أهداف التنمية المستدامة

التقرير االستراتيجي

اإلشراف والتوجيه

لجنة التدقيق والمخاطر

اإلشراف والمراقبة والتوجيه التحديد والتقييم والتعيين
والموائمة والدمج

التدقيق الداخلي (وحدة الضمان(
التدقيق والمراجعة ورفع التقارير

عالقات المستثمرين

حوكمــة الشـركــات

قواعد السلوك وكافحة الفساد

االلتزام

أمن وسالمة المعلومات

الرئيس التنفيذي

وضع األولويات ،والفصل والموائمة

وحدات العمل

اإلدارة ،المراقبة ورفع التقارير

قواعد السلوك ومكافحة الفساد

وقد قمنا في العام  2020بإعادة تصميم لوحات التداول لمجلس
اإلدارة لتشمل معلومات قطاعية ومعلومات عامة موجزة.
قواعد السلوك
تواصل بورصة البحرين تركيزها على قواعد السلوك وأخالقيات العمل
بشكل كبير ،حيث قامت البورصة بصياغة قواعد داخلية معنية
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب حرصًا منها على التزام جميع
الجهات ذات العالقة بقوانين مملكة البحرين ،حيث تأتي هذه القواعد
في إطار قوانين مصرف البحرين المركزي ومقترحات مجموعة العمل
المالي ( )FATFوالتي تتبعها مملكة البحرين لكونها عضو مشارك
في مجموعة العمل المالي وعضو في مجموعة العمل المالي لدول
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
تخضع عملياتنا التشغيلية للمراجعة والمتابعة لضمان سالمتها من
االحتيال عدة مرات في العام عن طريق محاكاة التصيد اإللكتروني
على سبيل المثال مرة واحدة على األقل بشكل ربع سنوي.
االحتيال ومكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
تقوم بورصة البحرين بنشر الوعي حول االحتيال ومكافحة غسيل
األموال وتمويل اإلرهاب من خالل تدريب الموظفين واألعضاء ،كما
تقوم بتحديد مخاطر االحتيال وتعميمها على اإلدارات المعنية ووضع
الضوابط وتنفيذها ومراجعتها .ولم تحدث أية حوادث متعلقة
باالحتيال أو غسل األموال أو اإلرهاب المالي في العام .2020

وتضمن بورصة البحرين قواعد السلوك والتجارة العادلة عبر المراقبة
المتواصلة لنشاط السوق وعبر الورش التوعوية الدورية للوسطاء حول
أهم القضايا واالختراقات التي تواجه السوق ،بهدف تقليل المزايا غير
العادلة .وتعقد بورصة البحرين ندوات وورش شهرية حول االدخار
واالستثمار تستهدف العامة وتقدم بشكل مجاني لتعزيز الوعي
بأفضل ممارسات السوق المتمحورة حول إدارة المحفظة االستثمارية.
وتوجد مجموعة من المراحل والمستويات لمراقبة السوق بهدف
ضمان أقصى قدر من االلتزام بالمتطلبات ،كما نقوم بتفعيل منصات
التنبيه عبر مختلف أنشطة السوق الرئيسية.
مكافحة الفساد
تعقد بورصة البحرين ورشًا تدريبية سنوية لألعضاء والشركات المدرجة
حول كيفية تحديد وسطاء االحتيال .ويتم اإلبالغ عن أية عملية احتيالية
بشكل فوري للسلطات المعنية ،كما نقوم بعمليات صارمة تشمل
سلسلة من الموافقات قبل المضي بتنفيذ العمليات التشغيلية الهامة
وهو ما يقلل من فرص الفساد ويضمن التوافق مع سياسات مصرف
البحرين المركزي.
حوكمة المخاطر
لقد تم إنشاء منهجيتنا المتبعة في حوكمة المخاطر في بورصة
البحرين لضمان التنفيذ المالئم لسياسات إدارة المخاطر وتحليل وتقليل
أهم مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يتم تحديدها ،والتخفيف من
حدتها ،كما يتم ضم إدارة المخاطر إلى كافة الخطط االستراتيجية عبر
إطار مؤسسي إلدارة المخاطر .ويوضح الرسم التوضيحي التالي خطوط
الدفاع الثالثة التي تتبعها بورصة البحرين لضمان الحوكمة الفعالة
للمخاطر:

مسؤولو المخاطر

إدارة المخاطر وااللتزام

اإلدارة ،المراقبة ورفع التقارير
مسؤولو المخاطر

وتم خالل الجائحة تحديد  4سيناريوهات محتملة للمخاطر حيث
تم ربطها بمخاطر العمليات التشغيلية والتنبؤ بالمخاطر ،كما قمنا
بعد ذلك بصياغة خطط الطوارئ وتقليل المخاطر بناء على المخاطر
المحددة والتي تتم بشكل أوتوماتيكي ،وقمنا وفقًا لهده الخطط
بتحديد عدد الموظفين المسموح بتواجدهم في موقع العمل ،وتوزيع
معدات الحماية الشخصية واالستعداد السيبراني للمخاطر التشغيلية.
أما فما يختص بالمخاطر المالية ،فقد تم تحديد وقياس التذبذب في
الميزانية كأحد المخاطر بسبب تقلص مصادر اإليرادات والمساعدات
التي تقدمها الحكومة.
لقد كان هدف بورصة البحرين خالل الجائحة يرتكز على تقليل األخطار
التشغيلية مثل انقطاع الخدمة عن األعضاء والمستثمرين ،كما هدفت
البورصة إلى الحفاظ على صحة وسالمة الموظفين ،وهو ما شكل
التحدي في تحقيق الموازنة بين الموظفين العاملين في موقع
العمل والموظفين العاملين من المنزل .لقد عملنا على معالجة هذه
المشكلة باستخدام منهجية المخاطر والعمل مع اإلدارات للحد من
الحضور إلى موقع العمل ليشمل الحضور للموظفين األساسيين بناءً
على عملية التناوب الوظيفي .لقد قمنا بالتواصل مع األقسام التي
تخدم العمالء بطريقة مباشرة لترتيب مواعيد حضور للعمالء الذين
تلزمهم الخدمة العاجلة فقط مع وضع حد أقصى لعدد العمالء
المسموح لهم بالتواجد في مقر بورصة البحرين يوميًا ،مع مواصلة
العمل على إجراء الخدمات عبر االنترنت لمجموعة من الخدمات مع
الحفاظ على المعايير التنظيمية .لقد عملنا أيضًا على ضمان متابعة
األشخاص المصابين أو المعرضين لإلصابة والتأكد من إجراء متابعة
للمخالطين لهم في بيئة العمل.
تعد الحوكمة الفعالة للشركات أحد الجوانب التي نركز عليها بشكل
مستمر في استراتيجيتنا ،حيث تتمسك بورصة البحرين بأعلى معايير
النزاهة في االلتزام بإطار الحوكمة المحدد من قبل وزارة الصناعة
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التسهيل ،التعاون ،التحليل ،القياس ،التكامل ،المراقبة ،رفع
التقارير ،نشر الوعي

مجلس اإلدارة
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البيانات المالية

تعمل بورصة البحرين على تحديد درجة المخاطر في األعمال والعمل
على تقليل المخاطر االستراتيجية والتشغيلية ومخاطر االلتزام
والمخاطر المالية .كما تعمل بورصة البحرين على حماية المؤسسة
وعمالئها عبر تطبيق مختلف الوسائل المالئمة للحفاظ على العمليات.
وتؤكد سياستنا في الحوكمة على سير المؤسسة وفق ضوابط
الشفافية والضوابط السلوكية بهدف دعم أفضل الممارسات.

ويعد مسؤول الشكاوى أداة مهمة لضمان التنفيذ الكامل لتدابير
التجارة العادلة وااللتزام بها .عالوة على ذلك ،يحصل الموظفون
الرئيسيون داخل المؤسسة على شهادة من قبل جمعية االلتزام
الدولية (.)ICA

والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي .ولدينا بشكل إجمالي
 9أعضاء في مجلس اإلدارة جميعهم مستقلون وغير تنفيذيين .إننا
نضمن التنوع والمساواة بين الجنسين على مستوى مجلس اإلدارة حيث
يشغل  7أعضاء من الذكور وعدد  2من النساء عضوية مجلس اإلدارة.
االلتزام
تتبع بورصة البحرين استراتيجية التزام عبر إدارة المخاطر وااللتزام والتي
تقوم بمراجعة كافة جوانب العمل ،كما تعمل كجهة تواصل مع
الجهة التشريعية .ولم تحدث أية حوادث تتعلق بعدم االلتزام مع
الجهة التشريعية خالل العام  .2020ونجح فريق إدارة المخاطر في
معالجة وتوقع تأثيرات جائحة كورونا (كوفيد )19 -وهو ما ساهم
تفش ناشئ في موقع العمل.
ٍ
في عدم وقوع أي
وتقوم إدارة المخاطر وااللتزام بمراجعة طلبات فتح حساب المستثمر
ذات درجة المخاطر العالية والتي يتم تقديمها لشركة البحرين
للمقاصة حرصًا منها على االلتزام بكتاب التعليمات الصادر عن مصرف
البحرين المركزي فيما يختص بمكافحة غسيل األموال ،حيث تقدم
إدارة المخاطر وااللتزام المشورة بشأن قبول العميل ومتطلبات «اعرف
عميلك»  .KYCوتعد إدارة المخاطر وااللتزام أيضًا عضوا رئيسيا في لجنة
التحقيق حيث يقوم قسم االمتثال بالمراجعة والمراقبة والتحقيق في
الحاالت ،واقتراح مسار العمل التصحيحي ومتابعة الحاالت التي تم
رفعها التخاذ اإلجراءات الالزمة.
المطلعين أولوية أساسية لدى إدارة المخاطر
ّ
وتعد إدارة معلومات
وااللتزام ،حيث يتلقى جميع موظفو بورصة البحرين وشركة البحرين
للمقاصة التدريب من قبل إدارة المخاطر وااللتزام حول إدارة معلومات
المطلعين والتداول المسؤول .باإلضافة لذلك فإن جميع معلومات
ّ
المطلعين إلى جانب ذوي القرابة ومعلومات المساهمين الرئيسيين
ّ
يتم اإلخطار بها واإلعالن عنها عند التداول تحقيقًا للشفافية.
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االستدامة في بورصة البحرين
(تتمة)

التواصل مع األطراف ذات الصلة

تلتزم بورصة البحرين بحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهات ذات
العالقة في إطار قانون البحرين لحماية المعلومات الشخصية رقم
 30للعام  ،2018والتشريعات الدولية وأفضل الممارسات .ويتم بشكل
دوري القيام بتحليل تأثير البيانات للتأكد من أن بورصة البحرين ال تقوم
بطلب وجمع المعلومات غير الالزمة ولضمان أن البيانات التي يتم
جمعها تستخدم ألغراض العمل ولألغراض القانونية فقط.

إدارة أمن المعلومات

ويشكل أمن المعلومات في بورصة البحرين محورًا مركزيا لعملياتنا
التشغيلية لضمان شفافية السوق عبر ضمان سالمة البيانات وتوافرها
وسريتها ،حيث تم وضع العديد من اإلجراءات األمنية لضمان تحديد
مخاطر أمن المعلومات وتقييمها والتقليل من تأثيرها بما في ذلك
نشر ثقافة االمتثال الداخلية وتأمين العمليات التشغيلية وتعزيز إدارة
واستمرارية األعمال.
وسارعت بورصة البحرين في إجراء برنامج تقييم مخاطر أمن المعلومات
لتقييم إجراءات العمل ولتحديد الثغرات األمنية ،إلى جانب تقييم
مواقع بورصة البحرين وتطبيقات األجهزة المحمولة وضوابط أمان
الخدمات اإللكترونية وتحديثها وفقًا لسياسة أمن المعلومات لتلبية
احتياجات العمل عن بعد .ولحماية أنظمتنا وتوافر البيانات وسريتها
وسالمتها ،قمنا بتوثيق وتنفيذ سياسات وإجراءات أمن المعلومات بناءً
على تقييمات المخاطر التي تم قياسها وفقًا لمعايير األمان العالمية
المعروفة.
وتفخر بورصة البحرين لتميزها في حماية أصول المعلومات الخاصة
بها ،حيث أجرينا حملة توعوية بأمن المعلومات وقمنا بتدريب جميع
الموظفين كما قمنا بإجراء محاكاة لعمليات التصيد االحتيالي لتقييم
ضوابط األنظمة ومستوى وعي الموظفين بالهجمات اإللكترونية.
وقد تم تحديد عدد قليل من الحوادث األمنية التي تم تسجيلها واإلبالغ
عنها والتحقيق فيها ورفعها وفقًا إلجراءات إدارة الحوادث األمنية لدينا،
حيث أنه ومع تطبيق العمل من المنزل ،نشأ خطر تسرب البيانات بسبب
اتصال الموظفين ببيانات البورصة من خارج موقع العمل.
إدارة استمرارية األعمال
لقد واجهت نماذج إدارة استمرارية األعمال تحديًا بسبب الجائحة التي
حدت من استخدام مقرات العمل المخصصة للتعافي من الكوارث،
وهو ما أتاح لبورصة البحرين االبتكار في وقت قصير وتطوير خطة
فعالة الستمرارية األعمال تضمنت العديد من التدابير لضمان استمرارية
وظائف العمل الرئيسية بشكل مناسب دون انقطاع.
وتم خالل العالم  2020تماشيًا مع توجيهات حكومة مملكة البحرين
إغالق قاعة التداول ببورصة البحرين بشكل مؤقت ،إال أن ذلك لم يؤثر
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انضمت بورصة البحرين للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى
(تواصل) في العام  ،2020حيث حققت بورصة البحرين الحقا في
العام ذاته جائزة التميز في التواصل مع العمالء من قبل تواصل.
ويوفر موقعنا اإللكتروني استمارة عامة لرفع الشكاوى تستخدم
لمختلف أنواع الشكاوى ،حيث يتم جمع هذه الشكاوى وفقًا لقانون
حماية البيانات الشخصية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها .باإلضافة
لذلك ،فقد أطلقت بورصة البحرين في العام  2020استبيان لقياس
رضا المستثمرين بهدف استطالع آراء المستثمرين وتقييم منتجاتنا
وخدماتنا وتطوير مستوى الخدمات المتمحورة حول المستثمرين.

قنوات التواصل:

قنوات التواصل:

الحوار المفتوح ،الورش والمحاضرات ،الجوالت الترويجية عن بعد،
المؤتمرات والجلسات الحوارية ،دليل المستثمرين ،تطبيق األجهزة
المحمولة ،الموقع اإللكتروني ،استبيان رضا المستثمرين ،منصات
إدارة الشكاوى

القوانين ،الحوار المفتوح ،الجوالت العالمية الستقطاب المستثمرين،
االستشارات القطاعية العامة ،طاولة الحوار المفتوح مع الرئيس
التنفيذي ،فعاليات قرع الجرس ،الورش المنعقدة عن بعد،
االجتماعات السنوية العمومية

األعضاء
(شركات الوساطة ،صناع السوق ،أمناء الحفظ)

المجتمع

قنوات التواصل:

قنوات التواصل:

الحوار المفتوح ،فريق العمل القطاعي ،األوراق االستشارية ،اجتماعات
الوسطاء النصف سنوية ،الورش ،المحاضرات

الورش التوعوية ،برامج التوعية المالية عبر أكاديمية االستثمار ،قنوات
التواصل االجتماعي ،الموقع اإللكتروني ،دليل المستثمرين ،تطبيق
األجهزة المحمولة

عالقات المستثمرين
وقعت بورصة البحرين في أواخر العام  2018مذكرة تفاهم مع
جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط «ميرا» ،كما تم
إطالق فرع البحرين لجمعية عالقات المستثمرين في إبريل .2019
وعمل األعضاء المؤسسون الستة من الشركات المدرجة يدًا بيد لتعزيز
أفضل ممارسات عالقات المستثمرين في البحرين عبر تنظيم فعاليات
التواصل والورش التدريبية لمجتمع عالقات المستمرين المحلي عاملين
على تعزيز الحوكمة الجيدة وأفضل ممارسات عالقات المستثمرين.
وتسعى بورصة البحرين إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز وتطوير
أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين وتعزيز الشفافية
في سوق رأس المال البحريني ،وهو ما ساهم في إنشاء فرع البحرين
لجمعية عالقات المستمرين في العام الماضي ،حيث عملت كل من
بورصة البحرين وجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط على
االلتزام بتطوير وتعزيز تقدم مهنة عالقات المستثمرين في البحرين.
ونتيجة لذلك ،فإننا نهدف إلى االستمرار في تعزيز التنوع والشمول وتعزيز
القيمة لجميع الجهات ذات العالقة بما في ذلك األعضاء والشركاء
والداعمين ،حيث تقوم جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط
بمهمتها على أكمل وجه عبر دعم أفضل الممارسات وجعلها جزءًا
ال يتجزأ من تطور أسواق رأس المال في الشرق األوسط .وعقدت كل من
بورصة البحرين وجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط «ميرا»
في نوفمبر  2020اجتماعا عقد عن بعد لمناقشة آخر المستجدات
حول فرع البحرين والمواضيع المستجدة .كما انضمت بورصة البحرين
في ديسمبر من العام  2020كعضو إلى مجلس إدارة جمعية عالقات
المستثمرين في الشرق األوسط خالل اجتماع مجلس اإلدارة ربع السنوي
االفتراضي للجمعية ،حيث يأتي هذا التعيين في ضوء جهود البورصة
لتعزيز وتطوير أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين وتعزيز
الشفافية في سوق رأس المال في مملكة البحرين.

