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معلومات الشركة

اإلطار القانوني

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

المركزي.

االسم

بورصة البحرين

مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كسوق مالي

الشعار

المدققين الماليين

ديلويت آند توش - الشرق األوسط
رقم تسجيل الشريك: 184

المنامة، مملكة البحرين

المقر الرئيسي/المقر المسجل

شركة بورصة البحرين، شركة مساهمة بحرينية )مقفلة(
رقم الوحدة: 4001، مبنى 1435

شارع 4626، مجمع 346
مرفأ البحرين المالي

بوابة المرفأ، الطابق الرابع
ص.ب.: 3203

المنامة
مملكة البحرين

رقم االتصال: 17261260  973+
  info@bahrainbourse.com :البريد اإللكتروني

@bahrainbourse                                         :قنوات التواصل االجتماعي
 www.bahrainbourse.com :الموقع اإللكتروني

تطبيق بورصة البحرين لألجهزة المحمولة:  

الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة
شركة البحرين للمقاصة )ش.م.ب.(

الملكية
%100

بلد التأسيس
مملكة البحرين

تاريخ التأسيس
23 مايو 2017

تصنيف الترخيص
مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة مقاصة 

وتسوية ونظام إيداع مركزي
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الكفاءة
التركيز على األولويات االستراتيجية تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة 

وخطة التعافي االقتصادي.

توسعة قاعدة المستثمرين عالميًا وإقليميًا، وزيادة المنتجات والخدمات 
لتلبية تطلعات قاعدة أوسع من المستثمرين.

تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق رأس المال في مملكة البحرين 
وتحقيق التوافق مع المعايير العالمية.

تهدف بورصة البحرين إلى طرح خدمات مبتكرة وتوفير الالزم من أجل 
تلبية احتياجات وتطلعات مختلف األطراف ذات العالقة بسوق رأس المال 

ومن ضمنها المستثمرين والشركات المدرجة واألعضاء، حيث تؤمن 
 البورصة بالعديد من القيم التي من خاللها تتمكن من تقديم

“واحة من الفرص االستثمارية.”

الشفافية

النزاهة

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

تم  حيث   ،1987 سنة  إلى  يمتد  الريادي  تاريخنا 
آنذاك.  المالية  لألوراق  البحرين  سوق  تأسيس 
تدشين  في  سّباقة  البحرين  بورصة  كانت  وقد 
ذلك  وُيعزى  المبتكرة،  والمنتجات  الخدمات 
حكومة  من  المقدم  الدعم  إلى  كبير  بشكل 
مملكة البحرين ومختلف الجهات ذات العالقة. 
البحرين  بورصة  تأسيس  تم   ،2010 عام  في 
 2010 للعام   )60( رقم  المرسوم  بموجب 
سوق  محل  لتحل  مقفلة  مساهمة  كشركة 
البحرين  بورصة  وتعتبر  المالية،  لألوراق  البحرين 
مصرف  قبل  من  المرخصة  الوحيدة  البورصة 

البحرين المركزي في مملكة البحرين.

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

والتسوية والسجل المركزي والتسجيل.

لعدد  تأسيسها  منذ  البحرين  بورصة  انضمت 
من المنظمات اإلقليمية والعالمية من ضمنها 
الدولية  المنظمة  العربية،  المال  أسواق  اتحاد 
البورصات  اتحاد   ،IOSCO المال  أسواق  لهيئات 
العالمية، اتحاد مؤسسات اإليداع لدول إفريقيا 
وكاالت  مؤسسة   ،AMEDA األوسط  والشرق 
البورصة  انضمت  كما   ،ANNA الوطنية  الترميز 
لألسواق  المتحدة  األمم  مبادرة  في  كشريك 
عالقات  وجمعية   ،SSE المستدامة  المالية 
المستثمرين في الشرق األوسط -فرع البحرين، 
مكانتها  تعزيز  من  البورصة  ُيَمِكن  الذي  األمر 

في أسواق رأس المال العالمية.

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

وسوق البحرين االستثماري. 

الرسالة

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.

الرؤية

الريادة اإلقليمية للبورصة كسوق متعدد األصول 
االستثمارية.

نبذة عن بورصة البحرين

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.

الرسالة

الشفافية

النزاهة

الكفاءة

االلتزام بالجودة

روح الفريق

العدالة

المرونة
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أهم المنجزات

تعيين شركة البحرين للمقاصة لرئاسة مجلس  
إدارة منتدى شركات اإليداع والقيد المركزي 

العالمي
بورصة البحرين تطلق النسخة الثالثة من برنامج  

المستثمر الذكي بالتعاون مع إنجاز البحرين
اإلعالن عن نتائج استبيان رضا المستثمرين 

بورصة البحرين تحتفي بفعالية “قرع الجرس  
للمساواة بين الجنسين” للسنة الثالثة على 

التوالي بالتعاون مع شركائها في قطاع رأس 
المال

بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة  
تشاركان في منتدى خدمات HSBC لألسواق 

واألوراق المالية في منطقة الشرق األوسط عن 
بعد كجزء من جولتها الترويجية

بورصة البحرين تطلق دليل أفضل الممارسات  
في مجال عالقات المستثمرين

بورصة البحرين تعلن عن االجراءات االحترازية  
الستقبال المراجعين لمركز خدمات 

المستثمرين بشركة البحرين للمقاصة

بورصة البحرين تطلق النسخة األولى من برنامج  
بدء النسخة األولى من برنامج أسواق المال 	 أسواق رأس المال للتدريب المهني

للتدريب المهني 

بورصة البحرين تصدر تعديالت على قواعد  
اإلدراج

بنك اإلثمار ينضم لخدمة المرابحة 

بورصة البحرين تتبنى المعيار العالمي  
للقطاعات )GICS( لتصنيف الشركات 

المدرجة في البورصة

بورصة البحرين وإنجاز البحرين تطلقان تحٍد  
وطني للطلبة المشاركين في النسخة الرابعة 

من برنامج المستثمر الذكي

بورصة البحرين تطلق مطبوعة االستدامة  
المالية بالتعاون مع HSBC البحرين

بورصة البحرين تتعاون مع ‘إنستنكتيف بارتنرز’  
لتطوير أفضل ممارسات عالقات المستثمرين 

بين الشركات المدرجة

بورصة البحرين توقع اتفاقية استراتيجية مع  
سوق أبوظبي لألوراق المالية الستكشاف فرص 

النمو والتعاون بين الطرفين

بورصة البحرين تطلق برنامج تحدي التداول  
االستثماري “تريدكويست” في نسخته الثالثة 

والعشرون

بورصة البحرين تطلق النسخة الرابعة من  
برنامج ‘المستثمر الذكي’ بالتعاون مع إنجاز 

البحرين

بورصة البحرين ومعهد البحرين للدراسات 	 
المصرفية والمالية )BIBF( توسعان فرص 

التدريب تحت مظلة أكاديمية االستثمار 
وأكاديمية التنمية المستدامة

شركة البحرين للمقاصة تنظم دورة تدريبية  
حول لغة اإلشارة لموظفيها في مركز 

المستثمرين

بورصة البحرين تحصد جائزة مرموقة من قبل  
مجلة ‘Pan Finance Awards’ عن أفضل 

مبادرة في مجال االستدامة

بورصة البحرين تحصل على شهادة اآليزو  
27001 العالمية إلدارة أمن المعلومات

شركة البحرين للمقاصة أول شركة مقاصة  
في الشرق األوسط تتبنى مبادرة ربط أرقام 

 )ISINs( تعريف األوراق المالية الدولية
)LEIs( بمعّرفات الكيانات القانونية

بورصة البحرين تعلن عن تشكيل مجلس  
االستئناف

بورصة البحرين تعتمد خدمة أمازون للعمل  
 ”Amazon WorkSpaces“ عن ُبعد

السحابية

بورصة البحرين تختتم مشاركتها في 	 
األسبوع العالمي للمستثمر 2021 الذي 

تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال 
)IOSCO( بهدف تعزيز أهمية الثقافة المالية

بورصة البحرين تحتفي بالدفعة األولى من  
خريجي برنامج ‘أسواق المال للتدريب المهني’

ينـايـر

فبراير
إبريل

سبتمبريوليومايومارس

أكتوبرأغسطس

نوفمبر

بورصة البحرين تستضيف ندوة افتراضية  
حول “تطور مشهد معايير الحوكمة البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل 
 HSBC المستدام في البحرين” بالتعاون مع

البحرين

شركة البحرين للمقاصة توزع 204 مليون  
دينار بحريني تحت مظلة صناديق ضمان 

حقوق المساهمين )أمانات(

بورصة البحرين تستضيف وفًدا رفيع المستوى  
من سوق أبوظبي لألسواق المالية

بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة  
ُتكرمان الموظفين ذوي سنوات الخدمة 

الطويلة

ديسمبر

بورصة البحرين تدعم حملة جمعية مصارف  
البحرين لمكافحة االحتيال المالي

بورصة البحرين تعقد عن بعد ورشًا توعوية  
حول اعتزامها تطبيق المعيار العالمي لتصنيف 

)GICS( القطاعات

بورصة البحرين تطلق مبادرة إعادة تدوير  
المخلفات اإللكترونية

بورصة البحرين تنظم ندوة عن بعد إلطالق  
“دليل أفضل الممارسات في مجال عالقات 

المستثمرين”

بورصة البحرين تتعاون مع مجموعة أكسفورد  
لألعمال في أداة بحثية جديدة

بورصة البحرين تفوز بجائزتي أفضل شركة  
حوكمة للشركات وأفضل برنامج توازن بين 

العمل والحياة في مملكة البحرين من مجلة 
’Global Banking & Finance‘

بورصة البحرين تعلن عن إعفاء الوسطاء  
المرخصين من دفع إيجارات استخدام قاعة 

التداول لثالثة أشهر

يونيو
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أفضل مبادرة في 
مجال االستدامة

بورصة البحرين تنال جائزة 
عن أفضل مبادرة في مجال 

االستدامة من قبل مجلة 
»Pan Finance Awards«

المعايير الدولية

بورصة البحرين تتبنى 
المعيار العالمي للقطاعات 
)GICS( لتصنيف الشركات 

المدرجة

الجوائز الدولية

بورصة البحرين تنال جائزة أفضل 
برنامج توازن بين العمل والحياة 

 Global« من قبل مجلة
»Banking & Finance

األولى في 
الشرق األوسط

شركة البحرين للمقاصة أول 
شركة مقاصة في الشرق 

األوسط تتبنى مبادرة ربط أرقام 
تعريف األوراق المالية الدولية 
)ISINs( بمعرفات الكيانات 

)LEIs( القانونية



مؤشرات األداء

 

القيمة السوقية )مليون دينار بحريني(
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يمثل التواصل مع الجهات ذات العالقة والمستثمرين جانبًا مهما من استراتيجيتنا ونجاحنا، ولذا فإننا نسعى 
إلى المحافظة على حوار مفتوح وشفاف وفعال مع جميع الجهات ذات العالقة المتنوعة بمختلف الطرق 

والوسائل. 

وقد تم تسليط الضوء على المجموعات الرئيسية للجهات ذات العالقة أدناه، حيث تم تصنيفهم بشكل 
عام بالرجوع إلى التصنيفات المتداولة لألطراف ذات الصلة والتي تنطبق على غالبية القطاعات حيث تشمل 

المجموعات: الجهات التنظيمية، المستثمرين، المصدرين، المجتمع، الموظفين، اإلعالم، مزودي معلومات 
السوق والشركاء. 

التواصل مع األطراف ذات الصلة

المستثمرون )األفراد والشركات(
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.

الجهات التنظيمية
قنوات التواصل: 

الحوار المفتوح، القوانين والتشريعات، الورش التدريبية، المؤتمرات 
والمشاركة في جلسات الحوار، رفع التقارير بشكل دوري.

الشركاء
الحوار المفتوح، مجموعات العمل القطاعية، فعاليات 

األعمال، والمشاركة في جلسات الحوار.

اإلعالم
قنوات التواصل:

األخبار الصحفية، نشرات التداول الفصلية، نشرات التداول اليومية 
واألسبوعية، تقارير قيادة الفكر، المؤتمرات الصحفية، الموقع 

اإللكتروني، منصات التواصل االجتماعي، التغطيات اإلعالمية.

المزودون
قنوات التواصل:

طلبات تقديم العروض، االجتماعات، الورش.

مزودي معلومات السوق
قنوات التواصل:

إشعارات السوق، أخبار الشركات، الموقع اإللكتروني، الورش المنعقدة عن بعد.

المجتمع:
قنوات التواصل:

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

األجهزة المحمولة.

األعضاء )شركات الوساطة، صناع السوق، أمناء الحفظ(
قنوات التواصل:

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

الموظفون
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.

الشركات المدرجة
قنوات التواصل:

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.

بورصة البحرين  التقرير السنوي 2021بورصة البحرين  التقرير السنوي 2021 1213

ل
ما

ألع
ة ا

ع
ج

مرا
ي

ج
اتي

تر
س

اال
ير 

قر
الت

ت
ــا

ك
شـر

ة ال
مــ

ك
حو

ية
مال

ت ال
انا

لبي
ا



قطاعات بورصة البحرين

11 قطاع

تم إنشاء قطاعات بورصة البحرين الجديدة بناًء على 
 المستوى األول من معيار )GICS( لتشمل 11 قطاعًا، 

7 منها قطاعات مفعلة.

)GICS( المعيار العالمي لتصنيف القطاعات
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عضو في اللجنة التنفيذية.
عضو في لجنة التدقيق والمخاطر.

عضو في لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

عضو في اللجنة التنفيذية.
عضو في لجنة التدقيق والمخاطر.

عضو في لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة.

أعضاء مجلس اإلدارة

بورصة البحرين  التقرير السنوي 2021بورصة البحرين  التقرير السنوي 2021 1617

ل
ما

ألع
ة ا

ع
ج

مرا
ي

ج
اتي

تر
س

اال
ير 

قر
الت

ت
ــا

ك
شـر

ة ال
مــ

ك
حو

ية
مال

ت ال
انا

لبي
ا

عبدالكريم أحمد بوجيري
رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل وغير تنفيذي
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 

27 ديسمبر 2016

دينا إبراهيم األنصاري
عضو

عضو مستقل وغير تنفيذي
انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في 

27 ديسمبر 2016

نرجس محمد القصير
عضو

عضو مستقل وغير تنفيذي
انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في 

14 يونيو 2020

علي يوسف فردان
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مستقل وغير تنفيذي
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 

27 ديسمبر 2016

عبدالرحمن حامد الزياني
عضو

عضو مستقل وغير تنفيذي
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 

27 ديسمبر 2016

صالح حسن حسين
عضو

عضو مستقل وغير تنفيذي
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 

14 يونيو 2020

حسان أمين جرار
عضو

عضو مستقل وغير تنفيذي
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 

27 ديسمبر 2016

ياسر عبد الجليل الشريفي
عضو

عضو مستقل وغير تنفيذي
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 

27 ديسمبر 2016

ماثيو جون ديكن
عضو

عضو مستقل وغير تنفيذي
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 

14 يونيو 2020



2021 بعد عاٍم آخر من  العام  انتعاشًا خالل  العالمية واإلقليمية  المال  شهدت أسواق رأس 
التباطؤ االقتصادي نتيجة الستمرار أثر جائحة كوفيد-19، حيث عادت اقتصادات دول مجلس 
الحكومات  اتخذتها  التي  المالية  للتدابير  نتيجًة   2021 العام  خالل  للنمو  الخليجي  التعاون 
وأسواق  بورصات  بين  الخامسة  المرتبة  البحرين  بورصة  احتلت  وقد  النفط.  أسعار  والرتفاع 
إلى  العام  خالل  السنوية  العوائد  حيث  من  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  المالية  األوراق 
جانب األداء اإليجابي للسوق، وواصلت البورصة جهودها لتعزيز قدرتها التنافسية من خالل 
التركيز على تعزيز الشفافية والكفاءة في سوق رأس المال البحريني وتوفير فرص نمو فريدة 

من نوعها.

2021 بهدف تعزيز مبدأ الشفافية  العام  البحرين خطوات هامة خالل  فقد اتخذت بورصة 
الشركات  تصنيف  معيار  تطبيق  اعتماد  خالل  من  البحريني  المال  رأس  سوق  في  والكفاءة 
العالمي )GICS(  للشركات المدرجة في شهر يوليو، حيث يهدف قرار إعادة التصنيف وفًقا 
والتي  المدرجة  الشركات  لتصنيف  المتبعة  العالمية  المعايير  مع  التوافق  إلى  للقطاعات 
التي  المال المحلية والعالمية، مما ُيسهم في تعزيز شفافية المعلومات  تعتمدها أسواق 
يتم تزويدها للمستثمرين الدوليين حول أداء المؤشرات القطاعية، وتسهيل مقارنة وتحليل 

القطاعات في البورصة مع قطاعات األسواق المحلية والعالمية.

كما أصدرت بورصة البحرين تعديالت على قواعد اإلدراج بهدف تعزيز الدور الرقابي للبورصة 
على  للمحافظة  أهمية  ذات  المعتمدة  التعديالت  تعد  حيث  فيها،  المدرجة  الشركات  على 
مستوى عالي من ثقة المستثمرين وذلك بفرض المزيد من المتطلبات اإلدارية على الجهات 
المصدرة. وتتضمن التعديالت على قواعد اإلدراج تشكيل لجنة المخالفات لمراجعة وتقييم 
بحق  فرضها  سيتم  التي  المالية  العقوبات  وتحديد  ملحوظ،  بشكل  المتكررة  المخالفات 
البحرين  بورصة  عن  الصادرة  للقواعد  واالمتثال  االلتزام  عدم  حالة  في  المدرجة  الشركات 
إضافة إلى تحديد اإلطار الزمني الذي يجب خالله تسوية هذه المخالفات. كما تتضمن هذه 
المدرجة  الشركات  إعطاء  بهدف  البحرين  ببورصة  االستئناف  مجلس  تشكيل  التعديالت 

واألعضاء حق استئناف القرارات الصادرة بحقهم.

فقد  البحرين(،  لبورصة  بالكامل  مملوكة  )شركة  للمقاصة  البحرين  بشركة  يتعلق  وفيما 
وذلك  المستثمرين  ومعلومات  بيانات  قاعدة  لتحديث  جهودها   2021 العام  خالل  واصلت 
بالتواصل معهم للحصول على تفاصيل رقم الحساب المصرفي الدولي )IBAN( الخاص 
السنوية  النقدية  لألرباح  المستحقين  المساهمين  من  عدد  أكبر  إلى  الوصول  لضمان  بهم 
والسنوية  موزعة  الغير  النقدية  األرباح  صناديق  بشأن  الصادر  للقرار  تطبيًقا  موزعة،  والغير 

)أمانات(.

عبدالكريم أحمد بوجيري

رئيس مجلس اإلدارة

فقد اتخذت بورصة البحرين خطوات هامة خالل العام 
2021 بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والكفاءة في سوق 

رأس المال البحريني من خالل اعتماد تطبيق معيار تصنيف 
الشركات العالمي )GICS( للشركات المدرجة في شهر 

يوليو.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

إجمالي الدخل التشغيلي

2020 :  3.8 مليون دينار بحريني

* بما في ذلك دخل التشغيل والفوائد.

3.5 مليون د.ب.
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شكر وتقدير
ومنتسبي  وموظفي  إدارة  مجلس  أعضاء  اإلخوة  عن  ونيابة  نفسي  عن  باألصالة  يشرفني 
إلى  والتقدير  والعرفان  الشكر  آيات  أسمى  برفع  للمقاصة  البحرين  وشركة  البحرين  بورصة 
مقام صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، وإلى 
الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
على مساندتهم ودعمهم الدائم لبورصة البحرين، وعلى جهودهم الحثيثة من أجل رفعة 

وازدهار وطننا الحبيب.

كما يسرني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة 
سعادته  من  البورصة  به  تحظى  الذي  المتميز  الدعم  على  )المساهم(  والسياحة  والتجارة 
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 على جهودهم المبذولة في تطوير البورصة خالل العام.

لجميع  بالشكر  اإلدارة  مجلس  أعضاء  اإلخوة  عن  ونيابة  نفسي  عن  باألصالة  أتقدم  كما 
المصدرين والمستثمرين واألعضاء والمهتمين على دعمهم المستمر وثقتهم، مع تطلعنا 
بالشكر  أتوجه  أن  يفوتني  ال  كما  المقبلة.  السنة  في  الهامة  بالمنجزات  حافل  آخر  لعام 
على  العالية  القدرة  أظهروا  الذين  للمقاصة  البحرين  وشركة  البورصة  موظفي  إلى  الجزيل 

التكيف مع تحديات الجائحة للسنة الثانية على التوالي. 

عبدالكريم أحمد بوجيري

رئيس مجلس اإلدارة

خالل العام المنصرم تم توزيع ما يزيد على 
200 مليون دينار بحريني كأرباح نقدية عن 

العام المنتهي في 31 ديسمبر 2021 )للشركات 
المدرجة في بورصة البحرين والشركات ذات 

اإلدراج المزدوج(، وتوزيع ما يزيد على 4 مليون 
دينار بحريني كأرباح نقدية.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة )تتمة(كلمة رئيس مجلس اإلدارة )تتمة(

فخالل العام المنصرم تم توزيع ما يزيد على 200 مليون دينار بحريني كأرباح نقدية عن العام 
المنتهي في 31 ديسمبر 2021 )للشركات المدرجة في بورصة البحرين والشركات ذات اإلدراج 
المزدوج(، وتوزيع ما يزيد على 4 مليون دينار بحريني كأرباح نقدية عن األعوام السابقة والتي لم 
يتم المطالبة بها سابقًا، وتواصل الشركة تطوير اآلليات واألنظمة اإللكترونية الالزمة وتحديث 

البيانات للوصول إلى المساهمين المستحقين لألرباح المتراكمة وغير الموزعة. 

توجيهات  مع  وتماشيًا  الخليجية  والبورصات  األسواق  مع  التعاون  أواصر  تقوية  إطار  وفي 
بورصة  وقعت   ،2026-2022 المالية  الخدمات  قطاع  لتطوير  البحرين  مملكة  حكومة 
البحرين اتفاقية شراكة استراتيجية مع سوق أبوظبي لألوراق المالية لتوثيق أواصر التعاون بين 
بالتزامن مع  البلدين الشقيقين، ورفع  الطلبات بسالسة في كال السوقين،  المستثمرين في  
والخدمات  المنتجات  من  عدد  وضع  إلى  باإلضافة  السيولة،  وتعزيز  المعامالت  تكاليف  تقليل 
قيد التنفيذ بما في ذلك إصدار صناديق االستثمار المتداولة حيث ستسهم هذه الشراكة في 
استقطاب مستثمرين جدد وإدراج شركات جديدة. كما سيدعم هذا التعاون نمو أسواق رأس 

المال في المنطقة، وسيعزز تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.

العالميين،  المستثمرين  مع  العالقات  أواصر  لتعزيز  البحرين  بورصة  استراتيجية  مع  وتماشيًا 
قبل  من  تنظيمه  تم  منتدى  في  للمقاصة  البحرين  وشركة  البحرين  بورصة  من  كل  شاركت 
بنك HSBC بمشاركة ناجحة من قبل أمناء الحفظ العالميين والمستثمرين كجزء من الجولة 
خدمات  منتدى  مع  بالتزامن  بعد  عن  الفعالية  وعقدت  المؤسستان.  تعقدها  التي  الترويجية 
المنتديات  أكبر  أحد  وهو   2021 األوسط  الشرق  منطقة  في  المالية  واألوراق  لألسواق   HSBC
البحرين  وشركة  البحرين  بورصة  من  كل  بمنح  قام  حيث  المالية،  باألوراق  المختصة  اإلقليمية 

للمقاصة الفرصة الستعراض أهم التطورات التشريعية وخطط السوق أمام المستثمرين.

النتائج المالية
أما فيما يتعلق باألداء المالي لبورصة البحرين في العام 2021، فقد حققت البورصة إجمالي 
االستثمار  التشغيلية وعوائد  اإليرادات  3,556,874 دينار بحريني )شاماًل  بقيمة قدرها  إيرادات 
بأن  علما  تقريًبا(   %17 بنسبة  بارتفاع   2020 العام  في  بحريني  دينار   3,038,940 بـ  )مقارنة 
إيرادات العام 2020 تتضمن مبلغ وقدره 45,120 دينار بحريني تم استالمه كدعم حكومي 
في  )كوفيد-19(،  كورونا  فايروس  جائحة  بسبب  للمقاصة  البحرين  شركة  موظفي  لرواتب 
حين بلغ إجمالي المصروفات 4,011,884 دينار بحريني خالل العام الحالي، بارتفاع نسبته %8 
لرواتب  الحكومي  الدعم  وإيقاف  التشغيلية  المصاريف  الرتفاع  وذلك   2020 بالعام  مقارنه 
موظفي شركة البحرين للمقاصة المتعلق بجائحة كورونا )كوفيد-19(، وقد انخفض مقدار 
659,376 دينار بحريني  2021 مقارنة بـ  455,010 دينار بحريني في  العجز للبورصة إلى مبلغ 

في 2020 وبنسبة انخفاض قدرها %31.
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يصنف معيار )GICS( من خالل أربعة 
مستويات تتضمن 11 قطاع رئيسي، و24 قطاع، 

وأكثر من 60 قطاع فرعي، وأكثر من 150 
قطاع تفصيلي. وبما أن التصنيف مقسم 

بشكل هرمي، فيسمح للشركات باالنتماء إلى 
مجموعة واحدة فقط في كل المستويات 

األربعة.

)GICS( المعيار العالمي لتصنيف القطاعات

يتكون الهيكل الخاص بتصنيف )GICS( من

4 مستويات
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خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي

مؤشر البحرين اإلسالمي

سجل مؤشر البحرين اإلسالمي زيادة بلغت 
%15.62 ليغلق العام بإقفال عند مستوى 

751.72 نقطة

قيمة األسهم المتداولة

2020 :  212.8 مليون دينار بحريني

195.68 مليار د.ب.

%15.62

سجلت جميع أسواق المال الخليجية ارتفاعا خالل العام 2021 متفوقة بذلك على نظيراتها 
من األسواق المالية العالمية، حيث جاء  هذا االرتفاع مدعومًا بزيادة أسعار النفط واالنتعاش 
تلك  خالل  الحكومات  ضختها  التي  المالية  التدابير  بعد  األسواق  شهدته  الذي  االقتصادي 
الفترة. وقد أنهى مؤشرا ام اس سي أي لدول مجلس التعاون الخليجي ومؤشر ستاندرد آند 
بورز الُمركب لدول مجلس التعاون الخليجي العام بعائد سنوي بلغ 34.85% و 35.19% على 

التوالي.

أداء بورصة البحرين
شهد العام 2021 بشكل عام نموا ملحوظًا في بورصة البحرين، حيث سجل مؤشر البحرين 
العام ارتفاعا قدره 20.64% في العام 2021 مختتما العام بإقفال عند مستوى 1,797.25  
نقطة، وهو األعلى خالل 12 عاما، في حين ارتفعت القيمة السوقية لألوراق المالية المدرجة 
اإلسالمي  البحرين  مؤشر  سجل  كما  العام.  بنهاية  د.ب.  مليار   10.82 لتبلغ   %16.58 بنسبة 
عدد  ارتفع  وقد  نقطة.   751.72 مستوى  عند  بإقفال  العام  ليغلق   %15.62 بلغت  زيادة 
الصفقات ليبلغ 8.76%. ومن جانب آخر، انخفض نشاط التداول خالل العام بشكل طفيف 
لتصل   %8.05 بنسبة  المتداولة  األسهم  قيمة  انخفضت  حيث  الماضي،  بالعام  مقارنة 
كمية  وانخفضت   ،2020 العام  خالل  د.ب.  مليار   212.80 بـ  مقارنة  د.ب.  مليار   195.68 إلى 
األسهم المتداولة بنسبة 15.79% لتبلغ إلى 1.018 مليار سهم خالل العام 2021، بانخفاض 

بلغ 1.209 مليار سهم في 2020.

األولويات االستراتيجية
ساهمت  حيث   2021 العام  خالل  التحتية  بنيتها  لتطوير  جهودها  البحرين  بورصة  واصلت 
العوامل االقتصادية االيجابية وارتفاع أسعار النفط في دعم جهود البورصة وأتاح لنا التركيـز 
وخطة  القيادة  رؤية  مع  يتماشى  ما  وهو  النمو،  الستدامة  االستراتيجية  أولوياتـنـا  على 
التعافي االقتصادي المعلنـة في أكتوبر 2021، والمتركزة على القطاع المالي وأسواق المال. 
وحافظت بورصة البحرين على استمرارية األعمال بنجاح محققة إنجازات جديدة خالل العام 

.2021

وتم خالل العام توقيع اتفاقية استراتيجية مع سوق أبو ظبي لألوراق المالية بهدف توثيق 
كال  في  بسالسة  الطلبات  ورفع  الشقيقين،  البلدين  في  المستثمرين  بين  التعاون  أواصر 
السوقين، بالتزامن مع تقليل تكاليف المعامالت وتعزيز السيولة، بما في ذلك إصدار صناديق 

االستثمار المتداولة.

تبني المعيار العالمي للقطاعات )GICS( لتصنيف الشركات المدرجة 
قامت بورصة البحرين خالل العام في يوليو بإعادة تصنيف القطاعات وفق المعيار العالمي 
للقطاعات )GICS( لتصنيف الشركات المدرجة، حيث تأتي هذه الخطوة المهمة تماشيًا مع 
ولتحقيق  البحريني  المال  سوق  في  والكفاءة  الشفافية  لتعزيز  البحرين  بورصة  استراتيجية 
معلومات  وتوفير  المدرجة،  الشركات  قطاعات  لتصنيف  العالمية  المعايير  مع  التوافق 
بين  مقارنات  بإجراء  يسمح  مما  القطاعات  مؤشرات  أداء  حول  الدوليين  للمستثمرين  أفضل 
الشركات والقطاعات مع  مثيالتها على المستوى العالمي لتيسير مقارنة أداء هذه الشركات 

والقطاعات مع بعضها البعض.

شهد العام 2021 بشكل عام نموا ملحوظًا في بورصة 
البحرين، حيث سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعا قدره 

20.64% في العام 2021 مختتما العام بإقفال عند مستوى 
1,797.25  نقطة، وهو األعلى خالل 12 عاما، في حين ارتفعت 
القيمة السوقية لألوراق المالية المدرجة بنسبة 16.58% لتبلغ 

10.82 مليار د.ب. بنهاية العام. كما سجل مؤشر البحرين 
 اإلسالمي زيادة بلغت 15.62% ليغلق العام بإقفال عند

مستوى 751.72 نقطة.

كلمة الرئيس التنفيذي
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التطورات التنظيمية
تعزيز  لزيادة  اإلدراج  قواعد  على  تعديالت  البحرين  بورصة  أصدرت  التنظيمي،  الصعيد  على 
في  المستثمر  وثقة  الشفافية  تعزيز  نحو  أخرى  خطوة  يشكل  ما  وهو  التنظيمية،  الرقابة 
لجنة  تأسيس  االدراج  قواعد  على  التعديالت  وتشتمل  البحرين.  بمملكة  المال  رأس  أسواق 
المخالفات لمراجعة وتقييم المخالفات المتكررة وتحديد اإلجراءات التي سيتم فرضها على 
الشركات المدرجة في حالة عدم االلتزام واالمتثال للقواعد الصادرة عن بورصة البحرين بحق 
الجهات ذات العالقة )بما في ذلك المصدرين واألعضاء المسجلين في بورصة البحرين( تعزيزا 

لمبدأ المسائلة في السوق.

المرابحة
شهد العام 2021 أداًء إيجابيًا لسوق المرابحة مما ساهم في تعزيز مكانتنا كسوق متعدد 
المرابحة خالل العام 2.96 مليار د.ب. أي ما يعادل نموا بنسبة  األصول، حيث بلغت صفقات 
2020، حيث تمثل نسبة إجمالي حجم تداول األصول 40.25 ضعفًا،  بالعام  199% مقارنة 
في حين بلغ عدد الصفقات 718 صفقة أي ما يعادل نموًا بنسبة 75% مقارنة بالعام 2020. 
2021 لعمالئها وهم:  العام  المرابحة في  وقد طرحت مؤسستان ماليتان إضافيتان خدمة 
خدمة  تقديم  في  المشاركة  البنوك  مجموع  بلغ  حيث  اإلثمار،  وبنك  الخليجي  التمويل  بيت 

المرابحة من خالل منصة البورصة إلى 10 بنوك محلية.

الجوائز
العام  شهد  واالستدامة،  الشركات  حوكمة  مستوى  لتعزيز  الحثيث  سعينا  إطار  وفي  إنه 
أفضل  وهي:  مرموقة  جوائز   3 على  البحرين  بورصة  حصلت  حيث  ملحوظة،  إنجازات   2021
من  البحرين  مملكة  في  والحياة  العمل  بين  توازن  برنامج  وأفضل  للشركات  حوكمة  شركة 
مجلة ’Global Banking & Finance‘، وجائزة أفضل مبادرة في مجال االستدامة )البيئية 
هذه  تعكس  حيث   ،’Pan Finance Awards‘ مجلة  قبل  من  والحوكمة(  واالجتماعية 
الجوائز األداء االستثنائي لبورصة البحرين والتزامها تجاه الحوكمة والشفافية واالمتثال، فضاًل 
البيئية  المعايير  عن جهودها المستمرة لتعزيز ممارسات االستدامة المسؤولة واإلفصاح عن 

واالجتماعية والحوكمة في سوق رأس المال.

جولة  عقد  عبر  العالميين  المستثمرين  مع  عالقاتها  أواصر  تعزيز  البحرين  بورصة  وواصلت 
التطورات  لنا فرصة استعراض أهم  أتاح  HSBC وهو ما  بالتعاون مع  افتراضية والتي عقدت 

التشريعية وتطورات السوق والخطط للمستثمرين.