الموظفون

اإلعالم

قنوات التواصل:

قنوات التواصل:

استبيانات رضا الموظفين ،الورش ،برامج التدريب والمحاضرات،
الفعاليات المؤسسية ،فعاليات تكريم الموظفين ذوي سنوات
الخدمة الطويلة ،االجتماعات الدورية ،ونظام الشبكة الداخلية
للموارد البشرية

األخبار الصحفية ،نشرات التداول الفصلية ،نشرات التداول اليومية
واألسبوعية ،تقارير قيادة الفكر ،المؤتمرات الصحفية ،الموقع
اإللكتروني ،منصات التواصل االجتماعي ،التغطيات اإلعالمية

مزودي معلومات السوق

المزودون

قنوات التواصل:

قنوات التواصل:

إشــعارات الســوق ،أخبــار الشــركات ،الموقــع اإللكترونــي ،الــورش
المنعقــدة عــن بعــد

طلبات تقديم العروض ،االجتماعات ،الورش
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البيانات المالية

تطبق بورصة البحرين منهجية شاملة ألمن المعلومات تهتم بالتقنية،
واألفراد ،والعمليات والحوكمة من أجل حماية استثمارات البورصة
وعملياتها وأصولها وسمعتها .وتتعامل بورصة البحرين مع إدارة
أمن المعلومات على أنها عملية مستمرة تدمج بين مستويات وأنواع
مختلفة من إجراءات األمان المصممة خصيصا لحماية بورصة البحرين
من جميع أنواع التهديدات.

تجربة المستثمر

المستثمرون
(األفراد والشركات)

المصدرون

حوكمــة الشـركــات

وتعي بورصة البحرين بأن خصوصية البيانات هي أساس السوق الفعال،
ولذلك فإننا نؤمن باستثمار الوقت والخبرة الالزمين في حماية أمن
وسالمة البيانات وإدارتها .وتقوم بورصة البحرين بتنفيذ مجموعة من
حلول سالمة وأمن المعلومات ذات المستويات المتعددة ،وفرض
أفضل الضوابط العالمية لألمن ،ودعم وعي الموظفين عبر العمليات
التشغيلية ،كما تبنت البورصة ثقافة أمن المعلومات كمسؤولية
مشتركة.

وقد تم توجيه بورصة البحرين خالل جائحة كورونا (كوفيد )19 -من
قبل السلطات الصحية المحلية والدولية بما في ذلك منظمة الصحة
العالمية و وزارة الصحة والمجلس األعلى للصحة .وكانت معظم
اإلدارات في المرحلة النهائية من اختبار خطة العمل عن بعد عند اإلعالن
عن اكتشاف الحالة األولى المصابة بفيروس كورونا في المملكة ،حيث
كانت نسبة الموظفين العاملين عن بعد  %50في غضون أسبوعين
من اكتشاف أولى الحاالت في مملكة البحرين.

يشكل التواصل مع األطراف ذات الصلة أحد أهم جوانب استراتيجيتنا ،وهو ما يدفعنا إلى االهتمام بتوفير قنوات للتواصل البنّاء والشفاف مع
جميع األطراف ذات الصلة على مختلف األصعدة واألطر .إن التحديات غير المسبوقة التي فرضها هذا العام مكنتنا من نقل فعالياتنا إلى المنصات
الرقمية ،وهو ما ساهم في تعزيز نطاق انتشارنا .لقد عقدنا الكثير من الفعاليات خالل العام مع مختلف الجهات ذات الصلة ،كما داومنا على
التواصل لمعرفة آراء هذه الجهات حول مختلف المواضيع ذات العالقة بقطاعات رأس المال ،سعيًا منا لتلبية المتطلبات المتنامية لهذه الجهات.
لقد تم تسليط الضوء على األطراف الرئيسية ذات الصلة أدناه ،حيث تم تصنيفهم بشكل عام بالرجوع إلى التصنيفات المتداولة لألطراف ذات الصلة
والتي تنطبق على غالبية القطاعات حيث تشمل المجموعات :المستثمرين ،الشركات المدرجة ،األعضاء ،المجتمع ،الموظفين ،اإلعالم ومزودي
معلومات السوق .إن تواصلنا المستمر يهدف إلى ضمان استمرارية جهوزية بورصة البحرين ،كما يخلق قيمة لمجموعة واسعة من األطراف ذات
الصلة على المدى الطويل.

التقرير االستراتيجي

خصوصية البيانات الشخصية

على أنشطة التداول التي استمرت دون انقطاع .وقد قمنا بتوفير
مجموعة من قنوات التداول منها القنوات التقليدية عبر الوسطاء
المرخصين باإلضافة إلى التداول عبر منصة بحرين تريد اإللكترونية عن
طريق المؤسسات المالية والبنوك المشاركة .كما تمكن المستثمرون
من تنفيذ عمليات دفع وتسوية الرسوم عبر اإلنترنت من خالل منصة
فواتير كما تمكن المستثمرون من متابعة أخبار السوق عبر موقع
بورصة البحرين اإللكتروني وتطبيق األجهزة المحمولة وعرض كشوف
حساباتهم عن طريق الخدمات اإللكترونية .eServices

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2020

أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2020
(تتمة)

الوضع الدولي

الوضع العربي

سجلت معظم أسواق المال العالمية تراجعًا في العام ،2020حيث بلغ الناتج المحلي لالقتصاد العالمي  %4.4خالل العام  2020بعد ما كان
 %2.8في عام  .2019في مقابل ذلك ،بلغ معدل التضخم العالمي  %3.2مقارنة بـ  %3.5في عام  .2019كما شهد االقتصاد األمريكي انخفاضًا
بنسبة  %4.3في عام  2020مقابل نمو بنسبة  %2.2في عام  .2019انخفضت أسعار فائدة بنك االحتياطي الفيدرالي من  %1.75في عام 2019
إلى  %0.25في نهاية عام .2020

حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق األوسط انخفاضًا بنسبة  %6.6مقارنة بـ  %0.4في عام  2019وقد تراجع الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي لمنطقة شمال أفريقيا بنسبة  %1.3في عام  2020مقارنة بـ  %4.0في عام  2019وفقًا لصندوق النقد الدولي .أما بالنسبة
إلى الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاديات العربية فقد جاءت مصر في المقدمة بنسبة نمو  %3.5بينما شهدت باقي االقتصاديات العربية تراجعًا
في الناتج المحلي اإلجمالي .كما شهدت قطر والبحرين واألردن أقل تراجعًا في النتاج المحلي اإلجمالي بنسب  %4.5و  %4.9و  %5.0على التوالي.

من جهة أخرى ،سجلت اقتصاديات االتحاد األوروبي تراجعًا بنسبة  %7.6في عام  2020مقابل  %1.7في عام  ،2019حيث استقر سعر الفائدة
في البنك المركزي األوروبي عند  %0.00في عام  .2020انخفضت أسعار فائدة بنك انجلترا المركزي من  %0.75في  2019إلى  %0.10في
عام .2020

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة ()%

بريطانيا

()9.8

1.5

ألمانيا

()6.0

0.6

فرنسا

المغرب

)(7.0

2.2

مصر

3.5

5.6

لبنان

)(25.0

)(6.9

دول مجلس التعاون الخليجي

()9.8

1.5

البلد

2020

2019

اليابان

()5.3

0.7

قطر

)(4.5

0.8

الصين

1.9

6.1

الكويت

)(8.1

0.4

السعودية

)(5.4

0.3

عمان

)(10.0

)(0.8

اإلمارات

)(6.6

1.7

البحرين

)(4.9

1.8

آسيويا ،سجلت الصين نموًا اقتصاديا بلغ  %1.9في عام  2020مقابل  %6.1في عام  .2019أما االقتصاد الياباني ،فقد شهد تراجعًا بنسبة %5.3
في عام  ،2020بعد حفاظ البنك المركزي على مستوى الفائدة عند  .%0.10أما اقتصاد منطقة الشرق األوسط فقد شهد انخفاضًا بنسبة %6.6
في عام  2020مقابل انخفاض بنسبة  %0.4في عام  .2019كما شهد اقتصاد إفريقيا الشمالية انخفاضًا بنسبة  %1.3في عام  2020مقابل نمو
بنسبة  %4.0في عام .2019
على مستوى أسعار النفط ،تراجع سعر برنت بنهاية العام بحوالي  18.10دوالر للبرميل ليقفل عند مستوى  50.87دوالر مقارنة بـ  68.97دوالر
ال انخفاضًا بنسبة  .%26.24كما انخفض سعر نفط عُ مان بحوالي  16.85دوالر للبرميل ليستقر عند  51.45دوالر،
في مطلع العام ،مسج ً
مسجال انخفاضًا بنسبة  %24.67خالل نفس الفترة.
أما فيما يتعلق بأداء العمالت الرئيسية فقد ارتفع اليورو أمام الدوالر بنسبة  .%8.95وحقق اإلسترليني ارتفاعًا أمام الدوالر األمريكي بنسبة %3.12
مقارنة بمطلع العام .أما الين ،فقد انخفض بنسبة  %4.94خالل نفس الفترة.
وفيما يتعلق بأسعار المعادن ،فقد سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة  %25.01ليبلغ  1,896.49دوالر لألونصة محققًا نموًا ب  379.48دوالر لألونصة
مقارنة بمطلع العام .في حين سجلت الفضة ارتفاعًا خالل العام بنسبة .%47.83

وقد حققت سوق المالية السعودية (تداول) أعلى ارتفاع بين أسواق المال الخليجية والعربية خالل العام  2020بنسبة  %3.58تليها بورصة قطر
بنسبة  .%0.10بينما شهدت باقي أسواق المال الخليجية والعربية انخفاضًا في األداء.
أداء مؤشرات األسواق والبورصات العربية
مؤشرات األسواق (نقطة)
األسواق

2020

2019

األداء السنوي )(%

مصر

10,845.26

13,961.56

)(22.32

على مستوى أسواق المال ،سجل مؤشر  S&P500األمريكي ارتفاعًا قدره  %16.26ومن ثم يليه مؤشر نيكاي الياباني بنسبة  ،%16.01فمؤشر
شنغهاي الصيني بنسبة  ،%13.87فمؤشر داكس األلماني بنسبة  ،%3.55بينما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة  ،%7.14في حين انخفض
مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة .%14.34

المغرب

11,287.38

12,171.90

)(7.27

لبنان

657.89

785.56

)(16.25

األردن

1,657.22

1,815.20

)(8.70

تطورات أسواق المال الدولية

دول مجلس التعاون الخليجي
دبي

2,491.97

2,764.86

)(9.87

مسقط

3,658.77

3,981.19

)(8.10

أبو ظبي

5,045.32

5,075.77

)(0.60

السعودية

8,689.53

8,389.23

3.58

الكويت

5,546.04

6,282.46

)(11.72

البحرين

1,489.78

1,610.18

)(7.48

قطر

10,435.96

10,425.51

0.10

السوق

2020

2019

أمريكا ()S&P 500

3,756.07

3,230.78

16.26

اليابان ()NIKKEI225

27,444.17

23,656.62

16.01

المانيا ()DAX

النمو ()%

13,718.78

13,249.01

3.55

فرنسا ()CAC40

5,551.41

5,978.06

)(7.14

بريطانيا ()FTSE100

6,460.52

7,542.44

)(14.34

الصين ()SHANGHAI

3,473.07

3,050.12

13.87
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أمريكا

()4.3

2.2

األردن

)(5.0

2.0

البيانات المالية

البلد

2020

2019

البلد

2020

2019

حوكمــة الشـركــات

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة ()%
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أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2020
(تتمة)

أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2020
(تتمة)

الوضع المحلي

القيمة السوقية

سجل معدل النمو االقتصادي المحلي انخفاضًا بنسبة  %4.9في عام  2020مقارنة بـ  %1.8في عام .2019
وعلى مستوى االقتصاد المحلي ،فقد َ
وقد حافظت أسعار المستهلك في البحرين على نفس المستوى مقارنة بالعام الماضي ،فيما بلغ معدل التضخم للعام  2020نسبة  %0مقارنة
بـ  %1.0في عام .2019

انخفضت القيمة السوقية للشركات البحرينية المساهمة العامة المدرجة في بورصة البحرين إلى  9.28مليار دينار مقارنة بـ  10.13مليار دينار في
مطلع العام ،مسجلة انخفاضًا بنسبة  .%8.46استحوذ قطاع البنوك التجارية على  %52.97من القيمة السوقية اإلجمالية ،يليه قطاع االستثمار
بواقع  ،%19.14الخدمات  ،%16.96الصناعة  ،%8.02فالتأمين  ،%1.73الفنادق والسياحة  .%1.18من جهة أخرى ،سجل كل من قطاع الخدمات
وقطاع الصناعة وقطاع التأمين ارتفاعًا في القيمة السوقية بواقع  %25.50و  %22.12و  %13.45على التوالي .فيما سجل قطاع االستثمار انخفاضًا
في القيمة السوقية مقارنة بمطلع العام بواقع  %20.56وانخفض قطاعا الفنادق والسياحة والبنوك التجارية بمطلع العام بواقع %16.19
و  %14.75على التوالي.

البنوك التجارية

4,914.2

5,764.4

)(14.75

52.97

االستثمار

1,775.6

2,235.2

)(20.56

19.14

الخدمات

1,573.6

1,253.9

25.50

16.96

الصناعة

744.1

609.3

22.12

8.02

الفنادق والسياحة

109.6

130.8

)(16.19

1.18

التأمين

160.1

141.1

13.45

1.73

السوق

9,277.3

10,134.6

)(8.46

100.00

وتشير نسب التداول وفقا للجنسية إلى استحواذ البحرينيين على  %74.79من مجمل تداوالت البورصة ،في حين استأثرت الجنسيات األخرى
بـ  %25.21من إجمالي قيمة التداوالت .وبنهاية  2020بلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة  43شركة ،أما الصناديق االستثمارية فقد بلغ عددها
 ،9بينما بلغ عدد السندات والصكوك  ،14وبلغت عدد أذونات الخزينة وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  34خالل .2020

تباينت قطاعات البورصة من حيث المؤشرات المالية األساسية ،والجدول أدناه يعرض المؤشرات المالية بنهاية  2020مقارنة بعام .2019

نسب تداول قيمة األسهم وفقا للجنسية (بيعًا وشراء)

المؤشرات المالية األساسية

%25.21

2020

2019

%60.28

%74.79

المؤشرات المالية

البيان

%39.72

بحرينيون

بحرينيون

غير بحرينيين

غير بحرينيين

البيانات المالية

أما من حيث كميات التداول ،فقد استحوذ قطاع االستثمار على  %43.99من مجمل كمية التداول يليه قطاع البنوك التجارية بواقع ،%36.16
فقطاع الخدمات بواقع  ،%11.57فقطاع الصناعة  ،%3.15فقطاع التأمين  %0.31فقطاع الفنادق والسياحة  .%0.05وقد تصدرت مجموعة جي
اف اتش المالية ش.م.ب قائمة الشركات األكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة بواقع  504.78مليون سهم ،ومستحوذًا على قرابة  %41.74من
مجمل الكميات المتداولة في البورصة ،يليه البنك األهلي المتحد ش.م.ب  ،%14.50فمصرف السالم  -البحرين ش.م.ب ،%11.54 .فشركة البحرين
لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب  ،%5.80سيكو ش.م.ب( .م) .%4.69

القطاع

2020

2019

التغير ()%

الوزن النسبي ()%

مضاعف السهم
(مرات)

ريع السهم ()%
)Div. Yield (%

)P/E (X

السعر للقيمة
الدفترية (مرات)
Price/BV

2020

2019

2020

2019

2020

2019

البنوك التجارية

10.72

13.21

5.87

4.10

1.41

1.77

االستثمار

5.95

8.03

4.50

3.54

0.55

0.66

التأمين

8.87

12.32

4.15

3.90

0.72

0.70

الخدمات

14.89

11.65

5.48

6.92

1.48

1.21

الصناعة

101.33

9.88

0.22

0.07

0.67

0.55

الفنادق والسياحة

13.26

14.85

6.28

5.20

0.52

0.62

السوق

11.29

11.27

5.07

4.10

1.00

1.11

البحرين للمقاصة
بلغ إجمالي أسهم الشركات البحرينية المساهمة العامة المودعة في شركة البحرين للمقاصة  35,777مليار سهم بنهاية  31ديسمبر ،2020
مشكلة ما نسبته  %100من إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة مقارنة بـ  35,450مليار سهم في مطلع العام ،مسجلة نموًا بنسبة .%0.92
بلغت القيمة السوقية للشركات البحرينية المساهمة العامة المودعة في البورصة  9,345مليار دينار بنهاية  31ديسمبر  2020مقارنة بـ 10,201
مليار دينار في مطلع العام ،مسجلة انخفاضا بنسبة .%8.39
بلغ عدد الجنسيات المسجلة في اإليداع المركزي  100جنسية ،بينما بلغ إجمالي المستثمرين المودعين في أسهم الشركات البحرينية
المساهمة العامة ما مجموعه  52,326مستثمر بنهاية  31ديسمبر  2020مقارنة بـ  48,244مستثمر في مطلع العام ،مسجلين نموا
بنسبة .%8.46
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استحوذ قطاع البنوك التجارية على  %44.14من إجمالي قيمة التداول يليه قطاع الخدمات بنسبة  ،%27.20فقطاع االستثمار بواقع ،%17.03
فقطاع الصناعة  ،%7.28فقطاع التأمين  ،%0.44فقطاع الفنادق والسياحة بواقع  .%0.06تصدر البنك األهلي المتحد ش.م.ب .قائمة الشركات
األكثر نشاطًا من حيث القيمة المتداولة ،بواقع  51.30مليون دينار مستحوذًا على قرابة  %24.11من إجمالي القيمة المتداولة في البورصة ،فشركة
البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب  ،%14.57فمجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب بنسبة  ،%14.33فبنك البحرين الوطني ش.م.ب.
 ،%9.97شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.%7.25 .

تطور القيمة السوقية لقطاعات السوق (مليون دينار)

حوكمــة الشـركــات

من جهة أخرى ،تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة  %7.48ليقفل عند  1,489.78نقطة في نهاية العام  ،2020وبذلك أنهى المؤشر عام 2020
بانخفاض قدره  120.40نقطة .وشهدت بورصة البحرين ارتفاع أسهم  15شركة في الوقت الذي حافظت فيه  6شركات على أسعارها دون تغير،
في حين انخفضت أسعار أسهم  22شركة .وقد سجلت حركة التعامالت في البورصة انخفاضًا في قيمة التعامالت بنسبة  %25.70مقارنة بعام
 ،2019كما انخفضت عدد الصفقات بنسبة  %6.77فيما ارتفعت كمية األسهم المتداولة بنحو .%4.49

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com
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2020

2019

التغير

التغير %

قيمة األسهم (دينار)

212,799,606

286,406,086

)(73,606,480

كمية األسهم

1,209,306,129

1,157,308,173

51,997,956

4.49

عدد الصفقات

19,309

20,712

)(1,403

)(6.77

مجموع أيام التداول

246

246

0

0

المتوسط اليومي لقيمة األسهم

865,039

1,164,252

)(299,213

)(25.70

المتوسط اليومي لكمية األسهم

4,915,879

4,704,505

211,374

4.49

المتوسط اليومي لعدد الصفقات

78

84

)(6

)(7

حوكمــة الشـركــات

إجمالي القيمة السوقية (دينار)

9,277,254,711

10,134,624,962

)(857,370,251

)(8.46
)(25.70

التقرير االستراتيجي
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مؤشر البحرين العام

2020

2019

التغير
(نقطة)

التغير

%

نهاية الفترة

1,489.78

1,610.18

)(120.40

)(7.48

األعلى

1,668.66

1,610.18

58.48

3.63

األدنى

1,232.40

1,325.76

)(93.36

)(7.04

مؤشر البحرين اإلسالمي

2020

2019

التغير
(نقطة)

التغير

%

نهاية الفترة

650.19

760.04

)(109.85

)(14.45

األعلى

775.58

853.13

)(77.55

)(9.09

األدنى

568.64

724.36

)(155.72

)(21.50
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أداء مؤشر البحرين العام خالل عام ( 2020نقطة)

حركة تداول األسهم
1,720

إجمالي قيمة األسهم المتداولة (ألف دينار بحريني)
2020

2019

التغير %

يناير

16,934

35,411

)(52.18

فبراير

16,494

23,069

)(28.50

1,470

مارس

30,155

30,820

)(2.16

1,420

إبريل

19,490

33,901

)(42.51

مايو

18,754

17,028

10.14

1,620
1,570
1,520

1,370
1,320

ديسمبر

نوفمبر

الفنادق والسياحة

1,958.10

2,336.09

()16.18

الكمية
(ألف سهم)

أكتوبر

الصناعة

823.13

674.05

22.12

سبتمبر

الخدمات

1,806.78

1,439.63

25.50

أغسطس

التامين

1,654.47

1,458.28

13.45

يوليو

االستثمار

585.22

703.64

()16.83

السوق

212,800

286,406

)(25.70

مؤشر البحرين العام

0
يونيو

البنوك التجارية

3,363.00

3,947.61

()14.81

ديسمبر

13,990

24,860

)(43.73

المؤشرات القطاعية

2020

2019

التغير %

5.000

مايو

نوفمبر

14,909

15,042

)(0.88

10.000

إبريل

أكتوبر

19,979

16,686

19.74

30/11/2020 31/12/2020

31/10/2020

30/09/2020

31/08/2020

31/07/2020

30/06/2020

31/05/2020

30/04/2020

30/03/2020

31/01/2020 29/02/2020

15.000

مارس

سبتمبر

21,597

16,559

30.42

1,220

20.000

فبراير

أغسطس

15,650

11,785

32.79

1,270

25.000

2019

يناير

يوليو

12,289

27,866

)(55.90

30.000

البيانات المالية

يونيو

12,558

33,378

)(62.38

35.000

2020

إجمالي كمية األسهم المتداولة (ألف سهم)
2020

2019

التغير %

يناير

58,893

140,724

)(58.15

عدد الشركات المدرجة

2020

2019

فبراير

70,843

98,319

)(27.95

160,000

مساهمة عامة

40

41

مارس

161,184

106,153

51.84

140,000

مقفلة

2

2

إبريل

146,236

145,039

0.82

غير بحرينية

1

1

مايو

59,860

68,850

)(13.06

المجموع

43

44

يونيو

90,041

123,069

)(26.84

100,000

عدد أذونات الخزينة وصكوك التأجير
اإلسالمية قصيرة األجل

2020

2019

يوليو

109,513

105,259

4.04

80,000

34

34

أغسطس

90,968

55,937

62.63

عدد السندات والصكوك المدرجة

2020

2019

سبتمبر

151,242

65,358

131.41

السندات

9

9

أكتوبر

107,210

77,436

38.45

الصكوك

5

5

نوفمبر

83,929

82,352

1.92

عدد الصناديق االستثمارية

2020

2019

ديسمبر

79,389

88,813

)(10.61

السوق

1,209,306

1,157,308

4.49

60,000
40,000
20,000

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

إبريل
2019

مارس

1

1

120,000

فبراير
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2020

180,000

يناير

عدد الصناديق االستثمارية العقارية

9

9
2019

حوكمــة الشـركــات

القيمة
(ألف دينار بحريني)

1,670

1,489.78

مراجعة األعمال

بيانات أساسية لعامي 2020-2019
(تتمة)

بيانات أساسية لعامي 2020-2019
(تتمة)

التقرير االستراتيجي

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com
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بيانات أساسية لعامي 2020-2019
(تتمة)

بيانات أساسية لعامي 2020-2019
(تتمة)

التوزيع النسبي للقيمة السوقية وفقًا للقطاع

إجمالي عدد الصفقات

يناير

1,378

2,098

)(34.32

فبراير

1,546

2,185

)(29.24

2,200

مارس

2,221

1,720

29.13

2,000

إبريل

1,235

 %17.0 .4الخدمات

2,040

)(39.46

1,800

 %8.0 .5الصناعة

2,400

 %19.1 .2االستثمار

 %22.1 .2االستثمار

 %1.7 .3التأمين

 %1.4 .3التأمين

مايو

959

1,483

)(35.33

1,600

يونيو

1,498

1,735

)(13.66

1,400

يوليو

1,402

2,420

)(42.07

1,200

1

2019
2

200
0
ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

السوق

19,309

20,712

)(6.77

3

التداوالت من حيث الجنسية (بيع وشراء)
الكمية

2020

2019

التغير %

بحرينيون

1,990,947,404

1,544,370,478

28.92

القيمة السوقية (مليون دينار بحريني)

2020

2019

التغير %

غير بحرينيين

427,664,854

770,245,868

)(44.48

البنوك التجارية

4,914.2

5,764.4

)(14.7

المجموع

2,418,612,258

2,314,616,346

4.49

االستثمار

1,775.6

2,235.2

)(20.6

التأمين

160.1

141.1

13.5

الخدمات

1,573.6

1,253.9

25.5

2020

2019

القيمة

2020

2019

التغير %

الصناعة

744.1

609.3

22.1

بحرينيون

318,289,919

345,309,818

)(7.82

الفنادق والسياحة

109.6

غير بحرينيين

107,309,294

227,502,354

)(52.83

130.8

)(16.2

المجموع

425,599,213

572,812,172

)(25.70

السوق

9,277.3

10,134.6

)(8.5

نمو القيمة السوقية في عام  2020وفقا للقطاع ()%

قيمة التداول وفقًا للجنسية ( -دينار بحريني)
30

25.5

22.1

345

20

13.5

400
350

318

300

228

250

0
)(10
)(14.7
)(20.6

التأمين
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الفنادق والسياحة

البنوك التجارية

الخدمات

االستثمار

200
150

107

100

)(20
)(30

مليون دينار

10

)(16.2

3

400

إبريل

ديسمبر

1,750

1,538

13.78

1

4

2

600

مارس

نوفمبر

1,768

1,138

55.36

2020

1

5

 %1.3 .6الفنادق والسياحة

4

800

فبراير

أكتوبر

1,732

1,535

12.83

 %6.0 .5الصناعة

5

 %1.2 .6الفنادق والسياحة

1,000

يناير

سبتمبر

2,267

1,533

 %12.4 .4الخدمات

البيانات المالية

أغسطس

1,553

1,287

20.67
47.88

6

6
حوكمــة الشـركــات

عدد الصفقات

2020

2019

التغير %

2,600

 %53.0 .1البنوك التجارية

 %56.9 .1البنوك التجارية

التقرير االستراتيجي

حركة تداول األسهم (تتمة)

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com
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بيانات أساسية لعامي 2020-2019
(تتمة)

األوراق المالية واألدوات
المتداولة

مراجعة األعمال
االستراتيجي
التقرير

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

2020

2019

بحرينيون

%82.32

%66.72

غير بحرينيين

%17.68

%33.28

االستراتيجي
التقرير
مراجعة األعمال

نسب التداوالت من حيث الجنسية (الكمية بيع وشراء)

نسب التداوالت من حيث الجنسية (القيمة بيع وشراء)

بحرينيون

%74.79

%60.28

غير بحرينيين

%25.21

%39.72

نسبة قيمة التداول وفقا للجنسية (بيع وشراء)

%25.21

%39.72

2020

2019

%74.79

بحرينيون

%60.28

بحرينيون

غير بحرينيين

غير بحرينيين

نسبة كمية التداول وفقا للجنسية (بيع وشراء)

نسبة كمية التداول وفقا للجنسية (بيع وشراء)

%17.68

%33.28

2020

%82.32

2019

بحرينيون
غير بحرينيين
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المالية
البيانات المالية
البيانات

نسبة قيمة التداول وفقا للجنسية (بيع وشراء)

الشـركــات
حوكمــة الشـركــات
حوكمــة

2020

2019
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%66.72

بحرينيون
غير بحرينيين
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األوراق المالية واألدوات المتداولة

األوراق المالية واألدوات المتداولة
(تتمة)

أذونات الخزانة وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل

قطاع البنوك التجارية

قطاع التأمين

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

سوليدرتي البحرين ش.م.ب.

مصرف السالم  -البحرين ش.م.ب.

المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 13

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب.

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 14

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 15

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

شركة التكافل الدولية ش.م.ب.

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.

قطاع الفنادق والسياحة

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

قطاع االستثمار

مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.

إنوفست ش.م.ب.

شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب.

شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

قطاع الصناعة

بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب.

شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب.

المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.

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

شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.
شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.

الشركات المقفلة

الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار ش.م.ب.

سيكو ش.م.ب( .م)

قطاع الخدمات

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

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.

الشركات غير البحرينية

شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب.

بنك مسقط ش.م.ع.ع.

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب.

سوق البحرين االستثماري

شركة البحرين للسينما ش.م.ب.
بي إم إم أي ش.م.ب.
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب.
مجموعة ترافكو ش.م.ب.
شركة ناس ش.م.ب.
شركة عقارات السيف ش.م.ب.
شركة زين البحرين ش.م.ب.
اي بي ام تيرمينالز البحرين ش.م.ب.

سبرنكل القابضة ش.م.ب( .م)
الصناديق االستثمارية المدرجة
صندوق أسهم الخليج
صندوق سيكو لألسهم الخليجية
صندوق مكاسب للنمور العربية
صندوق دخل المكاسب
صندوق الوطني لألسهم الخليجية
صندوق الوطني لألسهم القطرية
صندوق سيكو المملكة لألسهم
صندوق المركز العربي
صندوق سيكو لالستثمار بأدوات الدخل الثابت
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سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 17
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 18
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 19
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 20
سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 21
صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية االسمية  -اإلصدار 22
صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية االسمية  -اإلصدار 23
صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية االسمية  -اإلصدار 25
صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية االسمية  -اإلصدار 26
صكوك المشاركة الصادرة عن شركة دار صكوك لالستثمار *2010 -
* االستحقاق بتاريخ  26أكتوبر 2010

حوكمــة الشـركــات

سندات التنمية الحكومية  -اإلصدار 11

أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 65
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 66
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 67
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 68
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 69
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 70
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 71
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 72
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 73
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 74
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 75
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا  -اإلصدار 76
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 173
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 174
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 175
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 176
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 177
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 178
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 179
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 180
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 181
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 182
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 183
صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل  -اإلصدار 184
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1793
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار1797
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1801
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1807
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1810
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1814
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1819
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1823
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1827
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1833
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1836
أذونات الخزانة الحكومية  6شهور  -اإلصدار 1840
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1789
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1790

البيانات المالية

السندات والصكوك المدرجة

المدرجة خالل 2020

التقرير االستراتيجي

الشركات المدرجة في بورصة البحرين

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

اذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1794
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األوراق المالية واألدوات المتداولة
(تتمة)

رسوم وعموالت بورصة البحرين

المدرجة خالل ( 2020تتمة)

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

األسهم

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

الشركات المساهمة
العامة المحلية

1

األهلية بحرين ش.م.ب(.م)
مباشر للخدمات المالية ش.م.ب(.م)

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

بنك الخليج المتحد ش.م.ب.
شركة الخليج لألوراق المالية ذ.م.م.
طيب لألوراق المالية ذ.م.م( .وقف نشاط التداول)
شركة تريدالين لألوراق المالية ذ.م.م.
مكاتب الوساطة
مكتب عبداهلل جعفر زين العابدين
مكاتب االعضاء

بنك إتش إس بي سي الشرق االوسط المحدود  -البحرين

بنك أبوظبي األول
الشركات االستشارية المتخصصة
شركة كيبوينت لخدمات األعمال ذ.م.م.
شركة كي بي ام جي لالستشارات ذ.م.م.
سيكو ش.م.ب( .م)
بي.دي.أو لالستشارات ذ.م.م.
شركة المؤيد جيمبرز لالستشارات ذ.م.م.
شركة جرانت ثورنتون لالستشارات ذ.م.م.

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

الشركات المقفلة
المحلية

 1,050د.ب.

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

(بحد أدنى  2,100د.ب .وبحد أقصى  12,600د.ب).

األسهم الممتازة

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

 2,100د.ب.

بنك ستاندرد تشارترد  -البحرين
سيتي بنك  -البحرين

أول  10مليون د.ب .من رأس المال
المدفوع

 %0.13من رأس المال المدفوع باإلضافة
إلى ضريبة القيمة المضافة

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

شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية
الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية  -البحرين

رأس المال المدفوع

الرسوم

 1.2السندات والصكوك
نوع اإلصدار

رسوم التسجيل

رسوم االشتراك السنوي

الحكومية

 1,575د.ب.

 2,100د.ب.

الخاصة/غير البحرينية

 %0.05من قيمة اإلصدار باإلضافة إلى ضريبة القيمة
المضافة (بحد أدنى  2,100د.ب .وبحد أقصى
 5,250د.ب).

 2,100د.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
 250مليون دوالر أمريكي أو أقل)
 10,500د.ب( .للوحدات التي تزيد عن
 250مليون دوالر أمريكي)

 1تحتسب رسوم التسجيل واإلشتراك السنوي للشركات المساهمة طبقًا لمجموع رأس المال المدفوع والذي يشمل األسهم العادية واألسهم الممتازة.
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حوكمــة الشـركــات

سيكو ش.م .ب( .م)

رسوم االشتراك السنوي

البيانات المالية

أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1791
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1792
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1795
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1796
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار1798
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار1799
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار1800
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1802
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1803
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1804
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1805
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1806
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1808
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1809
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1811
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1812
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1813
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1815
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1816
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1817
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار1818
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار1820
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار1821
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار1822
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1824
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1825
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1826
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1828
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1829
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1830
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1831
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1832
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1834
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1835
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1837
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1838
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1839
أذونات الخزانة الحكومية  3شهور  -اإلصدار 1841

شركات الوساطة

 1.1األسهم

التقرير االستراتيجي

أذونات الخزانة وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل

الوسطاء واألعضاء

1.رسوم اإلدراج

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com
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رسوم وعموالت بورصة البحرين
(تتمة)

رسوم وعموالت بورصة البحرين
(تتمة)

 .2رسوم العضوية (تتمة)
 2.2رسوم خدمات األعضاء

 1.4سوق البحرين االستثماري

سوق البحرين االستثماري (الشركات)

 1,050د.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 االستشارية
المتخصصة المعتمدة)

ال يوجد

 2,100د.ب.