النتائج المالية
)شاماًل  د.ب.   3,556,874 قدرها  بقيمة  تشغيلية  إيرادات  إجمالي  البحرين  بورصة  حققت 
اإليرادات التشغيلية وعوائد االستثمار( مقارنة بـ 3,038,940 د.ب. في العام 2020، وهو ما 
يمثل زيادة بمقدار 17% تقريبًا، في حين بلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 4,011,884 د.ب. 
في العام 2021 مقارنة بـ 3,621,214 د.ب. في العام 2020، مسجلة زيادة بنسبة 8%، كما 
في  د.ب.   659,337 بـ  مقارنة   2021 العام  في  د.ب.   455,010 قدره  عجزا  البورصة  حققت 

العام 2020.

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 صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المتواصلين للبورصة وللمنتسبين لها.

على  البورصة  إدارة  مجلس  وأعضاء  لرئيس  وتقديري  شكري  عميق  عن  أعبر  أن  يسعدني  كما 
جهودهم في تطوير سوق رأس المال، وجهودهم المتواصلة في تقديم المشورة والتوجيه. 

إن إنجازات البورصة لم يكن من الممكن تحقيقها لوال العمل الدؤوب والمتواصل من قبل فريق 
العمل والذي حرص بكل كفاءة واقتدار على المرونة التشغيلية خالل حالة عدم االستقرار الماضية. 

األعضاء،  الوسطاء  مكاتب  من  العالقة  ذات  األطراف  لجميع  كذلك  بالشكر  أتوجه  أن  أود  كما 
من  داعيًا  للبورصة،  ودعمهم  تعاونهم  على  والمستثمرين  الحفظ،  وأمناء  المدرجة  والشركات 

العلي القدير أن يوفق البورصة وإياهم لما فيه خير لها والزدهارها.

نظرة مستقبلية
على  قدرتها  وإثبات  االستراتيجية  بخطتها  ثقة  على  البحرين  بورصة  تبقى   2022 عام  حلول  مع 
بشأن  البحرين  بورصة  تتفاءل  كما  اضطرابا،  األكثر  األوقات  في  قوية  نتائج  تحقيق  في  االستمرار 
العالمية واإلقليمية وتوسعة قاعدة منتجاتنا  إلى تعزيز شراكاتنا  المستقبلية، متطلعين  الفرص 
الدعم  ومع  إنه  ومتنامية.  متنوعة  مستثمرين  قاعدة  وبناء  استراتيجي  توافق  لتحقيق  وخدماتنا 
المستمر من جميع المساهمين وخاصة مصرف البحرين المركزي، فإن بورصة البحرين على ثقة 
األصول  متعدد  كسوق  للبورصة  اإلقليمية  الريادة  حول:  المتمحورة  رؤيتها  تحقيق  إمكانية  من 

االستثمارية. 

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي 

شــهد العام 2021 إنجازات ملحوظة، حيث حصلت 
بورصــة البحرين على 3 جوائز مرموقة وهي: 

أفضل شــركة حوكمة للشركات وأفضل برنامج 
توازن بين العمــل والحياة في مملكة البحرين 
 ،’Global Banking & Finance‘ مــن مجلة

وجائزة أفضل مبادرة في مجال االســتدامة 
)البيئية واالجتماعيــة والحوكمة( من قبل مجلة 

’Pan Finance Awards‘

الجوائز والتكريم صفقات المرابحة

  بلغت صفقات المرابحة خالل العام 2.96
 مليار د.ب. أي ما يعادل نموا بنسبة 199% مقارنة

بالعام 2020.

2.96 مليار د.ب.

كلمة الرئيس التنفيذي )تتمة( كلمة الرئيس التنفيذي )تتمة(
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أعضاء اإلدارة التنفيذية
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الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
الرئيس التنفيذي )بورصة البحرين(

نائب الرئيس والعضو المنتدب )شركة البحرين للمقاصة(

عبداهلل محمد جناحي
مدير إدارة عمليات التداول

نرجس فروخ جمال
الرئيس التنفيذي للعمليات

شيخة سمير الزياني
مدير إدارة اإلدراج واإلفصاح

محمد خالد حامد
رئيس التدقيق التنفيذي

مروة فيصل المسقطي
مدير إدارة التسويق وتطوير األعمال

عبداهلل جعفر عابدين
رئيس تنفيذي للعمليات )شركة البحرين للمقاصة(

عبدالرحمن عبداهلل الشافعي
رئيس إدارة المخاطر وااللتزام التنفيذي

هاني حسين المنديل
مدير أول للعالقات الخارجية

حسين عبدالمحسن الجمري
مدير إدارة تقنية المعلومات

مهند موسى العطاري
مدير المشاريع )شركة البحرين للمقاصة(

حمد أبوالفتح حسن
مدير إدارة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية



بدأت قيم ما قبل االفتتاح لجميع مؤشرات قطاعات 
بورصة البحرين في يوم اإلطالق بـ 3,000 نقطة 

)القيمة األساسية( ما عدا مؤشرات أكبر القطاعات 
والتي تتمثل في قطاع المال، حيث بدأت قيم ما 

قبل االفتتاح لقطاع المال ب 5,500 نقطة )القيمة 
األساسية(.

)GICS( المعيار العالمي لتصنيف القطاعات

مؤشرات قطاعات بورصة البحرين

3,000 نقطة
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ورسالتها  البحرين  بورصة  رؤية  من  كل  تتالءم 
واستراتيجيتها بشكل وثيق مع المبادئ التوجيهية 
األساسية لرؤية البحرين االقتصادية 2030 وهي: 
جهودنا  وترتكز  والعدالة.  التنافسية،  االستدامة، 
الثالثة  العقود  عبر  المتواصلة  االستراتيجية 
التي  البحرين  بورصة  رؤية  تحقيق  على  الماضية 
كسوق  اإلقليمية  للريادة  البورصة  تبوء  على  تنص 
استراتيجية  وتتمحور  االستثمارية.  األصول  متعدد 
توسعة  تشمل:  رئيسية  أهداف   5 حول  البورصة 
وإتاحة  وعالميًا،  إقليميًا  المستثمرين  قاعدة 
وصول  تسهيل  إلى  الهادفة  االستثمارية  الفرص 
وتعزيز  ونشر  للسوق،  والمستثمرين  المصدرين 
التشغيلية،  الكفاءة  وتعزيز  االستثماري،  الوعي 

وتنمية مهارات الموظفين.

 2021 العام  خالل  البحرين  بورصة  وواصلت 
مع  االستراتيجية  أهدافها  لتحقيق  جهودها 
سوق  في  والكفاءة  الشفافية  تعزيز  على  التركيز 
فريدة  فرصًا  موفرة  البحرين،  في  المال  رأس 
االقتصادي  التعافي  مجال  في  خاصة  للنمو، 
أسعار  وارتفاع  العالمية  األسواق  تشهده  الذي 
العالمي،  االقتصادي  الزخم  من  وبدعم  النفط. 
أعلنت حكومة مملكة البحرين عن خطة شاملة 
حيث   ،2021 أكتوبر  في  االقتصادي  للتعافي 
خمس  حول  االقتصادي  التعافي  خطة  تتمحور 
الرئيسية  المحاور  من  عدًدا  تشمل  رئيسية  ركائز 
قطاع  ذلك  في  بما  القطاعات  مختلف  في 

الخدمات المالية وأسواق رأس المال.

إن استراتيجيتنا تهدف إلى تنمية الريادة اإلقليمية 
واألولويات  االستراتيجية  األهداف  على  التركيز  عبر 

المذكورة أدناه.

توسعة قاعدة المستثمرين إقليميًا وعالميًا
الجوالت الترويجية

االستثمارات  من  المزيد  لجذب  جهودها  إطار  في 
اإلقليمية والعالمية، نظمت بورصة البحرين بنجاح 
 HSBC مع  بالتعاون  بعد  عن  ترويجية  جولة 
والمستثمرين  الحفظ  أمناء  من  عدد  وبمشاركة 
تواصلها  نطاق  توسعة  من  كجزء  العالميين، 
على  الترويجية  الجولة  أقيمت  حيث  عالميًا، 
واألوراق  لألسواق   HSBC خدمات  منتدى  هامش 
المالية في منطقة الشرق األوسط، وهو أحد أكبر 

المنتديات اإلقليمية المختصة باألوراق المالية.

وأتاحت الجولة الترويجية الفرصة لبورصة البحرين 
وشركة البحرين للمقاصة الستعراض أبرز تطوراتهما 
حيث  العالميين  المستثمرين  أمام  وخططهما 
آخر  مناقشتها  تمت  التي  المواضيع  تضمنت 
التطورات المتعلقة بتيسير وصول المستثمرين إلى 

السوق وأهم التطورات في السوق.

تمثيل البورصة في مقاعد مجالس اإلدارة
تلعبه  الذي  األساسي  الدور  البحرين  بورصة  تعي 
وضع  في  العالقة  ذات  واالتحادات  المنظمات 
ما  وهو  المال،  رأس  أسواق  صعيد  على  المعايير 
العام  هذا  كثب  عن  تعمل  البحرين  بورصة  جعل 
في  اإلدارة  مجالس  مقاعد  في  تمثيلها  لتأمين 
في  الرئيسية  اإلقليمية  والمنظمات  االتحادات 
العالمي.  المركزي  والقيد  اإليداع  شركات  منتدى 
ويشمل تمثيل البورصة في مقاعد مجالس اإلدارة 
حاليا كل من: اتحاد أسواق المال العربية ومنظمة 
أفريفيا  لدول  المركزي  والقيد  اإليداع  شركات 
عالقات  وجمعية   )AMEDA( األوسط  والشرق 
 )MEIRA( األوسط  الشرق  في  المستثمرين 
والقيد  اإليداع  شركات  ومنتدى  األمل  وصندوق 

المركزي العالمي.

التقرير االستراتيجي

األهداف االستراتيجية الرئيسية

توسعة قاعدة المستثمرين إقليميًا 
وعالميًا

إتاحة الفرص االستثمارية الهادفة إلى 
تسهيل وصول المصدرين والمستثمرين 

للسوق

نشر وتعزيز الوعي االستثماري

تعزيز الكفاءة التشغيلية

تنمية المهارات

التقرير االستراتيجي
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سلسلة  إلنتاج  لألعمال  أوكسفورد  مجموعة 
األخرى  البحث  وأدوات  المستقلة  التقارير  من 
لمتابعة التقدم في المجاالت البيئية واالجتماعية 
في  المدرجة  للشركات  )االستدامة(  والحوكمة 

بورصة البحرين.

“مبادرة  البحرين  بورصة  بدأت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
بالتعاون  اإللكترونية”  المخلفات  تدوير  إعادة 
 Crown وشركة  للبيئة  األعلى  المجلس  مع 
المعادن  تدوير  إعادة  )شركات   Industries
رفع  إلى  المبادرة  تهدف  حيث  والبالستيك(، 
مستوى الوعي حول المخلفات اإللكترونية وتعزيز 
منتهية  لإللكترونيات  المناسب  التدوير  إعادة 
البحرين  بورصة  تستخدمها  التي  الصالحية 
منها  التخلص  لضمان  للمقاصة  البحرين  وشركة 
صناديق  توزيع  تم  كما  بيئًيا.  مسؤولة  بطريقة 
بجمع  للسماح  اإلدارات  جميع  على  التدوير  إعادة 
تقارير  وتقديم  التدوير  إلعادة  القابلة  المخلفات 
إلعادة  القابلة  المواد  وأنواع  كميات  عن  شهرية 

التدوير التي تم جمعها.

مجموعات  خدمة  وضمان  التواصل  تعزيز  ولزيادة 
شركة  نظمت  العالقة،  ذات  الجهات  من  أوسع 
اإلشارة  لغة  حول  تدريبية  دورة  للمقاصة  البحرين 
لها،  التابع  المستثمرين  مركز  في  للموظفين 
عمل  خطة  مع  تماشيًا  المبادرة  هذه  تأتي  حيث 
بيئة  لخلق  البحرين  لبورصة  األوسع  االستدامة 

شمولية.

القيادة  مطبوعة  البحرين  بورصة  أصدرت  كما 
تهدف  حيث  المستدام،  التمويل  حول  الفكرية 
االهتمام  تنامي  حول  الوعي  نشر  إلى  المطبوعة 
بمعايير االستدامة في اتخاذ القرارات االستثمارية، 
المتعلقة  اإلفصاحات  أهمية  على  الضوء  وتسلط 
بالمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة باإلضافة 
المستدام  التمويل  بخيارات  االهتمام  تنامي  إلى 
قصص  من  عددًا  المطبوعة  تتناول  كما  إقليميًا، 
ذلك،  إلى  باإلضافة  المجال.  هذا  في  النجاح 
 HSBC مع  بالتعاون  البحرين  بورصة  استضافت 
مشهد  “تطور  حول  افتراضية  ندوة  البحرين 
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  معايير 
الشركات والتمويل المستدام في البحرين” حيث 
والخبراء  الفكر  قيادة  قادة  من  عددا  استعرضت 
لتسليط الضوء على مواضيع االستدامة والتمويل 

المستدام.

الممارسات  لتعزيز  جهودها  لجميع  ونتيجة 
البحرين  بورصة  حصدت  المسؤولة،  المستدامة 
 Pan Finance‘ مجلة  قبل  من  مرموقة  جائزة 
Awards’ عن أفضل مبادرة في مجال االستدامة 
تعكس  والتي  والحوكمة(،  واالجتماعية  )البيئية 
المدرجة  الشركات  بمساعدة  البورصة  التزام 

حول  المتمحورة  اإلفصاحات  أهمية  فهم  في 
وحازت  والحوكمة.  واالجتماعية  البيئية  المعايير 
شركة  أفضل  جائزتي  على  البحرين  بورصة 
حوكمة للشركات وأفضل برنامج توازن بين العمل 
 Global‘ مجلة  من  البحرين  مملكة  في  والحياة 
أداءها  يعكس  مما   ’Banking & Finance
والشفافية  الحوكمة  تجاه  والتزامها  االستثنائي 

وااللتزام.

نشر وتعزيز الثقافة المالية
نشر  نحو  جهودها  البحرين  بورصة  واصلت 
البرامج  مختلف  خالل  من  المالية  الثقافة  وتعزيز 
من  أكثر  منها  استفاد  حيث  والورش،  التوعوية 
البحرين  بورصة  وأطلقت  ومهني.  طالب   6,800
من  الرابعة  النسخة  البحرين  إنجاز  مع  بالتعاون 
إعادة  من  تمكنت  حيث  الذكي،  المستثمر  برنامج 
مدرسة،   60 من  أكثر  في  الحضورية  الورش  عقد 
برنامج  إدراج  المهمة،  اإلنجازات  كأحد  تم  وحيث 
المستثمر الذكي كجزء من المنهج لطلبة الصف 
عقد  البحرين  بورصة  واصلت  كما  االبتدائي.  الرابع 
“تريدكويست”  االستثماري  التداول  تحدي  برنامج 
مدرسة   21 بمشاركة   23 الـ  نسخته  في  بعد  عن 
استفاد  وقد  جامعات.   6 و  وحكومية  خاصة 
من  أكثر  العام  خالل  االستثمار  أكاديمية  من 
من  عددا  تناولت  تدريبية  ورش  عبر  مهني   590

المواضيع المتعلقة بأسواق المال.

التوعوية،  البحرين  بورصة  مبادرات  والستكمال 
أطلقت بورصة البحرين الدفعة األولى من برنامج 
يهدف  حيث  المهني،  للتدريب  المال  أسواق 
العلمي  الجانبين  بين  الفجوة  وصل  إلى  البرنامج 
على  تمتد  التي  البرنامج  فترة  خالل  والعملي 
كمتدربين  المشاركون  يقضيها  أشهر،   6 مدار 
بدوام كامل في بورصة البحرين وشركة البحرين 
متقدمة  تدريب  ورش  من  مستفيدين  للمقاصة، 
في مهارات التداول وأساليب البحث والتحليل في 

سوق رأس المال.

النسخة  في  البحرين  بورصة  شاركت  كما 
في  العالمي”  المستثمر  “أسبوع  من  الخامسة 
البورصات  اتحاد  فعالية  في  شاركت  كما  أكتوبر، 
إلى  المالية  الثقافة  لنشر  الجرس  لقرع  العالمي 
والتي  األخرى،  العالمية  البورصات  من   78 جانب 
وورشا  بعد  عن  الجرس  قرع  فعاليات  عقدت 
الثقافة  بأهمية  الوعي  لنشر  وفعاليات  تدريبية 

المالية.

وواصلت بورصة البحرين تعاونها مع BIBF لتوفير 
الشهادات  إلى  باإلضافة  للعامة  الورش  مختلف 
االحترافية حول رأس المال تحت مظلة أكاديمية 
مع  التعاون  مجاالت  توسعة  وتم  االستثمار. 
تحت  وبرامج  تدريبية  ورشا  توفير  لتشمل   BIBF
برامج  تضمنت  حيث  االستدامة،  أكاديمية  مظلة 
المعايير  وتصنيف  وتقييم  المستدامة  التنمية 
البيئية واالجتماعية والبيئية والحوكمة، والتغيرات 

التكنولوجية واالستدامة.

وكجزء من جهود بورصة البحرين لتعزيز الثقافة 
الحملة  بدعم  البحرين  بورصة  قامت  المالية، 
إطالقها  تم  والتي  االحتيال  لمكافحة  الوطنية 
من قبل جمعية المصارف البحرينية لتعزيز الوعي 
تستهدف  التي  االحتيالية  العمليات  بمختلف 
الحملة  في  المشاركة  وتأتي  المالية.  الخدمات 
استكمال  إطار  في  االحتيال  لمكافحة  الوطنية 
حول  الوعي  لنشر  البحرين  بورصة  جهود 
المواضيع المهمة في القطاع المالي مع التركيز 

على قطاع رأس المال.

مذكرات التفاهم 

اتفاقية  البحرين  بورصة  وقعت  العام  خالل 
لألوراق  ظبي  أبو  سوق  مع  استراتيجية  شراكة 
الطرفين  بين  التعاون  أوجه  تعزيز  بهدف  المالية 
وإحداث نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في 
السوقين، بما في ذلك التداول عبر األسواق وإصدار 

صناديق االستثمار المتداولة في البورصة.

أواصر  تقوية  إلى  االستراتيجي  التعاون  ويهدف 
لجذب  المالية  لألوراق  ظبي  أبو  سوق  مع  التعاون 
كال  في  اإلدراجات  وتعزيز  جدد  مستثمرين 
أهداف  إطار  في  الشراكة  هذه  وتأتي  السوقين. 
استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-

2026 والمتعلقة بتطوير قطاع سوق رأس المال 
في  الخليجية  البورصات  مع  التعاون  تعزيز  عبر 

مجال اإلدراج المزدوج.

إلى  الهادفة  االستثمارية  الفرص  إتاحة 
والمستثمرين  المصدرين  وصول  تسهيل 

للسوق
الدولية  الممارسات  أفضل  مع  التوافق  لضمان 
بورصة  واصلت  عالمًيا،  بها  المعترف  والمعايير 
من  التنظيمية  الرقابة  لتعزيز  جهودها  البحرين 
تم  التي  اإلدراج  قواعد  على  تعديالت  إصدار  خالل 
التعديالت  وتهدف   .2020 العام  خالل  إصدارها 
في  المستثمرين  وثقة  الشفافية  تعزيز  زيادة  إلى 
السوق مع فرض المزيد من السلطات اإلدارية على 
الجهات المصدرة. وتشمل التعديالت على قواعد 
وتقييم  لمراجعة  المخالفات  لجنة  إنشاء  اإلدراج 
التي  العقوبات  وتحديد  التكرار  عالية  المخالفات 
حالة  في  المدرجة  الشركات  على  فرضها  يتم 
عدم امتثالها لقواعد عمل بورصة البحرين وكذلك 

تحديد اإلطار الزمني لتسوية تلك المخالفات.

شكلت  والشفافية،  الحوكمة  تعزيز  ولزيادة 
أحد  وهو  االستئناف،  مجلس  البحرين  بورصة 
التعديالت التي تمت على قواعد اإلدراج والتي تتيح 
المصدرين  ذلك  في  )بما  السوق  في  للمشاركين 
الحق  البحرين(  بورصة  في  المسجلين  واألعضاء 
بحقهم.  الصادرة  القرارات  ضد  االستئناف  في 
يتألف  والذي  المجلس،  صالحيات  وتتمحور 
طلبات  في  النظر  حول  مستقلين،  أعضاء  من 
بحق  الصادرة  التأديبية  القرارات  ضد  االستئناف 
القواعد  عليه  نصت  ما  وبحسب  المعنية  األطراف 
الصادرة عن البورصة والدليل اإلرشادي الصادر عن 
 - السادس  المجلد   - المركزي  البحرين  مصرف 
واإلجراءات  والتحكيم  المنازعات  “تسوية  وحدة 

التأديبية”. 

إدراجات أدوات الدين
السندات  من   )6( عدد  إدراج   2021 خالل  تم 
والصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار د.ب. مقارنة 
 575 2020 بقيمة  العام  بعدد )3( إدراجات في 
مليون د.ب.، وقد بلغت القيمة اإلجمالية للسندات 
مليار   3.23 العام  نهاية  في  المدرجة  والصكوك 
دينار بحريني. كما تم تسجيل إدراج 34 من أذونات 
قدرها  إجمالية  بقيمة   2021 العام  في  الخزينة 
2.27 مليار د.ب. مقارنة بـ 74 إدراجا جديدا ألذونات 
الخزينة في العام الماضي بقيمة 635 مليون في 

العام 2020.

مرابحة – توسعة نطاق المنتجات
والشركات  للبنوك  المرابحة  خدمة  إطالق  بعد 
بتقديم  إضافيان  مصرفان  قام   ،2020 عام  في 
مجموعة  وهما:  لعمالئهما  المرابحة  خدمة 
جي إف إتش المالية وبنك اإلثمار، مما رفع مجموع 
عبر  المرابحة  خدمة  توفر  التي  المحلية  البنوك 
منصة بورصة البحرين إلى 10 بنوك. وتقدم خدمة 
للشريعة  الموافقة  اإلجارة  صكوك  عبر  المرابحة 

باعتبارها حجر األساس لجميع عمليات المرابحة.

إيجابيا  ارتفاعا  المرابحة  خدمات  نشاط  وشهد 
قيمة  مجموع  بلغ  حيث  العام،  خالل  ملحوظا 
يعادل  ما  أي  بحريني  دينار  مليار   2.96 الصفقات 
 2020 بالعام  مقارنة   %199 بنسبة  ارتفاعا 
كما  مضاعف،   40.25 لألصول  دوران  بإجمالي 
يعادل  ما  أي  صفقة   718 الصفقات  عدد  بلغ 
هذا  وإن   .2020 بالعام  مقارنة   %75 بنسبة  نموًا 
االرتفاع اإليجابي في نشاط الخدمة يدعم جهود 
في  والتنوع  النمو  من  المزيد  لقيادة  البورصة 

خدماتها.

نشر وتعزيز الوعي االستثماري
االعتبارات البيئية واالجتماعية والحوكمة

خالل العام 2021 كثفت بورصة البحرين جهودها 
والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  المستويات  على 
بورصة  استراتيجية  إنشاء  عقيب  )االستدامة( 
وكجزء  الماضي.  العام  خالل  لالستدامة  البحرين 
لألسواق  المتحدة  األمم  بمبادرة  التزامها  من 
بقرع  البحرين  بورصة  قامت  المستدامة،  المالية 
الجرس للمساواة بين الجنسين للعام الثالث على 
التوالي بالتزامن مع االحتفاء بيوم المرأة العالمي، 
الجهات  من  مجموعة  مع  بالتعاون  عقد  والذي 
في  الممارسات  أفضل  الستعراض  العالقة،  ذات 
الشركات  لدى  الجنسين  بين  المساواة  تطبيق 
في  العالقة  ذات  األخرى  والجهات  المدرجة 
مع  تعاونها  البحرين  بورصة  بدأت  كما  السوق. 

بورصة البحرين 
تستضيف وفدًا 

من سوق أبو ظبي  
لألوراق المالية. 
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مبادرات  وتضمنت  العمليات.  في  والكفاءة 
المواعيد  حجز  أولوية  خدمة  الرقمي  التحول 
المساعدة  توفير  مع  السن  وكبار  الهمم  لذوي 
بشركة  المستثمرين  خدمات  مركز  في  المباشرة 
 Skiplino تطبيق  خالل  من  للمقاصة  البحرين 
استحداث  تم  كما  إلكترونيًا.  المواعيد  لحجز 
بتبادل  تسمح  للموظفين  افتراضية  عمل  بطاقات 
عالوة  تالمسيه.  ال  بطريقة  التواصل  معلومات 
وهي  الموظفين”  “بوابة  إنشاء  تم  ذلك،  على 
حل شامل يضم أكثر الموارد استخداما، كما تم 
تكامل  تعزيز  لزيادة  مركزية  بيانات  قاعدة  إنشاء 

العمليات المترابطة.

 »Amazon WorkSpaces« أمازون  خدمة 
لتعزيز استمرارية األعمال واألداء

أداء  لتعزيز  البحرين  بورصة  جهود  إطار  في 
التشغيلية،  المرونة  وتعزيز  األعمال  استمرارية 
 Amazon( خدمة  البحرين  بورصة  اعتمدت 
بالكامل  ُمدارة  خدمة  وهي   ،)WorkSpaces
سطح  ألجهزة  المستمر  االفتراضي  للتمثيل 
خدمة  البحرين  بورصة  وتستخدم  المكتب. 
Amazon WorkSpaces الستنساخ مقر العمل 
تشتمل  حيث  الكوارث،  من  للتعافي  المخصص 
ومميزات  وظائف  جميع  على  الجديدة  الخدمة 
الكوارث  من  للتعافي  المخصص  العمل  مقر 
جميع  في  األعمال  استمرارية  لضمان  الحالي 

األوقات. 

شهادة أمن المعلومات
تعي بورصة البحرين أهمية تعزيز تقنيتها وتطبيق 
إثراء  عبر  الرقمية  رحلتها  لدعم  األمنية  الضوابط 
وفي  العالقة.  ذات  والجهات  المستثمرين  تجربة 
شهادة  على  البحرين  بورصة  حصلت  ذاته،  اإلطار 

المعلومات،  أمن  إلدارة  العالمية   27001 اآليزو 
بنجاح  المتطلبات  جميع  استكمال  بعد  وذلك 
مؤسسة  قبل  من  رسمي  اعتماد  على  والحصول 
‘SIS Certification’ الُمرخص لها بمنح الشهادة 
بالتزام  رسمًيا  واعترافًا  هاًما  إنجاًزا  يعد  ما  وهو 
ألمن  الشامل  إطارها  بتعزيز  البحرين  بورصة 

المعلومات وإدارة المخاطر.

تقرير الشركة المملوكة بالكامل للبورصة

شركة البحرين للمقاصة

العام  في  للمقاصة  البحرين  شركة  تأسيس  تم 
2017 كشركة مقاصة مسؤولة بشكل مستقل 
كما  واإليداع.  والتسوية  المقاصة  خدمات  عن 
بعد  ما  خدمات  للمقاصة  البحرين  شركة  تقدم 
لبورصة  بالكامل  مملوكة  شركة  وهي  التداول 

البحرين برأس مال مدفوع بقيمة مليون دينار. 

شركة  كأول  للمقاصة  البحرين  شركة  وشاركت 
األوراق  تعريف  أرقام  تسجيل  ووكيل  مقاصة 
في  األوسط  الشرق  منطقة  في  الدولية  المالية 
الدولية  المالية  األوراق  تعريف  أرقام  ربط  مبادرة 
 )LEIs( القانونية  الكيانات  بمعّرفات   )ISINs(
 .)ISIN – ISO 6166 and LEI – ISO 17442(
األوراق  تعريف  أرقام  تسجيل  كوكيل  وبصفتها 
البحرين  شركة  قامت   )ISINs( الدولية  المالية 
1,400 رقم تعريفي  للمقاصة بتسجيل أكثر من 
حيث  البحرين،  في   )ISINs( المالية  لألوراق  دولي 
الدولية  المالية  األوراق  تعريف  أرقام  ربط  سيعمل 
 )LEIs( القانونية  الكيانات  بمعّرفات   )ISINs(
القياسية،  المعايير  زيادة تعزيز عملية توحيد  على 
وتحسين  الحدود،  عبر  التجارة  فاعلية  وتمكين 

الشفافية.

النقدية  األرباح  بتوزيع  مسؤوليتها  إطار  وفي 
في  إنشاؤه  تم  الذي  أمانات  برنامج  مظلة  تحت 
األرباح  للمقاصة  البحرين  شركة  وزعت   ،2020
 2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  النقدية 
المرحلية، بما مجموعه  األرباح  بنجاح، بما في ذلك 
أرباحًا نقدية عن األوراق  204 مليون دينار بحريني 
بلغت  البحرين )حيث  بورصة  المدرجة في  المالية 
 200 السنوية  النقدية  األرباح  توزيعات  قيمة 
األرباح  قيمة  بلغت  فيما  بحريني،  دينار  مليون 
وأدارت شركة  4 مليون دينار بحريني(.  المتراكمة 
النقدية عن  األرباح  البحرين للمقاصة عملية توزيع 
التي   26 عددها  والبالغ  المدرجة  المالية  األوراق 
في المنتهية  للسنة  النقدية  أرباحها  عن   أعلنت 

31 ديسمبر 2020 بما في ذلك األرباح المرحلية في 
المستثمرين  جميع  استلم  حيث  البحرين،  بورصة 
لحساباتهم  تحويالت  عبر  النقدية  أرباحهم 
شركة  وستواصل   .)IBAN( الدولية  المصرفية 
عبر  الُعمالء  هوية  من  التحقق  للمقاصة  البحرين 
الحسابات  أرقام  وتحديث   )KYC-عميلك )اعرف 
المصرفية الدولية )IBAN( للوصول للمساهمين 
العملية  هذه  ستواصل  حيث  المستحقين، 
بالكامل حتى توزيع جميع األرباح النقدية التي لم 

يتم المطالبة بها.

تنمية المهارات
من  واحدة  الموظفين  مهارات  وتطوير  تنمية  إن 
وبالرغم  البحرين،  بورصة  استراتيجية  محاور  أهم 
ومحدودية  بالتحديات  مليء  آخر  عام  حلول  من 
البحرين  بورصة  واصلت  الحضوري،  التواصل 
أدائهم  لتعزيز  التدريب  بفرص  موظفيها  تزويد 
باإلضافة  الوظيفي.  التطور  على  وتشجيعهم 
سنوات  ذوي  الموظفين  تكريم  تم  فقد  لذلك، 
وشركة  البحرين  بورصة  في  الطويلة  الخدمة 
نهاية  في  عقد  حفل  خالل  للمقاصة  البحرين 
أمضوا  ممن  موظفين   6 تكريم  تم  حيث  العام، 
من  عامًا  وعشرون  عشر  وخمسة  وعشر  خمس 
البحرين  وشركة  البحرين  بورصة  في  العمل 
وشهادات  تقديرية  دروعًا  منحهم  عبر  للمقاصة 
تقديرًا لخدمتهم الُمتواصلة عالوة على تفانيهم 

والتزامهم في العمل .

البحرين  بورصة  نظمت  فقد  ذلك،  على  عالوة 
جهدها  لمواصلة  العام  خالل  الفعاليات  مختلف 
موظفيها  مع  التواصل  على  المحافظة  في 
يوم  الفعاليات:  شملت  حيث  معهم،  والتفاعل 
بسرطان  التوعية  يوم  األم،  يوم  العالمي،  المرأة 
الوطني  واليوم  البحرينية  المرأة  يوم  الثدي، 

لمملكة البحرين.

كما شاركت بورصة البحرين في الحملة الخليجية 
بالتعاون مع مصرف  تأتي  التوعوية )ملم( والتي 
مكافحة  حول  الوعي  لنشر  المركزي  البحرين 

االحتيال في أسواق المال.

2021 

6,000المستثمر الذكي

برنامج تحدي التداول االستثماري 
)تريدكويست(

202

590أكاديمية االستثمار 

8برنامج أسواق المال للتدريب المهني 

6,800المجموع

عالقات المستثمرين

لتعزيز  الرامية  جهودها  البحرين  بورصة  واصلت 
عالقات  مجال  في  الممارسات  أفضل  وتطوير 
إطالق  بعد  المدرجة  الشركات  لدى  المستثمرين 
خالل  المستثمرين  عالقات  لجمعية  البحرين  فرع 
دليل   2021 مايو  في  البورصة  وأطلقت   .2019
تسليط  إلى  يهدف  والذي  المستثمرين  عالقات 
المستثمرين  عالقات  مهنة  أهمية  على  الضوء 
مجال  في  الممارسات  أفضل  تطبيق  وتأثير 
عالقات المستثمرين على قيمة الشركة المدرجة 
إطار  الدليل  يوفر  كما  السوق.  في  وتنافسيتها 
عمل للشركات المدرجة لتوفير التوجيه والتوضيح 
في  فعالة  واستراتيجيات  برامج  تطبيق  أجل  من 
أفضل  دليل  ويهدف  المستثمرين.  عالقات  مجال 
تقديم  إلى  المستثمرين  عالقات  ممارسات 
وهيكلة  لبناء  المدرجة  للشركات  إرشادي  نموذج 

استراتيجية وبرنامج عمل عالقات المستثمرين. 

عالقات  جمعية  مع  بالتعاون  البورصة  وعقدت 
المستثمرين بالشرق األوسط “ميرا” ورشة عن بعد 
الممارسات  أفضل  حول  متعمقة  نظرة  لتوفير 

تغّير  مدى  الورشة  ناقشت  كما  المجال،  هذا  في 
أفضل  واستعرضت  المستثمرين  عالقات  طبيعة 

الممارسات التي تم تطبيقها من قبل الشركات. 