الرسوم
 525د.ب.

التكرار
يطبق حسب الطلب

 10.5د.ب.

يطبق حسب الطلب

 1.5خدمات المصدرين
تغيير اسم أو رمز التداول للشركة (أو اإلثنين معًا)

2

رسالة إثبات اإلدراج

 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

تأجير مكاتب الوسطاء الشطب

6

بيئة تجريبية لشركات الوساطة (النظام ونقطة االتصال)

 26.25د.ب /.يوميًا

يطبق حسب الطلب

اندماج شركات الوساطة

 525د.ب .من كل شركة

يطبق حسب الطلب

 210د.ب / .الطلب

يطبق حسب الطلب

شركة الوساطة – طلب تغيير اسم الشركة

7

 2.3خدمات الربط اإللكتروني بنظام التداول

الرسوم

التكرار

تغيير رأس المال

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

يطبق حسب الطلب

عمليات الدمج/السيطرة/االستحواذ/تبادل
األسهم

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

يطبق حسب الطلب

تجزئة القيمة االسمية

 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

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

9

2.رسوم العضوية
 2.1رسوم العضوية واالشتراك السنوي
أنواع العضوية

رسوم التسجيل

وسيط خصم

 1,050د.ب.

4

رسوم االشتراك السنوي

5

التكرار

عمولة بورصة البحرين

10

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

وسيط

 1,050د.ب.

 525د.ب.

صناديق االستثمار العقارية

 %0.275من قيمة الصفقة

 %20باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

وسيط  -أوراق مالية

 5,250د.ب.

 1,050د.ب.

منصة Bahrain Trade

 %0.20من قيمة الصفقة

 %20باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

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.

2
3
4
5

ينطبق في حال الطلب االختياري من قبل الشركة لتغيير االسم أو الرمز.
ال تنطبق الرسوم في حال استحقاق األوراق واألدوات المالية.
ينطبق عند تسجيل العضوية.
ينطبق سنويًا.
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 525د.ب.

البيانات المالية

 1.6إجراءات الشركات

رسوم إجراءات الشطب

الرسوم

التكرار

حوكمــة الشـركــات

رسوم التسجيل

رسوم االشتراك السنوي

3

التقرير االستراتيجي

1.رسوم اإلدراج (تتمة)

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

للصفقة (بيع وشراء)

 2.5إصدار التقارير
إصدار التقارير
(نسخة إلكترونية أو مطبوعة)

الرسوم
 1.05د.ب /.صفحة بحد أقصى
 52.5د.ب /.التقرير

التكرار
يطبق حسب الطلب

 6يشمل اسم مستخدم لنظام تداول واحد مجانًا واسم مستخدم لنظام مقاصة واحد مجانًا من قبل شركة البحرين للمقاصة.
 7ال تطبق الرسوم على عمليات الدمج.
 8في حال طلب استخدام نظام التداول ونظام المقاصة من قبل األعضاء على جهاز واحد ،ستحتسب رسوم اتصال واحدة فقط.
 9الحد األدنى للعموالت  3.15د.ب.
 10تحتسب عمولة البورصة كنسبة من عمولة الوسيط المحددة.
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رسوم وعموالت بورصة البحرين
(تتمة)

رسوم البحرين للمقاصة

1.رسوم المصدرين

 3.1خدمات معلومات السوق

11

رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات (استخدام األعمال المحدود)

 10,000د.ب.

ال يوجد

رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات (استخدام األعمال الغير محدود)

 18,000د.ب.

ال يوجد

رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات (الغير محدود)

 20,000د.ب.

ال يوجد

رخصة استخدام بيانات السوق (يشمل أعضاء بورصة البحرين فقط)

 10,000د.ب.

ال يوجد

رخصة استخدام بيانات السوق (تشمل المؤسسات بعقد مباشر مع البورصة)

 4,000د.ب.

ال يوجد

معلومات السوق التاريخية ،معلومات نهاية اليوم ،المعلومات المتأخرة

ال يوجد

 4,000د.ب.

إجراءات الشركات

ال يوجد

 2,000د.ب.

معلومات المصدرين

ال يوجد

 1,000د.ب.

رخصة توزيع شريط أسعار الموقع اإللكتروني

ال يوجد

 2,000د.ب.

خدمات االكتتابات العامة

سنوي

 3.2اشتراك األفراد
الرسوم

التكرار

عرض بيانات السوق – اشتراك فردي

 5د.ب /.مستخدم

شهري

عرض بيانات السوق – اشتراك احترافي

 10د.ب /.مستخدم

شهري

1

إصدار رقم الترميز العالمي
لألوراق المالية الغير مدرجة

رسوم اإليداع المركزي
السنوي

الرسوم

التكرار

 %0.02من قيمة االكتتاب باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى
 5,250د.ب.

يطبق حسب الطلب

 21د.ب.

يطبق حسب الطلب

رأس المال

الرسوم

حد أدنى /أقصى

أول  15مليون د.ب.

 %0.0125من رأس
المال المدفوع باإلضافة
إلى ضريبة القيمة
المضافة

بحد أدنى  1,050د.ب.

 15مليون د.ب .فما فوق

 %0.00625من رأس
المال المدفوع باإلضافة
إلى ضريبة القيمة
المضافة

حوكمــة الشـركــات

رخصة توزيع بيانات السوق

 6,000د.ب.

 3,600د.ب.

 1.1خدمات المصدرين

سنوي

بحد أقصى  4,200د.ب.

إدارة سجالت المساهمين

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

سنوي

إصدار كشف حساب
المساهمين

 0.021د.ب/.مساهم
(بحد أدنى  52.5د.ب .للقرص المدمج ،وحد أدنى  105د.ب .للنسخ المطبوعة

يطبق حسب الطلب

البيانات المالية

المعلومات اآلنية

المعلومات المتأخرة

التكرار

التقرير االستراتيجي

3.رسوم خدمات معلومات السوق

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

 1.2إصدار التقارير

 3.3إدارة روابط االتصال
الرسوم
رسوم أول اتصال مع مركز بيانات البورصة الرئيسي

 3,500د.ب.

رسوم اتصال إضافي مع مركز بيانات البورصة الرئيسي

 2,500د.ب.

رسوم أول اتصال مع مركز بيانات البورصة االحتياطي

 1,000د.ب.

رسوم اتصال إضافي مع مركز بيانات البورصة االحتياطي

 800د.ب.

التكرار
إصدار التقارير التفصيلية (نسخة إلكترونية أو مطبوعة)
سنوي

الرسوم

التكرار

 1.05د.ب/ .صفحة بحد أقصى
 52.5د.ب/.التقرير

يطبق حسب الطلب

 1.3خدمات الجمعية العمومية
الرسوم

التكرار

أ -خدمات الجمعية العمومية  -الجمعية العمومية األولى

	11جميع خدمات معلومات السوق خاضعة التفاقية 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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 .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 اكتمال النصاب)

 525د.ب.

يطبق حسب الطلب

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

 315د.ب.

يطبق حسب الطلب

 1تشمل الخدمة التأجير المؤقت لمكاتب البورصة إلى بنك اإلستالم لمدة  10أيام عمل.
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رسوم البحرين للمقاصة
(تتمة)

رسوم البحرين للمقاصة
(تتمة)

3.رسوم العضوية

 1.4إجراءات الشركات
خدمة توزيع األرباح

2

الرسوم

التكرار

 0.525د.ب/.مساهم (بحد أدنى 315
د.ب .و حد أقصى  5,250د.ب).

يطبق حسب الطلب

طلب استخدام نظام المقاصة

 52.5د.ب / .المستخدم /شهريًا

شهري

الرسوم

التكرار

إعداد نظام المقاصة للجهاز (يدفع مرة واحدة)

 210د.ب /.الجهاز

للجهاز الواحد

طلب استخدام نظام المقاصة

 52.5د.ب / .المستخدم /شهريًا

شهري

 2.2خدمات الربط اإللكتروني بنظام المقاصة ()Equator System

إعادة تعيين كلمة المرور

 5.25د.ب/ .الطلب

يطبق حسب الطلب

االتصال بنظام المقاصة للجهاز

 52.5د.ب /.نقطة اتصال /شهريًا

لكل نقطة اتصال شهريًا

الرسوم

التكرار

رسوم االشتراك السنوي

متوسط قيمة المحفظة المالية للعام
الماضي* %0.0025باإلضافة إلى
ضريبة القيمة المضافة (بحد أدنى
 5,250د.ب).

سنوي

رسوم التسجيل

 1,050د.ب.

يطبق عند التسجيل

3

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

التكرار

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

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

تطبق حسب اإلجراء

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

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

 525د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

 2في حالة توزيع كل من أرباح المنحة واألرباح نقدية ،تحتسب الرسوم األعلى من حيث القيمة.

 52.5د.ب /.نقطة اتصال /شهريًا

 3.2إصدار التقارير
إصدار التقارير التفصيلية لألعضاء (نسخة إلكترونية أو مطبوعة)

الرسوم

التكرار

 1.05د.ب/ .صفحة بحد أقصى  5.25د.ب/.
التقرير

يطبق حسب الطلب

4.رسوم المستثمرين
 4.1خدمات الجمعية العمومية
الرسوم

التكرار

إصدار رقم مستثمر  -NINلألفراد

 4.2د.ب.

يدفع مرة واحدة

إصدار رقم مستثمر  -NINللشركات

 9.45د.ب.

يدفع مرة واحدة

 1.05د.ب.

يدفع مرة واحدة

 1.05د.ب.

يطبق لكل شركة

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

 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

فتح حساب

 2.3خدمات الحافظ األمين

 5.25د.ب/ .الطلب

يطبق حسب الطلب
لكل نقطة اتصال شهريًا

حوكمــة الشـركــات

 5.25د.ب / .شركة

يطبق حسب الطلب
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إعداد نظام المقاصة للجهاز (يدفع مرة واحدة)

 210د.ب /.الجهاز

للجهاز الواحد

البيانات المالية

الرسوم

التكرار
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الرسوم

التكرار

االتصال بنظام المقاصة للجهاز

 2.1الحافظ األمين :تحويل األوراق المالية
تحويل أوراق مالية من حساب إلى آخر بدون تغيير المالك
المستفيد

 3.1خدمات الربط اإللكتروني بنظام المقاصة

إعادة تعيين كلمة المرور

2.الحافظ األمين

التقرير االستراتيجي

1.رسوم المصدرين (تتمة)

مراجعة األعمال

التقرير االستراتيجي

www.bahrainbourse.com

تحويالت األوراق المالية

4

طلب استبدال شهادات األوراق المالية المفقودة

 26.25د.ب/ .للشركة

يطبق حسب الطلب

تحويل األوراق المالية للحاالت المستثناة رقم ( 4اإلرث و الوصية)

 5.25د.ب .من كل جهة /للشركة

يطبق لكل شركة

تحويل األوراق المالية للحاالت المستثناة رقم ( 3-1االكتتابات،
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 (بحد أدنى  10.5د.ب).

يطبق لكل شركة

كشف حساب األوراق المالية – نسخة مطبوعة

 2.1د.ب .لكل كشف حساب (بحد أقصى
صفحتان) و  1.05د.ب .لكل صفحة إضافية

يطبق لكل كشف حساب

 3يتم احتساب رسوم نقطة اتصال واحدة فقط للجهاز في حال االشتراك في كل من خدمة نظام التداول ونظام المقاصة.
 4ال يشمل الحاالت المستثناة.
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مراجعة األعمال

مراجعة األعمال
االستراتيجي
التقرير

تقرير الحوكمة

رسوم البحرين للمقاصة
(تتمة)

االستراتيجي
التقرير
مراجعة األعمال

 .4رسوم المستثمرين (تتمة)
 4.2إجراءات رهن األوراق المالية

فك الرهن
رسالة تأكيد الرهن

 %0.075من القيمة السوقية
لألسهم في اليوم السابق باإلضافة
إلى ضريبة القيمة المضافة (بحد
أدنى  52.5د.ب).

يطبق لكل شركة

 21د.ب/.للشركة

يطبق حسب الطلب

5

 10.5د.ب/.للطلب

يطبق حسب الطلب

6

 10.5د.ب/.للشركة

يطبق حسب الطلب

حجز األوراق المالية

الشـركــات
حوكمــة الشـركــات
حوكمــة

تسجيل الرهن

الرسوم

التكرار

المالية
البيانات المالية
البيانات

5.الغرامات
 5.1إجراءات رهن األوراق المالية

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

المبلغ المستحق

الرسوم

التكرار

 1د.ب 200,000 – .د.ب.

 1,050د.ب.

تطبق حسب اإلجراء

 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

 5تطبق رسوم الخدمة على المؤسسة المالية (الراهن) وليس على المستثمر.
بناء على قرار المحكمة ،ال يتم تطبيق الرسوم في حال عدم تعيين الخبير المالي.
 6تطبق الرسوم على الخبير المالي المعين ً
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سياسة البورصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات

بيانات مجلس اإلدارة:

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.

تشكيل مجلس اإلدارة

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.

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 كمؤسسة ذات تنظيم رقابي ذاتي ()Self-Regulatory Organization
ومملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين.
تخضع البورصة لقوانين وقواعد مصرف البحرين المركزي الخاصة بقطاع سوق رأس المال والدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي المجلد
السادس -أسواق المال وقانون الشركات التجارية والالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية.

وقد تم تعيين وزير الصناعة والتجارة والسياحة للقيام باختصاصات المساهم في شركة بورصة البحرين وفقًا للمرسوم رقم ( )12لسنة 2016
الصادر بتاريخ  16فبراير .2016

الهيكل التنظيمي لحوكمة بورصة البحرين:

يضم مجلس اإلدارة الحالي للبورصة تسعة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس التنمية االقتصادية رقم ( )1لسنة  2020ومدة عضويتهم
في المجلس ثالث سنوات بدأت من تاريخ  14يونيو  ،2020حيث تم التجديد لستة أعضاء وتعيين ثالثة أعضاء جدد ،مع العلم أنه قد انتهت عضوية
مجلس اإلدارة السابق بتاريخ  27ديسمبر  2019وقد استمر أعضاء المجلس السابق بالعمل وفق النظام األساسي للبورصة إلى حين صدور قرار
التعيين المذكور أعاله ،والتفاصيل موضحة في جداول حضور األعضاء لالجتماعات.
مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة
•يكون لدى جميع أعضاء مجلس إدارة البورصة المفهوم الشامل لجميع مهام ومسئوليات المجلس التي يتضمنها « قانون الشركات التجارية
بمملكة البحرين» ،وأية قوانين وتشريعات أخرى ،ومتابعة أية تحديثات قد تطرأ عليها من وقت آلخر وعلى وجه الخصوص-:
	-دور المجلس تجاه اإلدارة التنفيذية للبورصة (وهم من يقوم المجلس بتعيينهم واإلشراف عليهم).
	-مسئولية أعضاء المجلس في إظهار اإلخالص واألمانة تجاه البورصة والمساهم.

البيانات المالية

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ عشرة ماليين دينار بحريني ،موزعًا على عشرة ماليين سهم ،والقيمة االسمية للسهم الواحد دينار بحريني،
ويبلغ رأس المال الصادر والمدفوع مبلغ مليوني دينار بحريني موزعًا على مليوني سهم.

يتألف مجلس إدارة بورصة البحرين من عدد من األعضاء ال يقل عن خمسة وال يزيد على أحد عشر عضوًا يتم تعيينهم بقرار من مجلس التنمية
االقتصادية وبموافقة من مصرف البحرين المركزي وفق أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي.

•مهام ومسئوليات المجلس بما فيها الواردة في النظام األساسي وميثاق مجلس اإلدارة وتشمل وال تنحصر على-:
1 .األداء العام للبورصة وفق الخطة االستراتيجية التي تم تحديدها.
2 .التحقق من إعداد البيانات المالية وأنها أُعدت بالشكل الصحيح الذي يعكس الوضع المالي الحقيقي للبورصة.
3 .مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية.
4 .التحقق من عدم وجود أي نوع من تضارب المصالح ومنع أية تعامالت تتعلق بذلك.

مجلس اإلدارة

5 .تحديد ومراقبة تعويضات ومكافآت اإلدارة التنفيذية في البورصة.
لجنة الترشيح والمكافآت
والحوكمة
اللجنة التنفيذية

مجلس االنضباط

الرئيس التنفيذي

الشؤون القانونية

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

إدارة المخاطر وااللتزام

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

الرئيس التنفيذي للعمليات

تقنية
المعلومات
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التسويق
وتطوير األعمال
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اإلدراج
واإلفصاح

عمليات
التداول

المرابحة

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.

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

التدقيق الداخلي

الشؤون اإلدارية
والموارد البشرية

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

8 .متابعة الواجبات التي على البورصة االلتزام واإليفاء بها ،بما فيها  -وال تنحصر على  -المواضيع المتعلقة بمتطلبات التداول واإلدراج والمتعلقة
باإلفصاح ،ونشر المعلومات التي لها تأثير مباشر على أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة لضمان توفير سوق تداول عادل وكفؤ،
باإلضافة إلى وضع الضوابط التي تمنع حدوث أية تعامالت قد تحدث نتيجة سوء استغالل المعلومات.

لجنة التدقيق والمخاطر

الشؤون المالية
والمحاسبية

حوكمــة الشـركــات

بيانات الشركة والمساهم

مراجعة األعمال

تقرير الحوكمة

تقرير الحوكمة
(تتمة)

التقرير االستراتيجي

تقرير الحوكمة

www.bahrainbourse.com

•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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تقرير الحوكمة
(تتمة)

تقرير الحوكمة
(تتمة)

تحدد األنظمة والقواعد والسياسات ودليل سياسات الحوكمة للبورصة ومالحقه المعامالت المالية وغيرها التي تحتاج موافقة مجلس اإلدارة
وتشمل أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة.

األعضاء

لجان مجلس اإلدارة

صالح حسن حسين
نائب رئيس اللجنة

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

عبد الرحمن حامد الزياني
عضو اللجنة

اللجنة التنفيذية
األعضاء

عبدالكريم أحمد بوجيري
رئيس اللجنة

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

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤوليات

ماثيو جون ديكن
نائب رئيس اللجنة

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

نرجس محمد القصير
عضو اللجنة

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

•الحد األدنى لالجتماعات أربعة اجتماعات سنويًا.

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.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من المساهم بموجب النظام األساسي للبورصة وقانون الشركات التجارية .ويتم توزيع المكافآت
على أعضاء المجلس وفقًا لسياسات توزيع المكافآت المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بذلك.
تم صرف مبلغ وقدره  31,300دينار بحريني كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام  .2020كما تم صرف بدل أتعاب حضور اجتماعات مجلس
إدارة البورصة واللجان المنبثقة عنه بمبلغ وقدره  40,700دينار بحريني حسب البيانات المالية الموحدة.

مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية

لجنة التدقيق والمخاطر
األعضاء

•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.

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

•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.

•الحد األدنى لالجتماعات اجتماعين سنويًا.

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤوليات

األجور الثابتة والمتغيرة

حسان أمين جرار
رئيس اللجنة

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

بلــغ إجمالــي الرواتــب األساســية والبــدالت الثابتــة ،ومكافــأة األداء المتغيــرة والمرتبطــة بــأداء العــام  2020لــإدارة التنفيذيــة مبلغــا وقــدره
 373,492.000دينــار بحرينــي.

ياسر عبد الجليل الشريفي
نائب رئيس اللجنة

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

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان

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

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  2019والعمل بالتوصيات
الواردة في التقييم ومعالجة المالحظات الواردة به.

دينا إبراهيم األنصاري
عضو اللجنة

•الحد األدنى لالجتماعات أربعة اجتماعات سنويًا.
•تقوم اللجنة بإجراء تقييم سنوي ذاتي ألداء اللجنة /األعضاء ورفع تقرير باالستنتاجات والتوصيات
إلى مجلس اإلدارة .ويتم ذلك وفقًا لعملية التقييم التي اعتمدها مجلس اإلدارة ولجانه.
موجز الصالحيات :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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البيانات المالية

علي يوسف فردان
رئيس اللجنة

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

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

حوكمــة الشـركــات

قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجان لمساندة المجلس في تنفيذ مسؤولياته ،وتشمل هذه اللجان اللجنة التنفيذية ،ولجنة التدقيق والمخاطر ،ولجنة
الترشيح والمكافآت والحوكمة.

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤوليات

التقرير االستراتيجي

المعامالت التي تحتاج لموافقة مجلس اإلدارة

لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

مراجعة األعمال

تقرير الحوكمة

www.bahrainbourse.com

تقرير الحوكمة
(تتمة)

تقرير الحوكمة
(تتمة)

تم إصدار قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم البورصة وتعزز االلتزام بأنظمة وإجراءات العمل والقوانين والقواعد والسياسات ،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.

عبدالكريم أحمد بوجيري

التقرير االستراتيجي

قواعد السلوك المهني

مراجعة األعمال

تقرير الحوكمة

www.bahrainbourse.com

•رئيس مجلس اإلدارة
•رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
•عضو مستقل وغير تنفيذي
•انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

في إطار سعي البورصة لتحقيق مستوى متقدم من النزاهة المهنية والمساءلة ،فقد تم اعتماد سياسة اإلبالغ عن المخالفات في دليل سياسات
حوكمة البورصة ،وتم اعتماد السياسات واإلجراءات واآلليات الالزمة للحفاظ على أعلى مستويات المهنية في تنفيذ عمليات البورصة ،وترسيخ الثقة
بين البورصة وكافة المتعاملين من خالل تشجيع الموظفين باإلبالغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك المهني أو أعمال غير قانونية وتطبيق
إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير األمانة والنزاهة في كافة أنشطة البورصة المختلفة.

•الخبرة :أكثر من  45عاما في العديد من المجاالت المصرفية باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية

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.

اعتمد مجلس اإلدارة سياسة لتنظيم استالم الشكاوى الخارجية من أي جهة وأليات التعامل مع هذه الشكاوى ومعالجتها وربطة مع (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 راس المال وتعزيز معايير الشفافية والوضوح في مثل هذه التعامالت.

االلتزام ومكافحة غسيل األموال
تهدف وظيفة االلتزام إلى حماية البورصة من مخاطر مخالفة القوانين والضوابط الرقابية التي تحكم عمل البورصة الصادرة عن الجهات التشريعية
والرقابية وبالتالي المساعدة في إدارة الحد من المخاطر الناجمة عن عدم االلتزام بالقوانين والقواعد والسياسات.
وفي إطار القيام بهذا الدور ،تقوم لجنة التدقيق والمخاطر باإلشراف على عملية االلتزام ومتابعة تطبيق تعليمات الجهات الرقابية الداخلية
والخارجية عن طريق مراجعة التقارير الدورية الخاصة بااللتزام باإلضافة إلى متابعة التزام البورصة بتطبيق ومتابعة سياسة وإجراءات مكافحة
غسيل األموال وتقوم لجنة الحوكمة بالتأكد من االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص متطلبات اإلفصاح والشفافية.

تضارب المصالح
ال يجوز ألي عضو بمجلس اإلدارة أن يصوت ألي اتفاق أو ترتيب أو أي اقتراح آخر يكون له فيه مصلحة شخصية.
وعلى أي عضو أن يعلن للمجلس عن مصلحته الشخصية ،سواءًا كانت مباشرة أو غير مباشرة ،في أية معاملة أو عقد أو أية مقترحات لحساب
البورصة ،ويتم تسجيل هذا اإلعالن في محضر االجتماع.
ويحظر على هذا العضو االشتراك في أية مداوالت أو التصويت على القرارات التي تتعلق بهذا الصدد.

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

اسم الشركة

البلد

رئيس مجلس اإلدارة

شركة البحرين للمقاصة

البحرين

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر

بنك اليوباف

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

مدرسة بيكون الدولية

البحرين

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

شركة نسيج

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني

البحرين

عضو المجلس االستشاري

المنظمة العربية للسياحة

السعودية

الرئيس الفخري لمجلس اإلدارة

جمعية البحرين ألصدقاء المرضى النفسيين

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

المجلس االستشاري للمصارف البحرينية

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

االتحاد العالمي لصاحبات األعمال

البحرين

الشريك ورئيس مجلس اإلدارة

شركة كي إم إتش للحلول اإلدارية

البحرين

البيانات المالية

سياسة الشكاوى

حوكمــة الشـركــات

سياسة اإلبالغ عن المخالفات

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

علي يوسف فردان
•نائب رئيس مجلس اإلدارة
•رئيس اللجنة التنفيذية
•عضو مستقل وغير تنفيذي
•انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016
•المؤهالت العلمية :دبلوم في اإلدارة التنفيذية من جامعة البحرين وخريج الدراسات التنفيذية من جامعة وارتون أمريكا
•الخبرة :أكثر من  43عام في العديد من المجاالت المصرفية و  31عام في اإلدارة التنفيذية
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

اسم الشركة

البلد

ال توجد أي عضوية في مجالس إدارة شركات أخرى

اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة
تم تحديد األعضاء المستقلين واألعضاء الغير مستقلين في مجلس إدارة البورصة في أول اجتماع لمجلس اإلدارة بتاريخ  2يوليو  2020بعد صدور
قرار تجديد العضوية.
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تقرير الحوكمة
(تتمة)

تقرير الحوكمة
(تتمة)

دينا إبراهيم األنصاري

•عضو مجلس اإلدارة
•رئيس لجنة التدقيق والمخاطر
•عضو مستقل وغير تنفيذي
•انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

•عضو مجلس اإلدارة
•عضو لجنة التدقيق والمخاطر
•عضو اللجنة التنفيذية حتى تاريخ  13يونيو 2020

•المؤهالت العلمية :بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال – التمويل من جامعة كاليفورنيا  -الواليات المتحدة األمريكية
•الخبرة :أكثر من  31عام في القطاع المصرفي

حوكمــة الشـركــات

العضوية

اسم الشركة

البلد

عضو مستقل وغير تنفيذي  /رئيس لجنة التدقيق والرقابة

تمكين

عضو

جمعية البحرين للبنوك

البحرين

رئيس مجلس اإلدارة

مركز إدارة السيولة المالية ""LMC

البحرين

•عضو مجلس اإلدارة
•عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
•عضو مستقل وغير تنفيذي
•انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016
•المؤهالت العلمية :ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة وستمنستر -المملكة المتحدة ،وبكالوريوس في التسويق من
جامعة سوفولك – الواليات المتحدة األمريكية
•الخبرة :أكثر من  18عام في قطاع إدارة األعمال واالستثمار

•الخبرة :ما يقارب  10أعوام في القطاع المصرفي و  13عام في قطاع إدارة األعمال
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

اسم الشركة

البلد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة األنصاري لإلضاءة والتصميم ذ.م.م.

البحرين

نائب رئيس مجلس اإلدارة

شركة أضواء األنصاري الحديثة ذ.م.م.

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

مشاريع دي كي األنصاري ذ.م.م.

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

غولدبكس القابضة العالمية ذ.م.م.

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

ذا بيوتيكو ذ.م.م.

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

شركة ذي موبايل سبا ذ.م.م.

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

ذا بيوتيكو للتجارة العامة

اإلمارات

عضو مجلس اإلدارة

الجمال الحديث للتجارة

السعودية

البيانات المالية

عبدالرحمن حامد الزياني

ياسر عبدالجليل الشريفي

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
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•عضو مستقل وغير تنفيذي
•المؤهالت العلمية :ماجستير في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان  -المملكة المتحدة ،بكالوريوس تجارة من جامعة كونكورديا -كندا

البحرين
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•عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة حتى تاريخ  13يونيو 2020
•انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

العضوية
العضو المنتدب
العضو المنتدب
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
العضو المنتدب
العضو المنتدب
العضو المنتدب
العضو المنتدب
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

التقرير االستراتيجي

حسان أمين جرار

مراجعة األعمال

تقرير الحوكمة

www.bahrainbourse.com

اسم الشركة
استثمارات الزياني
عقارات الزياني
السيارات األوروبية
الزياني للسيارات
الزياني للتأجير
شركة صناعات الزياني
بلكنايت الدولية المحدودة
إموبيليرز ديس بويسونيرز
كريلر
ريفرتون كابيتال القابضة
نورتولك الدولية المحدودة
منى الدولية المحدودة
لينليك لالستثمارات المحدودة
غرين نايت الدولية المحدودة
كالديلوود الدولية المحدودة
مانانان الدولية المحدودة
الكينيت الدولية المحدودة
بورليفيلدز الدولية المحدودة
كالدلوود ويست
أسيروود الدولية المحدودة
بريدكاسل الدولية المحدودة
مزاد البحرين

البلد
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
لوكسمبورغ
لوكسمبورغ
لوكسمبورغ
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
بريطانيا
البحرين

•عضو مجلس اإلدارة
•نائب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر
•عضو مستقل وغير تنفيذي
•انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  27ديسمبر 2016
•المؤهالت العلمية :شهادة المحاسب القانوني المعتمد وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ماساتشوستس  -الواليات المتحدة
األمريكية ،دبلوم محاسبة من جامعة البحرين
•الخبرة :أكثر من  25عام في مجال التدقيق واالستثمار
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

اسم الشركة

البلد

عضو المجلس التنفيذي

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

شركة البحرين للمقاصة

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

شركة مواقف البحرين ش.م.ب.

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

شركة البحرين للتطوير العقاري (إدامة)

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

شركة كي.اس.كي القابضة ذ.م.م.

البحرين

رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق والمخاطرة

معهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة (دانات)

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

حوار القابضة

البحرين

عضو اللجنة التنفيذية

بنك البحرين اإلسالمي

البحرين

ممثل بنك البحرين الوطني

صندوق الصناديق ( الواحة)

البحرين

بورصة البحرين  -التقرير السنوي 2020
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تقرير الحوكمة

www.bahrainbourse.com

تقرير الحوكمة
(تتمة)

تقرير الحوكمة
(تتمة)

مراجعة األعمال

األعضاء الذين انتهت عضويتهم بتاريخ  13يونيو 2020

التقرير االستراتيجي

ماثيو جون ديكن
•عضو مجلس اإلدارة

مروان خالد طبارة

•نائب رئيس اللجنة التنفيذية

•نائب رئيس مجلس اإلدارة

•عضو مستقل وغير تنفيذي

•نائب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر
•عضو مستقل وغير تنفيذي

•المؤهالت العلمية :عضو مساعد في معهد المحاسبة القانونية في بريطانية وويلز

•انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  6فبراير  2011لغاية  13يونيو 2020

•الخبرة :أكثر من  37عام في القطاع المصرفي

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

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

حوكمــة الشـركــات

•انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  14يونيو 2020

•الخبرة :أكثر من  5أعوام في القطاع المصرفي وأكثر من  18عام في مجال االستشارات

العضوية

اسم الشركة

البلد

عضو مجلس إدارة

جمعية مصارف البحرين

البحرين

الشريك وعضو مجلس اإلدارة

شركة كي إم إتش للحلول اإلدارية

البحرين

•عضو مجلس اإلدارة
•نائب رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة
•عضو مستقل وغير تنفيذي
•انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في  14يونيو 2020
•المؤهالت العلمية :ماجستير في إدارة األعمال من جامعة برونيل – المملكة المتحدة
•الخبرة :أكثر من  35عام في القطاع المصرفي
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

العضوية

اسم الشركة

البلد

عضو مجلس اإلدارة

شركة ستراتم

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

بنك البحرين للتنمية

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

شركة مطاحن الدقيق

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

بارك بليس

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

فياكالود

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

بنك البحرين اإلسالمي

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

جيود ادفايزرز

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

الجامعة األمريكية في البحرين

البحرين

عضو مجلس اإلدارة

المدرسة األمريكية في البحرين

البحرين

البيانات المالية

صالح حسن حسين

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

رنا إبراهيم فقيهي

العضوية

اسم الشركة

البلد

عضو مجلس اإلدارة

مجموعة سوليدرتي القابضة

البحرين

•عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

مجموعة الحاج حسن

البحرين

•نائب رئيس اللجنة التنفيذية

رئيس لجنة التدقيق

شركة المجدوعي القابضة

السعودية

•عضو مستقل وغير تنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

شركة السويدي القابضة

السعودية

•انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في  6فبراير  2011لغاية  13يونيو 2020

رئيس لجنة التدقيق

Lakemore Investment

دبي

•المؤهالت العلمية :ماجستير في إدارة األعمال الدولية من المملكة المتحدة
•الخبرة :ما يقارب  18عام في القطاع الحكومي واالقتصادي

نرجس محمد القصير

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

•عضو مجلس اإلدارة
•عضو اللجنة التنفيذية

العضوية

اسم الشركة

البلد

•عضو مستقل وغير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

بنك اإلسكان

البحرين

•انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في  14يونيو 2020
•المؤهالت العلمية :بكالوريوس اإلدارة والتسويق من جامعة البحرين ودبلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة البحرين
•الخبرة :ما يقارب  15عام في االستشارة المالية
عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى
العضوية

اسم الشركة

البلد

عضو مجلس اإلدارة

جمعية حفظ النعمة

البحرين
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اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان وسجل الحضور

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر

مراجعة األعمال

تقرير الحوكمة
(تتمة)

تقرير الحوكمة
(تتمة)

اجتماعات مجلس اإلدارة
تعقد اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة دورية منتظمة حسب ما هو منصوص عليه في النظام األساسي للبورصة وذلك بناءًا على دعوة رئيس
مجلس اإلدارة ،أو استجابة لطلب اثنين من األعضاء.