مع  البحرين  بورصة  تعاونت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وشمال  األوسط  الشرق  بارتنرز  “إنستنكتيف 
أفريقيا” وهي شركة متخصصة في االستشارات 
المستثمرين،  وعالقات  الدولية  واالتصاالت 
المبادرات  لتطبيق  التعاون  هذا  يهدف  حيث 
تتيح  والتي  المستثمرين  عالقات  حول  المتمحورة 
عالقات  ممارسات  أفضل  دعم  البحرين  لبورصة 
بورصة  وفي  المدرجة  الشركات  بين  المستثمرين 

البحرين، والجهات األخرى ذات العالقة.

تعزيز الكفاءة التشغيلية
مختلف  على  عملها  البحرين  بورصة  واصلت 
التشغيلية  الكفاءة  لتعزيز  والمشاريع  الخطط 
للقطاعات  العالمي  المعيار  تبني  ذلك  في  بما 

مبادرات  وتنفيذ  المدرجة،  الشركات  لتصنيف 
أمازون  خدمات  وتبني  الجديدة  الرقمي  التحول 
واستمرارية  األداء  لتعزيز   )AWS( سيرفيسز  ويب 

األعمال.

المعيار العالمي للقطاعات )GICS( لتصنيف 
الشركات المدرجة في البورصة

غاية  في  خطوة  بخطو  البحرين  بورصة  قامت 
األهمية لتعزيز الشفافية والكفاءة في سوق رأس 
في  القطاعات  تصنيف  إعادة  عبر  البحريني  المال 
السوق وتبني المعيار العالمي للقطاعات لتصنيف 
تصنيف  إعادة  يهدف  حيث  المدرجة،  الشركات 
المعايير  مع  التوافق  تحقيق  إلى  القطاعات 
المدرجة،  الشركات  قطاعات  لتصنيف  العالمية 
الدوليين  للمستثمرين  أفضل  معلومات  وتوفير 
بإجراء  يسمح  مما  القطاعات  مؤشرات  أداء  حول 
مثيالتها  مع  والقطاعات  الشركات  بين  مقارنات 
هذه  أداء  مقارنة  لتيسير  العالمي  المستوى  على 

الشركات والقطاعات مع بعضها البعض.

وعقدت بورصة البحرين قبل تبني المعيار العالمي 
الورش  من  عددًا   2021 يوليو  في  للقطاعات 
واعتزامها  خططها  حول  االفتراضية  التوعوية 
من  لكل  للقطاعات،  العالمي  المعيار  لتطبيق 
والعامة  واألعضاء  والوسطاء  المدرجة  الشركات 
وذلك سعًيا منها لنشر أهم المعلومات المتعلقة 
وإعادة  للقطاعات  العالمي  المعيار  بتطبيق 
العالمي  المعيار  وفق  المدرجة  الشركات  تصنيف 

بعد التطبيق.

التحول الرقمي 
كثفت بورصة البحرين جهودها خالل العام لدعم 
العالقة  ذات  الجهات  إلى  باإلضافة  موظفيها 
الداخلية  العمليات  مختلف  من   42 تطوير  عبر 
السرعة  على  المحافظة  مع  للبورصة  والخارجية 

التقرير االستراتيجي )تتمة( التقرير االستراتيجي )تتمة(

تكريم الموظفين ذوي سنوات الخدمة الطويلة في بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة
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التقرير االستراتيجي )تتمة(
تقرير االستدامة

نسبة البحرنة

%100 %98.5 
شركة البحرين للمقاصة بورصة البحرين

نسبة القوى العاملة الشابة )تحت سن 30 عامًا(

%40 %33.3 
شركة البحرين للمقاصة بورصة البحرين

نسبة اإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلـ 30 عامًا

%33.3 %42.9 
شركة البحرين للمقاصة بورصة البحرين

عدد الورش التدريبية التي حضرها الموظفون

6 30 
شركة البحرين للمقاصة بورصة البحرين

نسبة الموظفات اإلناث

%45 %42.4  
شركة البحرين للمقاصة بورصة البحرين

نسبة اإلناث في المواقع اإلدارية

%0 %40
شركة البحرين للمقاصة بورصة البحرين

عدد الموظفين وفقا للشركة:

عضوات مجلس اإلدارةعدد الموظفات اإلناثالعدد اإلجمالي للموظفين 

86%43%22
تشير اإلحصائيات المبينة أعاله إلى اهتمام البورصة بتوظيف الكوادر الشابة، حيث تبلغ نسبة الكوادر العاملة الشابة )أقل من 30 عاما( في بورصة البحرين 

33.3% من مجموع الكوادر العاملة، في حين تبلغ النسبة 40% في شركة البحرين للمقاصة للفئة العمرية ذاتها.

الكوادر العاملة في بورصة البحرين وفقًا للفئة العمرية

%13

%4
50>

%26

%11
50-41

%34

%43
40-30

%26

%43
30-18

الكوادر العاملة في شركة البحرين للمقاصة وفقًا للفئة العمرية

%18

%0
50>

%9

%22
50-41

%27

%44
40-30

%45

%33
30-18
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رحلتنا في االستدامة

المستدامة  التنمية  دعم  في  البحرين  بورصة  في  جاهدين  نسعى  حيث  العالمي،  االقتصاد  مستقبل  صياغة  في  محورًيا  دورا  المال  أسواق  تلعب 
كمحفز  نعمل  حيث  المالي،  والقطاع  البحرين  في  المال  رأس  سوق  منظومة  ضمن  والحوكمة(  واالجتماعية  )البيئية  االستدامة  معايير  وتطبيق 

ومحرك رئيسي للمساهمة في تحقيق أهداف معايير االستدامة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وأهداف الحياد الصفري.

 تؤمن بورصة البحرين بأهمية الدور الذى تلعبه على المستوى المجتمعى وما يترتب عليه بأهمية تبني المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة في 
عملياتنا التشغيلية اليومية، لتحقيق النمو المستدام وتلبية متطلبات الجهات ذات العالقة. في الوقت الراهن، تتبوأ مملكة البحرين المركز الـ1100  
مملكة  خطط  مع  تماشيًا  باالستدامة  المتعلق  البحرين  بورصة  عمل  إطار  ويأتي  العالمي،  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  تصنيف  على 
البحرين واألهداف المعلنة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060، باإلضافة إلى مجموعة من األهداف قصيرة المدى بحلول العام 2035. 

ويتماشى إطار عمل بورصة البحرين المتعلق باالستدامة أيضًا مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية البحرين االقتصادية 2030.

إن نشرة االستدامة تأتي بالتماشي مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تقدم أهم التطورات واإلنجازات على جميع أصعدة معايير 
االستدامة )البيئية واالجتماعية والحوكمة( والتي تمت خالل العام 2021. إننا نؤمن بأن تبني معايير االستدامة بشكل شامل ومنهجي هو أساسي 

لمواصلة النجاح وتعزيز مؤشرات األداء المؤسسي.

وقد تبنت بورصة البحرين عدة مبادرات أساسية لتعزيز الوعي بأهمية تبني معايير االستدامة البيئية واالجتماعية والحوكمة بين الجهات ذات العالقة، 
السوق  في  باإلستدامة  المعنية  المالية  المنتجات  وتعزيز  طوعي،  بشكل  االستدامة  لتقارير  اإلفصاحات  مستوى  تعزيز  في  جهودنا  ساهمت  حيث 

واالستثمار المسؤول.

أهم إحصاءات السوق 2021

معايير االستدامة )البيئية واالجتماعية والحوكمة( في بورصة البحرين

معايير الحوكمة المستدامة في بورصة البحرين

الممارسات  أفضل  وتبني  لتطبيق  لالستدامة  لجنة  تشكيل  تم  حيث  الفعالة،  الحوكمة  تبني  عبر  عملياتنا  في  االستدامة  ممارسات  ترسيخ  نواصل 
والمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، وذلك تماشيًا مع خطة وإطار العمل المتعلقة باالستدامة واللذين تم إطالقهما مؤخرًا. ويحمل فريق عمل 

اللجنة على عاتقه مسؤولية تنفيذ خطة العمل المتعلقة باالستدامة، حيث يتكون الفريق من خبراء من عدة إدارات. 

استراتيجية بورصة البحرين المتعلقة باالستدامة في عامها الثاني

تلتزم بورصة البحرين إلى جعل االستدامة أولوية على جميع أصعدة نموذج األعمال لضمان تحقيق قيمة عالية للجهات ذات العالقة، حيث تضمن 
ذلك تقديم أهداف استراتيجية تركز على العناصر الرئيسية المرتبطة بمضي بورصة البحرين في رحلة االستدامة، إذ تركز موضوعاتنا االستراتيجية 
المتعلقة بالمعايير البيئية واالجتماعية والحكومة على خمس ركائز أساسية وهي: تعزيز الكفاءة التشغيلية بما يتوافق مع متطلبات مبادرة األمم 
المتحدة لألسواق المالية المستدامة )SSE(، وتعزيز ثقافة السوق وإفصاحات االستدامة، وتعزيز أواصر التعاون والحوار بين الشركات والمستثمرين، 

وتعزيز االبتكار الرقمي عبر نشر معلومات االستدامة، وتطوير المنتجات المالية المستدامة كمؤشرات االستدامة.

مدعومة  والحوكمة،  واالجتماعية  البيئية  بالمعايير  المتعلقة  مساعيها  إلنجاز  البحرين  بورصة  طموحات  عملنا  وخطة  االستراتيجية  أهدافنا  تحدد 
بالمنجزات قصيرة ومتوسطة المدى.

مبادرات بورصة البحرين المتعلقة باالستدامة

في  أطلقت  كما   ،2020 يونيو  في  المدرجة  للشركات  االختياري  والحوكمة(  واالجتماعية  )البيئية  االستدامة  معايير  دليل  البحرين  بورصة  أصدرت 
سبتمبر 2021 وبالتعاون مع HSBC  البحرين مطبوعة شاملة للقيادة الفكرية حول آخر التطورات في مجال االستدامة والمعايير البيئية واالجتماعية 
والحوكمة وأسواق رأس المال، والذي ركز على أجندة التنمية المستدامة ومفهوم التمويل األخضر. وبصفتنا عضو فعال في مبادرة األمم المتحدة 
لألسواق المالية المستدامة، نلتزم بدعم وتعزيز مبادرات اإلستدامة والشفافية في أسواق المال بالتعاون مع الشركات المدرجة والجهات األخرى 

ذات العالقة.

البحرين أولوية لالستدامة على جميع األصعدة في استراتيجيتها المؤسسية والعمليات  وباإلضافة إلى اإلنجازات المحققة حتى اآلن، تولي بورصة 
والسياسات  البيانات  من  سلسلة  بإنشاء  قمنا  لقد  العالقة.  ذات  للجهات  البعيد  المدى  على  قيمة  تحقيق  أجل  من  المخاطر،  وتقييم  التشغيلية 
والمبادرات والتي تتمحور حول دمج أفضل ممارسات اإلستدامة ضمن إطار عمل بورصة البحرين المتعلق بمستقبل مستدام بيئًيا واجتماعًيا واقتصادًيا.

تمكين المرأة

 5%
نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة 

الشركات المدرجة 

معايير الحوكمة المستدامة

التزام مملكة البحرين بالوصول إلى 

الحياد الصفري 
بحلول عام 2060

تقارير االستدامة

11 شركات مدرجة
مستوى اإلفصاحات لتقارير االستدامة 

بشكل طوعي وهو ما يشكل %26 
 من مجموع الشركات المدرجة وهو
ما يعادل 78% من القيمة السوقية 

 4.88%
نسبة تمثيل النساء في المناصب 

التنفيذية للشركات المدرجة 

5 شركات مدرجة
أعلنت التزامها لمعايير االستدامة 

عبر تشكيل لجنة االستدامة 
بهدف تطبيق أفضل الممارسات

إصدار 4 مطبوعات 
متعلقة باالستدامة

في إطار العمل المتعلق باالستدامة، 
أصدرت بورصة البحرين وشاركت 
في إطالق 4 مطبوعات متعلقة 

باالستدامة

لجنة االستدامة الرئيس التنفيذي 
للعمليات الرئيس التنفيذي

تعزيز أواصر التعاون والحوار
بين الشركات
والمستثمرين

تعزيز الكفاءة التشغيلية
للبورصة بما يتوافق مع
متطلبات مبادرة األمم

المتحدة لألسواق المالية
المستدامة

تعزيز االبتكار الرقمي
عبر نشر معلومات

االستدامة

تعزيز ثقافة السوق
وإفصاحات االستدامة

تطوير المنتجات المالية
المستدامة كمؤشرات

االستدامة

12021 (SDGs) تقرير التنمية المستدامة  
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تقرير االستدامة )تتمة(تقرير االستدامة

https://www.sdgindex.org/


أهم مؤشرات االستدامة 2021

تعزيز الكفاءة التشغيلية بما يتوافق 
مع متطلبات مبادرة األمم المتحدة 

لألسواق المالية المستدامة

إعادة التدوير
تم إعادة تدوير جميع المخلفات الورقية - 
تم إعادة تدوير نسبة محددة من المخلفات اإللكترونية- 

البيانات والسياسات
اعتماد سياسة اإلبالغ عن المخالفات كجزء من دليل سياسات حوكمة الشركات في بورصة البحرين - 

لضمان اإلبالغ عن الممارسات المخالفة للقواعد بطريقة مالئمة
تضمين المعايير المتعلقة باالستدامة )البيئية واالجتماعية والحوكمة( ضمن إطار تقييم المخاطر- 
إنشاء بيان التأثير البيئي والذي يهدف لضمان إستدامة عمليات البورصة والتقليل من اآلثار الضارة على - 

البيئة عبر االلتزام بجميع القوانين والتشريعات البيئية ذات العالقة في مملكة البحرين
وهي -  البيئة،  تجاه  المسؤولة  األعمال  نزاهة  تتضمن  والتي  بالموردين  الخاصة  السلوك  قواعد  وضع 

الزامية قبل التعامل مع أي من الموردين واألطراف ذات العالقة

 تدريبات لزيادة الكفاءة التشغيلية 
إنشاء لجنة مختصة باالستدامة لمتابعة األجندة المتعلقة باالستدامة- 
تنفيذ عدة ورش عمل حول االستدامة لجميع الموظفين في بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة - 

لتعزيز الوعي

الجوائز
إعتماد المعيار الدولي إلدارة أمن المعلومات )شهادة آيزو 27001:2013(- 
الحصول على جائزة مرموقة من قبل مجلة ‘PAN Finance Awards’ عن أفضل مبادرة في مجال - 

االستدامة )البيئية واالجتماعية والحوكمة(
بين العمل والحياة في مملكة -  برنامج توازن  الفوز بجائزتي أفضل شركة حوكمة للشركات وأفضل 

’Global Banking & Finance‘ البحرين من مجلة

تعزيز ثقافة السوق وإفصاحات 
االستدامة

الثقافة المالية
إطالق النسخة األولى من برنامج أسواق المال للتدريب المهني- 
االستثماري -  التداول  وتحدي  الذكي  المستثمر  برنامج  تشمل  والتي  المالية  التوعية  برامج  تكثيف 

وأكاديمية االستثمار

التوعية
قنوات -  عبر  البحرين  مصارف  جمعية  مع  بالتعاون  األموال  غسيل  لمكافحة  التوعوية  الحملة  عقد 

التواصل االجتماعية مستهدفة جميع المستثمرين والعامة
المركزي -  البحرين  مصرف  مع  بالتعاون  العربي  الخليج  مستوى  على  التوعوية  الحملة  في  المشاركة 

لنشر الوعي حول مكافحة االحتيال في أسواق المال 

أهم مؤشرات االستدامة 2021 )تتمة(

دعم التعاون الفّعال بين الشركات 
المدرجة والمستثمرين

توفير الدعم الالزم لذوي الهمم عبر عقد دورة تدريبية حول لغة اإلشارة لتدريب الموظفين في مركز - 
ضمن  الدعم  توفير  إلى  باإلضافة  المستثمرين،  من  أكبر  شريحة  خدمة  ضمان  بهدف  المستثمرين 

الزيارات المنزلية للمستثمرين ذوي الهمم إلنجاز معامالتهم
تسليط الضوء على المبادرات التي تستهدف تحقيق المساواة بين الجنسين سواء على  مستوى بيئة - 

العمل أو على مستوى السوق عبر تنظيم فعالية »قرع الجرس للمساواة بين الجنسين« كجزء من 
مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة واتحاد البورصات العالمية

عقد استبيان لقياس رضا المستثمرين لجميع الجهات ذات العالقة، ووضع أهداف سنوية، حيث يعد - 
والتوقعات  المتطلبات  تلبية  بهدف  البورصة  تعتمدها  التي  الرئيسية  التواصل  قنوات  أحد  االستبيان 

المتنامية للمستثمرين فيها بشكل أفضل
متابعة المقترحات والشكاوى بشكل مستمر والتي يتم استالمها عبر منصة »تواصل« وضمان الرد - 

خالل فترة زمنية وجيزة

تعزيز االبتكار الرقمي عبر نشر 
إفصاحات االستدامة

تسليط الضوء، عبر مطبوعة دليل المستثمرين، على الشركات المدرجة الملتزمة بإفصاحات االستدامة 

تطوير المنتجات المالية المستدامة 
كمؤشرات االستدامة

في إطار العمل المتعلق باالستدامة، أصدرت بورصة البحرين وشاركت في إطالق 4 مطبوعات متعلقة 
باالستدامة والتي تتضمن:

جمعية -  مع  بالتعاون  المدرجة  للشركات  المستثمرين  عالقات  مجال  في  الممارسات  أفضل  دليل 
عالقات المستثمرين في الشرق األوسط »ميرا«

مطبوعة شاملة للقيادة الفكرية حول آخر التطورات في مجال االستدامة والمعايير البيئية واالجتماعية - 
التمويل األخضر  المستدامة ومفهوم  التنمية  المال، والذي ركز على أجندة  والحوكمة وأسواق رأس 

بالتعاون مع HSBC  البحرين
»تضميين معايير االستدامة في المنطقة العربية » بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية- 
وتنفيذ -  الطلب  في  المؤثرة  العوامل  أفريقيا:  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  »االستدامة  دليل 

برامج االستدامة« بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط »ميرا«
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دعم االستدامة وإدارة المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة

االلتزام

األخالقيات ومكافحة الفساد

تنمية القوى العاملة

أمن البيانات والمعلومات

عالقات المستثمرين والتواصل مع الجهات ذات الصلة

االستثمار في المجتمع والثقافة المالية

حقوق اإلنسان

تمكين المرأة

التحول الرقمي

دعم ذوي الهمم

الممارسات البيئية
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األهمية بالنسبة للمؤسسة

1 2

3

4
5

6
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8

9
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القضايا ذات األهمية
نحرص على التفاعل المستمر لتحديد القضايا العالمية واإلقليمية الحالية والناشئة واالستجابة لها بشكل فعال، والتي تمثل مخاطرًا كما تمثل فرًصا 
للمؤسسة والجهات الرئيسية ذات العالقة. لقد قمنا في العام 2020 بإجراء تقييم بناًء على مراجعة تقييم النظراء وآراء خبراء الجهات الخارجية 
لتحديد أكثر المواضيع ذات األهمية والمتعلقة باالستدامة والتي تعد ذات أهمية للمؤسسة والجهات ذات العالقة، حيث تم بناًء على تقييم األهمية 
12 موضوعا جوهرًيا وهيكلة القضايا ذات األهمية لتحديد فهمنا لتأثير كل موضوع على قرارات الجهات ذات العالقة وتأثيراتها على أعمال  اختيار 
بورصة البحرين. باإلضافة لذلك، فقد تم مراجعة المواضيع لتسليط الضوء على أهمية دور بورصة البحرين في قيادة أسواق المال نحو إفصاحات 
االستدامة واإلدارة باإلضافة إلى ضمان الموائمة مع القضايا ذات األهمية الخاصة بمجلس معايير محاسبة االستدامة للبورصات )SASB( باإلضافة 

.MSCI بالتعاون مع )SFDR( لالستدامة واالفصاح عن المعايير البيئية واالجتماعية والمؤسسية الرئيسية ألسواق المال MSCI إلى مؤشر

إطار عمل االستدامة
النهج  أهمية  وتعد  المال.  أسواق  في  مستدام  عمل  إلطار  التزامها  عن  أعلنت  التي  األخرى  العالمية  البورصات  من   112 إلى  البحرين  بورصة  انضمت 
المستدام والتي تراعي المجتمع أمرًا ضروريًا لبورصة البحرين، حيث نهدف إلى تبوء الريادة في تحديد المعايير وأحدث المواضيع المتعلقة بتطبيق 
أعمالنا  توجيه  على  تساعد  والتي  العالمية  المعايير  مع  باالستدامة  الخاص  عملنا  إطار  بموائمة  قمنا  لقد  القطاع.  صعيد  على  المعتمدة  المعايير 
المالية  التحديد، فإن تركيزنا يصب على أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة وااللتزام بمبادرة األمم المتحدة لألسواق  التشغيلية. على وجه 
المستدامة، وتوصيات اتحاد البورصات العالمية وفي إطار رؤية مملكة البحرين االقتصادية 2030 وااللتزام بالحياد الصفري، واألهداف ذات العالقة 
المواضيع ذات األهمية للجهات ذات العالقة والمتعلقة  12 موضوعًا من  لـ  بمؤسستنا والجهات ذات العالقة، وهو ما جعلنا نحدد ونولي األهمية 
بالمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة وذات التأثير على نموذج أعمالنا. ونظرًا لطبيعة نموذج أعمالنا، فإن مواضيع الحوكمة تبقى في صدارة قائمة 
أولوياتنا كما هو مذكور في القضايا ذات األهمية. إننا نهدف إلى مواصلة الرقابة ومراجعة القضايا ذات األهمية والمواضيع ذات األولوية في إطار 

متطلبات األعمال، ومقترحات الجهات ذات العالقة وتطورات مشهد األعمال.

المعايير البيئية المعايير االجتماعية معايير الحوكمة

أخالقيات العمل وإدارة المخاطر1

أخالقيات العملأ. 

 االحتيال ومكافحة غسيل ب. 
األموال واإلرهاب المالي

مكافحة الفسادج. 

إدارة المخاطرد. 

هـ. مجلس اإلدارة

تنمية القوى العاملة6

التدريب والتطويرأ. 

رفاهية ورضا الموظفينب. 

الصحة والسالمةج. 

البحرنةد. 

11

12

الممارسات البيئية

التحول الرقمي

االستثمار في المجتمع والثقافة 7اإللتزام 2
المالية

تعزيز االستدامة وإدارة المعايير 3
حقوق اإلنسان8البيئية واالجتماعية والحوكمة

تعزيز االستدامة وإدارة المعايير 4
تمكين المرأة9البيئية واالجتماعية والحوكمة

دعم ذوي الهمم 10أمن البيانات والمعلومات5

  مهممتوسط األهميةعالي األهمية

دعم االستدامة وإدارة المعايير البيئية . 1
واالجتماعية والحوكمة

11. دعم ذوي الهمم7. االستثمار في المجتمع والثقافة المالية

12. الممارسات البيئية 8. حقوق اإلنسان االلتزام. 2

9.  تمكين المرأة األخالقيات ومكافحة الفساد. 3

10. التحول الرقمي  تنمية القوى العاملة. 4

  أمن البيانات والمعلومات. 5

 عالقات المستثمرين والتواصل مع . 6
الجهات ذات الصلة
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إطار عمل االستدامة )تتمة(
والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  االستدامة  ومبادرات  والحوكمة،  واالجتماعية  البيئية  االستدامة  بمعايير  المتعلق  البحرين  بورصة  عمل  إطار  عبر 

والمواضيع المحددة، نهدف للمساهمة في 9 من أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة كالتالي:

المعايير 
البيئية

الممارسات 
البيئية

التحول الرقمي

المعايير 
االجتماعية

تنمية القوى 
العاملة

التواصل مع تمكين المرأة
الجهات ذات 

العالقة

االستثمار 
في المجتمع 

والثقافة 
المالية

دعم ذوي 
الهمم

حقوق 
اإلنسان

معايير 
الحوكمة

األخالقيات 
ومكافحة 

الفساد

عالقات االلتزام
المستثمرين

أمن البيانات 
والمعلومات

معايير الحوكمة

الموائمة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

قواعد السلوك وأخالقيات 
االلتزامالعمل وإدارة المخاطر

تعزيز االستدامة وإدارة 
معايير االستدامة البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

التواصل مع المستثمرين 
أمن وسالمة المعلوماتوالجهات ذات العالقة

قواعد السلوك وأخالقيات العمل وإدارة المخاطر
تقوم بورصة البحرين بتقييم مدى تحمل المخاطر في جميع أنحاء المؤسسة بما في ذلك المخاطر االستراتيجية والتشغيلية والتنظيمية والمالية، 

كما تحمي بورصة البحرين الشركة ومستثمريها من خالل اعتماد عدد من اإلجراءات التي تعتبر أساسية الستمرار العمليات.

وتتمسك بورصة البحرين بأعلى معايير النزاهة في االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات بطريقة فعالة وفًقا للتشريعات الصادرة عن مصرف البحرين 
المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لإليفاء بمسؤولية مجلس إدارة الشركة في الرقابة الشاملة واإلشراف وتعزيز االمتثال لمتطلبات حوكمة 
الشركات. واعتمدت بورصة البحرين في العام 2021 سياسة اإلبالغ عن المخالفات كجزء من دليل سياسات حوكمة بورصة البحرين لضمان اإلبالغ عن 

الممارسات المخالفة للقواعد بطريقة مالئمة وللحفاظ على أعلى مستويات المهنية في تنفيذ عمليات البورصة.

وتفخر بورصة البحرين باإلستجابة لجميع الشكاوى التي تم استالمها عبر مختلف القنوات خالل العام 2021، في مدة أقصاها 5 أيام عمل، وهو ما 
البحرين في محاوالتها لتحسين تجربة الجهات ذات العالقة بشكل أفضل،  يتماشى مع إجراءات وسياسات الشكاوى الخاصة بها، وسعت بورصة 
حيث تبنت سياسة شاملة لضمان الجودة مدعومة بشكل مباشر من قبل مجلس إدارة بورصة البحرين إذ تهدف بشكل رئيسي إلى ضمان التواصل 
البحرين. باإلضافة لذلك، فقد تم إنشاء  الفعال مع المستثمرين ومعالجة الشكاوي لضمان االستدامة في جميع الجوانب التشغيلية في بورصة 
قسم مختص لضمان الجودة من أجل االستمرار في مراقبة مؤشرات الخدمات ووضع خطط عمل سريعة تضمن استمرار بورصة البحرين في تقديم 

خدمات مميزة لمختلف الجهات.

ولضمان مواكبة المواضيع ذات األهمية في أسواق المال، تقوم بورصة البحرين بشكل دوري بعقد ورش عمل توعوية حول »أساسيات االستثمار واالدخار« 
للعامة، حيث يتم تقديمها بشكل مجاني من أجل تعزيز الوعي اإلستثماري أفضل الممارسات في إدارة المحفظة االستثمارية في أسواق المال.

قواعد السلوك المهني وأخالقيات العمل
تواصل بورصة البحرين في تركيزها المنصب على قواعد السلوك المهني وأخالقيات العمل من أجل ضمان التزام جميع الجهات ذات العالقة بالمعايير 
المتبعة في مملكة البحرين، حيث قامت بورصة البحرين بصياغة قواعد داخلية لمكافحة غسيل األموال )AML( والجرائم المالية والمستندة إلى 
المالي  العمل  مجموعة  في  مشارك  كعضو  البحرين  مملكة  تتبعها  والتي   )FATF( المالي  العمل  ومجموعة  المركزي  البحرين  مصرف  توصيات 

.)MENA – FATF( وعضويتها في مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )FATF(
وتتم مراجعة العمليات التشغيلية بشكل دوري للحد من المخاطر الناجمة عبر االحتيال، عبر محاكاة التصّيد االحتيالي مرة واحدة على األقل كل 
ثالثة أشهر مع المتابعة. باإلضافة لذلك، تقوم بورصة البحرين بتوعية الموظفين حول االحتيال ومكافحة غسيل األموال واإلرهاب المالي، حيث يتم 
التعرف على مخاطر االحتيال وإبالغها إلى اإلدارة المختصة، ويتم بعد ذلك تطبيق الضوابط وتقييمها. خالل عام 2021. ولم يتم تسجيل أي حوادث 

لالحتيال أو غسيل أموال أو اإلرهاب المالي في بورصة البحرين.

مكافحة الفساد
تعقد بورصة البحرين تدريبًا سنويا لألعضاء والشركات المدرجة حول كيفية التعرف على األنشطة االحتيالية وتجنبها، إذ يتم اإلبالغ عن أي احتيال يتم 
تحديده إلى الجهات الرقابية بشكل فوري، كما قمنا أيضًا بإضافة عملية صارمة تتطلب توقيعات متعددة قبل إتمام المعامالت الرئيسية، مما يقلل 

من مخاطر الفساد ويضمن االمتثال لمعايير مصرف البحرين المركزي.
إدارة المخاطر

لقد تم دمج عوامل الخطر البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( كجزء من إطار عمل تقييمات المخاطر لدينا، حيث إنه وفًقا لمنظومة المخاطر 
المعتمدة لدينا، فقد قمنا أيًضا بفحص مخاطر االحتيال الخارجية والداخلية وتقديم خطط عمل لتصحيح المخاطر المذكورة أعاله والتحكم فيها.

مجلس اإلدارة
يعد بناء الثقة من خالل حوكمة الشركات بطريقة فعالة محور أساسي الستراتيجيتنا ونهجنا، حيث تلتزم بورصة البحرين بأعلى معايير النزاهة في 
االلتزام بمبادئ حوكمة الشركات بطريقة فعالة وفًقا للتشريعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يتضمن 
مجلس إدارة بورصة البحرين تسعة أعضاء مستقلون وغير تنفيذيين، كما نضمن التنوع والمساواة بين الجنسين على مستوى مجلس اإلدارة، حيث 

يضم مجلس اإلدارة اثنتين من األعضاء اإلناث بين أعضاء مجلس اإلدارة التسعة.
ويتم إرفاق تقرير كامل لحوكمة الشركات كجزء من هذا التقرير السنوي، والذي يستعرض أفضل الممارسات في حوكمة الشركات، ولجان مجلس 

اإلدارة واجتماعاته، والتحديثات على أحدث السياسات الصادرة.
االلتزام

تتّبع بورصة البحرين استراتيجية االلتزام والتي تدار من قبل إدارة المخاطر وااللتزام حيث تقوم اإلدارة المعنيية بمراجعة جميع المجاالت في جميع 
محاور األعمال لضمان االمتثال التنظيمي باإلضافة إلى كون اإلدارة نقطة االتصال الرئيسية مع الجهة التنظيمية. ولم يتم تسجيل أي حاالت لعدم 

امتثال مع الجهة التنظيمية في العام 2021.
اإلجراءات  وإصدار  والتحكيم  المنازعات  لتسوية  متكامل  إطار  توفير  لخطوات  واستكمااًل  المركزي  البحرين  مصرف  بمتطلبات  التزامها  من  وكجزء 
التأديبية بحق األطراف ذوي العالقة في السوق، فقد قامت بورصة البحرين بتشكيل مجلس االستئناف لتعزيز مبدأ المساءلة، كما يتم منح األطراف 
ذوي العالقة في السوق الحق في طلب االستئناف ضد القرارات التأديبية بحق األطراف المعنية الصادرة عن مجلس االنضباط ولجنة المخالفات في 
البورصة. ويهدف تشكيل مجلس االستئناف إلى تعزيز دور البورصة الرقابي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وتطبيق مبدأ المسائلة في السوق 
على أوسع نطاق، حيث يتكون المجلس من أعضاء مستقلين، ويتم تعيين أعضاء مجلس االستئناف بناًء على قرار من مجلس إدارة بورصة البحرين 

وبموافقة مصرف البحرين المركزي.
وتعقد إدارة المخاطر وااللتزام بشكل دوري دورات توعوية للموظفين لوضع إجراءات للتعامل مع األشخاص مرتفعي المخاطر، خصوصًا األشخاص 
غسيل  بمكافحة  يتعلق  فيما  المركزي  البحرين  لمصرف  اإلرشادي  بالدليل  التزاما  األمر،  لزم  إن  عنهم  واإلبالغ   )PEP( سياسية  لمخاطر  المعرضين 
األموال )AML(. وتقدم إدارة المخاطر وااللتزام المشورة بشأن اتباع إجراءات محددة لتطبيق مبدأ »اعرف عميلك« )KYC(، كما تعد إدارة المخاطر 
وااللتزام أيًضا عضًوا رئيسًيا في لجنة التحقيق، حيث يساهم االلتزام في مراقبة السوق والتحقيق في الحاالت المشبوهة، مما يساهم في اتخاذ 

إجراءات تصحيحية بشأن الحاالت التي يتم اإلبالغ عنها.
تطبق البورصة سياسة تعامالت األشخاص المطلعين بشكل ممنهج، حيث يتلقى جميع موظفي بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة تدريًبا من 
قبل إدارة المخاطر وااللتزام على متابعة تعامالت األشخاص المطلعين. حيث يتم التحقيق في جميع معلومات األشخاص المطلعين ومعلومات 
األشخاص المرتبطين بهم واألشخاص الرئيسيين في حال وجود أي شبهة حول تداول األشخاص المّطلعين. باإلضافة إلى ذلك، وكجزء من مراجعتنا 
األساسية  للمتطلبات  الثالثة  األطراف  من  الموردين  جميع  تلبية  لضمان  بالموردين«  الخاصة  السلوك  »قواعد  وضع  تم  فقد  لالستدامة  المستمرة 
لبورصة البحرين فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والممارسات األخالقية األساسية. وتلتزم بورصة البحرين بإدارة أعمالها بشفافية ونزاهة وكفاءة 
للسلوك  كقواعد  لألعمال  المتوقعة  والمبادئ  المعايير  على  الضوء  السلوك  قواعد  وتسلط  والمرونة.  واإلنصاف  الجماعي  والعمل  بالتميز  والتزام 

األخالقي لبورصة البحرين وتحدد ما تتوقعه بورصة البحرين من مورديها.
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تقرير االستدامة )تتمة( تقرير االستدامة )تتمة(



 1

2 

تعزيز ثقافة السوق وإفصاحات االستدامة 

3 
المدرجــة  الشــركات  بيــن  الفّعــال  التعــاون  دعــم 

ين لمســتثمر ا و

تعزيز االبتكار الرقمي عبر نشر إفصاحات االستدامة 4

 5
تطويــر المنتجــات الماليــة المســتدامة كمؤشــرات 

االســتدامة
تعزيز الكفاءة التشغيلية بما يتوافق مع متطلبات 

مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة

عالقات المستثمرين والتواصل مع الجهات ذات العالقة

تجربة المستثمر
انضمت بورصة البحرين إلى »تواصل« – النظام الوطني للمقترحات والشكاوى في عام 2020، وحققت التميز في خدمة العمالء عبر منصة »تواصل« 
خالل ذات العام، وفي عام 2021 تم استقبال 140 طلب عبر منصة »تواصل«، تضمنت هذه الطلبات الشكاوى واالستفسارات والمقترحات، حيث شكلت 
الشكاوى 39% منها، وقد تم الرد على جميع الشكاوى واالستفسارات والمقترحات المستلمة ضمن ما هو منصوص في اتفاقية مستوى الخدمة 
المحدد. كما يوفر موقعنا اإللكتروني نموذجا رسميا عاما لرفع الشكاوى حيث يستخدم لتقديم جميع أنواع الشكاوى، والتي يتم جمعها وفًقا 
لقانون حماية بيانات الخصوصية، واتخاذ اإلجراءات المالئمة بشأنها. باإلضافة إلى ذلك، أطلقت بورصة البحرين استبيان رضا المستثمرين في ديسمبر 

2020 بهدف الحصول على آراء المستثمرين وقياس رضاهم حول المنتجات والخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى الخدمات المتعلقة بالمستثمرين.