أعضاء مجلس إدارة بورصة البحرين

على يوسف فردان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

حسان أمين جرار

عضو مجلس اإلدارة

عبد الرحمن حامد الزياني

عضو مجلس اإلدارة

دينا إبراهيم األنصاري

عضو مجلس اإلدارة

ياسر عبدالجليل الشريفي

عضو مجلس اإلدارة

 16مارس
2020

 18مايو
2020

 2يوليو
2020

 1أكتوبر
2020

 13ديسمبر
2020

ياسر عبدالجليل الشريفي

نائب رئيس اللجنة

دينا إبراهيم األنصاري #

عضو اللجنة

مروان خالد طبارة @

نائب رئيس اللجنة

--

---

--

الحضور الفعلي
تمت المشاركة عن بعد
 #اعتبارًا من  14يونيو 2020
@ األعضاء المشاركون حتى تاريخ  13يونيو .2020

--

البيانات المالية

عبدالكريم أحمد بوجيري

رئيس مجلس اإلدارة

)(1/2020

)(2/2020

)(3/2020

)(4/2020

)(5/2020

حسان أمين جرار

رئيس اللجنة

 12فبراير
2020

 22أبريل
2020

 11أغسطس
2020

 10نوفمبر
2020

حوكمــة الشـركــات

خالل العام  2020تم 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.

أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

(1/2020) 65

(2/2020) 66

(3/2020) 67

(4/2020) 68

اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت

صالح حسن حسين #

عضو مجلس اإلدارة

--

--

ماثيو جون ديكن #

عضو مجلس اإلدارة

--

--

نرجس محمد القصير #

عضو مجلس اإلدارة

--

--

أعضاء لجنة الرشيح والمكافآت

مروان خالد طبارة @

نائب رئيس مجلس اإلدارة

--

--

--

رنا إبراهيم فقيهي @

عضو مجلس اإلدارة

--

--

--

الحضور الفعلي

عبدالكريم أحمد بوجيري

رئيس اللجنة

صالح حسن حسين #

نائب رئيس اللجنة

عبدالرحمن حامد الزياني

عضو اللجنة

دينا إبراهيم األنصاري @

عضو اللجنة

)(1/2020

)(2/2020

)(3/2020

)(4/2020

 26فبراير
2020

 5مايو
2020

 21سبتمبر
2020

 16نوفمبر
2020

--

---

--

الحضور الفعلي
تمت المشاركة عن بعد

تمت المشاركة عن بعد

 #اعتبارًا من  14يونيو 2020

 #اعتبارا من  14يونيو 2020

@ األعضاء المشاركون حتى تاريخ  13يونيو .2020

@ األعضاء المشاركون حتى تاريخ  13يونيو .2020

مدققي الحسابات

اجتماعات اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة التنفيذية
علي يوسف فردان

رئيس اللجنة

)(1/2020

)(2/2020

)(3/2020

)(4/2020

 25فبراير
2020

 11مايو
2020

 23سبتمبر
2020

 23نوفمبر
2020

ماثيو جون ديكن #

نائب رئيس اللجنة

--

--

نرجس محمد القصير #

عضو اللجنة

--

--

رنا إبراهيم فقيهي @

نائب رئيس اللجنة

--

--

دينا إبراهيم األنصاري @

عضو اللجنة

--

--

عين المساهم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة شركة ديلويت آند توش كمدقق خارجي لحسابات البورصة للعام .2020

تطبيق مبدأ االلتزام أو التوضيح:
تم االلتزام بجميع مبادئ الحوكمة وال يوجد ما يلزم للتوضيح.

الحضور الفعلي
تمت المشاركة عن بعد
 #اعتبارًا من  14يونيو 2020
@ األعضاء المشاركون حتى تاريخ  13يونيو .2020
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البيانات المالية

البيانات المالية الموحدة
وتقرير مدقق الحسابات المستقل

إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب )ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

اﻟـــﺮأي
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب )ﻣﻘﻔﻠﺔ( »اﻟﺒﻮرﺻﺔ« واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻌﴼ »ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ«( واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2020وﺑﻴﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪ ،وﺑﻴﺎن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻳﻀﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.

أﺳﺎس اﻟـــــﺮأي

المحتويات
تقرير مدقق الحسابات المستقل 83..................................

ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺪﻗﻴﻘﻨﺎ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ .إن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة »ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮل
ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة« ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ .ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ »ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك
ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ« وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﻗﻴﻘﻨﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ .ﻫﺬا ،وﻗﺪ اﻟﺘﺰﻣﻨﺎ
ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﴼ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت .ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﺑﻴّﻨﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻮﻓﺮ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺮأﻳﻨﺎ.

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد 86......

إن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻫﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ،اﻟﺬي ﻧﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت .إن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮﻟﻬﺎ.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 87.....................
بيان التدفقات النقدية الموحد88......................................
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة89........................

إن رأﻳﻨﺎ ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻻ ﻳﺘﻨﺎول اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻻ ﻧﻌﺒﺮ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ أو اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺗﺪﻗﻴﻘﻨﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳًﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة أو اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻨﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﺢ
أﺧﻄﺎء ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ
ً
إذا اﺳﺘﻨﺘﺠﻨﺎ وﺟﻮد أي أﺧﻄﺎء ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ذﻟﻚ ،اﺳﺘﻨﺎدً ا إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬه
ﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺎ ُﻧ ِ

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻹدارة واﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆول ﻋﻦ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ
وﺿﻊ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺿﺮورﻳﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎل أو ﺧﻄﺄ.
ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة إن ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة واﻹﻓﺼﺎح ﻣﺘﻰ ﻛﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ،ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮارﻳـــﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒــــﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳـــــﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻮي اﻹدارة ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو وﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ،أو
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺪﻳﻞ واﻗﻌﻲ إﻻ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
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البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

بيان المركز المالي الموحد 85............................................

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﺧﺮى

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

ﻓﻲ رأﻳﻨﺎ ،إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2020وأداﺋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

Key Achievements

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ

إﻟﻰ اﻟﺴﺎدة رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة و أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

www.bahrainbourse.com

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب )ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

إن ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺌﺔ
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،وﻻ ﻳﻀﻤﻦ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻲ
ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎل أو ﻋﻦ ﺧﻄﺄ ،وإﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ رأﻳﻨﺎ .ان اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮى
ٍ
داﺋﻤﺎ أي ﺧﻄﺄ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮده .وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎل أو ﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺗﻤﺖ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺳﻮف ﺗﻜﺸﻒ
ً
ّ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي أو ُﻣ ّ
ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ً
اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
أﺛﺎث وﻣﻌﺪات
ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
• اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻹدارة ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ،
ً
ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪاث أو ﻇـــﺮوف ﻗﺪ ﺗﺜﻴﺮ ﺷﻜﻮﻛﴼ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺣﻮل ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار .وﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻮﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻴﻘﻦ ،ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻔﺖ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،أو ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ رأﻳﻨﺎ .ﻫﺬا وﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻧﺎ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻷﺣﺪاث أو اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﺎم
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ( /أرﺑﺎح ﻣﺴﺘﺒﻘﺎة
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

• اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ إﺟﺮاءات ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻐﺮض إﺑﺪاء رأي
ﺣﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
• ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة.

• ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻫﻴﻜﻠﻬﺎ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت ،وﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﺣﺪاث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎدل.
• اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻐﺮض إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﺣﻮل
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻧﺤﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹﺷﺮاف وأداء أﻋﻤﺎل ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺣﺼﺮاَ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ رأﻳﻨﺎ ﻫﺬا.
ﻧﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻣﻮر أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﺑﻨﻄﺎق وﺗﻮﻗﻴﺖ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻬﺎﻣﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أي ﺧﻠﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﻗﻴﻘﻨﺎ.
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى
وﻓﻘﴼ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ) 2001واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼﺣﻘﺔ( وﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي )اﻟﻤﺠﻠﺪ
اﻟﺴﺎدس( ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻔﻴﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ رأﻳﻨﺎﻫﺎ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﺪﻗﻴﻘﻨﺎ.
• ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺴﺠﻼت ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وإن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﻬﺎ.
• ﻟﻢ ﻳﻠﻔﺖ اﻧﺘﺒﺎﻫﻨﺎ أي ﺷﻲء ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ أي ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﺴﻨﺔ ) 2001واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﻼﺣﻘﺔ( وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  64ﻟﺴﻨﺔ ) 2006ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( وﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺮﻛﺰي )اﻟﻤﺠﻠﺪ  (6وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي أو ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ أو
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ .2020
ً
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻃﻠﺒﺎﺗﻨﺎ.
• ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮات وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

7
8
9
10

29٫166٫924
472٫880
76٫847
6٫609٫891
36٫326٫542
37٫767٫988

177٫390
65٫070
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6٫051٫276
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اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

15
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ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ أﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

16
2-6
17

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎرج اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
وداﺋﻊ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ
ﺳﻨﺪ ﺿﻤﺎن

26

2٫000٫000
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)(287٫832
4٫113٫243

9٫269
214٫043
223٫312

2٫000٫000
2٫000٫000
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300٫144
4٫701٫219

6٫761
467٫437
474٫198

10٫066
272٫089
173٫454
32٫975٫824
33٫431٫433
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37٫767٫988

55٫197
247٫717
75٫806
497٫139
875٫859
1٫350٫057
6٫051٫276

764٫098
871٫793
372٫008

1٫367٫297
-

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17ﻣﺎرس  2021وﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ:

دﻳﻠﻮﻳﺖ أﻧﺪ ﺗﻮش – اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ 157 -
اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ – ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
 22ﻣﺎرس 2021

اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻮﺟﻴﺮي
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮدان
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺧﻠﻴﻔﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

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

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات

5
1-6
7

980٫046
461٫400
1٫441٫446

948٫114
696٫529
1٫000٫000
2٫644٫643

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻤﺎرس اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻚ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻃﻮال ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ .ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮم
أﻳﻀﴼ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

إﻳﻀﺎﺣﺎت

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺣﻮل ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪ

ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

1-16

1٫680٫806

1٫689٫457

اﻹﻳﺪاع وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹﻳﺪاع اﻟﻤﺮﻛﺰي

141٫508

143٫400

دﺧﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺪاول

136٫173

131٫057

ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ذﻛﻲ

34٫167

75٫083

ﺣﺰﻣﺔ إﻋﻼﻧﻴﺔ

43٫296

62٫000

رﻋﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺪي اﻟﺘﺪاول اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ودﺧﻞ اﻟﻘﺎﻋﺔ

31٫119

52٫050

دﺧﻞ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻹﻧﺪﻣﺎج

98٫000

-

156٫355

160٫628

2٫635٫027

3٫120٫239

19

اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﺠﻤﻮع اﻹﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020

2,000,000

2,000,000

401,075

300,144

4,701,219

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

-

-

-

)(587,976

)(587,976

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

2,000,000

2,000,000

401,075

)(287,832

4,113,243

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019

2,000,000

2,000,000

401,075

798,537

5,199,612

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

-

-

-

)(498,393

)(498,393

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

2,000,000

2,000,000

401,075

300,144

4,701,219

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

ﻋﻤﻮﻻت

18

313٫603

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺮد ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت

11

-

418٫520
388٫044

رأس
اﻟﻤﺎل
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻋﺎم
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

)ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ(/
أرﺑﺎح ﻣﺪورة
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
رواﺗﺐ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

20

)(2٫055٫364

))1٫827٫120

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وإدارﻳﺔ

21

)(971٫135

))1٫107٫719

اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات

5

)(239٫975

))427٫133

إﻃﻔﺎء ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات

1-6

)(257٫875

))252٫195

ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻹﻳﺠﺎر

1-6

)(34٫815

))47٫229

ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

11

-

))66٫900

أﺗﻌﺎب ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

11

)(62٫050

))53٫900

إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

)(3٫621٫214

))3٫782٫196

ﺧﺴﺎرة ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

)(986٫187

))661٫957

358٫793

166٫426

45٫120

-

ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

9

)(23٫081

))2٫838

ﻋﻜﺲ ) /ﻣﺨﺼﺺ( ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

10

17٫379

))24

)(587٫976

))498٫393

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

-

-

ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ

)(587٫976

))498٫393

22

إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ

واﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  17ﻣﺎرس  2021وﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ:

اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﻮﺟﻴﺮي
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮدان
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
86

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ السنوي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -التقرير
ﺑﻮرﺻﺔ البحرين
بورصة
اﻟﺴﻨﻮي 2020

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

إﻳﻀﺎﺣﺎت

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

اﻹﻳﺮادات
رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

www.bahrainbourse.com

اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آل ﺧﻠﻴﻔﻪ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ السنوي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -التقرير
ﺑﻮرﺻﺔ البحرين
بورصة
اﻟﺴﻨﻮي 2020

87

ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

1-6
1-6
9
10

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﺷﺮاء أﺛﺎث وﻣﻌﺪات
ﺷﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ
ﺣﺼﻴﻠﺔ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ(  /اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

5
23
10

2,508
239,975
257,875

1,818
427,133
252,195

34,815

47,229

23,081
)(17,379
108
)(358,793
)(405,786

2,838
24
)(166,426
66,418

)(105,141
)(34,858
)(45,131
97,648
32,478,685
31,985,417
)(34,815
31,950,602

)(8,210
15,574
)(39,769
45,933
134,383
214,329
)(47,229
167,100

)(272,345
)(28,166,924
769,039
168,444
330
)(27,501,456

)(97,824
589,638
183,591
675,405

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ:
إﻋﻔﺎء رﺳﻮم اﻹﻳﺠﺎر

1-6

10

2-6

)(251,768
)(251,768

)(233,570
)(233,570

4,197,378
1,729,044
5,926,422

608,935
1,120,109
1,729,044

15,338

-

ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2016ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( )»اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ«( ﺑﺮﻗﻢ ﺳﺠﻞ ﺗﺠﺎري  .1-105050إن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ
واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ .ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ  17ﻳﻮﻟﻴﻮ  .2017ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ وﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻌﴼ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ وﺻﻨﺪوق ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﺗﺄﺳﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ »أﻣﺎﻧﺎت« ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة رﻗﻢ  3/2020ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27أﺑﺮﻳﻞ  2020وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
رﻗﻢ  2-48 / 2020ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ وإدارة ﺗﻮزﻳﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ.
ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوﻗﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ وﺻﻨﺪوق ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﺳﻨﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻹدارة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ.

 .2اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) (IFRSsاﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ:
 1-2اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  16ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر واﻟﺬي ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2020وﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ إﻋﻔﺎءات اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  19ﻣﻊ
اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ً
ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر:
أ .اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻋﺘﺒﺎرات اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ أو أﻗﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎرات اﻹﻳﺠﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
ب .ﻳﺆﺛﺮ أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ .2021
ت .ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم اﻹﻳﺠﺎر اﻷﺧﺮى.
ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﺛﺒﺎت ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻛﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻔﺘﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ 15٫338
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ إﻋﻔﺎءات اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي
إﻋﻔﺎءات إﻳﺠﺎر ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  19ﻗﺒﻞ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .2020
 2-2اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ
ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  .2020ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﻔﺴﻴﺮات أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻹﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﻴﺎري ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9واﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  :7إن ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺪل ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮط ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﺪم
ً
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺘﺤﻮط ﻟﻬﺎ أو أدوات اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻴﺎري.
• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﻹﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 14 ،6 ،3 ،2
وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ رﻗﻢ  ،38 ،37 ،34 ،8 ،1وﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ رﻗﻢ  22 ،20 ،19 ،12واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ رﻗﻢ .32

اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى
)اﻟﺰﻳﺎدة(  /اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ
اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

)(587,976

)(498,393

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ش.م.ب) .ﻣﻘﻔﻠﺔ( )»اﻟﺒﻮرﺻﺔ«( ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ 76907-1
ﺗﺎرﻳﺦ  13دﻳﺴﻤﺒﺮ  2010اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  60ﻟﻌﺎم  2010ﻟﺘﺤﻞ ﻣﻜﺎن ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻸوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم  .1987إن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي )»اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي«( ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻮاﺋﺢ وإﺷﺮاف
ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ أﺳﻮاق اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷوراق واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻓﻜﺮي وﻣﺮﻛﺰ أﻋﻤﺎل ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮق رأس اﻟﻤﺎل.

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

إﻃﻔﺎء ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺼﺮوف اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻹﻳﺠﺎر
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻋﻜﺲ ) /ﻣﺨﺼﺺ( ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات
إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ

15
5

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

 .1ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

إﻳﻀﺎﺣﺎت
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺧﺴﺎرة اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﺒﻨﻮد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
ﺑﻨﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ – اﻟﺮﺳﻮم
اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

www.bahrainbourse.com

 .2إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ) (IFRSsاﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

 .3اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  3ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة »اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري« :ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أن اﻷﻋﻤﺎل ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت،
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺻﻮل أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎت ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻷن ﺗﺼﺒﺢ أﻋﻤﺎ ً
ﻻ .إذ أﻧﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻐﺮض،
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﺧ ً
ﻼ وآﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻳﺴﻬﻤﺎن ﻣﻌﴼ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج
ﻣﺨﺮﺟﺎت .ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال أي ﻣﺪﺧﻼت أو آﻟﻴﺎت ﻣﻔﻘﻮدة واﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أم ﻻ .ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺮﻛﻴﺰ اﺧﺘﻴﺎري ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺴﻂ ﻟﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ أﻋﻤﺎ ً
ﻻ .اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻻﺧﺘﻴﺎري ،ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻋﻤﺎ ً
ﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ أﺻﻞ ﻓﺮدي ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺪ.

ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻗﺎﻣﺖ اﻹدارة ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻲ ﻣﻘﺘﻨﻌﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤﻮارد ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻤﻨﻈﻮر .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺄي ﺷﻜﻮك ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻛﻤﻨﺸﺄة ﻣﺴﺘﻤﺮة .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻳﺴﺘﻤﺮ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ.
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﺒﻴﻨﺔ أدﻧﺎه.
أﺳﺎس اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم(.
ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ ؛ وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻳﺘﻢ إدراج إﻳﺮادات وﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺣﻴﺎزﺗﻬﺎ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻴﺎزة وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻔﺮغ .ﻳﺘﻢ
ﺗﺨﺼﻴﺺ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻓﻲ رﺻﻴﺪ
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮة.
ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺘﻤﺎﺷﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة واﻹﻳﺮادات واﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ.

ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
إﺻﺪارﻫﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ:

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

• اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  17ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ )اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .(2023

أﺛﺎث وﻣﻌﺪات

• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  10اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  28اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺰﻣﻴﻠﺔ و اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ )ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﺤﺪد(.

ﺗﺪرج اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﴼ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ،إن وﺟﺪت.
اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ.
ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﻐﺮض اﻃﻔﺎء ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻋﻤﺎرﻫﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ّ

• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ  1ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ )اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .(2023

اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
إن اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ّ

• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  3إﻧﺪﻣﺎج اﻷﻋﻤﺎل  -ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرة »اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري« )اﻋﺘﺒﺎرًا ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .(2022
• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ  16اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت واﻟﻤﻌﺪات ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام )اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .(2022
• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  37اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ،اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ
 -ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ )اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .(2022

ﺗﺠﻬﻴﺰات
أﺛﺎث وﻣﻌﺪات
اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
ﻣﺮﻛﺒﺎت

 15ﺳﻨﺔ
 10 - 5ﺳﻨﻮات
 5ﺳﻨﻮات
 5ﺳﻨﻮات

• اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  :2020–2018ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  1ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة )اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،(2022اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9اﻷدوات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،(2022اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  16ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر )ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎن ﻣﺤﺪد( ،ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ 41
اﻟﺰراﻋﺔ )اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .(2022

اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ

• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻹﺻﻼح ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﻴﺎري – اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ) 2ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9و 7و  4و  16وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ
رﻗﻢ (39؛ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻓﺼﺎﺣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ إﺻﻼح ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻌﺮوض ﺑﻴﻦ
اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ .(2021

ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﺑﻴﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﻬﺎ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﺤﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أي دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺧﺴﺎرة
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬه اﻷﺻﻮل .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺪﻟﻴﻞ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻘﺪر اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداده ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻘﺪار ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ )إن وﺟﺪت(.

ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

إن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺮدادﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﴼ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،أﻳﻬﻤﺎ أﻋﻠﻰ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﻳﺘﻢ
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺪرة إﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ّ
ّ
ﻟﻸﻣﻮال واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻪ.

 .3اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻃﺒﻘﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻟﻌﺎم ) 2001واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
اﻟﻼﺣﻘﺔ( وﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  64ﻟﻌﺎم ) 2006ﺑﺼﻴﻐﺘﻪ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ( ،و اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻣﻦ )ﻣﺠﻠﺪ (6
وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي واﻟﻠﻮاﺋﺢ )ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وارد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺪ  6ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺼﺮف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي(.

إن اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ أو اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﻣﻦ اﻷﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺤﺼﻼت اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد وﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻪ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﻟﻪ .ﻳﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺨﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻢ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻﺣﻘﴼ ،ﻳﺘﻢ زﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻘﻴﻤﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﺮدة ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد إﻟﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ّ
ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄي ﺧﺴﺎرة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
أو اﻟﺨﺴﺎرة.

ﺗﻢ إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ .ﺗﻢ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
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البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 3-2اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﺻﺪارﻫﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺑﻌﺪ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

• ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  1وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  8ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ :ﺗﻬﺪف اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻓﻬﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ
اﻟﻮارد ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ،1وﻻ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻗﺪ ُأﺿﻴﻒ
ﻣﻔﻬﻮم »ﺗﺸﻮﻳﺶ« اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺎدﻳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪ .ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻣﻦ
»ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ« إﻟﻰ »ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل« .ﺗﻢ اﺳﺘﺒﺪال ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  8ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  .1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﺧﺮى وإﻃﺎر اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺎدﻳﺔ أو ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﻟﻤﺎدﻳﺔ« ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺗﺴﺎق.

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
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إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

 .3اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

 .3اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ )(FVOCI

ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻃﺮﻓﴼ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻷدوات.

أدوات اﻟﺪﻳﻦ :ﺗﻘﺎس أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﻫﺪﻓﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ وﺑﻴﻊ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻔﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد أداة دﻳﻦ ﻣﻘﺎﺳﺔ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق
ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﻳﻌﺎد ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺮﺑﺢ  /اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ :ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ 32
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :اﻟﻌﺮض ،وﻻ ﻳﺘﺤﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻌﺮض اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻜﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺣﺪة .ﻻ ﻳﺘﻢ أﺑﺪﴽ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ أرﺑﺎح وﺧﺴﺎﺋﺮ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻫﺬه
إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ،وﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ .ﺗﺤﺘﺴﺐ أﻧﺼﺒﺔ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ
وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ اﺳﺘﺮداد ﻟﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ .ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷرﺑﺎح
واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺘﺒﻘﺎة.

• ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أواﻟﺨﺴﺎرة ).(FVTPL

ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﻳﺘﻀﻤﻦ ذﻟﻚ ً
أﻳﻀﺎ أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف وﻗﻴﺎس ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وإﻳﺮادات أﻧﺼﺒﺔ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﺸﺮوط اﻟﻌﻘﺪ أو ﻋﻨﺪ
ﺛﺒﻮت اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ.

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻹدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻬﺬه
اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل:
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ إدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ
ﻟﻜﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ .أي إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺣﺼﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻌﴼ .إذا ﻟﻢ ﻳﻨﻄﺒﻖ أي ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ )ﻣﺜ ً
ﻼ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة( ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل »ﻟﻠﺒﻴﻊ« .ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل إﻟﻰ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل دون اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت »اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷﺳﻮأ« أو »ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﻬﺎد«.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺪﻳﺪات ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮد واﻟﻔﺎﺋﺪة ) .(SPPIﻷﻏﺮاض
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺗﻌﺮف اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد .ﻻ ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﺴﺮي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺑﺄﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻣﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺮرة.

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ) (ECLﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﻳﻦ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺎرف ،ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﻮد وﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎن
اﻟﻤﺎﻟﻲ .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻟﻸدوات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
إن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺨﺼﻮم ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ .ﺗﺘﻤﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة  12ﺷﻬﺮ )اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  12ﺷﻬﺮ( أو ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻤﺪة
اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام )اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺪة اﻻﻟﺘﺰام( .ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﻌﺜﺮ .ﺗﺤﺪد
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﻃﻔﺎء .ﺗﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ .ﻳﻤﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻟﻤﺸﺮوﻃﺔ ﺑﻮﻗﻮع ﺣﺪ ﺗﻌﺜﺮ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻮال.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻟﻤﺪى وﻗﻮع زﻳﺎدة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻸداة ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ وﻗﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﻮد وذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ

ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎل ﻫﺪﻓﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ واﻟﺬي ﻟﻪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.

ﺗﺴﺘﺪرك اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺒﺴﻂ.

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﻮد واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻛﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.

اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى
ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ) (ECLﻟﻠﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﺎم.
ﺑﻨﺎء
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺜﻼث ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﱠ
ﺗﺮﺣﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﻼث ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ .ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﺟﻮﻫﺮي ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ
اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﺰء اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أﺣﺪاث اﻟﺘﺨﻠﻒ
ﺿﻤﻦ  12ﺷﻬﺮﴽ .ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺣﺪث أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
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البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

• ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ))FVOCI

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة )(FVTPL

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﺣﻘﴼ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،زاﺋﺪﴽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء
أو إﺻﺪار اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .إن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﻮد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ
أواﻟﺨﺴﺎرة ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
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إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

 .3اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

 .3اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن:

ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﺬ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﺗﻘﺎرن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺣﺪوث ﺗﺨﻠﻒ
ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،اﺳﺘﻨﺎدً ا إﻟﻰ ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻟﻸداة ووﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﻟﻔﺘﺮة
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻷداة ﻷول ﻣﺮة .ﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة دون ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﺟﻬﺪ ﻻ ﻣﺒﺮر ﻟﻪ.

ﺗﺴﺘﺪرك اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻓﻘﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ .وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ آﺧﺮ راﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ .اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂت ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻳﺤﺼﻞ »اﻟﺘﺪﻧﻲ« ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﴼ ﻋﻨﺪ وﻗﻮع ﺣﺪث أو أﻛﺜﺮ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﻴﻦ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺴﺒﺔ رواﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .وﺗﻘﺘﺼﺮ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ.
اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺤﺪث ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻣﻌﻪ أن
ﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺪاد ﻫﺬا اﻟﻤﻄﻠﻮب ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮق ﻓﻴﻪ ﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﻠﻮب .ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ
وﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﺘﻌﻜﺲ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

• إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺪث اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ أو اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ،

اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات

• ﻣﻨﺢ ﻣﻘﺮض )أو ﻣﻘﺮﺿﻲ( اﻟﻤﻘﺘﺮض ،ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ،ﺗﻨﺎز ً
ﻻ ﻟﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮه اﻟﻤﻘﺮض ﺧﻼﻓﴼ ﻟﺬﻟﻚ،

ﺗﺘﺄﻟﻒ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻹﻳﺮادات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ورﺳﻮم اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت وإﻳﺮادات اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺧﺮى.

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

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ .ﺗﻌﺘﺮف
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻹﻳﺮادات ً
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء.

• اﺧﺘﻔﺎء ﺳﻮق ﻧﺸﻂ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮد ؛ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻛﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ ﻃﺮف آﺧﺮ .وإذا ﻟﻢ ﺗﻘﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد أو اﺣﺘﻔﻈﺖ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﺰاﻳﺎ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي واﺳﺘﻤﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺤﻮﻟﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺤﺼﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد وأي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺼﺎﺣﺐ
ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺪادﻫﺎ .إذا اﺣﺘﻔﻈﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻮل ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮد
اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻗﺘﺮاض ﻣﻀﻤﻮن ﻟﻠﻌﺎﺋﺪات اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ.

ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات ﻣﻦ رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺮاد ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻛﺬﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ.
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺈﻳﺮاد ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﻳﺮادات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ .ﺗﺴﺘﺪرك اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆدي
اﻟﻌﻤﻴﻞ أو ً
ﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻻﻟﺘﺰام اﻷداء ،ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
إﻳﺠﺎر ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأدوات ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻛﺪﻳﻮن أو ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ وﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ،وﺗﺼﻨﻒ ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻷﺧﺮى ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ.

ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ أدوات اﻟﺪﻳﻦ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ إﻣﺎ ﻛﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي.

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺨﻼف  (1اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻛﺠﺰء ﻣﻦ دﻣﺞ اﻷﻋﻤﺎل (2 ،اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻟﻐﺮض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة ،أو  (3اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻨﺪ اﻻﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ.
اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻠﻐﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ أو اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ .ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮب اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻠﻐﻲ وﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع واﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ دﻓﻌﺎت اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر ،إﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﺳﺎس ﻧﻈﺎﻣﻲ آﺧﺮ
أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴ ً
ﻼ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﻠﻜﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ .وﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹﻳﺠﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﻛﻤﺼﺮوف اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺒﺪ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﻓﻘﴼ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﺘﻮارﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت .ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﻓﻘﴼ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﻔﺮوﻗﺎت اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ.

ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إﻟﺘﺰاﻣﺎت وأﺻﻮل ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻣﻠﺰم ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﺘﺰم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ أو ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﺻﻮل وﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ
وﻗﺖ واﺣﺪ.

ﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﴽ .ﻻ ﻳﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮد اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻴﻬﺎ.
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البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺸﻤﻞ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻧﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻛﻤﺨﺼﺺ ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وأوﺟﻪ
ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮب.

• ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض،

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﴼ:

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻟﻲ ذات ﻣﺨﺎﻃﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺟﻮد ذات ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد.

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

www.bahrainbourse.com

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

 .3اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

 .4اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

 2-4اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ

 1-2-4ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر أو ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻳﺠﺎر .ﺗﻌﺘﺮف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻸﺻﻮل
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ) 12ﺷﻬﺮاَ
أو اﻗﻞ( وﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻛﻨﻔﻘﺎت ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻗﺴﺎط ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻹﻳﺠﺎر.

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺨﻄﺮ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﺗﺴﺘﺨﺪم
أﺣﻜﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻻﺣﺘﺴﺎب اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ ،اﺳﺘﻨﺎدً ا إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺮﻳﺮ .ﻳﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ أﻋﻼه وإﻳﻀﺎح .7

ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ ،ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎر إن وﺟﺪ ،أو ﺳﻌﺮ اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.

 2-2-4اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺛﺎث واﻟﻤﻌﺪات

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

• دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻌﻴﻦ،
• ﻗﻴﻤﺔ ﺧﻴﺎر اﻟﺸﺮاء إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ،ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺨﻴﺎر ﻫﺬا،

 .5أﺛﺎث وﻣﻌﺪات
ﺗﺠﻬﻴﺰات
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019

• اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻳﻠﺤﻆ ﺧﻴﺎر إﻧﻬﺎء اﻹﻳﺠﺎر.

إﺿﺎﻓﺎت

ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر )ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ( ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻹﻳﺠﺎر وﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﺛﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻳﺠﺎر.

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻸﺻﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻀﺎﻓ َﺎ إﻟﻴﻬﺎ أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ .ﻓﻲ ﺗﻮارﻳﺦ
ﻻﺣﻘﺔ ﻟﻼﻋﺘﺮاف اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ،ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎس ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻸﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼ َﺎ اﻹﻃﻔﺎء اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ )ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻸﺻﻞ إﻳﻬﻤﺎ
اﻗﻞ( و اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪراك ﻷﻳﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﻔﻜﻴﻚ وإزاﻟﺔ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ أو إﻋﺎدة اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺻﻞ.

إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو ﻟﻐﺮض ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻮري ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪون ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ ﻳﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ.

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019

ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ إﻳﻀﺎح  ،3ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺨﺬ اﻹدارة أﺣﻜﺎم وﺗﻘﺪﻳﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻟﻸﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى .ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ذات ﻋﻼﻗﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات.
ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ .ﺗﺪرج اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻘﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪرج ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﻓﺘﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﺘﺮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
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اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺳﺘﻬﻼك

 .4اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻛﺪة

أﺛﺎث وﻣﻌﺪات
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻣﺮﻛﺒﺎت
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

• اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺿﻤﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ،

ﺗﻘﻮم إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات .ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮي.

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺳﺘﻬﻼك
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻌﺎدات
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ:
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019
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 1-4اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺒﻴّﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻳﻀﺎح رﻗﻢ  ،3وﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻹدارة إﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ السنوي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -التقرير
ﺑﻮرﺻﺔ البحرين
بورصة
اﻟﺴﻨﻮي 2020

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

• ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺠﺎر ﻧﺎﻗﺺ أﻳﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺄﺟﻴﺮﻳﺔ،

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ دﻓﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎس اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﺒﻖ:

مراجعة األعمال
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 .6ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

 .7ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺴﺘﺄﺟﺮ.
 1-6ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺆﺟﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺪة  5ﺳﻨﻮات.