وكجزء من التزامنا بتشجيع أفضل الممارسات في الشركات المدرجة في مجال عالقات المستثمرين، أطلقت بورصة البحرين دليل أفضل ممارسات 
عالقات المستثمرين، بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط )MEIRA(، حيث يهدف دليل عالقات المستثمرين إلى إبراز أهمية 
وظيفة عالقات المستثمرين وتأثير تطبيق أفضل ممارسات عالقات المستثمرين على تقييمات السوق والقدرة التنافسية للشركات المدرجة في السوق.

أمن البيانات والمعلومات 
خصوصية البيانات الشخصية

 ،2018 البيانات الشخصية رقم )30( للعام  البيانات الشخصية الخاصة بالجهات ذات العالقة في إطار قانون حماية  تلتزم بورصة البحرين بحماية 
والتشريعات 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. 

إن حماية خصوصية البيانات الشخصية هي من الركائز األساسية المكونة لتنظيم أسواق المال، ولذلك فإننا نؤمن باستثمار الوقت والخبرة الالزمة في 
حماية أمن وسالمة البيانات وإدارتها. وتقوم بورصة البحرين بتنفيذ مجموعة من حلول سالمة وأمن المعلومات ذات المستويات المتعددة، وفرض 
أفضل الضوابط العالمية ألمن المعلومات، ودعم وعي الموظفين عبر العمليات التشغيلية ألهمية حماية خصوصية البيانات الشخصية، كما تبنت 

البورصة ثقافة أمن المعلومات كمسؤولية مشتركة.
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تعزيز االستدامة والمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة
تلتزم بورصة البحرين بأعلى معايير الحوكمة والشفافية بين الشركات المدرجة عبر الزامية اإلفصاحات المالية وتشجيع الشركات على االفصاحات 
الغير مالية بشكل اختياري )كتقارير االستدامة(. وكجزء من نهج بورصة البحرين لدعم االستدامة والشفافية في سوق المال، فقد أعلنت بورصة 
2020 عن إصدار دليل معايير اإلفصاح البيئي واالجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة بشكل إختياري. ويتضمن الدليل أحدث  البحرين في يونيو 
منهجيات إعداد تقارير األطراف الثالثة والمعتمدة بشكل واسع في القطاع والتي تهدف إلى مساعدة الشركات المدرجة في تبني وتطوير معايير 
اإلفصاح لتقارير االستدامة وتهدف إلى تشجيع الشركات إلى اإلفصاح حول معايير االستدامة )البيئية واالجتماعية والحوكمة( بالتماشي مع المعايير 
العالمية المتبعة. في 2021، قامت 26% من الشركات المدرجة بإصدار تقارير إفصاحات االستدامة، حيث نتطلع إلى تعزي الشفافية واإلفصاح في 

سوق رأس المال في البحرين عبر دعم موائمة الشركات المدرجة مع رؤية البحرين االقتصادية 2030 وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
عالوة على ذلك، فإن التزام بورصة البحرين تجاه مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة )SSE( يهدف إلى تعزيز أسواق رأس المال المستدامة 
والشفافة بالتعاون مع الشركات المدرجة والجهات األخرى ذات العالقة، حيث تلتزم بورصة البحرين التزاًما تاًما بتعزيز االستدامة داخلًيا وبين الشركات 
المدرجة. وعقيب التزامها بمبادرة األسواق المالية المستدامة، أطلقت بورصة البحرين حزمة من مبادرات االستدامة االستراتيجية التي تهدف إلى زيادة 
تعزيز الشفافية واإلفصاح عن معلومات االستدامة والمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة في بورصة البحرين والشركات المدرجة، حيث نهدف إلى 
إطالق برنامج تدريبي حول اإلفصاح المناخي المعتمد للشركات المدرجة بالتعاون مع مبادرة األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة. ولتسريع 

التنمية المستدامة في أسواق المال، تهدف بورصة البحرين إلى تحقيق إطار إستدامة شامل من خالل التركيز على خمس ركائز رئيسية:

إطالق  تم  حيث  البحرين   HSBC بنك  مع  التعاون  خالل  من  المال  رأس  أسواق  استدامة  تسريع  في  جهودها   2021 في  البحرين  بورصة  وواصلت 
مطبوعة شاملة للقيادة الفكرية حول التمويل المستدام بعنوان »آخر التطورات في مجال االستدامة والمعايير )البيئية واالجتماعية والحوكمة( 
وأسواق رأس المال«، إذ تهدف مطبوعة قيادة الفكر إلى نشر الوعي حول تنامي االهتمام بمعايير االستدامة في اتخاذ القرارات االستثمارية وخيارات 

التمويل المستدام إقليميًا في المنطقة وتعرض عددًا من قصص النجاح في هذا المجال.
وكجزء من التزامنا بتسريع استدامة أسواق رأس المال على المستوى اإلقليمي، فقد ساهمنا في دليل االستدامة التابع التحاد أسواق المال العربية 
البورصات  التحاد  وفًقا  العالمية  الممارسات  بأفضل  ومقارنتها  العربية  البورصات  في  االستدامة  دليل  مراجعة  إلى  الدليل  يهدف  حيث   ،)AFCM(
واالجتماعية  البيئية  بالمعايير  المتعلقة  واللوائح  القواعد  واستيفاء   )SSE( المستدامة  المالية  لألسواق  المتحدة  األمم  ومبادرة   )WFE( العالمية 

والحوكمة وأفضل الممارسات المقترحة للبورصات العربية.
عالقات المستثمرين والتواصل مع الجهات ذات العالقة

يضم نموذج أعمالنا شريحة واسعة من العالقات مع الجهات ذات العالقة، والتي نقوم بالتعامل معها باهتمام استراتيجي لضمان تنمية مستدامة. 
وتشكل عالقات المستثمرين والتواصل مع الجهات ذات العالقة جانبًا محوريا من استراتيجيتنا ونجاحها، ولذا نسعى إلى الحفاظ على منصة حوار 
التحديات غير المسبوقة  مفتوح وشفاف وتعاوني مع كل مجموعة من مجموعة الجهات ذات العالقة لدينا على مختلف األصعدة. لقد مكنتنا 
التي فرضتها جائحة كورونا من تبني قنوات تواصل مختلفة مكنتها التكنولوجيا الحديثة المتقدمة والتي من ضمنها الحضور الفعلي واالفتراضي 

للفعاليات والذي ساهم في تعزيز وتعميق سبل التواصل مع الجهات ذات العالقة.

وواصلت بورصة البحرين جهودها في التواصل مع الجهات ذات العالقة من خالل الفعاليات المختلفة على مدار العام ساعية باستمرار إلى الحصول 
على آرائهم حول المواضيع الرئيسية في سوق رأس المال من أجل تلبية احتياجاتهم المتغيرة، حيث يعد هذا األمر ضروريا لضمان فهمنا لالحتياجات 

المتغيرة للجهات ذات العالقة بهدف دمج وجهات النظر في استراتيجياتنا وخطط عملنا.
وقد تم تصنيف مجموعات الجهات ذات العالقة الرئيسية في بورصة البحرين كما هو موضح أدناه باستخدام عناوين تعبر عن الفئات عامة والتي 
تنطبق على معظم القطاعات بما في ذلك الهيئات التنظيمية والمستثمرين والشركات المدرجة واألعضاء والمجتمع والموظفين واإلعالم ومزودي 
بورصة  تظل  أن  ضمان  إلى  االستراتيجي  وحوارنا  العالقة  ذات  الجهات  مع  المستمر  تواصلنا  ويهدف  والشركاء.  الخدمة  ومزودي  السوق  معلومات 

البحرين مواكبة للتطورات وذات شمولية، باإلضافة إلى خلق قيمة على المدى البعيد وعلى نطاق أوسع لمجموعة الجهات ذات العالقة.

تقرير االستدامة )تتمة( تقرير االستدامة )تتمة(



إدارة أمن المعلومات

شهادة آيزو 27001:2013   
المعيار الدولي إلدارة أمن المعلومات

أمن  إلدارة  الدولي  المعيار  على   - العالمي  المستوى  على  األعمال  في  والتميز  الجودة  معايير  بتبني  التزامها  من  -كجزء  البحرين  بورصة  وحصلت 
المعلومات )شهادة آيزو 27001:2013( في عام 2021. عالوة على ذلك، تواصل بورصة البحرين تطبيق نهج شامل إلدارة أمن المعلومات ليتماشى 
مع أحدث التكنولوجيا، واألفراد، والعمليات، والحوكمة الفّعالة لحماية العمليات واألصول والسمعة. حيث تتبنى نهج مستمر في تقييم المخاطر 
لضمان إستمرارية األعمال وضمان مستويات وأنواع مختلفة من اإلجراءات األمنية المعدة والمصممة خصيًصا لحماية عمليات بورصة البحرين والحد 

من المخاطر، ال سيما في ضوء تزايد هجمات األمن السيبراني العالمية التي تصاعدت خالل فترة كوفيد-19.

البيانات وتوافرها وسريتها، حيث تم وضع  ويشكل أمن المعلومات محوًرا أساسيًا ألعمالنا لضمان إستمرارية األعمال والشفافية من خالل تكامل 
بأمن  اإللتزام  بثقافة  الوعي  زيادة  بما في ذلك  المخاطر،  المعلومات وتقييمها والحد من  أمن  األمنية لضمان تحديد مخاطر  اإلجراءات  العديد من 

المعلومات داخليًا، وتأمين العمليات التشغيلية، وتعزيز إدارة استمرارية األعمال.

وسارعت بورصة البحرين في تفعيل برنامج تقييم مخاطر أمن المعلومات لتقييم إجراءات العمل المتبعة ولتحديد الثغرات األمنية، إلى جانب تقييم 
مواقع بورصة البحرين وتطبيقات األجهزة المحمولة وضوابط أمن الخدمات اإللكترونية وتحديثها وفًقا لسياسة أمن المعلومات لتلبية احتياجات 
تقييمات  على  بناًء  المعلومات  أمن  وإجراءات  سياسات  وتنفيذ  بتوثيق  قمنا  وسالمتها،  وسريتها  البيانات  وتوافر  أنظمتنا  ولحماية  بعد.  عن  العمل 

المخاطر التي تم قياسها وفًقا لمعايير أمن المعلومات العالمية المتبعة.

إدارة استمرارية األعمال
عالوة على ذلك، يتم إدارة استمرارية األعمال في بورصة البحرين باتباع نهج المحافظة على رفاهية الموظفين أواًل والموازنة بين متطلبات العمل مما 

يتيح ويضمن استمرارية األعمال من أي مكان.

المعايير االجتماعية

الموائمة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

االستثمار في المجتمع تنمية القوى العاملة
دعم ذوي الهممتمكين المرأةحقوق اإلنسانوالثقافة المالية

تنمية القوى العاملة
ُيعد تطوير القوى العاملة من أهم أسس نجاحنا، ومن منطلق ذلك نسعى جاهدين لجذب المواهب وتنميتها وتطويرها من خالل بناء بيئة عمل 
للمقاصة  البحرين  شركة  ذلك  في  )بما  البحرين  بورصة  في  العاملة  القوى  وتتكون  الموظفين.  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة  وضمان  متكاملة 
المملوكة بالكامل لبورصة البحرين( من إجمالي 86 موظًفا - بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي، وتشكل اإلناث 43% من القوى العاملة لدينا، 

حيث نهدف باستمرار إلى الحفاظ على وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين في بيئة العمل.

نظرة عامة على القوى العاملة

مجموع القوى العاملة )باستثناء المتدربين 
والطلبة والموظفين الخارجيين(

الموظفين ذوي العقود المؤقتةالموظفين ذوي العقود الدائمة

201969672

202079781

2 02186860

القوى العاملة وفق الفئة العمرية

2019

2020

2021

23

31

33

الموظفون في 
الفئة العمرية 

من 21 - 30 عام

2019

2020

2021

40

42

45

الموظفون في 
الفئة العمرية 

من 31 - 50 عام

2019

2020

2021

6

6

8

الموظفون في 
الفئة العمرية 

 من 51 عاًما
فما فوق

القوى العاملة وفق الجنس

2019

2020

2021

41

47

49

 الموظفون
الذكور

2019

2020

2021

28

32

37

 الموظفات
اإلناث

وتم خالل العام 2021 عقد حفل لتكريم الموظفين ذوي سنوات الخدمة الطويلة لتكريم جهود 6 من الموظفين ممن خدموا لسنوات طويلة 
نظير والئهم وُمساهماتهم االستثنائية لبورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة طوال السنوات الماضية. كما حصدت بورصة البحرين خالل العام 
على جائزة مميزة من »Global Banking & Finance« عن »أفضل برنامج توازن بين العمل والحياة« مما يدل على التزامنا بضمان رفاهية موظفينا 

على المدى الطويل.

تمكين المرأة
تفخر بورصة البحرين بتنميتها لبيئة عمل داعمة للمرأة ومشجعة لإلناث من مختلف الخلفيات على العمل مًعا تحقيًقا إلمكانياتهن، حيث تشكل 
نسبة اإلناث العامالت في بورصة البحرين حاليا 43% بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام 2020، كما تشغل 22%  من اإلناث مناصب إدارية متوسطة في 

حين تشغل 3% من اإلناث مناصب إدارية عليا كما تشكل اإلناث ما نسبته 22% من أعضاء مجلس اإلدارة.
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2019

2020

2021

28

32

37

عدد اإلناث العامالت 

2019

2020

2021

%42

%41

%43

نسبة اإلناث العامالت

2019

2020

2021

7

7

8

 عدد اإلناث العامالت
 في المناصب اإلدارية

 المتوسطة

2019

2020

2021

%10

%9

%9

 نسبة اإلناث العامالت
 في المناصب اإلدارية

 المتوسطة

2019

2020

2021

3

3

3

 عدد اإلناث العامالت في
 المناصب اإلدارية العليا

2019

2020

2021

%4

%4

%3

 نسبة اإلناث العامالت
 في المناصب اإلدارية

  العليا

التدريب والتطوير
الفردية الخاصة بهم. باإلضافة إلى ذلك، حضر جميع  التنمية  بناًء على أهدافهم وخطط  التدريب للموظفين  البحرين توفير فرص  واصلت بورصة 
2021 حول المخاطر والفرص المتعلقة بالمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة والتي  موظفي بورصة البحرين دورات تدريبية افتراضية خالل عام 
عقدتها لجنة االستدامة في بورصة البحرين، باإلضافة إلى الورش التوعوية المستمرة بشأن مكافحة غسيل األموال وتعامالت األشخاص المطلعين.

الرضا الوظيفي والرفاهية
يعد موظفونا أحد أكثر مواردنا أهمية، وتعد حماية صحتهم ورفاهيتهم أمرا مهما لبورصة البحرين، حيث واصلنا جهودنا في عام 2021 لضمان 

مشاركة الموظفين في العديد من أنشطة الرفاهية بما في ذلك الفعاليات الصحية والرياضية ووضع خطة لتنمية وتعزيز الصحة النفسية.

الصحة والسالمة
للمكاتب،  مستمرة  تعقيم  عمليات  إجراء  تم  حيث  أولوياتنا،  أهم  من   )19 )كوفيد-  كورونا  جائحة  خالل  الموظفين  وسالمة  صحة  شكلت  لقد 
الوقاية الشخصية  الطبية وأدوات  الجائحة بما في ذلك توفير األقنعة  المتبعة خالل  كما تم عقد حملة توعوية داخلية حول اإلجراءات االحترازية 
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.

العزل  المخالطة وسياسة  أثر  االجتماعي وتتبع  المحلية كالتباعد  المتطلبات  الموظفين وفق  المكتب لجميع  العمل من  إجراءات  وقد تم تعميم 
وإيقاف االجتماعات واألنشطة الحضورية.

وتهدف بورصة البحرين في العام 2022 إلى تسليط مزيد من الضوء على أهمية الصحة النفسية ورفاهية الموظفين عبر عقد ورش توعوية حول 
تنمية وتعزيز الصحة النفسية للموظفين مع عدد من المختصين. كما تخصص بورصة البحرين عددًا من الموظفين ممن تم تدريبهم كمعتمدين 

لعمليات اإلخالء في حاالت الطوارئ لضمان سالمة جميع الموظفين.

البحرنة
بلغت نسبة البحرنة في العام 2021 ما نسبته 99 % لجميع القوى العاملة ونسبة 100 %على مستوى اإلدارة العليا.

 إجمالي عددالبحرنة
 الموظفين البحرينيين

نسبة البحرنة على مستوى
 القوى العاملة (%)

نسبة البحرنة على مستوى
  اإلدارة العليا (%)

20196899100

20207899100

2 0218599100

االستثمار في المجتمع والثقافة المالية
تشارك بورصة البحرين في العديد من البرامج الرائدة المتعلقة بالتوعية والثقافة المالية. يهدف برنامج المستثمر الذكي بالتعاون مع إنجاز البحرين، 
والذي استمر لمدة 3 سنوات أكاديمية متتالية، إلى نشر المعرفة المالية من خالل تزويد الطالب النشء بالمفاهيم األساسية المتعلقة بإدارة األموال 
واالدخار والتخطيط المالي الذكي للمستقبل، حيث تم إطالق البرنامج في صيغته الرقمية، واستفاد من البرنامج 4,500 طالب في الصف الرابع في 

عام 2021. وتم تحقيق إنجاز رئيسي منذ إطالق البرنامج، يتمثل في مشاركة ما يصل إلى 15,000 طالبا وطالبة.

وعقدت بورصة البحرين برنامج تحدي التداول االستثماري )تريدكويست( والذي يستهدف فئة طلبة المدارس الثانوية والجامعات حيث يعمل برنامج 
تريدكويست على تعزيز الوعي االستثماري بين الطلبة عبر تجربة محاكاة االستثمار في أسواق رأس المال عن طريق تعلم النظم واللوائح المعمول 
 200 البرنامج  التي يتم االستثمار فيها وإدارة محفظة األسهم. ويضم  البحرين وبورصة نيويورك وتحليل واختيار األسهم  بها في كل من بورصة 
طالبا وطالبة سنويًا حيث تحصل الفرق الفائزة في البرنامج على مامجموعه 30 ألف دينار بحريني لمساعدتهم على البدء في إنشاء محافظهم 

االستثمارية الخاصة بهم.

وكجزء من أكاديمية االستثمار والتي أطلقتها بورصة البحرين بالتعاون مع معهد BIBF، تعقد بورصة البحرين ورشة عن بعد بشكل شهري حول 
أساسيات االدخار واالستثمار، حيث قدمت أكاديمية االستثمار منذ إطالقها أكثر من 2,751 ساعة تدريب ألكثر من 2,673 متدرب مهني، ولقد تم خالل 

العام 2021 عقد 464 ساعة تدريبية بحضور 529 مشارك حول عدد من المواضيع المتعلقة بأسواق المال.

وقمنا بتجديد التزامنا نحو أكاديمية االستثمار في العام 2021 عبر توسعة نطاق الورش لتشمل أكاديمية التنمية المستدامة والتي تتناول مواضيعًا 
تدريبية حول التنمية المستدامة، تقييم وتصنيف المعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، التغيرات التكنولوجية واالستدامة.

للتدريب  المال  برنامج أسواق  المالية وثقافة المستثمر، تم إطالق أول نسخة من  الثقافة  البحرين االستراتيجية حول تعزيز  وفي إطار خطط بورصة 
المهني، وهو برنامج تدريب عملي واستثماري أطلق في العام 2021 لتزويد الخريجين البحرينيين الشباب بالخبرة العملية في قطاع أسواق رأس المال، 

حيث يأتي ذلك من منطلق إيمان البورصة بتعزيز ثقافة المستثمر وغرس المعرفة المالية لدى مختلف الفئات العمرية.

المال  الرئيسيين في قطاع رأس  القرار  للتعلم من والتواصل مع صناع  الفرصة  6 أشهر للمشاركين فيه  الذي يمتد على فترة  البرنامج  ويقدم هذا 
لتعزيز معرفتهم حول سوق رأس المال واالستفادة من الخبرة العملية وبمجموعة من المهارات الالزمة للتوظيف في قطاع رأس المال، حيث يضم 
البرنامج كل من التدريب العملي والورش التدريبية، ويأتي استكماال لبرامج التوعية المالية التي تقدمها بورصة البحرين والتي تهدف الستقطاب أكبر 

شريحة ممكنة في المجتمع.

201920202 021

3,5964,5327,000المستثمر الذكي

202-173تحدي التداول االستثماري

269261529أكاديمية االستثمار

N/AN/A8برنامج أسواق المال للتدريب المهني

4,0384,7937,739المجموع
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وكجزء من جهودنا المستمرة لتسليط الضوء على أهمية الثقافة المالية، شاركت بورصة البحرين في مبادرة اتحاد البورصات العالمية فعالية »قرع 
الجرس لنشر الثقافة المالية« إلى جانب 78 بورصة عالمية أخرى عبر إقامة فعالية قرع الجرس االفتراضية وورش العمل والفعاليات األخرى. ولنشر 
الوعي بأهمية نشر الثقافة المالية، تضمنت المبادرة إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو التوعوية التي تضم 17 مشارًكا رئيسًيا من مختلف الشركات 
البحرين  لبورصة  المالية  التوعية  برامج  على  الضوء  لتسليط  األخرى  الرئيسية  العالقة  ذات  الجهات  إلى  باإلضافة  التعليمية  والمؤسسات  المدرجة 
واستعراضها. باإلضافة إلى ذلك، عقدت بورصة البحرين سلسلة من ورش العمل االفتراضية بالشراكة مع العديد من المؤسسات المالية والجامعات 

لتعريف الطالب بسوق رأس المال وبورصة البحرين، حيث حضر ورش العمل أكثر من 2,300 مشارك.

كما عقدت بورصة البحرين كجزء من جهودها التوعوية المستمرة حملة توعوية لمكافحة االحتيال بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين عبر قنوات 
بالتعاون مع  الخليجية  البحرين كذلك في حملة )ملم(  بورصة  المستثمرين والعامة، وشاركت  بالبورصة مستهدفة  الخاصة  التواصل االجتماعية 

مصرف البحرين المركزي لنشر الوعي حول مكافحة االحتيال في أسواق المال.

حقوق اإلنسان
يتوافق دليل قواعد السلوك وأخالقيات العمل بجميع 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 2021.

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

دعم ذوي الهمم
صممت مرافق قاعة التداول ببورصة البحرين على طابق واحد، وتم تزويدها بعدة خدمات لضمان الوصول السلس واآلمن لذوي الهمم ومن ضمنها 
المنحدرات والمصاعد. كما نقوم  بتوفير خدمات الكرسي المتحرك بشكل مجاني عند الطلب ونحرص على دعم األفراد ذوي مختلف االحتياجات 

الخاصة للقيام باستثمارات مدروسة، حيث نهدف إلى الحفاظ على هذا المعيار الشمولي وتعزيزه في المؤسسة.

في العام 2021، قمنا بإنشاء خدمة أولوية حجز المواعيد لذوي الهمم وكبار السن مع توفير المساعدة المباشرة في مركز خدمات المستثمرين 
213 مستثمرا من ذوي  بشركة البحرين للمقاصة من خالل تطبيق Skiplino، مما خلق بيئة شمولية لخدمة أكبر شريحة ممكنة حيث تم خدمة 

الهمم وكبار السن خالل 11 ساعة عمل.

المعايير البيئية

الموائمة مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

الممارسات البيئيةالتحول الرقمي

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 اإللكترونية. 

وأصدرت بورصة البحرين في العام 2021 بيان التأثير البيئي لتطوير ممارساتها البيئية في جميع جوانب العمل، حيث نعي مسئوليتنا للمساعدة في 
حماية الكوكب وتقليل التأثير البيئي كمؤسسة، حيث يتناول بيان التأثير البيئي جميع جوانب العمل ويضمن بدقة موائمة جميع األهداف والمؤشرات 
البيئية مع األهداف والمؤشرات العالمية بما في ذلك أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادرات األمم المتحدة لألسواق المالية المستدامة 

وتوصيات االتحاد العالمي للبورصات.

بلغ مجموع  19 جيجا جولز، في حين  الطاقة لكل موظف بمعدل  تركيز  ارتفع  بنسبة 28.7%، كما  الكهربائي  ارتفع االستهالك   ،2021 العام  في 
االنبعاثات من قبل بورصة البحرين 343  طًنا مترًيا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي. وقد 
بلغ تركيز الطاقة لكل موظف 3.98 وهو ما يشكل انخفاًضا ملحوًظا بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي. وتأتي هذه اإلحصاءات كنتيجة النخفاض 
مستويات إشغال المكاتب بسبب استحداث سياسات العمل من المنزل. لقد قمنا عبر برنامج DocuSign، إحدى األدوات الرقمية للمراسالت الورقية 
والتي تم اعتمادها في بورصة البحرين منذ ديسمبر 2021، بتقليل استهالك عدد ملحوظ من األخشاب 919 كيلو جرام والماء 22,576 لتر والكربون 

2,157 كيلو جرام والمخلفات العامة 149 كيلو جرام.

المعادن  تدوير  إعادة  )شركة  اندستريز  وكراون  للبيئة  األعلى  المجلس  مع  بالتعاون  اإللكترونية  المخلفات  تدوير  مبادرة  البحرين  بورصة  بدأت  كما 
التدوير المالئم للمخلفات اإللكترونية المستخدمة من  والبالستيك(، حيث تهدف هذه المبادرة إلى نشر الوعي حول المخلفات اإللكترونية وتعزيز 

قبل بورصة البحرين وشركة البحرين للمقاصة للتأكد من التخلص الصحيح من هذه المخلفات بطريقة مسؤولة ومالئمة للبيئة.

المواضيع  المشترك حول  التعاون  لتعزيز جوانب  للبيئة  األعلى  المجلس  البحرين كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع  بورصة  أن  بالذكر  الجدير  من 
تقاريرها  في  البيئية  المؤشرات  عن  اإلفصاح  على  المدرجة  الشركات  تشجيع  إلى  المذكرة  هذه  وتهدف  وحمايتها،  البيئة  على  بالحفاظ  المتعلقة 

الصادرة.

إجمالي االنبعاثات )طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(
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021 201920202التأثيرات البيئية

449 349  407  استهالك الكهرباء )ميجا واط ساعة، م.و.س.(

19 17  22 تركيز الطاقة )جيجا جول لكل موظف(

3.98 3.38  4.53 تركيز االنبعاثات )طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون(

التحول الرقمي
واصلنا رحلتنا في التحول الرقمي خالل العام 2021 مع التركيز على تعزيز أداء استمرارية أعمالنا وتعزيز المرونة التشغيلية مع الحفاظ على الكفاءة 

واألمان.

باإلضافة لذلك وفي إطار حرصنا على إعادة تصميم عملياتنا واستكشاف فرص جديدة، قمنا بأتمتة 42 من عملياتنا الداخلية وتلك المتمحورة حول 
تجربة المستثمر، حيث قمنا بتركيز جهودنا خالل العام الماضي على دعم الموظفين والجهات األخرى ذات العالقة داخليا وخارجيا، مع المحافظة 

على سرعة وكفاءة العمليات التشغيلية.

تعمل  افتراضية  تعريفية  عمل  بطاقات  بإطالق  قمنا  الماضيين،  العامين  خالل  الرقمي  والتواصل  االفتراضية  والفعاليات  بعد  عن  العمل  انتشار  مع 
بشكل ديناميكي لتحل محل نظيراتها الورقية، حيث أبرزت بطاقات العمل الرقمية مرونتنا وسرعة استجابتنا الحتياجات العمل المتغيرة وساهمت 

في تعزيز مالئمة نطاق أعمالنا وانتشارنا وتواصلنا مع مستثمرينا وعمالئنا بطريقة سلسة.

داخلًيا، واصلنا مساعينا للحفاظ على مرونة عملياتنا التشغيلية مع موظفينا من خالل تقديم »بوابة الموظفين«، وهي حل شامل يضم أكثر الموارد 
استخداما مما يتيح لموظفينا الوصول السهل والتنقل بشكل مبسط ويوفر وقتهم وجهدهم، كما ازداد اعتمادنا على منصة التوقيع اإللكترونية 
DocuSign، مما أدى إلى توسيع نطاق أتمتة العمليات وسير العمل في جميع اإلدارات. وتم إنشاء قاعدة بيانات مركزية لزيادة تعزيز تكامل العمليات 
المترابطة وخلق تواصل مرن وسلس بين اإلدارات في البورصة. في عام 2021، بدأنا برنامج إعادة التدوير الداخلي حيث تم تزويد كل قسم بصناديق 

إعادة التدوير المناسبة وإعداد التقارير بشكل شهري.

الوضع الدولي
سجلت معظم أسواق المال العالمية نموًا في العام 2021، حيث بلغ الناتج المحلي لالقتصاد العالمي 5.9% خالل العام 2021  بعد ما كان %3.1 
االقتصاد  شهد  كما   .2020 عام  في   %3.2 بـ  مقارنة   2021 العام  خالل   %4.3 العالمي  التضخم  معدل  بلغ  ذلك،  مقابل  في   .2020 عام  في 
األمريكي ارتفاعًا بنسبة 6% في عام 2021 مقابل انخفاض بنسبة 3.4% في عام 2020. وقد حافظ بنك االحتياطي الفيدرالي على نسبة الفائدة 

وهي 0.25% خالل العام 2021.

2020، حيث استقر سعر الفائدة في  2021 مقابل 5.9% في عام  من جهة أخرى، سجلت اقتصاديات االتحاد األوروبي نموًا بنسبة 5.1% في عام 
2021 مقارنة بانخفاض بنسبة  البريطاني نموًا بنسبة 6.8% خالل العام  2021. كما شهد االقتصاد  البنك المركزي األوروبي عند 0.00% في عام 

9.8% في عام 2020. ارتفعت أسعار فائدة بنك انجلترا المركزي إلى 0.25%  في 2021 مقارنة بـ 0.10% في عام 2020.

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة )%(

2020 2021 البلد

(3.4)6أمريكا

(9.8)6.8بريطانيا

(4.6)3.1ألمانيا

(8.0)6.3فرنسا

(4.6)2.4اليابان

8.02.3الصين

الفائدة بمعدل  المركزي نسبة  البنك  2020، في حين خفض  2021 مقابل 2.3% في عام  8% في عام  بلغ  آسيويًا، سجلت الصين نموًا اقتصاديا 
3.8% في نهاية العام 2021 مقابل 3.85% في عام 2020. أما االقتصاد الياباني، فقد شهد تراجعًا بنسبة 5.3% في عام 2020، بعد حفاظ البنك 

المركزي على مستوى الفائدة عند 0.10-%. 

أما اقتصاد منطقة الشرق األوسط فقد شهد ارتفاعًا بنسبة 2.7% في عام 2021 مقابل انخفاض بنسبة 4% في عام 2020. كما شهد اقتصاد 
إفريقيا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 8.1% في عام 2021 مقابل انخفاض بنسبة 1.3% في عام 2020.

على مستوى أسعار النفط، ارتفع سعر برنت بنهاية العام بحوالي 27.73 دوالر للبرميل ليقفل عند مستوى 78.60 دوالر مقارنة بـ 50.87 دوالر في 
مطلع العام، مسجاًل ارتفاعًا بنسبة 54.51%. كما ارتفع سعر نفط ُعمان بحوالي 28.04 دوالر للبرميل ليستقر عند 77.55 دوالر، مسجال انخفاضًا 

بنسبة 56.64% خالل نفس الفترة.

أما فيما يتعلق بأداء العمالت الرئيسية فقد انخفض اليورو أمام الدوالر بنسبة 6.92%. وشهد الجنيه اإلسترليني انخفاضًا أمام الدوالر األمريكي بنسبة 
1.05% مقارنة بمطلع العام. أما الين الياباني، فقد ارتفع بنسبة 11.47% أمام الدوالر األمريكي خالل نفس الفترة. 

وفيما يتعلق بأسعار المعادن، فقد سجل الذهب تراجعًا بنسبة 3.59% ليبلغ 1,828.39 دوالر لألونصة ليشهد انخفاضًا بـ 68.10 دوالر لألونصة مقارنة 
بمطلع العام. كما سجلت الفضة انخفاضًا بنسبة 11.72% خالل العام.

أما على مستوى أسواق المال، سجل مؤشر كاك الفرنسي تقدمًا بارزًا على مستوى العالم قدره 28.85% ومن ثم يليه مؤشر S&P500 األمريكي 
بنسبة 26.89%، فمؤشر داكس األلماني بنسبة 15.79%، فمؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 14.30%، فمؤشر نيكاي الياباني بنسبة 4.91%، فمؤشر 

شنقهاي الصيني بنسبة %4.80.

تطورات أسواق المال الدولية

النمو (%) 20212020السوق
)S&P 500( 4,766.183,756.0726.89أمريكا

)NIKKEI225( 28,791.7127,444.174.91اليابان

)DAX( 15,884.8613,718.7815.79المانيا

)CAC40( 7,153.035,551.4128.85فرنسا

)FTSE100( 7,384.546,460.5214.30بريطانيا

)SHANGHAI( 3,639.783,473.074.80الصين

أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2021
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تقرير االستدامة )تتمة(



الوضع العربي
حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق األوسط ارتفاعًا بنسبة 2.7% في عام 2021 مقارنة بـانخفاض بنسبة 4% في عام 2020 
وفقًا   2020 عام  في   %1.3 بـانخفاض  مقارنة   2021 عام  في   %8.1 بنسبة  أفريقيا  شمال  لمنطقة  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  ارتفع  وقد 

لصندوق النقد الدولي.

 أما بالنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاديات العربية فقد جاءت المغرب في المقدمة بنسبة نمو 5.7% في حين شهدت باقي االقتصاديات 
العربية نموًا ثابتًا في الناتج المحلي اإلجمالي. كما شهدت الكويت وقطر أقل ارتفاعًا في النتاج المحلي اإلجمالي بنسب 0.9% و 1.9% على التوالي.

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة )%(

20212020البلد

(1.6)2.0األردن

(6.3)5.7المغرب

3.33.6مصر

(21.4)(10.5)لبنان

دول مجلس التعاون الخليجي

20212020البلد

(3.6)1.9قطر

(8.9)0.9الكويت

(4.1)2.8السعودية

(2.8)2.5عمان

(6.1)2.2اإلمارات

(5.1)2.4البحرين

وقد حققت سوق أبوظبي لألوراق المالية أعلى ارتفاع بين أسواق المال الخليجية والعربية خالل العام 2021 بنسبة 68.24% تليها بورصة بيروت بنسبة 
50.30%. وتعافت باقي أسواق المال الخليجية والعربية في العام 2021 لتشهد نموًا ملحوظًا في األداء.

أداء مؤشرات األسواق والبورصات العربية 

مؤشرات األسواق )نقطة(
األداء السنوي (%)20212020 األسواق

11,949.1810,845.2610.18مصر

13,358.3211,287.3818.35المغرب

50.30 988.79657.89لبنان

27.84 2,118.651,657.22األردن

دول مجلس التعاون الخليجي
3,195.912,491.9728.25دبي

4,129.543,658.7712.87مسقط

8,488.365,045.3268.24أبو ظبي

11,281.718,689.5329.83السعودية

7,043.165,546.0426.99الكويت

1,797.251,489.7820.64البحرين

11,625.8110,435.9611.40قطر

الوضع المحلي
وعلى مستوى االقتصاد المحلي، فقد سَجل معدل النمو االقتصادي المحلي ارتفاعًا بنسبة 2.4% في عام 2021 مقارنة بانخفاض بنسبة 5.1% في 
عام 2020. وقد ارتفعت أسعار المستهلك في البحرين مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ معدل التضخم للعام 2021 نسبة 1% مقارنة بـ 2.3%  في 

عام 2020. 

 2021 2021، وبذلك أنهى المؤشر عام  من جهة أخرى، ارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 20.64% ليقفل عند 1,797.25 نقطة في نهاية العام 
بارتفاع قدره 307.47 نقطة. وشهدت بورصة البحرين ارتفاع أسهم 18 شركة في الوقت الذي حافظت فيه 8 شركات على أسعارها دون تغير، في 
حين انخفضت أسعار أسهم 18 شركة. وقد سجلت حركة التعامالت في البورصة انخفاضًا في قيمة التعامالت بنسبة 8.05% مقارنة بعام 2020، 

كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 15.79% مقارنة بالعام الماضي فيما ارتفعت كمية األسهم المتداولة بنحو %8.76.

استحوذ قطاع المال على 54.08% من إجمالي قيمة التداول يليه قطاع المواد األساسية بنسبة 16.34%، فقطاع االتصاالت بواقع 13.94%، فقطاع 
الصناعات 5.71%، فقطاع السلع االستهالكية الكمالية 3.31%، فقطاع العقارات بواقع 1.86%، فقطاع السلع االستهالكية األساسية بواقع %1.54. 
تصدرت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.  قائمة الشركات األكثر نشاطًا من حيث القيمة المتداولة، بواقع 31.98 مليون دينار مستحوذًا على قرابة 
16.34% من إجمالي القيمة المتداولة في البورصة، فالبنك األهلي المتحد ش.م.ب. بنسبة 15.59%، فمجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب بنسبة 

12.01%، فشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب. بنسبة 10.26%، وثم بنك البحرين والكويت ش.م.ب. بنسبة %6.09.

أما من حيث كميات التداول، فقد استحوذ قطاع المال على 75.59% من مجمل كمية التداول يليه قطاع االتصاالت بواقع 8.83%، فقطاع المواد 
األساسية بواقع 4.80%، فقطاع العقارات 2.23%، فقطاع الصناعات بواقع 2.05%، فقطاع السلع االستهالكية الكمالية 1.28%، فقطاع السلع 
االستهالكية األساسية بواقع 0.86%. وقد تصدرت مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب. قائمة الشركات األكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة 
بواقع 305.20 مليون سهم، ومستحوذًا على قرابة 29.97% من مجمل الكميات المتداولة في البورصة، يليه المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. 
بنسبة 15.49%، فبنك السالم ش.م.ب. بنسبة 10.69%، فالبنك األهلي المتحد ش.م.ب. بنسبة 9.81%، فشركة زين البحرين ش.م.ب بنسبة %5.25.

وتشير نسب التداول وفقا للجنسية إلى استحواذ البحرينيين على 74.96% من مجمل تداوالت  البورصة، في حين استأثرت الجنسيات األخرى بنسبة 
25.04% من إجمالي قيمة التداوالت. وبنهاية 2021، بلغ عدد الشركات المدرجة في  البورصة 42 شركة، أما الصناديق االستثمارية فقد بلغ عددها 

3، بينما بلغ عدد السندات والصكوك 17، وبلغ عدد أذونات الخزينة وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل 34.

نسب تداول قيمة األسهم وفقا للجنسية )بيعًا وشراء(

%25.21 

2020

%74.79

غير بحرينيين

بحرينيون

%25.04

%74.96

2021

غير بحرينيين

بحرينيون

أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2021 )تتمة(أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2021 )تتمة(
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القيمة السوقية
بـ 9.28 مليار دينار في  إلى 10.82 مليار دينار مقارنة  البحرين  بورصة  المدرجة في  العامة  المساهمة  البحرينية  للشركات  السوقية  القيمة  ارتفعت 
بواقع  األساسية  المواد  قطاع  يليه  اإلجمالية،  السوقية  القيمة  من   %74.27 على  المال  استحوذ   .%16.58 بنسبة  ارتفاعًا  مسجلة  العام،  مطلع 
10.50%، فاالتصاالت بنسبة 9.84%، فالسلع االستهالكية الكمالية بنسبة 1.67%، فالسلع االستهالكية األساسية بنسبة 1.36%، فالصناعات بنسبة 

1.34%، فالعقارات بنسبة %1.02. 

تطور القيمة السوقية لقطاعات السوق )مليون دينار(

الوزن النسبي )%(التغير )%(20212020القطاع
10.50--1,136.00المواد األساسية

1.34--145.27الصناعات

1.67--180.58السلع االستهالكية الكمالية

1.36--146.58السلع االستهالكية األساسية

74.27--8,032.61المال

9.84--1,063.72االتصاالت

1.02--110.69العقارات

 10,815.459,277.316.58100.00السوق

يمكن  ال  الجديدة  بالقطاعات  المتعلقة  واإلحصاءات  البيانات  فإن  لذلك،   .2021 يوليو   11 تاريخ  من  ابتداًء  البحرين  بورصة  في  القطاعات  تصنيف  إعادة  تمت  مالحظة: 
تطبيقها أو غير مفهومة.

المؤشرات المالية
تباينت قطاعات البورصة من حيث المؤشرات المالية األساسية، والجدول أدناه يعرض المؤشرات المالية بنهاية 2021 مقارنة بعام 2020.

يمكن  ال  الجديدة  بالقطاعات  المتعلقة  واإلحصاءات  البيانات  فإن  لذلك،   .2021 يوليو   11 تاريخ  من  ابتداًء  البحرين  بورصة  في  القطاعات  تصنيف  إعادة  تمت  مالحظة: 
تطبيقها أو غير مفهومة.

المؤشرات المالية األساسية 

البيان
 مضاعف السهم )مرات(

P/E
ريع السهم )%(

Div. Yield
السعر للقيمة الدفترية )مرات(

Price/BV
202120202021202020212020

-1.05---116.06المواد األساسية

-1.29-1.10-9.13الصناعات

-0.74-3.76-42.18السلع االستهالكية الكمالية

-1.09-3.78-19.08السلع االستهالكية األساسية

-1.30-1.52-18.81المال

-1.74-4.91-16.35االتصاالت

-0.60-3.00-19.25العقارات

20.3511.291.895.071.261.00السوق

البحرين للمقاصة
مشكلة   ،2021 ديسمبر   31 بنهاية  سهم  مليار   37,329 المركزي  اإليداع  في  المودعة  العامة  المساهمة  البحرينية  الشركات  أسهم  إجمالي  بلغ 

ما نسبته 100% من إجمالي األسهم الصادرة والمدفوعة مقارنة بـ 35,777 مليار سهم في مطلع العام، مسجلة نموًا بنسبة %4.34. 

2021 مقارنة 31 ديسمبر  10,882 مليار دينار بنهاية   بلغت القيمة السوقية للشركات البحرينية المساهمة العامة المودعة في البحرين للمقاصة  
بـ 9,345 مليار دينار في مطلع العام، مسجلة ارتفاعًا بنسبة %16.45. 

بلغ عدد الجنسيات المسجلة في اإليداع المركزي 100 جنسية، بينما بلغ إجمالي المستثمرين المودعين في أسهم الشركات البحرينية المساهمة 
العامة ما مجموعه 59,171 مستثمر بنهاية 31 ديسمبر 2021 مقارنة بـ 52,326 مستثمر في مطلع العام، مسجلين نموًا بنسبة %13.08.

بيانات أساسية 
لعامي 2021-2020 أداء األسواق المالية العالمية خالل عام 2021 )تتمة(
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بيانات أساسية لعامي 2021-2020

مقارنة مؤشرات التداول

التغير %التغير 2020 2021

 16.58 10,815,451,3079,277,254,7111,538,196,596إجمالي القيمة السوقية )دينار(

(8.03)(17,091,584)195,708,022212,799,606قيمة األسهم )دينار(

(15.76)(190,632,063)1,018,674,0661,209,306,129كمية األسهم 

 8.84 21,01519,3091,706عدد الصفقات

0(1)245246مجموع أيام التداول

(7.66)(66,231)798,808865,039المتوسط اليومي لقيمة األسهم

(15.42)(758,025)4,157,8534,915,879المتوسط اليومي لكمية األسهم

 9 86787المتوسط اليومي لعدد الصفقات

أداء مؤشرات بورصة البحرين

التغير %التغير )نقطة( 2020 2021موشر البحرين العام

 20.64 1,797.251,489.78307.47نهاية الفترة

 7.71 1,797.251,668.66128.59األعلى

 17.46 1,447.551,232.40215.15األدنى

التغير %التغير )نقطة( 2020  2021موشر البحرين اإلسالمي

 15.62 751.72650.19101.53نهاية الفترة

(2.46)(19.08)756.50775.58األعلى

 7.38 610.58568.6441.94األدنى

تطور مؤشر البحرين العام خالل عام 2021 )نقطة(

التغير %2020 2021 المؤشرات القطاعية
مؤشر البحرين العام

NM -  3,675.35 المواد األساسية 

NM -  3,042.22 الصناعات

NM -  3,035.81 السلع االستهالكية الكمالية

NM -  3,010.64 السلع االستهالكية األساسية

NM -  6,402.47 المال

NM -  2,957.86 االتصاالت

NM -  3,190.20 العقارات

 20212020عدد الشركات المدرجة )شامل الصناديق االستثمارية العقارية(

4040مساهمة عامة

12مقفلة

11غير بحرينية

4243المجموع

20212020عدد أذونات الخزينة وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل

3434

 20212020عدد السندات والصكوك المدرجة

149   السندات

35الصكوك

 20212020عدد الصناديق االستثمارية

39

 20212020عدد الشركات في سوق البحرين االستثماري 

11

بيانات أساسية لعامي 2021-2020
)تتمة(
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حركة تداول األسهم

التغير % 2020 2021

)2.09( 16,934  16,580 يناير

 7.86 16,494  17,791 فبراير

)13.79( 30,155  25,998 مارس

)54.71( 19,490  8,827 إبريل

)39.39( 18,754  11,368 مايو

 76.02 12,558  22,106 يونيو

)15.46( 12,289  10,389 يوليو

 33.98 15,650  20,969 أغسطس

)14.19( 21,597  18,531 سبتمبر

)12.96( 19,979  17,389 أكتوبر

 10.32 14,909  16,447 نوفمبر

)33.42( 13,990  9,314 ديسمبر

)8.03( 212,800  195,708 السوق

إجمالي قيمة األسهم المتداولة

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2021 2020

إجمالي كمية األسهم المتداولة

التغير % 2020  2021

 108.32 58,893  122,689 يناير

 23.80 70,843  87,704 فبراير

)30.06( 161,184  112,728 مارس

)73.17( 146,236  39,241 إبريل

)14.30( 59,860  51,297 مايو

 98.68 90,041  178,894 يونيو

)61.65( 109,513  42,002 يوليو

)6.37( 90,968  85,171 أغسطس

)48.91( 151,242  77,272 سبتمبر

)9.47( 107,210  97,054 أكتوبر

)5.14( 83,929  79,617 نوفمبر

)43.31( 79,389  45,006 ديسمبر

)15.76( 1,209,306  1,018,674 السوق

بيانات أساسية لعامي 2021-2020
)تتمة(

2021 2020
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التغير 20212020%

 22.50 1,378  1,688 يناير

 37.77 1,546  2,130 فبراير

)24.27( 2,221  1,682 مارس

 5.02 1,235  1,297 إبريل

 65.17 959  1,584 مايو

 11.01 1,498  1,663 يونيو

)7.85( 1,402  1,292 يوليو

 35.29 1,553  2,101 أغسطس

)12.04( 2,267  1,994 سبتمبر

 20.84 1,732  2,093 أكتوبر

 17.25 1,768  2,073 نوفمبر

)18.97( 1,750  1,418 ديسمبر

 8.84 19,309  21,015 السوق

التغير % 20212020

NM -  1,136.0 المواد األساسية 

NM -  145.3 الصناعات

NM -  180.6 السلع االستهالكية الكمالية

NM -  146.6 السلع االستهالكية األساسية

NM -  8,032.6 المال

NM -  1,063.7 االتصاالت

NM -  110.7 العقارات

9,277.316.6 10,815.5 السوق

إجمالي عدد الصفقاتحركة تداول األسهم )تتمة(

بيانات أساسية لعامي 2021-2020
)تتمة(
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عدد الصفقاتالقيمة )ألف دينار بحريني(

القيمة السوقية )مليون دينار بحريني(

الكمية )ألف سهم(
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التداوالت من حيث الجنسية

التغير %  2020 2021الكمية
)24.72( 1,990,947,404 1,498,862,785بحرينيون

25.91 427,664,854 538,485,347غير بحرينيين

)15.76( 2,418,612,258 2,037,348,132المجموع

التغير % 2020 2021القيمة
)7.82( 318,289,919 293,389,191بحرينيون

)8.65(107,309,294 98,026,853غير بحرينيين

)8.03(425,599,213 391,416,044المجموع

المال  74%  .1
االتصاالت  10%  .2
العقارات  1%  .3

المواد األساسية  11%  .4
الصناعة  1%  .5

السلع االستهالكية الكمالية  2%  .6
السلع االستهالكية األساسية  1%  .7

قيمة التداول وفقًا للجنسية - )دينار بحريني(

التوزيع النسبي للقيمة السوقية وفقًا للقطاع 

غير بحرينيينبحرينيون
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98107

البنوك التجارية  53.0%  .1

االستثمار  19.1%  .2

التأمين  1.7%  .3

الخدمات  17.0%  .4

الصناعة  8.0%  .5

الفنادق والسياحة  1.2%  .6

1
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2020

بيانات أساسية لعامي 2021-2020
)تتمة(

نسب التداوالت من حيث الجنسية )الكمية بيع وشراء(

20212020

82.32%73.57%بحرينيون

17.68%26.43%غير بحرينيين

نسب التداوالت من حيث الجنسية )القيمة بيع وشراء(

20212020

74.79%74.96%بحرينيون

25.21%25.04%غير بحرينيين

نسبة قيمة التداول وفقا للجنسية )بيع وشراء(

نسبة كمية التداول وفقا للجنسية )بيع وشراء(

غير بحرينيين

غير بحرينيين

بحرينيون

بحرينيون

%25.04

%26.43

%74.96

%73.57

نسبة قيمة التداول وفقا للجنسية )بيع وشراء(

نسبة كمية التداول وفقا للجنسية )بيع وشراء(

غير بحرينيين

غير بحرينيين

بحرينيون

بحرينيون

%25.21

%17.68

%82.32

%74.79

20212020

20212020

بيانات أساسية لعامي 2021-2020
)تتمة(
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الشركات المدرجة في بورصة البحرين

المواد األساسية

شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب.

الصناعات

اي بي ام تيرمينالز البحرين ش.م.ب. 
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب.

شركة ناس ش.م.ب. 

السلع االستهالكية الكمالية

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ش.م.ب.
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب.

شركة بنادر للفنادق ش.م.ب.
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب.
شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب.

السلع االستهالكية األساسية

شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب.
بي إم إم أي ش.م.ب.

شركة دلمون للدواجن ش.م.ب.
مجموعة ترافكو ش.م.ب.

المال

البنك األهلي المتحد ش.م.ب.  
مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.

بنك السالم ش.م.ب. 
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.  

المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب.  
شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب.

بنك البحرين اإلسالمي ش.م.ب.
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. 

بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب.
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب.  

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
شركة استيراد االستثمارية ش.م.ب.

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب. 
إنوفست ش.م.ب.

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.
المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.

بنك البحرين الوطني ش.م.ب.
سوليدرتي البحرين ش.م.ب. 

شركة التكافل الدولية ش.م.ب.  
شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب.

الشركة الخليجية المتحدة لإلستثمار ش.م.ب.

االتصاالت

شركة البحرين للسينما ش.م.ب.
شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ش.م.ب.

شركة زين البحرين ش.م.ب.  

العقارات

شركة البحرين لمواقف السيارات )أماكن( ش.م.ب.
صندوق عهدة بنك االسكان العقارية

شركة عقارات السيف ش.م.ب.

الشركات غير البحرينية

بنك مسقط ش.م.ع.ع.

الشركات المقفلة

سيكو ش.م.ب. )م(

سوق البحرين االستثماري

سبرنكل القابضة ش.م.ب. )م(

الصناديق االستثمارية المدرجة

صندوق الوطني لألسهم الخليجية
صندوق الوطني لألسهم القطرية

صندوق المركز العربي

السندات والصكوك المدرجة

سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 13
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 14
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 15
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 18
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 19

سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 20
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 21

سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 22
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 23
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 24
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 25
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 26
سندات التنمية الحكومية  - اإلصدار 27

صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية - اإلصدار 22 
صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية - اإلصدار 23

صكوك التأجير اإلسالمية الحكومية اإلسمية - اإلصدار 26 
صكوك المشاركة الصادرة عن شركة دار صكوك لالستثمار - 2010*

االستحقاق بتاريخ 26 أكتوبر 2010 *

األوراق المالية 
األوراق المالية واألدوات المتداولةواألدوات المتداولة
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الوسطاء واألعضاء

شركات الوساطة
البنك األهلي المتحد ش.م.ب.

شركة األهلية بحرين ش.م.ب. )م(
 بنك البحرين والكويت  ش.م.ب.

شركة مباشر للخدمات المالية ش.م.ب. )م(
سيكو ش.م. ب. )م(

بنك الخليج المتحد ش.م.ب. 
شركة الخليج لألوراق المالية ذ.م.م. 

طيب لألوراق المالية ذ.م.م )وقف نشاط التداول(
شركة تريدالين لألوراق المالية ذ.م.م.

مكاتب الوساطة

مكتب عبداهلل جعفر زين العابدين

مكاتب األعضاء

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

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود - البحرين
بنك ستاندرد تشارترد - البحرين

سيتي بنك - 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.

 أذونات الخزانة وصكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل
المدرجة خالل 2020

أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 77
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 78
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 79
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 80

أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 81
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 82
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 83
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 84
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 85
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 86
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 87
أذونات الخزانة الحكومية اثنا عشر شهرا - اإلصدار 88

SL/191 صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل - اإلصدار
SL/192 صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل - اإلصدار
SL/193 صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل - اإلصدار
SL/194 صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل - اإلصدار
SL/195 صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل - اإلصدار
SL/196 صكوك التأجير اإلسالمية قصيرة األجل - اإلصدار

أذونات الخزانة الحكومية 6 شهور - اإلصدار 1871
أذونات الخزانة الحكومية 6 شهور - اإلصدار 1875
أذونات الخزانة الحكومية 6 شهور - اإلصدار 1879
أذونات الخزانة الحكومية 6 شهور - اإلصدار 1885
أذونات الخزانة الحكومية 6 شهور - اإلصدار 1888
أذونات الخزانة الحكومية 6 شهور - اإلصدار 1892
أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار 1881

أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار 1882
أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار 1883
أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار 1884
أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار 1886
أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار 1887
أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار1889
أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار1890

أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار1891
أذونات الخزانة الحكومية 3 شهور - اإلصدار 1893

األوراق المالية واألدوات المتداولة )تتمة(

رسوم اإلدراج. 1

1.1   األسهم 1

رسوم االشتراك السنويرسوم التسجيلاألسهم

الشركات المساهمة 
العامة المحلية

0.1% من رأس المال المدفوع 
باإلضافة إلى ضريبة القيمة 

المضافة )بحد أدنى 5,250 د.ب. 
وبحد أقصى 15,750 د.ب.(

الرسومرأس المال المدفوع

أول 10 مليون د.ب. من رأس المال 
المدفوع

0.13% من رأس المال المدفوع باإلضافة إلى 
ضريبة القيمة المضافة

0.07% من رأس المال المدفوع باإلضافة من 10 مليون د.ب. إلى 50 مليون د.ب.
إلى ضريبة القيمة المضافة

0.035% من رأس المال المدفوع باإلضافة ما يفوق 50 مليون د.ب. 
إلى ضريبة القيمة المضافة

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

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

الشركات المساهمة 
غير البحرينية 

0.1% من رأس المال المدفوع 
باإلضافة إلى ضريبة القيمة 

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

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

األسهم الممتازة 

0.5% من قيمة اإلصدار باإلضافة 
إلى ضريبة القيمة المضافة )بحد 

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

2,100 د.ب.

1.2   السندات والصكوك

رسوم االشتراك السنوي رسوم التسجيل  نوع اإلصدار

2,100 د.ب. 1,575 د.ب. الحكومية

2,100 د.ب.
0.05% من قيمة اإلصدار باإلضافة إلى ضريبة القيمة 

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

الخاصة/غير البحرينية

31.5 د.ب. تدفع مرة واحدة عند اإلدراج أذونات الخزينة وصكوك التأجير اإلسالمية 
قصيرة األجل

1.3   الصناديق االستثمارية وصناديق االستثمار العقارية

رسوم االشتراك السنوي رسوم التسجيل  نوع الصندوق 

262.5 د.ب. 315 د.ب. الصناديق االستثمارية

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

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

2,100 د.ب. صناديق االستثمار العقارية

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

رسوم وعموالت بورصة البحرين
)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021(
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رسوم اإلدراج )تتمة(. 1

1.4   سوق البحرين االستثماري 

رسوم االشتراك السنويرسوم التسجيل 

 1,000 د.ب.سوق البحرين االستثماري )الشركات(
0.3% من رأس المال المدفوع باإلضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة )بحد أدنى 1,050 د.ب. وبحد أقصى 
6,300 د.ب.(

سوق البحرين االستثماري )الشركات االستشارية 
2,100 د.ب.ال يوجدالمتخصصة المعتمدة(

1.5   خدمات المصدرين 
التكرارالرسوم

يطبق حسب الطلب525 د.ب.تغيير اسم أو رمز التداول للشركة )أو اإلثنين معًا2 (
يطبق حسب الطلب10.5 د.ب. رسالة إثبات اإلدراج

1.6   إجراءات الشركات

التكرارالرسوم

يطبق حسب الطلب0.525 د.ب. / مساهم؛)بحد أدنى 315 د.ب. وبحد أقصى 5,250 د.ب.(تغيير رأس المال

عمليات الدمج/السيطرة/االستحواذ/تبادل 
األسهم

يطبق حسب الطلب0.525 د.ب. / مساهم؛)بحد أدنى 315 د.ب. وبحد أقصى 5,250 د.ب.(

يطبق حسب الطلب0.525 د.ب. / مساهم؛ )بحد أدنى 315 د.ب. وبحد أقصى 5,250 د.ب.(تجزئة القيمة االسمية 

يطبق حسب الطلب0.525 د.ب. / مساهم؛ )بحد أدنى 315 د.ب. وبحد أقصى 5,250 د.ب.(أسهم المنحة

يطبق حسب الطلب0.525 د.ب. / مساهم؛ )بحد أدنى 315 د.ب. وبحد أقصى 5,250 د.ب.(خدمات أخرى )مثال: حقوق األفضلية(
يطبق حسب الطلب105 د.ب. / للطلبرسوم إجراءات الشطب3

رسوم العضوية . 2

2.1   رسوم العضوية واالشتراك السنوي

رسوم االشتراك السنوي5رسوم التسجيل 4أنواع العضوية

525 د.ب.1,050 د.ب.وسيط خصم

525 د.ب.1,050 د.ب.وسيط

1,050 د.ب.5,250 د.ب.وسيط - أوراق مالية 

1,050 د.ب.5,250 د.ب.وسيط خارجي

1,050 د.ب.5,250 د.ب.وسيط أوراق مالية خارجي

1,050 د.ب.5,250 د.ب.متداول معتمد

ينطبق في حال الطلب االختياري من قبل الشركة لتغيير االسم أو الرمز.   2
ال تنطبق الرسوم في حال استحقاق األوراق واألدوات المالية.  3

ينطبق عند تسجيل العضوية.  4
ينطبق سنويًا.  5

رسوم وعموالت بورصة البحرين )تتمة(
)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021(

2.   رسوم العضوية )تتمة(

2.2   رسوم خدمات األعضاء
التكرارالرسوم

150 د.ب. + 52.5 د.ب. تأجير مكاتب الوسطاء الشطب6
شهري)رسوم خدمة قاعة التداول / المكتب(

شهري105 د.ب./ حسب الطلبرسوم التداول اإللكتروني
شهري157.5 د.ب. / حسب الطلبرسوم خدمة التداول عن بعد

10.5 د.ب./ ليوم عمل/ بحد أقصى عرض إعالن للوسيط في قاعة التداول )على شريط ا ألسعار الداخلي( 
157.5 د.ب. شهريًا

يطبق حسب الطلب

يطبق حسب الطلب52.5 د.ب./ المكتب / يوميًاالتأجير المؤقت لمكاتب الوسطاء )يعتمد على توافر المكاتب( 
يطبق حسب الطلب26.25 د.ب./ يوميًابيئة تجريبية لشركات الوساطة )النظام ونقطة االتصال(

يطبق حسب الطلب525 د.ب. من كل شركةاندماج شركات الوساطة 
يطبق حسب الطلب210 د.ب. / الطلبشركة الوساطة – طلب تغيير اسم الشركة7

2.3   خدمات الربط اإللكتروني بنظام التداول
التكرارالرسوم

إعداد نظام التداول للجهاز )يدفع مرة 
للجهاز الواحد210 د.ب./ الجهازواحدة(

إعداد خدمة التداول اإللكتروني )يدفع 
لإلعداد الواحد1,050 د.ب./ لإلعدادمرة واحدة(

شهري 52.5 د.ب./ المستخدم/ شهريًارمز مستخدم لنظام التداول 
يطبق حسب الطلب5.25 د.ب. / الطلبإعادة تعيين كلمة المرور

لكل نقطة اتصال شهريًا52.5 د.ب./ نقطة اتصال/ شهريًااالتصال بنظام التداول للجهاز8

2.4   عمولة الوساطة
التكرارعمولة بورصة البحرين10عمولة الوسيط9

20% باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة0.275% من قيمة الصفقةاألسهم

للصفقة )بيع وشراء(

20% باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة0.275% من قيمة الصفقةسوق البحرين االستثماري
20% باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 0.08% من قيمة الصفقة السندات والصكوك

20% باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 0.01% من قيمة الصفقة أذونات الخزينة
20% باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 0.275% من قيمة الصفقة صناديق االستثمار العقارية

Bahrain Trade 20% باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة0.20% من قيمة الصفقةمنصة

2.5   إصدار التقارير 
التكرارالرسوم

إصدار التقارير 
)نسخة إلكترونية أو مطبوعة(

1.05 د.ب./ صفحة بحد أقصى
يطبق حسب الطلب 52.5 د.ب./ التقرير 

6  يشمل اسم مستخدم لنظام تداول واحد مجانًا واسم مستخدم لنظام مقاصة واحد مجانًا من قبل شركة البحرين للمقاصة.
ال تطبق الرسوم على عمليات الدمج.    7

8  في حال طلب استخدام نظام التداول ونظام المقاصة من قبل األعضاء على جهاز واحد، ستحتسب رسوم اتصال واحدة فقط.
الحد األدنى للعموالت 3.15 د.ب.   9

10  تحتسب عمولة البورصة كنسبة من عمولة الوسيط المحددة.

رسوم وعموالت بورصة البحرين )تتمة(
)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021(
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رسوم خدمات معلومات السوق . 3

3.1   خدمات معلومات السوق11

التكرار المعلومات المتأخرة المعلومات اآلنية  

سنوي

3,600 د.ب. 6,000 د.ب. رخصة توزيع بيانات السوق

ال يوجد 10,000 د.ب. رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات )استخدام األعمال المحدود(

ال يوجد 18,000 د.ب. رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات )استخدام األعمال الغير محدود(

ال يوجد 20,000 د.ب. رخصة توزيع بيانات السوق للمؤسسات )الغير محدود(

ال يوجد 10,000 د.ب. رخصة استخدام بيانات السوق )يشمل أعضاء بورصة البحرين فقط(

ال يوجد 4,000 د.ب. رخصة استخدام بيانات السوق )تشمل المؤسسات بعقد مباشر مع البورصة(

4,000 د.ب. ال يوجد معلومات السوق التاريخية، معلومات نهاية اليوم، المعلومات المتأخرة

2,000 د.ب. ال يوجد إجراءات الشركات

1,000 د.ب. ال يوجد معلومات المصدرين

2,000 د.ب. ال يوجد رخصة توزيع شريط أسعار الموقع اإللكتروني

3.2   اشتراك األفراد

التكرار الرسوم

شهري 5 د.ب./ مستخدم عرض بيانات السوق – اشتراك فردي 

شهري 10 د.ب./ مستخدم عرض بيانات السوق – اشتراك احترافي 

3.3   إدارة روابط االتصال 

التكرار الرسوم

سنوي

3,500 د.ب. رسوم أول اتصال مع مركز بيانات البورصة الرئيسي

2,500 د.ب. رسوم اتصال إضافي مع مركز بيانات البورصة الرئيسي

1,000 د.ب. رسوم أول اتصال مع مركز بيانات البورصة االحتياطي 

800 د.ب. رسوم اتصال إضافي مع مركز بيانات البورصة االحتياطي

11  جميع 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.

رسوم وعموالت بورصة البحرين )تتمة(
)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021(

رسوم المصدرين. 1

1.1   خدمات المصدرين
التكرار الرسوم

 0.02% من قيمة االكتتاب باإلضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بحد أقصىخدمات االكتتابات العامة 1
يطبق حسب الطلب5,250 د.ب. 

إصدار رقم الترميز العالمي 
يطبق حسب الطلب21 د.ب. لألوراق المالية الغير مدرجة 

رسوم اإليداع المركزي 
السنوي 

حد أدنى/ أقصى الرسومرأس المال 

سنوي
أول 15 مليون د.ب. 

0.0125% من رأس 
المال المدفوع باإلضافة 

إلى ضريبة القيمة 
المضافة

بحد أدنى 1,050 د.ب. 

15 مليون د.ب. فما فوق 

0.00625% من رأس 
المال المدفوع باإلضافة 

إلى ضريبة القيمة 
المضافة 

بحد أقصى 4,200 د.ب. 