أﻋﺒﺎء اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر

ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر  271.245دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) 280,799 :2019دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ و  29,940دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) 29,940 :2019دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ أﻣﻮاج اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﻳﺠﺎر ﻗﺼﻴﺮ
اﻷﺟﻞ .ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أي ﻣﻦ ﻋﻘﻮد إﻳﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط دﻓﻊ إﻳﺠﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮة.
 2-6ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻹﻳﺠﺎر

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ
اﻹﺿﺎﻓﺎت  /اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت
ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت
إﻋﻔﺎءات اﻹﻳﺠﺎر
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
715,154
22,746
34,815
)(271,245
)(15,338
486,132

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
933,537
15,187
47,229
)(280,799
715,154

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ:

اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺟﺎرﻳﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺟﺎرﻳﺔ

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
272,089
214,043
486,132

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
247,717
467,437
715,154

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ )إﻳﻀﺎح )23

28,166,924
29,166,924

1,000,000

 1-7ﺧﻼل  ،2016ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )اﻹﺻﺪار  (11ﺑﻤﺒﻠﻎ  1ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺘﺮة اﺳﺘﺤﻘﺎق
 5ﺳﻨﻮات وﻓﺎﺋﺪة ﻗﺪرﻫﺎ  %5.875ﺳﻨﻮﻳﺎَ .ﻧﻈﺮاَ ﻟﻜﻮن ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮزن ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺻﻔﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف
ﺑﻤﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

 .8ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﴼ
ﻣﻮﺟﻮدات اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )إﻳﻀﺎح )17
ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
218,801
217,110
25,793
11,176
472,880

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
124,190
40
26,761
25,985
414
177,390

 .9ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ

اﺷﺘﺮاﻛﺎت ورﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
رﺳﻮم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
رﺳﻮم إﻋﻼﻧﺎت وﺳﺠﻞ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
رﺳﻮم ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
أﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
405,311
1,432
7,805
69,885
10,658
14,196
509,287
)(432,440
76,847

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
366,709
4,204
12,401
80,372
6,940
3,803
474,429
)(409,359
65,070

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ داﺋﻤﴼ ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺨﺴﺎرة اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة .ﻳﺘﻢ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﺗﺸﻄﺐ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎدة وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل واﻗﻌﻲ ﻟﻠﺴﺪاد.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر:

ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
 1إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات
ﻧﺎﻗﺺ :ﻓﻮاﺋﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ

98

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ السنوي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -التقرير
ﺑﻮرﺻﺔ البحرين
بورصة
اﻟﺴﻨﻮي 2020

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
293,277
219,959
513,236
)(27,104
486,132

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
281,999
493,498
775,497
)(60,343
715,154

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ السنوي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -التقرير
ﺑﻮرﺻﺔ البحرين
بورصة
اﻟﺴﻨﻮي 2020
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البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ :2020
2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
)(257,875
)(34,815

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
)(252,195
)(47,229

ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )إﻳﻀﺎح )1-7

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
1,000,000

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
1,000,000

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
933,537
)(252,195
15,187
696,529
)(257,875
22,746
461,400

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻹﺿﺎﻓﺎت  /اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻹﺿﺎﻓﺎت  /اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

www.bahrainbourse.com

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

 .9ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

 .10ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ .ﺣﻴﺚ أن ﺧﺒﺮة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ أﻧﻤﺎط ﺧﺴﺎرة ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻮداﺋﻊ اﻵﺟﻠﺔ ﻵﺟﺎل ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ  3أﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ.

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

%9.29
%17.79
%29.42
%47.25
%47.25
%47.25

2,924
644
3,438
4,873
6,663
11,122
29,664

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺜﺮة
< ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

379,695

%100

509,287

379,695

379,695

432,440

474, 429

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ:

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2019
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019
اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺜﺮة
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
379,695
379,695
379,695

%100

ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺜﺮة
)ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻤﺎﻋﻲ(
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
26,826
2,838
29,664
23,081
52,745

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
406,521
2,838
409,359
23,081
432,440

 .10ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻧﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ )إﻳﻀﺎح )23
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ )إﻳﻀﺎح )23
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ )اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ و أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ(
)إﻳﻀﺎح )23
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك )اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺷﻬﺮ أو اﻗﻞ(
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك )اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ(
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة
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ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ 9
ﺻﺎﻓﻲ )اﻟﻨﻘﺼﺎن(  /اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
1,143
288,944
253,056
4,465,764
52,759

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
1,413
151,397
213,601
-

34,195
830,561
5,926,422
716,094
6,642,516
)(32,625
6,609,891

1,362,633
1,729,044
1,485,133
3,214,177
))50,004
3,164,173

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
50,004
)(17,379
32,625

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
49,980
24
50,004

 .11ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷﻃﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪ واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ:
أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻮﺟﻴﻪ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻳﺸﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت .ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﺔ .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

379,695
409,359

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019
ﻣﻌﺪل
اﻟﺨﺴﺎرة
اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
%

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة

إن ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  30و  365ﻳﻮم وﺗﺤﻤﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ  %2.26إﻟﻰ  :2019) %3.1ﻣﻦ %2.5
إﻟﻰ  (%4.25ﺳﻨﻮﻳﴼ .إن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ .ﺟﻤﻴﻊ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﺤﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﻴﺔ.

رواﺗﺐ
ﻣﻜﺎﻓﺄة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
أﺗﻌﺎب ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
أﺗﻌﺎب ﺣﻀﻮر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﻳﺐ
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ
أﺗﻌﺎب ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎﺻﺔ
أﺗﻌﺎب ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
398,044
40,700
11,900
9,450
460,094

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
274,098
36,000
34,100
4,800
29,900
37,000
15,000
430,898

اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺮد ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2006ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ .ﺗﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻤﺎدة ) (4ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﺑﻘﺎﻧﻮن ) (4ﻟﺴﻨﺔ  1987اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ إن أي ﺗﺒﺎدل ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ،ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ
 418,500دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2013و  .2014ﺗﻢ اﺳﺘﺮداد ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻗﺪره  418,520دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ﻣﻊ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.

 .12رأس اﻟﻤﺎل
ﻳﺘﻜﻮن رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﻣﻦ  10,000,000ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ .ﻳﺘﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺼﺎدر واﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ
 2,000,000ﺳﻬﻢ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

 .13اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .ﺗﻢ إﻧﺸﺎء اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم وﻓﻖ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎم ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.
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البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

>  30ﻳﻮم
 60 - 31ﻳﻮم
 90 – 61ﻳﻮم
 180 - 91ﻳﻮم
 365 – 181ﻳﻮم
<  365ﻳﻮم

19,201
1,588
4,883
4,298
86,848
12,774
129,592

%9.73
%18.60
%30.29
%47.25
%47.25
%47.25

1,868
295
1,479
2,031
41,036
6,036
52,745

31,476
3,618
11,687
10,314
14,101
23,538
94,734

دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺰﻣﻨﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺜﺮة

 31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺪل
اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﺘﻌﺮض
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
اﻟﺘﻌﺜﺮ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
%

اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺮض
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻌﺜﺮ

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

www.bahrainbourse.com

 .14اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

 .19اﻹﻳﺮادات اﻷﺧﺮى

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ  %10ﻣﻦ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ
اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %50ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺼﺎدر .ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﻘﺮر وﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺴﻨﻮي ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ  %50ﻣﻦ رأس
اﻟﻤﺎل اﻟﺼﺎدر .إن ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

 .15ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
4,943
1,818
6,761

 .16ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻮد

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ )إﻳﻀﺎح )1-16
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
55,197
2,046,160
)(2,091,291
10,066

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
94,966
2,087,920
)(2,127,689
55,197

 1-16ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻪ ﻛﺈﻳﺮاد ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻹﻳﺪاع اﻟﻤﺮﻛﺰي  1,680,806دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ و  110,538دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ) 1,689,457 :2019دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ و  111,031دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ(.

 .20رواﺗﺐ وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

رواﺗﺐ أﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻌﻼوات واﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻷﺧﺮى
ﻣﻜﺎﻓﺄة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺨﻄﻂ اﻻدﺧﺎر
أﺧﺮى

 .17ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ )إﻳﻀﺎح )23
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ )إﻳﻀﺎح )23
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻹﺟﺎزات وﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ
ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )إﻳﻀﺎح )8
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
32,640,579
78,709
86,544
108,858
1,420
59,714
32,975,824

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
241,931
135,720
66,900
40
9,176
43,372
497,139
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ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت – ﻣﺮﻓﺄ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ*
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﻣﻮاد اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻹﻳﺠﺎرات – أﻣﻮاج
اﻻﺳﺘﺸﺎرات ورﺳﻮم اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
أﺧﺮى

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
707,865
97,825
28,201
42,933
29,940
35,919
28,452
971,135

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
828,862
115,033
59,127
33,222
29,940
25,519
16,016
1,107,719

 .22إﻳﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ

ﻳﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب رﺳﻮم اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ،وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ السنوي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -التقرير
ﺑﻮرﺻﺔ البحرين
بورصة
اﻟﺴﻨﻮي 2020

 .21اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ

* ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﺔ إﻋﻔﺎءات اﻹﻳﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  15,338دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ.

 .18ﻋﻤﻮﻻت

ﻋﻤﻮﻻت ﻋﺎدﻳﺔ
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
1,410,372
254,676
249,605
39,964
59,320
41,427
2,055,364

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
1,207,045
219,659
204,441
96,980
49,316
49,679
1,827,120

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
232,498
81,105
313,603

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
311,687
76,357
388,044

إﻳﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
إﻳﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻳﺮادات ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺪوق أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ(

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
88,163
58,911

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
107,676
58,750

211,719
358,793

166,426

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ السنوي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -التقرير
ﺑﻮرﺻﺔ البحرين
بورصة
اﻟﺴﻨﻮي 2020
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البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻠﻐـــﺖ اﻟﺘﺰاﻣـــﺎت اﻷداء ﻏﻴـــﺮ اﻟﻤﺮﺿـــﻲ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼﻧـــﺎت واﻟﺮﺳـــﻮم اﻷﺧـــﺮى اﻟﻤﺴـــﺘﻠﻤﺔ  10,066دﻳﻨـــﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨـــﻲ ﻓـــﻲ  31دﻳﺴـــﻤﺒﺮ 2020
) 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  55,197 :2019دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ(.

ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ
إﻳﺮادات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي
إﻳﺮادات اﻟﺮﻫﻦ
إﻳﺮادات اﻟﺘﺪاول ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
إﻳﺮادات دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
إﻳﺮادات ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ
إﻳﺮادات اﻻﺗﺼﺎل
إذن دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺪاول
رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
إذن دﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎص واﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺷﺮﻳﻂ اﻹﻋﻼن اﻟﺨﺎرﺟﻲ
إﻳﺮادات أﺧﺮى

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
17,290
25,300
7,701
19,800
11,900
5,625
10,502
8,325
6,840
5,400
1,020
36,652
156,355

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
24,792
24,500
19,971
19,650
11,000
11,463
9,600
7,950
6,280
5,450
2,320
17,652
160,628

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
6,761
2,508
9,269

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

www.bahrainbourse.com

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

 .23اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

 .23اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ:

 3-23ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أذون ﺧﺰاﻧﺔ وﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ  26,166,924دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ و  2,000,000دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة  %2.48و  %2.22ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ وﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2021ﻧﻈﺮاَ ﻟﻜﻮن ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮزن ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺻﻔﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺘﺮف ﺑﻤﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
-

34,195
28,166,924
32,719,642

-

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ  354دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
 1-23ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  6أﺷﻬﺮ وﻳﺘﻢ إﻳﺪاع ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ .ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮزﻳﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ )إﻳﻀﺎح .(17
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ :

أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
34,331,935
)(1,691,356
32,640,579

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
-

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو
اﻟﺨﺴﺎرة أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.

ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﺧﺮى
اﻟﻨﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وذﻣﻢ داﺋﻨﺔ أﺧﺮى

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

29,166,924
76,847
242,903
6,609,891
36,096,565

1,000,000
65,070
52,746
3,164,173
4,281,989

486,132
173,454
32,975,824
33,635,410

715,154
75,806
497,099
1,288,059

إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
وﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ( وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
وﺗﺘﺨـﺬ ﺗﺪاﺑﻴـﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳـﺎت ﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ .ﻳﺘﺤﻤـﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴـﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء إﻃﺎر ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻤﺨـﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋـﺔ
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﻘﻴﺴﻬﺎ.

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق

 2-23ﻳﻤﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺧﻼل  6أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻹرﺷﺎدات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ .أي ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ،ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﺧﻼل  6أﺷﻬﺮ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق اﻷرﺑﺎح
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻷرﺑﺎح
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ .ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺼﻨﺪوق اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻨﻔﺼﻞ )إﻳﻀﺎح .(10

إن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق .ﺗﺘﻌﺮض أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ:

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ :

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
82,739
)(4,030
78,709

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
-

ﻳﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ أﻋﻼه ،واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ واﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ )اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ وأرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ(
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ وأرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
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اﻟﺴﻨﻮي 2020

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
4,465,764
52,759
33,841
28,166,924
32,719,288

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة
إن ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
-

ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ وداﺋﻊ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺻﻜﻮك ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺖ.
ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ السنوي
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  -التقرير
ﺑﻮرﺻﺔ البحرين
بورصة
اﻟﺴﻨﻮي 2020

105

البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ )إﻳﻀﺎح  10و )1-23
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ )إﻳﻀﺎح  10و )2-23
أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻮزﻳﻊ )اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ وأرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ(
)إﻳﻀﺎح )10
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة )إﻳﻀﺎح  3-23و )7

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
4,465,764
52,759

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
-

 .24اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ )اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:

التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ )إﻳﻀﺎح  17و )1-23
أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ) إﻳﻀﺎح  17و )2-23

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
32,640,579
78,709
32,719,288

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

www.bahrainbourse.com

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

إﻳﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(

 .24اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

 .24اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت
ّ
ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2020و َ 2019
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت:

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2020

ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ذات ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺻﻔﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ .ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻟﻠﻤﻌﻴﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ رﻗﻢ  9ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  36ﺷﻬﺮًا ﻗﺒﻞ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ  2020واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة .ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﻮل ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ.
ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ً
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
إن ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ،ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻫﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮارﻳﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ.
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  854,660دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ) 1,355,950 :2019دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ( ﻣﻦ ﺑﻨﻮك ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ.
ﻳﻔﺼﻞ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻮارﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي اﻟﻤﺘﺒﻘﻴّﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ .ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺠﺪول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ
ّ
اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ أﻗﺮب ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،إذا وﺟﺪت.
3-1
أﺷﻬﺮ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
2020
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت

66,635
32,949,683
33,016,318

 3أﺷﻬﺮ
إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
205,454
199,595
405,049

214,043
214,043

22,030
5,916,693
15,494,738
242,903
21,676,364

54,817
693,198
13,672,186
14,420,201

-

39,775
1,729,044
52,746
1,821,565

25,295
1,435,129
1,460,424

1,000,000
1,000,000

65,070
3,164,173
1,000,000
52,746
4,281,989

 .25اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻴﻊ اﺣﺪ اﻷﺻﻮل أو اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
486,132
33,149,278
33,635,410

2019
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﻳﺠﺎر
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت

2019
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

76,847
6,609,891
29,166,924
242,903
36,096,565

البيانات المالية
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إﻳﻀﺎح  9ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻄﺒﻖ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

2020
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻘﺪ ووداﺋﻊ ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى

 3أﺷﻬﺮ
إﻟﻰ ﺳﻨﺔ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

اﻟﻤﺠﻤﻮع
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ
حوكمــة الشـركــات
ﺣﻮﻛﻤــﺔ اﻟﺸـﺮﻛــﺎت

ﺗﻮدع أﻣﻮال اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل درﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

3-1
أﺷﻬﺮ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

60,666

187,051

467,437

715,154

263,431
324,097

309,474
496,525

467,437

572,905
1,288,059

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺗﻘﺎرب ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﻈﺮاَ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ.

 .26اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ:

ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ  5ﺳﻨﻮات

2020
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

2019
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

209,150
554,948
764,098

-

 .27ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 -
اﻧﺘﺸﺮت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )ﻛﻮﻓﻴﺪ  (19 -ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .ﺗﺴﺒﺐ )ﻛﻮﻓﻴﺪ  (19 -ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻻ ﻳﺰال ﻣﺪى وﻣﺪة ﻫﺬه اﻵﺛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪ وﻳﻌﺘﻤﺪان ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺪل اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻔﻴﺮوس اﻟﺘﺎﺟﻲ وﻣﺪى وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻮاء اﻟﻤﺘﺨﺬة.
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ،ﻋﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ اﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دﺧﻞ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﺬي اﻧﺨﻔﺾ إﻟﻰ  313,603دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ
دﻋﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻗﺪره  45,120دﻳﻨﺎرًا ﺑﺤﺮﻳﻨﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻋﻔﺎء
ﺑـ  388,044دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﺎم  .2019ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
رﺳﻮم اﻹﻳﺠﺎر ﺑﻤﺒﻠﻎ  15,338دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ،واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻹدارة ﺗﻌﻄﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ.
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﻟﺪﻳﻬﺎ رﺻﻴﺪً ا ﻧﻘﺪﻳًﺎ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل اﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮًا اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺗﺘﻮﻗﻊ ً
أﻳﻀﺎ
ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﺳﻮف ﻳﺘﺤﺴﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺻﻮل
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2021ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺎرﻳﺨﻴًﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻢ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.
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التقرير االستراتيجي
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﻋﻤﺎل

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﻗﺪرة أﺣﺪ أﻃﺮاف اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺒﺪ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
 31دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2020ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن دون ﻣﺮاﻋﺎة أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ أو ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ،واﻟﺘﻲ
ﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ
دﻳﻨﺎر ﺑﺤﺮﻳﻨﻲ

مراجعة األعمال
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

المالية
البيانات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

www.bahrainbourse.com
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