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

إصدار كشف حساب 
المساهمين 

0.021 د.ب./مساهم 
يطبق حسب الطلب)بحد أدنى 52.5 د.ب. للقرص المدمج، وحد أدنى 105 د.ب. للنسخ المطبوعة

1.2   إصدار التقارير

التكرار الرسوم

1.05 د.ب. /صفحة بحد أقصى إصدار التقارير التفصيلية )نسخة إلكترونية أو مطبوعة( 
52.5 د.ب./التقرير 

يطبق حسب الطلب

1.3   خدمات الجمعية العمومية 
التكرار الرسوم

خدمات الجمعية العمومية - الجمعية العمومية األولى أ- 
يطبق حسب الطلب 315 د.ب. للشركات التي يبلغ عدد مساهميها 500 أو أقل

يطبق حسب الطلب525 د.ب. للشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 501 - 1,000
يطبق حسب الطلب787.5 د.ب.للشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 1,001 - 2,000
يطبق حسب الطلب1,050 د.ب.للشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 2,001 – 3,000
يطبق حسب الطلب1,575 د.ب.للشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 3,001 – 5,000

يطبق حسب الطلب2,100 د.ب.للشركات التي يبلغ عدد مساهميها ما بين 5,001 - 10,000
يطبق حسب الطلب2,625 د.ب.للشركات التي يزيد عدد مساهميها عن 10,000 

خدمات الجمعية العمومية - الجمعية العمومية الثانية  ب- 
يطبق حسب الطلب525 د.ب.)في حال التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب( 

خدمات الجمعية العمومية - الجمعية العمومية الثالثة  ج- 
يطبق حسب الطلب315 د.ب.)في حال التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب(

تشمل الخدمة التأجير المؤقت لمكاتب البورصة إلى بنك اإلستالم لمدة 10 أيام عمل.  1

رسوم البحرين للمقاصة 
)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021(
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رسوم المصدرين )تتمة(. 1

1.4   إجراءات الشركات
التكرار الرسوم

0.525 د.ب./مساهم )بحد أدنى 315 خدمة توزيع األرباح 2
يطبق حسب الطلبد.ب. و حد أقصى 5,250 د.ب.(

الحافظ األمين. 2

2.1   الحافظ األمين: تحويل األوراق المالية

التكرار الرسوم

تحويل أوراق مالية من حساب إلى آخر بدون تغيير المالك 
يطبق حسب الطلب5.25 د.ب. / شركةالمستفيد

)Equator System( 2.2   خدمات الربط اإللكتروني بنظام المقاصة

التكرار الرسوم

للجهاز الواحد210 د.ب./ الجهاز إعداد نظام المقاصة للجهاز )يدفع مرة واحدة( 

شهري52.5 د.ب. / المستخدم/ شهريًاطلب استخدام نظام المقاصة 

يطبق حسب الطلب5.25 د.ب. /الطلب إعادة تعيين كلمة المرور

لكل نقطة اتصال شهريًا52.5 د.ب./ نقطة اتصال/ شهريًااالتصال بنظام المقاصة للجهاز 

2.3   خدمات الحافظ األمين 
التكرار الرسوم

رسوم االشتراك السنوي 

متوسط قيمة المحفظة المالية للعام 
الماضي*0.0025% باإلضافة إلى 

ضريبة القيمة المضافة )بحد أدنى 
5,250 د.ب.(

سنوي 

يطبق عند التسجيل 1,050 د.ب. رسوم التسجيل

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

التكرار الرسوم

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

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

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

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

المضافة
تطبق حسب اإلجراء 

إذا تم تنفيذ طلب عكس صفقة البيع )أو الشراء( المرفوضة 
)T+4( تطبق حسب اإلجراء 525 د.ب. من قبل بورصة البحرين بعد فترة

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

رسوم البحرين للمقاصة )تتمة(
)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021(

رسوم العضوية . 3

3.1   خدمات الربط اإللكتروني بنظام المقاصة 
التكرار الرسوم

للجهاز الواحد210 د.ب./ الجهاز إعداد نظام المقاصة للجهاز )يدفع مرة واحدة( 
شهري52.5 د.ب. / المستخدم/ شهريًاطلب استخدام نظام المقاصة 

يطبق حسب الطلب5.25 د.ب. /الطلب إعادة تعيين كلمة المرور
لكل نقطة اتصال شهريًا52.5 د.ب./ نقطة اتصال/ شهريًااالتصال بنظام المقاصة للجهاز 3

3.2   إصدار التقارير
التكرار الرسوم

1.05 د.ب. /صفحة بحد أقصى 5.25 د.ب./إصدار التقارير التفصيلية لألعضاء )نسخة إلكترونية أو مطبوعة( 
يطبق حسب الطلبالتقرير 

رسوم المستثمرين . 4

4.1   خدمات الجمعية العمومية 
التكرار الرسوم

يدفع مرة واحدة 4.2 د.ب. إصدار رقم مستثمر NIN- لألفراد 
يدفع مرة واحدة9.45 د.ب.إصدار رقم مستثمر NIN- للشركات 

يدفع مرة واحدة1.05 د.ب.فتح حساب 
يطبق لكل شركة 1.05 د.ب.تحويالت األوراق المالية 4

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

يطبق لكل عملية 10.5 د.ب.

يطبق لكل شركة10.5 د.ب.سحب األوراق المالية 
يطبق حسب الطلب 10.5 د.ب. طلب رسالة لمن يهمه األمر 

يطبق حسب الطلب26.25 د.ب. /للشركة طلب استبدال شهادات األوراق المالية المفقودة 
يطبق لكل شركة5.25 د.ب. من كل جهة /للشركة تحويل األوراق المالية للحاالت المستثناة رقم 4 )اإلرث و الوصية(

تحويل األوراق المالية للحاالت المستثناة رقم 1-3 )االكتتابات، 
عمليات التداول للشركات المساهمة البحرينية التي تنفذ في 

بورصات خارج مملكة البحرين، عمليات التداول بين األقارب حتى 
الدرجة الثانية(

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

القيمة المضافة )بحد أدنى 10.5 د.ب.(
يطبق لكل شركة

كشف حساب األوراق المالية – نسخة مطبوعة 
2.1 د.ب. لكل كشف حساب )بحد أقصى 

صفحتان( و 1.05 د.ب. لكل صفحة إضافية 
يطبق لكل كشف حساب 

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

رسوم البحرين للمقاصة )تتمة(
)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021(
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4.   رسوم المستثمرين )تتمة(

4.2   إجراءات رهن األوراق المالية

التكرار الرسوم

تسجيل الرهن

0.075% من القيمة السوقية 
لألسهم في اليوم السابق باإلضافة 

إلى ضريبة القيمة المضافة )بحد 
أدنى 52.5 د.ب.( 

يطبق لكل شركة

يطبق حسب الطلب21 د.ب./للشركة فك الرهن
يطبق حسب الطلب10.5 د.ب./للطلبرسالة تأكيد الرهن5

يطبق حسب الطلب10.5 د.ب./للشركةحجز األوراق المالية6

الغرامات. 5

5.1   الغرامات المالية لألعضاء

التكرار الرسومالمبلغ المستحق 

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

تطبق حسب اإلجراء 1,050 د.ب. 1 د.ب. – 200,000 د.ب.

تطبق حسب اإلجراء 2,100 د.ب. 200,001 د.ب. – 400,000 د.ب. 

تطبق حسب اإلجراء 3,150 د.ب.400,001 د.ب. – 600,000 د.ب. 

تطبق حسب اإلجراء 4,200 د.ب. 600,001 د.ب. – 800,000 د.ب. 

تطبق حسب اإلجراء 5,250 د.ب. 800,001 د.ب. فما فوق 

تطبق رسوم الخدمة على المؤسسة المالية )الراهن( وليس على المستثمر.   5
تطبق الرسوم على الخبير المالي المعين بناًء على قرار المحكمة، ال يتم تطبيق الرسوم في حال عدم تعيين الخبير المالي.  6

رسوم البحرين للمقاصة )تتمة(
)للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021(

تقرير الحوكمة
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سياسة البورصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات 

تسعى بورصة البحرين إلى تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة على نحو فعال وفقًا للتشريعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة انطالقًا من مسؤولية مجلس اإلدارة في الرقابة واإلشراف وتعزيز االلتزام بمتطلبات الحوكمة بما يساهم في رفع مستوى أداء 

البورصة وبالتالي تعزيز كفاءة سوق رأس المال وجذب المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية.

مستوى  تعزيز  طريق  عن  المستثمرين  ثقة  بناء  في  أساسي  دور  من  للحوكمة  لما  البحرين  بورصة  أولويات  من  الحوكمة  معايير  أفضل  تطبيق  إن 
اإلفصاح والشفافية وحماية مصالح األطراف ذات العالقة وبالتالي المساهمة في تعزيز المركز المالي لمملكة البحرين.

بيانات الشركة والمساهم

تأسست بورصة البحرين كشركة مساهمة بحرينية مقفلة بموجب مرسوم رقم )60( لسنة 2010 لتحل محل سوق البحرين لألوراق المالية الذي 
 )Self-Regulatory Organization( ذاتي  رقابي  تنظيم  ذات  كمؤسسة  المركزي  البحرين  مصرف  قبل  من  مرخصة  وهي   ،1987 عام  تأسس 

ومملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين.

المجلد  المركزي  البحرين  لمصرف  اإلرشادي  والدليل  المال  رأس  سوق  بقطاع  الخاصة  المركزي  البحرين  مصرف  وقواعد  لقوانين  البورصة  تخضع 
السادس -أسواق المال وقانون الشركات التجارية والالئحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية.

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

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

الهيكل التنظيمي لحوكمة بورصة البحرين

تقرير الحوكمة

لجنة الترشيح 
والمكافآت والحوكمة

اللجنة التنفيذية

مجلس اإلدارة

التدقيق الداخليالرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للعمليات

مجلس االنضباط مجلس االستئناف

الشؤون القانونية

لجنة التدقيق والمخاطر

إدارة المخاطر وااللتزام

الشؤون المالية 
والمحاسبية

الشؤون اإلدارية 
والموارد البشرية

إدارة الخزينة
عمليات
التداول

اإلدراج
واإلفصاح

التسويق
وتطوير األعمال

تقنية 
المعلومات

بيانات مجلس اإلدارة

تشكيل مجلس اإلدارة

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

يضم مجلس اإلدارة الحالي للبورصة تسعة أعضاء تم تعيينهم بموجب قرار مجلس التنمية االقتصادية رقم )1( لسنة 2020 ومدة عضويتهم في 
المجلس ثالث سنوات بدأت من تاريخ 14 يونيو 2020.

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 ذات عالقة بعمل البورصة، 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.- 

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

األداء العام للبورصة وفق الخطة االستراتيجية ومعايير قياس األداء التي تم تحديدها.. 1

التحقق من إعداد البيانات المالية وأنها ُأعدت بالشكل الصحيح الذي يعكس الوضع المالي الحقيقي للبورصة.. 2

مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية.. 3

التحقق من عدم وجود أي نوع من تضارب المصالح ومنع أية تعامالت تتعلق بذلك.. 4

تحديد ومراقبة تعويضات ومكافآت اإلدارة التنفيذية في البورصة.. 5

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

التأكد من سالمة وصحة األنظمة المالية والمحاسبية، بما فيها استقاللية التدقيق، ومن وجود أنظمة الرقابة الداخلية الضرورية، وعلى وجه . 7
التحديد أنظمة إدارة المخاطر، وأنظمة رقابة لألمور المالية وعمليات البورصة ونظام التحقق من االلتزام بالقوانين والمعايير ذات الصلة.

متابعة الواجبات التي على البورصة االلتزام واإليفاء بها، بما فيها - وال تنحصر على - المواضيع المتعلقة بمتطلبات التداول واإلدراج والمتعلقة . 8
البورصة لضمان توفير سوق تداول عادل وكفؤ،  المدرجة في  تأثير مباشر على أسعار أسهم الشركات  التي لها  المعلومات  باإلفصاح، ونشر 

باإلضافة إلى وضع الضوابط التي تمنع حدوث أية تعامالت قد تحدث نتيجة سوء استغالل المعلومات.

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

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

وضع النظم والقواعد والسياسات الالزمة لتنظيم العمل بالشركة وإدارة أعمال الشركة وسياسات تعيين وفصل الرئيس التنفيذي والمديرين . 11
والموظفين وتحديد واجباتهم ورواتبهم وتحديد الضمانات التي يقدمونها، عند الضرورة، وشراء وبيع المنقوالت واألمالك والحقوق واالمتيازات 
اإلجراءات  باتخاذ  والتفويض  وبيعها،  وتحويلها  للشركة  المملوكة  والضمانات  األموال  بسحب  والتفويض  واالستئجار  ثابتة،  أو  منقولة  سواءًا 
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.

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. 

تقرير الحوكمة )تتمة(
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المعامالت التي تحتاج لموافقة مجلس اإلدارة

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

لجان مجلس اإلدارة

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

 اللجنة التنفيذية

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤولياتاألعضاء 

علي يوسف فردان
رئيس اللجنة

ماثيو جون ديكن 
نائب رئيس اللجنة

نرجس محمد القصير 
عضو اللجنة

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

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

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

الحد األدنى لالجتماعات أربعة اجتماعات سنويًا.	 

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

موجز الصالحيات: اقتراح الطرق والوسائل الخاصة بتطوير بورصة البحرين وتكليف اإلدارة التنفيذية 
بإعداد الدراسات والتقارير الخاصة بالبورصة ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة باإلضافة إلى المهام 

والمسؤوليات المحددة في ميثاق اللجنة التنفيذية المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.

 لجنة التدقيق والمخاطر

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤولياتاألعضاء 

حسان أمين جرار
رئيس اللجنة

ياسر عبد الجليل الشريفي
نائب رئيس اللجنة

دينا إبراهيم األنصاري
عضو اللجنة

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

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

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

الحد األدنى لالجتماعات اربعة اجتماعات سنويًا.	 

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

التدقيق  وأداء  الداخلية  الرقابة  وأنظمة  الداخلي  التدقيق  برنامج  على  اإلشراف  الصالحيات:  موجز 
المخاطر  إدارة  على  واإلشراف  والقانونية  التشريعية  بالمتطلبات  االلتزام  من  والتحقق  الخارجي 
ومراجعة سياسات واستراتيجية إدارة المخاطر وااللتزام باإلضافة إلى المهام والمسؤوليات المحددة 

في ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر المعتمد من قبل مجلس اإلدارة.

تقرير الحوكمة )تتمة(

لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

نبذة عن شروط المرجعية والمهام والمسؤولياتاألعضاء 

عبدالكريم أحمد بوجيري
رئيس اللجنة

صالح حسن حسين 
نائب رئيس اللجنة

عبد الرحمن حامد الزياني
عضو 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.

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

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

الحد األدنى لالجتماعات اجتماعين سنويًا.	 

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

التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  إلى  لالنضمام  المؤهلين  األشخاص  ترشيح  الصالحيات:  موجز 
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 
والمسؤوليات  المهام  إلى  باإلضافة  الشركات  حوكمة  بخصوص  الرقابية  الجهات  عن  الصادرة 

المحددة في ميثاق لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة 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 41,400 دينار بحريني كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2021 وذلك بعد موافقة المساهم في الجمعية العامة 
حسب  بحريني  دينار   34,600 وقدره  بمبلغ  عنه  المنبثقة  واللجان  البورصة  إدارة  مجلس  اجتماعات  حضور  أتعاب  بدل  صرف  تم  كما   .2021 للعام 

البيانات المالية الموحدة.

أعضاء مجلس اإلدارة 
 عدد

االجتماعات

 أتعاب حضور اجتماعات
 مجلس اإلدارة واللجان

المنبثقة عنه للعام 2021
 مكافآت أعضاء مجلس

اإلدارة للعام 2021
84,8008,200رئيس مجلس اإلدارةعبد الكريم أحمد بوجيري

73,9003,600نائب رئيس مجلس اإلدارةعلي يوسف فردان

73,9003,600عضو مجلس اإلدارةحسان أمين جرار

63,0004,000عضو مجلس اإلدارةعبد الرحمن حامد الزياني

84,0004,666.667عضو مجلس اإلدارةدينا إبراهيم االنصاري

73,5004,000عضو مجلس اإلدارةياسر عبدالجليل الشريفي

84,0004,666.667عضو مجلس اإلدارةصالح حسن حسين

73,5004,000عضو مجلس اإلدارةماثيو جون ديكن

84,0004,666.667عضو مجلس اإلدارةنرجس محمد القصير

41,400 دينار34,600 دينارالمجموع

تقرير الحوكمة )تتمة(
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مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية  
األجور الثابتة والمتغيرة

2021 مجموع أعلى رواتب ستة موظفين في اإلدارة  بلغ إجمالي الرواتب األساسية والبدالت الثابتة، ومكافأة األداء المتغيرة والمرتبطة بأداء العام 
مبلغًا وقدره 543,476 دينار بحريني. 

تقييم أداء مجلس اإلدارة واللجان 
يتم تقييم أداء المجلس واللجان ذاتيًا أو باالعتماد على مصادر خارجية من خالل مراجعة المهام والمسؤوليات ومستويات اإلنجاز للخطط والبرامج 
لتطوير أداء البورصة، وفقًا لسياسة وآلية تقييم أعضاء مجلس اإلدارة المعتمدة، وقد تم تقييم أداء المجلس في العام 2019 والعمل بالتوصيات 

الواردة في التقييم ومعالجة المالحظات الواردة به.

قواعد السلوك المهني
تم إصدار قواعد السلوك المهني التي تجسد قيم البورصة وتعزز االلتزام بأنظمة وإجراءات العمل والقوانين والقواعد والسياسات، وتجنب تعارض 
والتي  بالموظفين  الخاصة  المهني  السلوك  وقواعد  اإلدارة  مجلس  بأعضاء  الخاصة  المبادئ  من  وغيرها  البورصة  مصالح  مع  الشخصية  المصالح 
يجب على الجميع االلتزام بها لتطبيق أفضل الممارسات المهنية والنزاهة في تعاملهم مع كافة األطراف ذات العالقة وبالتالي ترسيخ الثقة لدى 

المتعاملين مع البورصة. 

سياسة اإلبالغ عن المخالفات 
في إطار سعي البورصة لتحقيق مستوى متقدم من النزاهة المهنية والمساءلة، فقد تم اعتماد سياسة اإلبالغ عن المخالفات في دليل سياسات 
حوكمة البورصة، وتم اعتماد السياسات واإلجراءات واآلليات الالزمة للحفاظ على أعلى مستويات المهنية في تنفيذ عمليات البورصة، وترسيخ الثقة 
بين البورصة وكافة المتعاملين من خالل تشجيع الموظفين باإلبالغ عن أي ممارسات مخالفة لقواعد السلوك المهني أو أعمال غير قانونية وتطبيق 

إجراءات فعالة فيما يخص مبدأي المساءلة والمحاسبة ومن ثم تعزيز معايير األمانة والنزاهة في كافة أنشطة البورصة المختلفة.

وتوفر السياسات واإلجراءات واآلليات الحماية الالزمة للموظفين الذين يقومون باإلبالغ عن المخالفات مع ضمان السرية التامة. إن مسؤولية اإلشراف 
على تطبيق هذه السياسة واإلجراءات من مسؤوليات لجنة التدقيق والمخاطر بشكل مباشر ومن ثم تحويلها إلى الجهة صاحبة االختصاص ومباشرة 

التحقيق بها.

سياسة الشكاوى 
النظام  التعامل مع هذه الشكاوى ومعالجتها وربطها مع  اعتمد مجلس اإلدارة سياسة لتنظيم استالم الشكاوى الخارجية من أي جهة وآليات 

الوطني للمقترحات والشكاوى )تواصل(. 

سياسة تعامالت األشخاص المطلعين 
عدالة  تحقيق  لضمان  التطبيقية  واإلجراءات  البورصة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  على  المطلعين  األشخاص  تعامالت  سياسة  البورصة  تطبق 

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، سواًء 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.

تقرير الحوكمة )تتمة(

اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة 

تم تحديد األعضاء المستقلين واألعضاء الغير مستقلين في مجلس إدارة البورصة في أول اجتماع لمجلس اإلدارة بتاريخ 2 يوليو 2020.

عبدالكريم أحمد بوجيري

رئيس مجلس اإلدارة	 
رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة	 
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 27 ديسمبر 2016	 
عضو مستقل وغير تنفيذي	 
المؤهالت العلمية: بكالوريوس في العلوم االقتصادية مع تخصص في االقتصاد من جامعة حلب – سوريا - 1976.	 
الخبرة: أكثر من 46 عاما في العديد من المجاالت المصرفية باإلضافة إلى الخدمات المصرفية اإلسالمية.	 

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

البلداسم الشركةالعضوية
البحرينشركة البحرين للمقاصة رئيس مجلس اإلدارة 

البحرينبنك اليوبافعضو مجلس االدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر
البحرينمدرسة بيكون الدولية عضو مجلس االدارة 
البحرينمركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني عضو مجلس اإلدارة

السعودية المنظمة العربية للسياحة عضو المجلس االستشاري 
البحرين جمعية البحرين ألصدقاء المرضى النفسيينالرئيس الفخري لمجلس اإلدارة 

البحرين المجلس االستشاري للمصارف البحرينيةعضو مجلس اإلدارة 
البحرين االتحاد العالمي لصاحبات األعمال عضو مجلس اإلدارة 

البحرينشركة كي إم إتش للحلول اإلدارية الشريك ورئيس مجلس اإلدارة
البحرين شركة مونتريال للسياراترئيس مجلس اإلدارة 

علي يوسف فردان

نائب رئيس مجلس اإلدارة	 
رئيس اللجنة التنفيذية 	 
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 27 ديسمبر 2016	 
عضو مستقل وغير تنفيذي	 
المؤهالت العلمية: دبلوم في اإلدارة التنفيذية من جامعة البحرين وخريج الدراسات التنفيذية من جامعة وارتون أمريكا.	 
الخبرة: أكثر من 44 عام في العديد من المجاالت المصرفية و32 عام في اإلدارة التنفيذية.	 

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

البلداسم الشركةالعضوية
ال توجد أي عضوية في مجالس إدارة شركات أخرى

تقرير الحوكمة )تتمة(
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اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

 حسان أمين جرار

عضو مجلس اإلدارة	 
رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	 
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 27 ديسمبر 2016	 
عضو مستقل وغير تنفيذي	 
المؤهالت العلمية: بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال – التمويل من جامعة كاليفورنيا - الواليات المتحدة األمريكية.	 
الخبرة: أكثر من 32 عام في القطاع المصرفي.	 

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

البلداسم الشركةالعضوية
البحرينتمكينعضو مستقل وغير تنفيذي / رئيس لجنة التدقيق والرقابة

البحرينجمعية البحرين للبنوكعضو
البحرينمركز إدارة السيولة المالية "LMC"رئيس مجلس اإلدارة

 عبدالرحمن حامد الزياني

عضو مجلس اإلدارة	 
عضو لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة	 
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 27 ديسمبر 2016	 
عضو مستقل وغير تنفيذي	 
المؤهالت العلمية: ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة وستمنستر- المملكة المتحدة، وبكالوريوس في التسويق من جامعة 	 

سوفولك – الواليات المتحدة األمريكية. 
الخبرة: أكثر من 19 عام في قطاع إدارة األعمال واالستثمار.	 

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

البلداسم الشركةالعضوية
البحريناستثمارات الزيانيالعضو المنتدب
البحرينعقارات الزيانيالعضو المنتدب

البحرينالسيارات االوروبيةعضو مجلس االدارة
البحرينالزياني للسياراتعضو مجلس االدارة
البحرينالزياني للتأجيرعضو مجلس االدارة
البحرينشركة صناعات الزيانيعضو مجلس االدارة

لوكسمبورغبلكنايت الدولية المحدودةالعضو المنتدب
لوكسمبورغإموبيليرز ديس بويسونيرز العضو المنتدب
لوكسمبورغكريلرالعضو المنتدب
بريطانياريفرتون كابيتال القابضةالعضو المنتدب

بريطانيانورتولك الدولية المحدودةعضو مجلس االدارة
بريطانيامنى الدولية المحدودةعضو مجلس االدارة
بريطانيالينليك لالستثمارات المحدودةعضو مجلس االدارة
بريطانياغرين نايت الدولية المحدودةعضو مجلس االدارة
بريطانياكالديلوود الدولية المحدودةعضو مجلس االدارة
بريطانيامانانان الدولية المحدودةعضو مجلس االدارة
بريطانياالكينيت الدولية المحدودةعضو مجلس االدارة
بريطانيابورليفيلدز الدولية المحدودةعضو مجلس االدارة

بريطانياكالدلوود ويست العضو المنتدب 
بريطانياأسيروود الدولية المحدودةعضو مجلس االدارة
بريطانيابريدكاسل الدولية المحدودةعضو مجلس االدارة

البحرين مزاد البحرين عضو مجلس اإلدارة 

تقرير الحوكمة )تتمة(

اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

 دينا إبراهيم األنصاري

عضو مجلس اإلدارة	 
عضو لجنة التدقيق والمخاطر	 
انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في 27 ديسمبر 2016	 
عضو مستقل وغير تنفيذي	 
المؤهالت العلمية: ماجستير في إدارة األعمال من جامعة جالمورجان - المملكة المتحدة، بكالوريوس تجارة من جامعة كونكورديا- كندا.	 
الخبرة: ما يقارب 11 أعوام في القطاع المصرفي و 14 عام في قطاع إدارة األعمال.	 

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

البلداسم الشركةالعضوية
البحرينشركة االنصاري لإلضاءة والتصميم ذ.م.م.نائب رئيس مجلس اإلدارة
البحرينشركة اضواء األنصاري الحديثة ذ.م.منائب رئيس مجلس اإلدارة

البحرينمشاريع دي كي األنصاري ذ.م.معضو مجلس اإلدارة
البحرينغولدبكس القابضة العالمية ذ.م.معضو مجلس اإلدارة
البحرينذا بيوتيكو ذ.م.معضو مجلس اإلدارة
البحرينشركة ذي موبايل سبا ذ.م.معضو مجلس اإلدارة
اإلماراتذا بيوتيكو للتجارة العامةعضو مجلس اإلدارة
السعوديةالجمال الحديث للتجارةعضو مجلس اإلدارة

ياسر عبدالجليل الشريفي

عضو مجلس اإلدارة	 
نائب رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	 
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 27 ديسمبر 2016	 
عضو مستقل وغير تنفيذي	 
المؤهالت العلمية: شهادة المحاسب القانوني المعتمد وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة ماساتشوستس - الواليات المتحدة األمريكية، 	 

دبلوم محاسبة من جامعة البحرين.
الخبرة: أكثر من 26 عام في مجال التدقيق واالستثمار.	 

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

البلداسم الشركةالعضوية
البحرينشركة مواقف البحرين ش م بعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر 

عضو مجلس اإلدارة ونائب رئيس اللجنة التنفيذية 
واالستثمار 

البحرينشركة البحرين للمقاصة 

البحرينشركة البحرين للتطوير العقاري )إدامة(عضو مجلس اإلدارة
البحرينشركة ساوث سيتي ذ.م.م.عضو مجلس اإلدارة

البحرينمعهد البحرين للؤلؤ واألحجار الكريمة )دانات(رئيس مجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق والمخاطر
البحرينحوار القابضةعضو مجلس اإلدارة

البحرينبنك البحرين اإلسالمي عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية 

تقرير الحوكمة )تتمة(
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اإلفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

 ماثيو جون ديكن

عضو مجلس اإلدارة	 
نائب رئيس اللجنة التنفيذية	 
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 14 يونيو 2020	 
عضو مستقل وغير تنفيذي	 
المؤهالت العلمية: عضو مساعد في معهد المحاسبة القانونية في بريطانيا وويلز.	 
الخبرة: أكثر من 38 عام في القطاع المصرفي.	 

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

البلداسم الشركةالعضوية
البحرينشركة كي إم إتش للحلول اإلداريةالشريك وعضو مجلس اإلدارة

البحرين بنك البحرين الوطني عضو لجنة المخاطر 
البحرين شركة مونتريال للسيارات المستشار اإلداري 

 صالح حسن حسين

عضو مجلس اإلدارة	 
نائب رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة	 
انضم إلى عضوية مجلس اإلدارة في 14 يونيو 2020	 
عضو مستقل وغير تنفيذي	 
المؤهالت العلمية: ماجستير في إدارة األعمال من جامعة برونيل – المملكة المتحدة.	 
الخبرة: أكثر من 36 عام في القطاع المصرفي. 	 

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

البلداسم الشركةالعضوية
البحرينمجموعة سوليدرتي القابضةعضو مجلس اإلدارة

البحرين مجموعة الحاج حسن عضو مجلس اإلدارة 
السعودية شركة المجدوعي القابضةرئيس لجنة التدقيق

السعودية شركة السويدي القابضة رئيس لجنة التدقيق 
دبيLakemore Investmentرئيس لجنة التدقيق 

 نرجس محمد القصير

عضو مجلس اإلدارة	 
عضو اللجنة التنفيذية	 
انضمت إلى عضوية مجلس اإلدارة في 14 يونيو 2020	 
عضو غير مستقل وغير تنفيذي	 
المؤهالت العلمية: بكالوريوس اإلدارة والتسويق من جامعة البحرين ودبلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة البحرين.	 
الخبرة: ما يقارب 16 عام في االستشارات المالية.	 

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

البلداسم الشركةالعضوية
البحرينجمعية حفظ النعمة عضو مجلس اإلدارة 
البحرين جمعية المستقبل لذوي اإلعاقة عضو مجلس اإلدارة 

تقرير الحوكمة )تتمة(

اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان وسجل الحضور

اجتماعات مجلس اإلدارة

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

وأربعة  والمخاطر  التدقيق  للجنة  اجتماعات  وأربعة  التنفيذية  للجنة  اجتماعات  وأربعة  اإلدارة  لمجلس  اجتماعات  أربعة  عقد  تم   2021 العام  خالل 
المنبثقة عنه في  المجلس واللجان  التي عقدها  أدناه سجل الحضور لالجتماعات  الجداول  الترشيح والمكافآت والحوكمة. وتبين  اجتماعات للجنة 

تلك الفترة.

أعضاء مجلس إدارة بورصة البحرين 

(1/2021)(2/2021)(3/2021)(4/2021)

17 مارس
2021 

27 يونيو 
2021 

30 سبتمبر 
2021 

14 ديسمبر
2021 

رئيس مجلس اإلدارةعبد الكريم أحمد بوجيري

--نائب رئيس مجلس اإلدارةعلي يوسف فردان 

--عضو مجلس اإلدارةحسان أمين جرار

--عضو مجلس اإلدارةعبد الرحمن حامد الزياني

عضو مجلس اإلدارةدينا إبراهيم االنصاري

--عضو مجلس اإلدارةياسر عبد الجليل الشريفي

عضو مجلس اإلدارةصالح حسن حسين

--عضو مجلس اإلدارةماثيو جون ديكن

عضو مجلس اإلدارةنرجس محمد القصير

  الحضور الفعلي

  تمت المشاركة عن بعد

اجتماعات اللجنة التنفيذية 

 أعضاء اللجنة التنفيذية

(1/2021)(2/2021)(3/2021)(4/2021)

14 فبراير 
2021 

6 يونيو 
2021 

12 سبتمبر 
2021 

28 نوفمبر 
2021 

رئيس اللجنة على يوسف فردان

نائب رئيس اللجنة  ماثيو جون ديكن

عضو اللجنةنرجس محمد القصير 

  الحضور الفعلي

  تمت المشاركة عن بعد

تقرير الحوكمة )تتمة(
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اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر 

  أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر

(1/2021) 69(2/2021) 70(3/2021) 71(4/2021) 72

25 فبراير 
2021 

6 مايو 
2021 

5 أغسطس 
2021 

7 نوفمبر 
2021 

رئيس اللجنة حسان أمين جرار 

نائب رئيس اللجنة  ياسر عبد الجليل الشريفي

عضو اللجنةدينا إبراهيم االنصاري 

  الحضور الفعلي

  تمت المشاركة عن بعد

اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

   أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة

(1/2021)(2/2021)(3/2021)(4/2021)

7 مارس 
2021 

17 يونيو 
2021 

20 سبتمبر 
2021 

5 ديسمبر 
2021 

رئيس اللجنة عبد الكريم أحمد بوجيري 

نائب رئيس اللجنة  صالح حسن حسين 

--عضو اللجنةعبد الرحمن حامد الزياني 

  الحضور الفعلي

  تمت المشاركة عن بعد

مدققي الحسابات

عين المساهم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة شركة ديلويت آند توش كمدقق خارجي لحسابات البورصة للعام 2021.

تطبيق مبدأ االلتزام أو التوضيح

تم االلتزام بجميع مبادئ الحوكمة وال يوجد ما يلزم للتوضيح.

تقرير الحوكمة )تتمة(



مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن 
احتيال أو عن خطأ، وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا. أن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت 
وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ األخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية 
بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

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

· بإجراءات 	 بالتصميم والقيام  أو عن خطأ،  الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال  المالية  البيانات  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في 
التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج 

عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 

· االطالع 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 مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل مجلس اإلدارة.	

· استنتاج مدى مالءمة استخدام مجلس اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود حالة 	
جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار. وفي حال االستنتاج بوجود 
حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو، في حال 
تاريخ  حتى  عليها  الحصول  تم  التي  التدقيق  أدلة  على  استنتاجاتنا  في  ونعتمد  هذا  رأينا.  تعديل  يتوجب علينا  كافية  غير  اإليضاحات  هذه  كانت 

تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلية بالمجموعة إلى توقف أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.

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

· الحصول على أدلة تدقيق كافية و مناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية ضمن المجموعة بغرض إبداء الرأي  حول 	
البيانات المالية  الموحدة.  نحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء أعمال تدقيق المجموعة ومسؤولون حصراَ فيما يخص رأينا هذا.

نقوم بالتواصل مع القيمين على الحوكمة فيما يتعلق بأمور أخرى على سبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي 
خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقًا لما ينص عليه قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 )والتعديالت الالحقة( وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي )المجلد السادس(، 
فإننا نفيد بما يلي:

· تحتفظ البورصة بسجالت محاسبية منتظمة وإن البيانات المالية الموحدة والمعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة تتفق معها؛	

· لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البورصة قد خرقت أي من األحكام في قانون الشركات التجارية البحريني وقانون مصرف البحرين 	
6( وتوجيهات  2006 )بصيغته المعدلة( وكتاب قواعد مصرف البحرين المركزي )المجلد  64 لسنة  المركزي وقانون المؤسسات المالية رقم  

مصرف البحرين المركزي أو عقد التأسيس والنظام األساسي للبورصة الذي من شأنه أن يؤثر جوهريا على األنشطة أو المركز المالي الموحد؛ و 

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

ديلويت أند توش – الشرق األوسط

رقم التسجيل للشريك - 157
المنامة – مملكة البحرين

15 مارس 2022

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الـــرأي

إليهم معًا »بالمجموعة«( والتي  التابعة )المشار  الشركة  البحرين ش.م.ب )مقفلة( »البورصة« و  لبورصة  الموحدة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا 
تشمل بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2021، وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد، وبيان التغيرات في حقوق الملكية 

الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 
2021 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس الـــــرأي

حول  الحسابات  مدقق  »مسؤوليات  فقرة  في  موضحة  المعايير  تلك  بموجب  مسؤولياتنا  إن  للتدقيق.  الدولية  للمعايير  وفقًا  بتدقيقنا  قمنا  لقد 
تدقيق البيانات المالية الموحدة« من تقريرنا. كما أننا مستقلون عن المجموعة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين »قواعد السلوك 
التزمنا  وقد  هذا،  البحرين.  مملكة  في  للمجموعة  الموحدة  المالية  للبيانات  بتدقيقنا  المتعلقة  المهني  السلوك  وقواعد  المهنيين«  للمحاسبين 

بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات. نعتقد بأن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا لرأينا.

المعلومات األخرى

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

 إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتناول المعلومات األخرى، وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

هذه  كانت  إذا  ما  بتحديد  نقوم  ذلك  سبيل  وفي  األخرى،  المعلومات  على  االطالع  في  المالية  للبيانات  تدقيقنا  ألعمال  بالنسبة  مسؤوليتنا  تتمثل 
المعلومات األخرى غير متوافقة جوهرًيا مع البيانات المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح 

بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاًء جوهرية.

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية في المعلومات األخرى، فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك، استناًدا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه 
المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن. 

مسؤوليات مجلس اإلدارة و القيمين على الحوكمة في إعداد البيانات المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وكذلك عن 
وضع نظام الرقابة الداخلية التي يجدها مجلس اإلدارة ضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت 

ناشئة عن احتيال أو خطأ.

المجموعة على االستمرار كمؤسسة مستمرة واإلفصاح متى كان  اإلدارة مسؤول عن تقييم قدرة  الموحدة إن مجلس  المالية  البيانات  عند إعداد 
وقف  أو  المجموعة  تصفية  اإلدارة  مجلس  ينوي  لم  ما  المحاسبي،  االستمراريـــــة  مبــــدأ  واعتماد  باالستمراريـــة  المتعلقة  المسائل  عن  مناسًبا، 

عملياتها، أو ال يوجد لديها بديل واقعي إال القيام بذلك.

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة

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

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة(
إلى السادة رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة

بورصة البحرين ش.م.ب )مقفلة(
المنامة، مملكة البحرين
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إيضاحات
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
اإليرادات

201,675,5721,680,806رسوم االشتراكات
21442,626313,603عموالت

22223,688141,508اإليداع وتسجيل اإليداع المركزي
153,711136,173دخل بيانات التداول

23438,845362,937اإليرادات التشغيلية األخرى
2,934,4422,635,027مجموع اإليرادات التشغيلية

المصروفات
)2,055,364()2,299,018(24رواتب وتكاليف الموظفين

)971,135()1,054,974(25مصروفات عمومية وإدارية
)239,975()228,263(5استهالك األثاث والمعدات

)257,875()264,889(6إطفاء حق استخدام الموجودات
)34,815()21,267(6مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار

)133,450()129,200(16مكافآت مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات 
)3,692,614()3,997,611(إجمالي مصروفات التشغيل

)1,057,587()1,063,169(خسارة تشغيلية للسنة

26622,432358,793إيرادات الفوائد 
45,120-الدعم المالي من حكومة البحرين

)5,702()14,273(27مخصص خسائر قيمة الذمم المدينة
)659,376()455,010(خسارة السنة

--الدخل الشامل اآلخر
)659,376()455,010(مجموع الخسارة الشاملة للسنة

وافق مجلس اإلدارة على إصدار البيانات المالية الموحدة بتاريخ 15 مارس 2022 وتم التوقيع عليها نيابة عن مجلس اإلدارة من قبل:

_____________________________________________________
الشيخ خليفه بن إبراهيم آل خليفهالسيد علي يوسف فردانالسيد عبدالكريم أحمد بوجيري

الرئيس التنفيذينائب الرئيسرئيس مجلس اإلدارة

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني

الموجودات
موجودات غير متداولة

5955,686980,046أثاث ومعدات
6200,577461,400-1حق استخدام الموجودات

1,156,2631,441,446مجموع الموجودات غير المتداولة

موجودات متداولة
726,296,7176,609,891نقد وأرصدة لدى البنوك

816,341,02729,166,924موجودات مالية بالقيمة المطفأة
9110,23376,847ذمم مدينة

10566,498472,880مدفوعات مقدمة و موجودات أخرى
43,314,47536,326,542 مجموع الموجودات المتداولة

44,470,73837,767,988 مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

112,000,0002,000,000رأس المال
122,000,0002,000,000احتياطي عام

13401,075401,075احتياطي قانوني
)359,232()814,242(خسائر متراكمة

3,586,8334,041,843مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة

1710,6729,269مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
214,043-6-2مطلوبات عقود اإليجار

10,672223,312مجموع المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
1438,303,06232,640,579أرباح نقدية غير مطالب بها - أمانات

151,489,42378,709أرباح نقدية سنوية - أمانات
1837,07110,066مطلوبات العقود

6217,199272,089-2مطلوبات عقود اإليجار
202,353173,454ذمم دائنة

624,125327,936 19مستحقات وذمم دائنة أخرى
40,873,23333,502,833 مجموع المطلوبات المتداولة

40,883,90533,726,145 مجموع المطلوبات
44,470,73837,767,988 مجموع حقوق الملكية والمطلوبات   

حسابات خارج الميزانية
311,803,7042,007,899المطلوبات المحتملة وااللتزامات

وافق مجلس اإلدارة على إصدار البيانات المالية الموحدة بتاريخ 15 مارس 2022 وتم التوقيع عليها نيابة عن مجلس اإلدارة من قبل:

_____________________________________________________
الشيخ خليفه بن ابراهيم آل خليفهالسيد علي يوسف فردانالسيد عبدالكريم أحمد بوجيري

الرئيس التنفيذينائب الرئيسرئيس مجلس اإلدارة

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2021



اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
األنشطة التشغيلية

)659,376()455,010(خسارة السنة
التعديالت للبنود غير النقدية:
5228,263239,975استهالك األثاث والمعدات

264,889257,875 6-1إطفاء حق استخدام الموجودات
21,26734,815 6-2مصروف الفوائد على مطلوبات اإليجار
19,59923,081 9مخصص خسائر قيمة الذمم المدينة

)17,379()5,326(7النقصان في مخصص خسائر قيمة النقد وأرصدة لدى البنوك 
108- خسائر من استبعاد األثاث والمعدات

171,4032,508بند تعويض نهاية الخدمة للموظفين – الرسوم
)358,793()622,432(إيرادات الفوائد

)477,186()547,347(التدفقات النقدية قبل التغيرات في رأس المال العامل

التغييرات في رأس المال العامل:
)105,141()185,722(الزيادة في المدفوعات المسبقة و الموجودات األخرى

)34,858()52,985(الزيادة في الذمم التجارية المدينة
)45,131(27,005 الزيادة / )النقصان( في مطلوبات العقود

28,89997,648 الزيادة في الذمم التجارية الدائنة
5,662,48332,640,579الزيادة في األرباح النقدية غير مطالب بها - أمانات 

1,410,71478,709الزيادة في األرباح النقدية سنوية - أمانات
)169,203(296,189الزيادة / )النقصان( في المستحقات والمطلوبات األخرى

6,639,23631,985,417النقد الناتج من العمليات
)34,815()21,267(مصاريف الفوائد على التزامات عقود اإليجار

6,617,96931,950,602صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 
)272,345()203,903(5شراء أثاث و معدات

)31,970,302()26,327,871(8-1شراء استثمارات بالقيمة المطفأة
839,153,7683,803,378-1العائدات من استحقاق األصول المالية بالتكلفة المطفأة

769,039)749,989(7صافي التغيير في الودائع االستثمارية لدى البنوك 
714,536168,444فوائد مستلمة

330-حصيلة استبعاد األثاث والمعدات
)27,501,456(12,586,541صافي النقد الناتج / )المستخدم في( من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)251,768()272,999(6-2سداد التزامات اإليجار

)251,768()272,999(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

18,931,5114,197,378 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 
5,926,4221,729,044النقد وما في حكمه في بداية السنة

24,857,9335,926,422 7النقد وما في حكمه في نهاية السنة
معامالت غير نقدية:

15,338-6-2إعفاء رسوم اإليجار

رأس المال
دينار بحريني

احتياطي عام
دينار بحريني

 احتياطي
قانوني

دينار بحريني

أرباح مستبقاة 
 /)خسائر

متراكمة(
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

2,000,0002,000,000401,075300,1444,701,219الرصيد في 1 يناير 2020  

)659,376()659,376(---إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

4,041,843)359,232(2,000,0002,000,000401,075الرصيد في 31 ديسمبر 2020 

4,041,843)359,232(2,000,0002,000,000401,075الرصيد في 1 يناير 2021  

)455,010()455,010(---إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

3,586,833)814,242(2,000,0002,000,000401,075الرصيد في 31 ديسمبر 2021 

اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021



اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRSs( الجديدة والمعدلة )تتمة(  .2
2-2     المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد

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

· المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 عقود التأمين ) اعتباًرا من 1 يناير 2023(.	

· تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 البيانات المالية الموحدة ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 االستثمارات في الشركات الزميلة 	
و المشاريع المشتركة: بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركة الزميلة أو المشاريع المشتركة )ال يوجد تاريخ سريان محدد(.

· تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 1 عرض البيانات المالية: تصنيف المطلوبات متداولة وغير متداولة )اعتبارًا من 1 يناير 2023(.	

· تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3  إندماج األعمال: مرجع اإلطار المفاهيمي )اعتباًرا من 1 يناير 2022(.	

· تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 الممتلكات والمنشآت والمعدات مرتبطة بالمدفوعات قبل االستخدام )اعتبارًا من 1 يناير 2022(.	

· 	 - خسارتها  المتوقع  بالعقود  المتعلقة  المحتملة  واألصول  المحتملة  االلتزامات  المخصصات،   37 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 
تكلفة الوفاء بالعقد )اعتبارًا من 1 يناير 2022(.

· التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2018–2020: تتضمن التحسينات السنوية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 	
رقم 1 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة )اعتبارًا من 1 يناير 2022(، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية )اعتبارًا من 
1 يناير 2022(، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار )ال يوجد تاريخ سريان محدد(، معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة )اعتبارًا من 1 

يناير 2022(.

· تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 عرض البيانات المالية وبيان الممارسة رقم 2 للمعايير الدولية للتقارير المالية إصدار أحكام مادية: 	
تتعلق باإلفصاح عن السياسات المحاسبية )سارية اعتباًرا من 1 يناير 2023(.

· 1 يناير 	 8 لتقديرات واألخطاء المحاسبية: تعريف التقديرات المحاسبية واألخطاء )سارية اعتباًرا من  تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
.)2023

· تعديالت على معيار المحاسبي الدولي رقم 12 ضرائب الدخل: الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة )سارية 	
اعتباًرا من 1 يناير 2023(.

ال يتوقع مجلس اإلدارة تأثيرات هامة على البيانات المالية الموحدة المجموعة عند التطبيق الفعلي للمعايير المذكورة أعاله في الفترات الالحقة.

السياسات المحاسبية الهامة. 3

أسس اإلعداد

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقًا لقانون الشركات التجارية البحريني لعام 2001 )والتعديالت الالحقة( 
وقانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية رقم 64 لعام 2006 )بصيغته المعدلة(، و األحكام النافذة من )مجلد 6( وتوجيهات 

مصرف البحرين المركزي واللوائح )كما هو وارد في المجلد 6 من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي(.

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

مبدأ االستمرارية

المستقبل  في  العمل  في  لالستمرار  الموارد  لديها  المجموعة  بأن  مقتنعة  وهي  العمل  في  االستمرار  على  المجموعة  قدرة  بتقييم  اإلدارة  قامت 
المنظور. عالوة على ذلك، فإن مجلس إدارة المجموعة ليس على علم بأي شكوك جوهرية قد تلقي بظالل من الشك على قدرة المجموعة على 

االستمرار كمنشأة مستمرة. لذلك، يستمر إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

السياسات المحاسبية الرئيسية المتبعة مبينة أدناه.

معلومات عامة. 1
تأسست بورصة البحرين ش.م.ب. )مقفلة( )»البورصة«( في مملكة البحرين كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 76907-1 
تاريخ 13 ديسمبر 2010 الصادر عن وزارة الصناعة و التجارة والسياحة وفقا للمرسوم بقانون رقم 60 لعام 2010 لتحل مكان سوق البحرين لألوراق 
1987. إن البورصة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي )»المصرف المركزي«(، وبالتالي تخضع للوائح وإشراف  المالية الذي تأسس في عام 
مصرف البحرين المركزي. تعمل البورصة في أنشطة أسواق األوراق المالية من خالل تقديم أنظمة لتنظيم التعامل باألوراق واألدوات المالية، في حين 

تعمل كمركز فكري ومركز أعمال لجميع المشاركين في سوق رأس المال.

2016، قامت البورصة بتأسيس شركة تابعة جديدة مملوكة بالكامل في مملكة البحرين تحت االسم التجاري شركة البحرين  خالل شهر أكتوبر 
للمقاصة ش.م.ب. )مقفلة( )»الشركة التابعة«( برقم سجل تجاري 105050-1. إن أنشطة الشركة التابعة هي القيام بأنشطة المقاصة والتسوية. 

بدأت الشركة التابعة أعمالها في 17 يوليو 2017. تتضمن هذه البيانات المالية للبورصة وشركتها التابعة والتي يشار إليهم معًا بالمجموعة.

صندوق توزيعات أرباح نقدية غير مطالب بها وصندوق توزيعات أرباح سنوية

رقم  الوزراء  مجلس  وقرار   2020 أبريل   27 بتاريخ   3/2020 رقم  اإلدارة  مجلس  قرار  بموجب  »أمانات«  المستثمرين  حماية  صناديق  برنامج  تأسس 
2020 / 48-2 بعد التنسيق مع مصرف البحرين المركزي لضمان حماية وتنظيم وإدارة توزيع األرباح النقدية لجميع الشركات المدرجة.

تم إنشاء صندوقين مستقلين، صندوق توزيعات أرباح نقدية غير مطالب بها وصندوق توزيعات أرباح سنوية وذلك إلدارة كل منهما.

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRSs( الجديدة والمعدلة. 2
2-1    معايير جديدة ومعدلة معتمدة بدون أثر مادي على البيانات المالية

المالية والتفسيرات الصادرة عن مجلس اإلدارة والتي  للتقارير  الدولية   المعايير  التالية على معايير  التعديالت  الحالية، طبقت المجموعة  في السنة 
المذكورة في هذه  المبالغ  أو على  أثر جوهري على اإليضاحات  أي  2021. لم يكن العتمادها  يناير   1 أو بعد  تبدأ في  يسري مفعولها لفترة سنوية 

البيانات المالية.

· رقم 	 المالية  للتقارير  الدولي  والمعيار   9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  في  المعياري  الفائدة  معدل  إلصالح  التعديالت  من  الثانية  المرحلة 
التعديالت  16: تمكن هذه  المالية رقم   للتقارير  الدولي  والمعيار   4 المالية رقم  للتقارير  الدولي  والمعيار   39 الدولي رقم  المحاسبي  والمعيار   7
المجموعة من أن تعكس آثار االنتقال من سعر الفائدة المعمول به بين البنوك إلى أسعار فائدة معيارية بديلة )يشار إليها أيًضا باسم »معدالت 

الفائدة الخالية من المخاطر«( دون التسبب في تأثيرات محاسبية ال توفر معلومات مفيدة لمستخدمين البيانات المالية الموحدة.

· تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار إلعفاءات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد-19 بعد 30 يونيو 2021: 	

خالل السنة الماضية، تبنت المجموعة في وقت مبكر إعفاءات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد- 19 )تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
16( التي قدمت اعفاًءا للمستأجرين من محاسبة اعفاءات اإليجار التي حدثت كنتيجة مباشرة لجائحة كوفيد-19، من خالل تقديم وسيلة عملية 
للتقارير المالية بحسب المعيار الدولي رقم 16. كانت هذه الوسيلة العملية متاحة إلعفاءات اإليجار التي لها أثر في أي تخفيض على مدفوعات اإليجار 

المستحقة في أو قبل 30 يونيو 2021. 

16( و الذي  2021 )تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  30 يونيو  2021، أصدر مجلس اإلدارة اإلعفاءات المتعلقة باإليجار ما بعد  في مارس 
يوسع الوسيلة العملية لتطبيق تخفيض المدفوعات على اإليجارات المستحقة في أو قبل 30 يونيو 2022.

في السنة المالية الحالية، طبقت المجموعة تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 )كما أصدره مجلس اإلدارة في مايو 2021( قبل تاريخ 
نفاذه.

سمحت الوسيلة العملية للمستأجر باختيار عدم تقييم ما إذا كان إعفاء اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد-19 يعد تعدياًل لعقد اإليجار. يجب على 
المستأجر الذي يقوم بهذا االختيار حساب أي تغيير في مدفوعات اإليجار الذي ينتج عن إعفاء اإليجار المتعلق بجائحة كوفيد-19  بتطبيق المعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 16 كما لو أن التغيير لم يكن تعدياًل لعقد اإليجار.

تنطبق الوسيلة العملية فقط على إعفاءات اإليجار التي تحدث كنتيجة مباشرة لـجائحة كوفيد-19 وفقط عند استيفاء جميع الشروط التالية:
	 يؤدي التغيير في مدفوعات اإليجار إلى تعديل المقابل لعقد اإليجار الذي يكون إلى حد كبير نفس أو أقل من مقابل عقد اإليجار الذي يسبق

التغيير مباشر.

	 أي تخفيض في مدفوعات اإليجار يؤثر فقط على المدفوعات المستحقة في أو قبل 30 يونيو 2022 )إعفاء اإليجار يفي بهذا الشرط إذا أدى إلى
انخفاض مدفوعات اإليجار في أو قبل 30 يونيو 2022 وزيادة مدفوعات اإليجار التي تمتد إلى ما بعد 30 يونيو 2022(.

	.ال يوجد تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار

لم تكن هناك امتيازات إيجار كبيرة تم تلقيها خالل العام.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021



السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
الموجودات المالية 

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

تصنيف الموجودات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية كالتالي:

· موجودات مالية بالتكلفة المطفأة	

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

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

لهذه  المجموعة  إلدارة  األعمال  نموذج  إلى  بالرجوع  المالية،  والمشتقات  الملكية  حقوق  أدوات  باستثناء  المالية،  الموجودات  وقياس  تصنيف  يتم 
الموجودات باإلضافة إلى خصائص التدفقات المالية التعاقدية للموجود المالي.

تقييم نموذج األعمال:
المعلنة  األهداف  إلى  للوصول  المالية  الموجودات  محافظ  إدارة  أساسية  بصورة  يعكس  الذي  بالمستوى  األعمال  نموذج  بتقييم  المجموعة  تقوم 
لكل محفظة. أي إذا ما كانت إستراتيجية المجموعة ترتكز حصرًا على تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية أو تحصيل التدفقات 
النقدية وتحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات معًا. إذا لم ينطبق أي من كليهما )مثاًل االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة( 
فإنه يتم تصنيف هذه الموجودات المالية كجزء من نموذج األعمال »للبيع«. يستند تقييم نموذج األعمال إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول 

دون األخذ بعين االعتبار بسيناريوهات »الحالة األسوأ« أو »حالة اإلجهاد«.

تقييم خصائص التدفقات النقدية:
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية لها تدفقات نقدية تمثل فقط تسديدات لمبلغ الموجود والفائدة )SPPI(. ألغراض هذا 
التقييم، تعرف الفائدة بأنها مقابل للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر االئتمانية المتعلقة بمبلغ للموجود. ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد 
االعتراف المبدئي، إال في حال تغيير المجموعة لنموذج عمل إدارة الموجودات المالية. تسري متطلبات إعادة التصنيف للفئة الجديدة بأثر مستقبلي 

اعتبارًا من اليوم األول من فترة التقرير األولى التي تعقب التغيير. إنه من المتوقع أن تكون التغييرات في نموذج األعمال غير متكررة.

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

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

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

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

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 األصلي والفائدة على المبلغ القائم، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم احتساب الفائدة 
مقاسة  دين  أداة  استبعاد  عند  والخسائر.  األرباح  ضمن  القيمة  وانخفاض  الصرف  أسعار  بفروقات  االعتراف  يتم  الفعلية.  الفائدة  طريقة  باستخدام 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يعاد تصنيف الربح / الخسارة المتراكمة المعترف بها سابًقا في الدخل الشامل اآلخر ضمن حقوق 

الملكية، إلى األرباح والخسائر.

أدوات حقوق الملكية: عند االعتراف المبدئي الستثمار في حقوق الملكية يستوفي تعريف حقوق الملكية طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32 
األدوات المالية: العرض، وال يتحفظ به لغرض المتاجرة، فقد تقوم المجموعة باتخاذ قرار ال رجعة فيه، لعرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة، 
في الدخل الشامل اآلخر. يتم عمل هذا االختبار لكل استثمار على حدة. ال يتم أبدًا إعادة تصنيف أرباح وخسائر أدوات حقوق الملكية هذه إلى الربح 
أو الخسارة، وال يحتسب انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح والخسائر. تحتسب أنصبة أرباح األسهم في بيان األرباح والخسائر، إال إذا كانت تمثل وبشكل 
واضح استرداد لجزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم احتسابها في الدخل الشامل اآلخر. عند بيع االستثمار، يتم تحويل األرباح والخسائر 

المحتسبة في الدخل الشامل اآلخر، لألرباح المستبقاة.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
أساس التوحيد

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبورصة والجهة التي تسيطر عليها البورصة )الشركة التابعة لها في 31 ديسمبر من كل عام(. توجد 
السيطرة عندما يكون للبورصة السلطة على الشركة المستثمر فيها ؛ عندما تتعرض المجموعة أو تملك الحق في عوائد مختلفة من عالقتها مع 

الشركة المستثمر فيها ؛ ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.

يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم حيازتها أو بيعها خالل 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 تعديالت على البيانات المالية للشركة التابعة لتتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم 
استبعاد كافة المعامالت واألرصدة واإليرادات والمصروفات بين شركات المجموعة بالكامل عند التجميع.

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

أثاث ومعدات

تدرج المنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن وجدت.

 تتضمن التكلفة المصروفات المنسوبة مباشرة لشراء األصل. يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية 
المستقبلية المرتبطة بالمصروفات سوف تتدفق إلى المجموعة.

اإلنتاجية  األعمار  إن  الثابت.  القسط  طريقة  باستخدام  المقّدرة  اإلنتاجية  أعمارها  مدى  على  األصول  تكلفة  إطفاء  بغرض  االستهالك  احتساب  يتم 
المقّدرة للموجودات هي كالتالي:

15 سنةتجهيزات 

5 - 10 سنواتأثاث ومعدات

5 سنواتالحاسب اآللي و األنظمة و البرامج

5 سنواتمركبات

المسجلة  والقيمة  المبيعات  متحصالت  بين  الفرق  أنها  على  تحديدها  يتم  والمعدات  األثاث  من  أي  استبعاد  أو  بيع  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  إن 
للموجود ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.

االنخفاض في قيمة الموجودات الملموسة

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

انخفاض القيمة )إن وجدت(. 

القيمة المستخدمة، يتم  القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. عند تحديد  أو  للبيع  الالزمة  التكاليف  العادلة ناقصًا  القيمة  القيمة االستردادية هي  إن 
الزمنية  للقيمة  الحالي  السوق  تقييم  يعكس  الذي  الخصم  معّدل  باستخدام  الحالية  قيمتها  إلى  المقّدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم 

لألموال والمخاطر المتعلقة بالموجود الذي لم يتم تعديل تقدير التدفقات النقدية المقدرة له.

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

األدوات المالية

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي عندما تصبح المجموعة طرفًا لاللتزامات التعاقدية لهذه األدوات.

عند االعتراف المبدئي، يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة، زائدًا تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بعملية شراء أو 
إصدار األدوات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن تكاليف المعاملة المتعلقة ببنود القيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة يتم االعتراف بها مباشرة في بيان األرباح والخسائر.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
استبعاد الموجودات المالية

تلغي المجموعة االعتراف بالموجود المالي فقط عندما تنتهي صالحية 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 
مصاحب  مطلوب  وأي  الموجود  في  بها  المحتفظ  بحصتها  تعترف  فإنها  المحولة،  األصول  على  السيطرة  في  واستمرت  جوهري  بشكل  الملكية 
لمبالغ قد يتوجب عليها سدادها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجود المالي المحول، فإنها تواصل االعتراف بالموجود 

المالي وكذلك تعترف باقتراض مضمون للعائدات المستلمة.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كديون أو حقوق ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية وفقا لمضمون االتفاق التعاقدي.

المطلوبات المالية

يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة بخالف 1( االعتبار المحتمل الذي يمكن أن يدفعه مشتري كجزء من دمج األعمال، 2( االلتزام المالي 
المحتفظ به لغرض المتاجرة، أو 3( االلتزام المالي المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي.

استبعاد المطلوبات المالية
بين  بالفرق  االعتراف  يتم  انتهائها.  أو  إلغائها  أو  المجموعة  مطلوبات  من  التخلص  يتم  عندما  فقط  المالية  بالمطلوبات  االعتراف  المجموعة  تلغي 

القيمة الدفترية للمطلوب المالي الملغي ومجموع المبلغ المدفوع والذمم الدائنة من خالل بيان الربح أو الخسارة.

تسوية الموجودات المالية المطلوبات المالية
يتم تسوية الموجودات المالية المطلوبات المالية واإلبالغ 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 األصول وتسوية المطلوبات في وقت واحد.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

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

وتقتصر  الموظفين.  رواتب  نسبة  أساس  على  االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة  في  بالمساهمة  المجموعة  تقوم  البحرينيين،  للموظفين  بالنسبة 
مطلوبات المجموعة على هذه المساهمات والتي يتم تحميلها كمصروفات عند استحقاقها.

المخصصات

يتم االعتراف بالمخصص فقط عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو استداللي( نتيجة لحدث سابق يكون من المرجح معه أن يتطلب 
ويتم  تقرير  كل  بتاريخ  المخصصات  مراجعة  يتم  المطلوب.  لمبلغ  فيه  موثوق  تقدير  إجراء  إمكانية  مع  المطلوب،  هذا  سداد  المجموعة  من  ذلك 

تعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية.

المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير لالعتبار المطلوب لتسوية المطلوب الحالي في تاريخ التقرير، مع األخذ بعين االعتبار المخاطر وأوجه 
عدم اليقين المحيطة بالمطلوب.

االعتراف اإليرادات 

تتألف تدفقات اإليرادات الرئيسية للمجموعة من رسوم االشتراك السنوية ورسوم المعامالت وإيرادات الخدمات األخرى.

يتم قياس اإليرادات بناًء على االعتبار الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في عقد مع عميل وتستبعد المبالغ المحصلة من أطراف ثالثة. تعترف 
المجموعة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على الخدمة إلى العمالء.

يتم االعتراف باإليرادات من رسوم االشتراك السنوية مع مرور الوقت عند تقديم الخدمات. يتم االعتراف بالمبالغ المراد تحصيلها من المشتركين في 
31 ديسمبر كذمم مدينة.

يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة بالرسوم المستندة إلى المعاملة كإيراد في الوقت الذي تحدث فيه المعاملة.

يتم االعتراف باإليرادات الناتجة عن اإلعالن على الشاشة اإللكترونية، حيث يتم توفير الخدمة اإلضافية. تستدرك المجموعة التزام العقد عندما يؤدي 
العميل أواًل عن طريق الدفع المسبق اللتزام األداء، حتى يتم تقديم الخدمة من قبل المجموعة.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3

)FVTPL(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة

يتم قياس الموجودات المالية التي ال تستوفي شروط التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة. يتضمن ذلك أيًضا أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم االعتراف وقياس هذه الموجودات المالية في بيان المركز 
المالي بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بالتغييرات في القيم العادلة وإيرادات أنصبة األرباح في بيان األرباح والخسائر طبقًا لشروط العقد أو عند ثبوت 

الحق في استالمها.

يتم االعتراف بمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة )ECL( على االستثمارات في أدوات الدين )باستثناء أدوات الدين السيادية( التي تقاس بالتكلفة 
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، الذمم التجارية المدينة، ودائع المصارف، موجودات العقود وعقود الضمان المالي. يتم 

تحديث مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير، لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي لألدوات المالية.

إن الخسائر االئتمانية 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 12 شهر )احتمالية التعثر على مدى 12 شهر( أو على مدى المدة المتبقية 
من االلتزام )احتمالية التعثر على مدى مدة االلتزام(. تتمثل قيمة التعرض عند التعثر في قيمة التعرض المتوقعة عند حدوث تعثر. تحدد المجموعة 
بما في ذلك  العقد  بها بموجب  المسموح  القائمة  المبالغ  المحتملة على  والتغيرات  المالية  الحالي لألدوات  التعرض  التعثر من  التعرض عند  قيمة 
اإلطفاء. 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 لألموال.

تستخدم المجموعة المعلومات االستطالعية استنادًا إلى التغيرات المتوقعة في عوامل االقتصاد الكلي في تقييمها لمدى وقوع زيادة ملحوظة 
في مخاطر االئتمان لألداة منذ التحقق المبدئي وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

انخفاض قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود وذمم مدينة التأجير

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

انخفاض قيمة للموجودات المالية األخرى

تعترف المجموعة بخسارة االئتمان المتوقعة )ECL( للنقد لدى البنوك باستخدام النهج العام.

ل الموجودات من خالل مراحل ثالث بناء  تطبق المجموعة منهجية المراحل الثالث لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة . ضمن هذه المنهجية ترحَّ
ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان من  التي يوجد لها  المالية  المبدئي. يتم ترحيل الموجودات  التغييرات في الجودة االئتمانية منذ االعتراف  على 
االعتراف المبدئي، من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية ويتم احتساب خسائر ائتمانية متوقعة لمرة واحدة فقط. تعتبر جميع الموجودات المالية 
األخرى وباستثناء تلك المتدنية ائتمانيًا في المرحلة األولى مع احتساب جزء الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة فقط باحتمالية أحداث التخلف 

ضمن 12 شهرًا. تصنف الموجودات المالية متدنية ائتمانًيا عندما يقع حدث أو أكثر من األحداث ذات اآلثار السلبية على التدفقات النقدية المتوقعة.

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان:
عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت بشكل كبير منذ االعتراف المبدئي، تقارن المجموعة بين مخاطر حدوث تخلف 
لفترة  متوقعًا  كان  السداد  عن  تخلف  خطر  ووجود  لألداة  المتبقية  االستحقاق  فترة  إلى  استناًدا  التقرير،  تاريخ  في  المالية  األداة  على  السداد  عن 
االستحقاق المتبقية في تاريخ التقرير الحالي عندما تم االعتراف باألداة ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة بعين االعتبار المعلومات 

الكمية النوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات االستشرافية المتوفرة دون تكلفة أو جهد ال مبرر له.

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

الموجودات المالية المتدنية ائتمانيًا:
يحصل »التدني« في الموجود المالي ائتمانيًا عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للموجود المالي.

تشمل األدلة على التدني االئتماني بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية: 

· صعوبة مالية كبيرة للمقترض؛	
·  إخالل بالعقد، مثل الحدث االفتراضي أو المتأخر؛	
·  منح مقرض )أو مقرضي( المقترض، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة المالية للمقترض، تنازاًل لن يعتبره المقرض خالفًا لذلك؛	
·  من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفالس أو أي إعادة هيكلة مالية؛ أو	
·  اختفاء سوق نشط لهذا الموجود المالي بسبب الصعوبات المالية.	

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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االفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة. 4

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إيضاح رقم 3، يجب أن تتخذ اإلدارة أحكام وتقديرات وافتراضات بشأن القيم المسجلة 
لألصول وااللتزامات والتي ال تتضح بسهولة من خالل مصادر أخرى. تلك التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها تستند إلى عامل الخبرة السابقة وعوامل 

أخرى ذات عالقة، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الرئيسية بشكل مستمر. تدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير 
وذلك في حال أثر هذا التعديل على تلك الفترة فقط، بينما تدرج في فترة المراجعة وفترات مستقبلية في حال أثر هذا التعديل على كل من الفترة 

الحالية والفترات المستقبلية.

4-1   األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق سياسات المجموعة المحاسبية

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبّينة في اإليضاح رقم 3، و نظرا لطبيعة  العمليات،  لم يكن على اإلدارة إصدار أحكام قد يكون 
لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة.

4-2   المصادر الرئيسية لعدم اليقين

قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة  1-2-4

يستند مخصص الخسائر بالنسبة للموجودات المالية إلى االفتراضات المتعلقة بخطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم 
المجموعة أحكاًما في هذه االفتراضات وتحديد المدخالت الحتساب انخفاض القيمة، استناًدا إلى تاريخ المجموعة السابق وظروف السوق الحالية 
باإلضافة إلى التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير. يتم اإلفصاح عن تفاصيل االفتراضات والمدخالت الرئيسية المستخدمة في السياسة 

المحاسبية أعاله وإيضاح رقم 7 و 9.  

العمر اإلنتاجي لألثاث والمعدات  2-2-4

تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات. تتأثر تكلفة االستهالك للسنة بصورة جوهرية إذا كانت العمر الفعلي 
يختلف عن العمر اإلنتاجي التقديري.

أثاث ومعدات. 5

تجهيزات
دينار بحريني

أثاث ومعدات
دينار بحريني

الحاسب اآللي 
واألنظمة والبرامج 

دينار بحريني
مركبات

دينار بحريني
المجموع

دينار بحريني
التكلفة

1,795,9871,527,8832,334,31017,4355,675,615الرصيد في 31 ديسمبر 2019
7,78213,983243,6796,901272,345إضافات

)64,527()7,435()43,562()13,530(-استبعادات
1,803,7691,528,3362,534,42716,9015,883,433الرصيد في 31 ديسمبر 2020

203,903-3,3498,062192,492إضافات
1,807,1181,536,3982,726,91916,9016,087,336الرصيد في 31 ديسمبر 2021 

االستهالك المتراكم
1,094,1481,450,5102,165,40917,4344,727,501الرصيد في 31 ديسمبر 2019

120,15664,46454,718637239,975مصاريف االستهالك
)64,089()7,434()43,341()13,314(-متعلق باالستبعادات

1,214,3041,501,6602,176,78610,6374,903,387الرصيد في 31 ديسمبر 2020
120,4439,97996,4611,380228,263مصاريف االستهالك

1,334,7471,511,6392,273,24712,0175,131,650الرصيد في 31 ديسمبر 2021

القيم الدفترية:
472,37124,759453,6724,884955,686الرصيد في 31 ديسمبر 2021

589,46526,676357,6416,264980,046الرصيد في 31 ديسمبر 2020

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
إيجار تشغيلي 

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

المجموعة كمستأجر

يتم تسجيل دفعات التأجير التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، إال عندما يكون هناك أساس نظامي آخر أكثر 
تمثياًل للوقت الذي استهلكت فيه المنافع االقتصادية من الموجود المستأجر. ويتم تسجيل اإليجارات المحتملة بموجب التأجير التشغيلي كمصروف 

في الفترة التي تتكبد فيها.

العمالت األجنبية

المسجلة  النقدية  البنود  العمليات. يتم تحويل  بتواريخ  السائدة  الصرف  البحريني وفقا ألسعار  بالدينار  األجنبية يتم تسجيلها  بالعمالت  المعامالت 
بالعمالت األجنبية إلى الدينار البحريني وفقا ألسعار الصرف في في تاريخ إعداد التقرير. يتم االعتراف بفروقات الصرف في بيان الربح و الخسارة في 

الفترة التي تنشأ فيها.

التزامات وأصول محتملة

ال يتم االعتراف بااللتزامات المحتملة في البيانات المالية، لكن يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال تدفق منافع اقتصادية منها مستبعدًا.

ال يتم االعتراف بالموجود المحتمل في البيانات المالية، لكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المرجح تدفق المنافع االقتصادية إليها.

عقود اإليجار

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

فترة اإليجار.

في بداية مدة العقد، يتم االعتراف بااللتزامات المترتبة على عقود اإليجار بالقيمة الحالية للدفعات المترتبة على عقود اإليجار وذلك باستخدام معدل 
الخصم الوارد في اتفاقية اإليجار إن وجد، أو سعر االقتراض اإلضافي للمستأجر.

يتم تضمين دفعات اإليجار عند قياس االلتزامات المترتبة على عقود اإليجار ما يلي، حيث ينطبق:

· قيمة االلتزام المترتب على اإليجار ناقص أية حوافز تأجيرية؛	
· دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل فائدة معين؛	
· المبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر ضمن ضمانات القيمة المتبقية؛	
· قيمة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكد بشكل معقول، من إمكانية قيامه بممارسة حق الخيار هذا؛ و	

· الغرامات المالية إلنهاء عقد اإليجار إذا كان الترتيب يلحظ خيار إنهاء اإليجار.	

الدفترية لتعكس  القيمة  بزيادة  الفعلية(  الفائدة  اإليجار )باستخدام طريقة  االلتزامات على عقود  المبدئي يتم قياس  تواريخ الحقة لالعتراف  في 
الفائدة على مستحقات اإليجار وبتخفيض اثر مدفوعات اإليجار.

في بداية العقد، يتم االعتراف بحق االستخدام لألصل بقيمة التزامات اإليجار المقابلة مضافَا إليها أية تكاليف إضافية يتحملها المستأجر. في تواريخ 
الحقة لالعتراف المبدئي، يتم قياس حق االستخدام لألصل بالتكلفة ناقصَا اإلطفاء المتراكم )على مدى فترة العقد أو العمر اإلنتاجي لألصل إيهما 

اقل( و التدني في القيمة.

تقوم المجموعة باالستدراك ألية التزامات تنتج عنها مصاريف تفكيك وإزالة األصل المستأجر أو إعادة الموقع الذي يتواجد عليه األصل.

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 االعتراف بها في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها مستحقة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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نقد وأرصدة لدى البنوك. 7
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
1,1241,143نقد في الصندوق

274,376288,944الحسابات الجارية لدى البنوك
400,363253,056حسابات تحت الطلب مع البنوك

23,451,4584,552,718أرصدة لدى البنوك المتعلقة باألرباح النقدية غير المطالب بها واألرباح السنوية )إيضاح 14 و 15(
730,612830,561الودائع ألجل )آجال االستحقاق األصلية 3 أشهر أو أقل(

24,857,9335,926,422 النقد وما في حكمه
1,466,083716,094الودائع ألجل )آجال االستحقاق األصلية ألكثر من 3 أشهر(

26,324,0166,642,516
)32,625()27,299(خسارة االئتمان المتوقعة

26,296,7176,609,891

يشمل الرصيد لدى البنك إيرادات الفوائد البالغة 113,703 دينار بحريني المكتسبة من توزيعات األرباح النقدية الغير المطالب بها و األرباح السنوية.

النقد وما في حكمه يشمل النقد في الصندوق والحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب والودائع ألجل مع آجال استحقاق أصلية مدتها 3 أشهر 
أو أقل.

يتراوح االستحقاق األصلي للودائع ألجل بين 30 إلى 365 يوما وكسب فائدة بمعدالت تتراوح بين 2.25% و 3.55% )31 ديسمبر 2020: بين %2.26 
و 3.1%( سنويا. جميع الحسابات المصرفية والودائع ألجل مقومة بالدينار البحريني. يتم االحتفاظ بجميع األرصدة المصرفية لدى البنوك المدمجة 

محليا. الحسابات الجارية مع البنوك ال تحمل فوائد.

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

اسم البنك
التصنيف 
االئتماني

الرصيد لدى البنك
دينار بحريني

إيرادات الفوائد
دينار بحريني

الرصيد لدى البنك
دينار بحريني

إيرادات الفوائد
دينار بحريني

 S&P BBB 14,579,000 84,366    -  16,901البنك األهلي المتحد
 -    S&P B+ 2,270,495   -  4,518,523مصرف البحرين المركزي

 -    -    26,944 3,926,986 غير مصنفبيت التمويل الكويتي
 -    -    S&P A 2,507,760 7,760بنك الكويت الوطني

 Fitch B+ 814,360 222  549,678  484بنك البحرين والكويت
 Moody's B3 911,112 29,967  830,561  12,926البنك الخليجي التجاري

 33,316  270,928  20,288 784,181 غير مصنفبنك اإلثمار
 24,536  445,166  19,808 502,481 غير مصنفمصرف السالم

 -    Fitch B+ 26,517   -  26,517بنك البحرين الوطني
 26,322,892 189,355 6,641,373  88,163 

حركة الخسارة االئتمانية المتوقعة على النقد واألرصدة لدى البنوك هي كالتالي:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

32,62550,004الرصيد في بداية السنة
)17,379()5,326(صافي االنخفاض في الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل العام

27,29932,625الرصيد في نهاية السنة

عقود اإليجار. 6
تعمل المجموعة فقط كمستأجر.

6 - 1  حق استخدام الموجودات

حق استخدام الموجودات المعترف بها المتعلقة بمباني مكاتب المجموعة في مرفأ البحرين المالي والمؤجرة من قبل المجموعة لمدة 5 سنوات.

المجموع
دينار بحريني

696,529الرصيد في 31 ديسمبر 2019
)257,875(االستهالك خالل العام

22,746اإلضافات / التعديالت خالل العام
461,400الرصيد في 31 ديسمبر 2020

)264,889(االستهالك خالل العام 
4,066اإلضافات / التعديالت خالل العام

200,577الرصيد في 31 ديسمبر 2021

فيما يلي المبالغ المعترف بها في الربح والخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

)257,875()264,889(أعباء االستهالك على حق استخدام الموجودات 
)34,815()21,267(مصاريف الفوائد على التزامات عقود اإليجار

المالي البحرين  مرفأ  في  بالمباني  يتعلق  فيما  بحريني(  دينار   271,245  :2020( بحريني  دينار   294,266 لإليجارات  النقدية  التدفقات  إجمالي   بلغ 
التقرير، تاريخ  التي تم تصنيفها كإيجار قصير األجل. في  بالمباني في أمواج  29,940 دينار بحريني( فيما يتعلق  29,940 دينار بحريني )2020:   و 

ال تحتوي أي من عقود إيجار العقارات التي تكون فيها المجموعة مستأجرة على شروط دفع إيجار متغيرة.

6 - 2  مطلوبات اإليجار
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
486,132715,154الرصيد كما في 1 يناير 
4,06622,746اإلضافات / التعديالت

21,26734,815فائدة متراكمة 
)271,245()294,266(مدفوعات

)15,338(-إعفاءات اإليجار
217,199486,132الرصيد في 31 ديسمبر

فيما يلي توزيع التزامات عقود اإليجار كما في 31 ديسمبر:
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
217,199272,089التزامات جارية

214,043-التزامات غير جارية
217,199486,132

فيما يلي تحليل استحقاق مطلوبات عقود اإليجار:
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
223,199293,277ال يتجاوز سنة واحدة

219,959-1 إلى 5 سنوات
223,199513,236

)27,104()6,000(ناقص: فوائد غير مكتسبة
217,199486,132

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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ذمم مدينة )تتمة(  .9

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

العمر الزمني 

إجمالي قيمة 
التعرض 

الدفترية عند 
التعثر

دينار بحريني

معدل 
الخسارة 

االئتمانية 
المتوقعة

%

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة 
على مدى 

الحياة
دينار بحريني

إجمالي قيمة 
التعرض 

الدفترية عند 
التعثر

دينار بحريني

معدل 
الخسارة 

االئتمانية 
المتوقعة 

%

الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة على 
مدى الحياة

دينار بحريني
حسابات غير متعثرة

9.731,868%19,201 1,244 8.86%14,044  > 30 يوم
18.60295%1,588 367 16.74%2,192 31 - 60 يوم
30.291,479%4,883 2,285 26.72%8,553 61 - 90 يوم

47.252,031%4,298 4,841 43.38%11,159 91 - 180 يوم
47.2541,036%86,848 42,027 43.38%18196,882 - 365 يوم

47.256,036%12,774 21,580 43.38%49,747 < 365 يوم
  182,577 72,344 129,592 52,745

حسابات متعثرة
100379,695%100379,695379,695%379,695< سنة واحدة

562,272452,039509,287 432,440

يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية:

حسابات متعثرة
دينار بحريني

حسابات غير متعثرة 
)مقيمة على أساس 

جماعي(
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

379,69529,664409,359الرصيد في 1 يناير، 2020 
23,08123,081-الزيادة الصافية في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

379,69552,745432,440الرصيد في 31 ديسمبر، 2020
19,59919,599-الزيادة الصافية في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

379,69572,344452,039الرصيد في 31 ديسمبر،2021

المدفوعات المسبقة واألصول األخرى. 10
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
345,810218,801مصروفات مدفوعة مسبقا

-81,060موجودات ائتمانية )إيضاح 19(
125,006217,110فوائد بنكية مستحقة

11,44425,793استحقاقات من الموظفين
3,17811,176ضريبة قابلة لالسترداد

566,498472,880

رأس المال. 11
يتكون رأس مال المجموعة المصرح من 10,000,000 سهم بقيمة 1 دينار لكل سهم.  يتكون رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل من 2,000,000 

سهم مملوكة بالكامل لحكومة البحرين. 

احتياطي العام. 12
لتعزيز حقوق المساهمين. تم إنشاء االحتياطي العام وفق قرار من مجلس إدارة المجموعة. لم يكن هناك نقل إلى االحتياطي العام خالل السنة. 

ال يوجد أي تقييد في توزيع هذا االحتياطي. 

األصول المالية بالتكلفة المطفأة. 8
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
1,000,000-سند التنمية الحكومي )إيضاح 3-8(

16,341,02728,166,924األصول المالية المتعلقة بأرباح األسهم النقدية غير المطالب بها )إيضاح 2-8(
16,341,02729,166,924

8-1 حركة األصول المالية بالتكلفة المطفأة هي كما يلي:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

29,166,9241,000,000الرصيد في 1 يناير،
26,327,87131,970,302شراء استثمارات بالتكلفة المطفأة

)3,803,378()39,153,768(العائدات من استحقاق األصول المالية بالتكلفة المطفأة
16,341,02729,166,924الرصيد في 31 ديسمبر،

8-2  تمثل األصول المالية بالتكلفة المطفأة أذون الخزانة و صكوك بقيمة 16,341,027 دينار بحريني وال شيء )2020: 26,166,924 دينار بحريني 
في  وستستحق  التوالي  على   )%2.22 و   %2.48  :2020( شيء  وال   %1.71 فيها  الفائدة  سعر  متوسط  يبلغ  والتي  بحريني(  دينار  و 2,000,000 
أغسطس 2022. وبالنظر إلى أن الدين السيادي في البحرين مؤهل للترجيح بدون مخاطر، فإن المجموعة ال تعترف ببدل الخسارة على أدوات الدين 

الحكومية.

8-3 خالل عام 2016، استثمرت المجموعة في سندات التنمية الحكومية )اإلصدار 11( بقيمة مليون دينار بحريني. يبلغ استحقاق السند 5 سنوات 
ومعدل فائدة بنسبة 5.875% سنويا ويتم حمله بالتكلفة المطفأة والتي تم استحقاقها خالل العام. وبالنظر إلى أن الدين السيادي في البحرين 

مؤهل للترجيح بدون مخاطر، فإن المجموعة ال تعترف ببدل الخسارة على أدوات الدين الحكومية.

ذمم مدينة. 9
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
410,263405,311اشتراكات ورسوم تسجيل مدينة

1,3711,432عموالت مستحقة
9,3687,805رسوم خدمات مستحقة

60,78569,885رسوم إعالنات وسجل مركزي مستحقة
11,60310,658رسوم مستحقة من اجتماعات الجمعية العمومية 

68,88214,196أخرى
562,272509,287

)432,440()452,039(مخصص الخسارة
110,23376,847

تقدير  يتم  الحياة.  مدى  على  متوقعة  ائتمانية  كخسارة  المدينة  التجارية  للذمم  الخسائر  مخصصات  قياس  في  دائمًا  المجموعة  سياسة  تتمثل 
خسائر االئتمان المتوقعة من هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة المخصص استنادًا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان 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.

يفصل الجدول التالي جوانب المخاطر الخاصة بالذمم المدينة العائدة  وذلك استنادًا إلى مصفوفة  مخصص المخاطر. حيث أن خبرة المجموعة 
السابقة في الخسائر االئتمانية ال تظهر أنماط خسارة متفاوتة بشكل ملحوظ ضمن قطاعات العمالء المختلفة، فإن مخصص الخسائر ال يميز بين 

قواعد العمالء المختلفة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين. 17
التغيير في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كاآلتي:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

9,2696,761الرصيد في بداية السنة
1,4032,508مخصص السنة

10,6729,269الرصيد في نهاية السنة

مطلوبات العقود. 18
بلغت التزامات األداء غير المرضي التي تتعلق باإلعالنات والرسوم األخرى المستلمة 37,071 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2021 )31 ديسمبر 2020: 

10,066 دينار بحريني(.
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
10,06655,197الرصيد في بداية السنة

2,056,0192,046,160تم استالمه خالل السنة
)2,091,291()2,029,014(المبلغ المعترف به خالل السنة )إيضاح 1-18(

37,07110,066الرصيد في نهاية السنة

18-1 بلغ المبلغ المعترف به كإيراد يتعلق برسوم االشتراكات وتسجيل اإليداع المركزي 1,675,572 دينار بحريني و 110,815 دينار بحريني على التوالي 
خالل العام )2020: 1,680,806 دينار بحريني و 110,538 دينار بحريني(.

مستحقات وذمم دائنة أخرى. 19
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
153,11586,544مستحقات المباني والصيانة

108,204108,858اإلجازات وتذاكر السفر
77,80071,400مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

-81,060مستحقات ائتمانية )إيضاح 10(
2,4371,420مصروفات موظفين مستحقة

201,50959,714 ذمم دائنة أخرى
624,125327,936

 رسوم االشتراك. 20

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

1,578,2381,595,723الشركات المساهمة العامة
31,83428,333السندات

28,75020,000الحافظ األمين
36,75036,750أخرى

1,675,5721,680,806

عموالت. 21
يتم احتساب رسوم العمولة في الوقت المحدد، وتتكون مما يلي:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

207,375232,498عموالت عادية
235,25181,105عموالت من الحاالت المستثناة من التداول والمعامالت الخاصة

442,626313,603

احتياطي القانوني. 13
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للمجموعة، يتم تحويل 10% من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يصل 
الرصيد االحتياطي إلى نسبة 50% من رأس المال الصادر. يجوز للمجموعة أن تقرر وقف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي 50% من رأس 

المال الصادر. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت التى ينص عليها قانون الشركات التجاري البحريني.

أرباح نقدية غير مطالب بها - أمانات. 14
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
-32,640,579الرصيد في 1 يناير،

2,850,94134,331,935المبلغ المستلم خالل السنة / الفترة
-6,205,822المبلغ المحول من األرباح النقدية السنوية

)1,691,356()3,394,280(المبلغ المصروف خالل السنة / الفترة
38,303,06232,640,579الرصيد في 31 ديسمبر،

تمثل توزيعات األرباح النقدية غير المطالب بها المبلغ المستلم فيما يتعلق باألرباح التي لم يطالب بها مساهمون مختلفون من الشركات المدرجة 
لمدة تزيد عن 6 أشهر ويتم إيداع هذه المبالغ في حسابات بنكية منفصلة. تدير المجموعة صندوق توزيعات األرباح النقدية غير المطالب بها وتوزيعها 

على المساهمين المعنيين عند المطالبة بها.

أرباح نقدية سنوية - أمانات. 15
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
-78,709الرصيد في 1 يناير،

174,795,43282,739المبلغ المستلم خالل السنة / الفترة
-)6,205,822(المبلغ المحول إلى األرباح النقدية غير المطالب بها

)4,030()167,178,896(المبلغ المصروف خالل السنة / الفترة
1,489,42378,709الرصيد في 31 ديسمبر،

يمثل صندوق األرباح السنوية عن األرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين المستحقين من الشركات المدرجة في خالل 6 أشهر من تاريخ استحقاق 
األرباح وفًقا لإلجراءات واإلرشادات المعمول بها. أي توزيعات أرباح، لم تتم المطالبة بها خالل 6 أشهر، سيتم تحويلها إلى صندوق األرباح النقدية غير 

المطالب بها. يتم االحتفاظ بصندوق األرباح السنوية في حساب مصرفي منفصل.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة. 16
المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر هي كما يلي:

معامالت مع أعضاء اإلدارة العليا الرئيسيين

أعضاء اإلدارة العليا الرئيسيين هم أصحاب السلطة والمسؤولية للتخطيط وتوجيه أنشطة المجموعة. يشمل فريق اإلدارة العليا الرئيسيين أعضاء 
خالل  والمجموعة  الرئيسيين  العليا  اإلدارة  أعضاء  بين  تجارية  تعامالت  أي  هناك  ليس  للعمليات.  التنفيذي  والمدير  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس 

السنة. كانت الرواتب والمخصصات المدفوعة لفريق اإلدارة العليا خالل السنة كما يلي:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

435,600398,044رواتب أعضاء اإلدارة العليا الرئيسيين
مكافآت مجلس اإلدارة وأتعاب حضور االجتماعات:

34,60040,700أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة  المتعلقة ببورصة البحرين
-1,200أتعاب حضور اجتماعات متعلقة بمجلس التأديب

41,40031,300مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة ببورصة البحرين
36,40040,100مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بشركة البحرين للمقاصة

15,60011,900أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة المتعلقة بشركة البحرين للمقاصة
9,450-أتعاب حضور فريق العمل الخاص باألرباح النقدية غير المطالب بها

129,200133,450

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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 المصروفات العمومية واإلدارية. 25
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
652,731627,306 مصروفات المباني والصيانة

115,03397,825الخدمات – مرفأ البحرين المالي*
136,408108,761 المؤتمرات واالشتراكات

47,27242,933مواد استهالكية
29,94029,940اإليجارات – أمواج

33,21635,919االستشارات ورسوم التدقيق
40,37428,451 أخرى

1,054,974971,135

* تم تسوية إعفاءات اإليجار المستلمة من المؤجر البالغة صفر دينار بحريني )2020: 15,338 دينار بحريني(.

 إيرادات الفوائد. 26

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

74,80188,163إيرادات فوائد على ودائع ألجل لدى البنوك
19,95958,911إيرادات فوائد على سندات التنمية الحكومية

 إيرادات فوائد على الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )المتعلقة بصندوق األرباح النقدية غير
413,118211,719المطالب بها(

  -114,554إيرادات الفوائد على حسابات تحت الطلب  لدى البنوك )المتعلقة بصندوق األرباح النقدية غير المطالب بها(
622,432358,793

 صافي مخصصات الخسارة مقابل اضمحالل القيمة. 27
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
)23,081()19,599(مخصص خسائر قيمة الذمم المدينة )إيضاح 9(

5,32617,379عكس خسائر قيمة النقد وأرصدة لدى البنوك )إيضاح 7(
)14,273()5,702(

 المطلوبات االئتمانية. 28
تتضمن المطلوبات االئتمانية على:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

38,303,06232,640,579أرباح نقدية غير مطالب بها  )إيضاح 14(
1,489,42378,709أرباح نقدية سنوية ) إيضاح 15(

39,792,48532,719,288

تتضمن األموال المستلمة )الموجودات االئتمانية( مقابل المطلوبات االئتمانية المذكورة أعاله على اآلتي:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

21,691,8834,465,764أرصدة لدى البنوك متعلقة بأرباح نقدية غير مطالب بها )إيضاح 7(
1,478,65552,759أرصدة لدى البنوك متعلقة بأرباح نقدية سنوية )إيضاح 7(

280,92034,195أرصدة لدى البنوك قيد التوزيع )المتعلقة بأرباح نقدية غير مطالب بها و أرباح نقدية سنوية( )إيضاح 7(
23,451,4584,552,718مجموع النقد و الرصيد لدى البنك

16,341,02728,166,924موجودات مالية بالقيمة المطفأة )إيضاح 8(
39,792,48532,719,642

تشمل الموجودات االئتمانية صفر دينار بحريني )2020: 354 دينار بحريني( تمثل الفوائد المستلمة على األرصدة المصرفية تحت التوزيع.

 اإليداع وتسجيل اإليداع المركزي. 22
يتكون اإليداع وتسجيل اإليداع المركزي مما يلي:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

112,87330,970اإليداع المركزي
110,815110,538خدمات التسجيل المركزي

223,688141,508

 اإليرادات التشغيلية األخرى. 23
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
110,7797,701إيرادات الرهن

-35,684إيرادات العقوبات
35,10034,167المستثمر الذكي

30,75043,296حزمة إعالنية
17,74331,119رعاية برنامج تحدي التداول االستثماري ودخل القاعة

18,00098,000إيرادات االستحواذ واإلندماج
19,80019,800إيرادات التداول عن بعد

11,75010,502إيرادات االتصال
12,2506,840 رسوم التسجيل

10,55011,900إيرادات دليل المستثمرين
9,0008,325إذن دخول المستخدم لنظام التداول

6,0005,400إذن دخول المستخدم لنظام التقاص والتسوية
51,83417,290 نشاط الشركة

5,0505,625 إيرادات خدمات المكاتب
2,5801,020شريط اإلعالن الخارجي

32,20025,300 إيرادات منظمة االجتماع العام السنوي
29,77536,652إيرادات األخرى

438,845362,937

 رواتب وتكاليف الموظفين. 24
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
1,595,0291,410,372رواتب أساسية

291,664254,676المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
279,623249,605عالوات واستحقاقات الموظفين األخرى

29,96739,964مكافأة استثنائية
63,79059,320مخطط االدخار

38,94541,427أخرى
2,299,0182,055,364

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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األدوات المالية والمخاطر المالية )تتمة(  .29
إدارة مخاطر االئتمان

 31 الطرف اآلخر لخسارة مالية. كما في  إلى تكبد  بالتزاماته مما يؤدي  بالوفاء  المالية  األدوات  االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف  مخاطر 
ديسمبر 2021، ينشأ الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان دون مراعاة أي ضمانات محتفظ بها أو تحسينات ائتمانية أخرى، والتي ستتسبب 
في خسارة مالية للمجموعة بسبب فشل الطرف اآلخر في الوفاء بالتزاماته، وذلك نتيجة القيمة الدفترية للموجودات المالية كما هو موضح في بيان 

المركز المالي.

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

الدولي إلعداد  للمعيار  المبسط  النهج  المجموعة  للمخاطر. تطبق  البحرين ذات تقييم صفر  الحكومية في  الصكوك  المجموعة استثمار في  لدى 
التقارير المالية رقم 9 لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والتي تستخدم مخصص الخسائر المتوقع مدى الحياة لجميع الذمم التجارية المدينة.

تستند معدالت الخسارة المتوقعة إلى ملفات تعريف مدفوعات المبيعات على مدار 36 شهًرا قبل 31 ديسمبر 2021 والخسائر االئتمانية التاريخية 
المقابلة التي حدثت خالل هذه الفترة. يتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية حول عوامل االقتصاد الكلي 
ذات  العوامل  أكثر  من  ليكونا  البطالة  ومعدل  المحلي  الناتج  إجمالي  المجموعة  حددت  المدينة.  الذمم  تسوية  على  العمالء  قدرة  على  تؤثر  التي 

الصلة، وبالتالي تعدل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغييرات المتوقعة في هذه العوامل.

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

مخاطر السيولة

عند  المالية  بالتزاماتها  الوفاء  على  المجموعة  قدرة  عدم  في  تكمن  التي  المخاطر  هي  التمويل،  بمخاطر  كذلك  إليها  يشار  السيولة،  مخاطر  إن 
استحقاقها. تراقب المجموعة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات بشكل منتظم لضمان توفر السيولة الكافية.

لدى المجموعة تسهيالت سحب على المكشوف بقيمة 854,660 دينار بحريني )2020: 854,660 دينار بحريني( من بنوك تجارية محلية.

يفّصل الجدول التالي تفاصيل االستحقاق التعاقدي المتبقي للمجموعة فيما يتعلق بالتزاماتها المالية غير المشتقة باستثناء مطلوبات عقود اإليجار 
تاريخ  إلى أقرب  المالية استنادًا  النقدية غير المخصومة للمطلوبات  التدفقات  6-2. تم إعداد الجدول على أساس  كما هو موضح في إيضاح رقم 

يمكن أن يتوجب فيه السداد من قبل المجموعة. ويتضمن الجدول المبالغ األصلية للتدفقات النقدية مضافا إليها الفوائد، إذا وجدت.

1-3 أشهر
دينار بحريني

3 أشهر إلى سنة
دينار بحريني

أكثر من سنة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

2021
 217,199 -145,786 71,413 مطلوبات عقود اإليجار

38,303,062--38,303,062أرباح نقدية غير مطالب بها - أمانات
1,489,423--1,489,423أرباح نقدية سنوية - أمانات

826,478 166,451  108,071    551,956ذمم دائنة و مستحقات أخرى
   40,415,854  253,857  166,451    40,836,162 

2020
66,635205,454214,043486,132مطلوبات عقود اإليجار

32,640,579--32,640,579أرباح نقدية غير مطالب بها - أمانات
78,709--78,709أرباح نقدية سنوية - أمانات

501,390-301,795199,595ذمم دائنة و مستحقات أخرى
33,087,718405,049214,04333,706,810

 األدوات المالية والمخاطر المالية. 29
الموجودات المالية و المطلوبات المالية للمجموعة تقاس بالتكلفة المطفأة. ال توجد أدوات مالية تقاس من خالل القيمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر. 

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

موجودات مالية
16,341,02729,166,924موجودات مالية بالقيمة المطفأة

110,23376,847ذمم مدينة
217,510242,903موجودات أخرى

26,296,7176,609,891النقد وأرصدة لدى البنوك
 42,965,48736,096,565

مطلوبات مالية
217,199486,132مطلوبات عقود اإليجار

202,353173,454ذمم دائنة
38,303,06232,640,579أرباح نقدية غير مطالب بها - أمانات

1,489,42378,709أرباح نقدية سنوية - أمانات
624,125327,936 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 40,836,16233,706,810

إن استخدام المجموعة لألدوات المالية يعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية مثل مخاطر السوق )مثل مخاطر صرف العمالت األجنبية 
ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسهم( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تقوم المجموعة بمراجعة التعرض للمخاطر بشكل مستمر 
إدارة المخاطر للمجموعة واإلشراف  وتتخذ تدابير للحد منه إلى مستويات مقبولة. يتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء إطار عمل 

عليه.

لم يكن هناك أي تغيير في تعرض المجموعة للمخاطر المالية المذكورة أعاله أو الطريقة التي تدير بها المخاطر وتقيسها.

مخاطر السوق

إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق. تتعرض أنشطة المجموعة 
بشكل رئيسي لمخاطر مالية في التغيرات في معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية:

مخاطر العملة األجنبية

مخاطر العملة هي مخاطر التقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية من األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار صرف العمالت 
األجنبية.

ال تحمل المجموعة موجودات مالية و مطلوبات مالية بالعملة األجنبية كما في تاريخ البيانات المالية، و لذلك، فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر 
العملة األجنبية.

مخاطر معدالت الفائدة

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

للمجموعة موجودات مالية معرضة لمعدالت الفائدة وتتكون من ودائع لدى البنوك واستثمارات في صكوك حكومية بسعر فائدة ثابت.

ال تحمل المجموعة مطلوبات مالية معرضة لمعدالت فائدة كما في تاريخ التقرير. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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األدوات المالية والمخاطر المالية )تتمة(  .29
يفّصل الجدول التالي االستحقاق المتوقع للموجودات المالية المعترف بها في السنة المنتهية 31 ديسمبر 2021 و 2020 بناَء على االستحقاقات 

التعاقدية الغير مخصومة للمطلوبات:
1-3 أشهر

دينار بحريني
3 أشهر إلى سنة

دينار بحريني
أكثر من سنة
دينار بحريني

المجموع
دينار بحريني

2021
20,89361,17328,167110,233ذمم مدينة 

 26,296,717-1,451,702 24,845,015النقد وأرصدة لدى البنوك
16,341,027-16,341,027-موجودات مالية بالقيمة المطفأة

217,510--217,510موجودات أخرى
25,083,418  17,853,90228,16742,965,487 

2020
76,847-22,03054,817ذمم مدينة 

6,609,891-5,916,693693,198النقد وأرصدة لدى البنوك
29,166,924-15,494,73813,672,186موجودات مالية بالقيمة المطفأة

242,903--242,903موجودات أخرى
21,676,36414,420,201-36,096,565

القيمة العادلة لألدوات المالية. 30
القيمة العادلة هي القيمة التي سوف تستلم في حال بيع احد األصول 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.
ال توجد موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير.

تعتبر اإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات المالية و المطلوبات المالية المدرجة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة نظراَ لطبيعتها 
على المدى القريب.

االلتزامات بموجب عقود الصيانة. 31
2021

دينار بحريني
2020

دينار بحريني
554,948764,098االلتزامات بموجب عقود الصيانة )إيضاح 1-31(

876,748871,793ودائع تأمينية باألمانة
372,008372,008سند ضمان

1,803,7042,007,899

31-1 فيما يلي تحليل استحقاق االلتزامات بموجب عقود الصيانة:

2021
دينار بحريني

2020
دينار بحريني

209,150209,150ال يزيد عن سنة 
345,798554,948من سنة إلى 5 سنوات

554,948764,098

 معلومات مقارنة. 32
أعيد تصنيف بعض األرصدة المقارنة من أجل مواءمتها مع عرض السنة الحالية.

تأثير كوفيد-19. 33
واألنشطة  األعمال  تعطيل  في  تسبب  مما  العالم،  مستوى  على  مختلفة  جغرافية  مناطق  عبر  )كوفيد-19(  كورونا  فيروس  جائحة  انتشرت 
االقتصادية. تسبب )كوفيد-19( في حالة من عدم اليقين في البيئة االقتصادية العالمية. ال يزال مدى ومدة هذه اآلثار غير مؤكد ويعتمدان على 
التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت، مثل معدل انتقال الفيروس التاجي ومدى وفعالية إجراءات االحتواء المتخذة. 
أعلنت السلطات المالية والنقدية، على الصعيدين المحلي والدولي، عن تدابير دعم مختلفة في جميع أنحاء العالم لمواجهة اآلثار السلبية المحتملة.

في حين أن األداء المالي للمجموعة لم يتأثر بشكل كبير في تاريخ التقرير الحالي، إال أن عدم اليقين الناجم عن كوفيد-19 وتقلب أسعار النفط تطلب 
من المجموعة مراقبة الوضع عن كثب إلدارة تعطل األعمال المحتمل وتقييم أدائها المالي بشكل مستمر.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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