
   

 

 السوق تعزيز سعر السهم في

 

لتعزيز سعر السهم في  آلية محددةبشراء وإعادة بيع األسهم من خالل  ABC: اقتراح بنك 6البند رقم 

 السوق.

 السياق

من كون سعر السهم في بورصة البحرين ال يعكس القيمة الحقيقية لفترة طويلة  ABCعانت مجموعة بنك 

 .ABCلبنك 

ذلك يرجع إلى عوامل عدة، منها تدني حجم تداول أسهم البنك العادية في بورصة ويرى مجلس اإلدارة أن 

 البحرين.

وقد تم التطرق الى هذا الموضوع في اجتماع الجمعية العامة في العام الماضي، وقام مجلس اإلدارة واالدارة 

، آخذين بعين االعتبار التنفيذية للبنك منذ ذلك الحين باستعراض الخيارات المتاحة  لمعالجة هذا الموضوع

في مصرف البحرين المركزي أكدت الحاجة الى موافقة المساهمين خالل  إدارة مراقبة األسواق الماليةأن 

 اجتماع الجمعية العامة هذا العام على االقتراح المقدم بهذا الشأن.

 

 حقترمالالحل 

سوق رسمي  )"سيكو"( كصانع .ب.م.واالستثمار شيعتقد مجلس اإلدارة أن تعيين شركة األوراق المالية 

العادية المدرجة في بورصة البحرين من شأنه ضخ المزيد من السيولة السوقية  ABCبنك  فيما يخص أسهم

 التي يحملونها على القيام بذلك. ABCالمساهمين الراغبين في بيع أسهم بنك أي من بما يساعد 

 ABCرور الوقت إلى جعل تقييم أسهم بنك مستؤدي بكما يرى مجلس اإلدارة أن هذه السيولة المتزايدة 

 يمة البنك الحقيقية بصورة أفضل.يعكس ق

إلى موافقة إدارة مراقبة األسواق المالية في  ةالمقترح (صناعة السوق)آلية  آلية تعزيز سعر السهمخضع تو

في بورصة لدليل صناعة السوق  كو أنشطة صناعة السوق وفقا  مصرف البحرين المركزي، وستنفذ سي

 البحرين.

كو قد نجحت في وضع برامج مماثلة لصناعة السوق مع شركات أخرى تتخذ أن سي ABCكما يدرك بنك 

 لها. من البحرين مقرا  

بعد إنشائه، وذلك  كو لفترة أولية مدتها اثنا عشر شهرا  صناعة السوق المقترح مع سي آليةوسيجري تنفيذ 

كو أو مع الفترة بعد ذلك )سواء مع سي، مع إمكانية تمديد هذه هامن قياس مدى نجاح ABCلتمكين بنك 

 .إذا رأى مجلس اإلدارة ذلك مناسبا   كة أخرى(شر

 



   

 

 صناعة السوق آليةاآلثار المترتبة على 

ا تراه لم وبيعها بالنيابة عنه وفقا   ABCكو بشراء أسهم بنك ، تقوم سيةصناعة السوق المقترح آللية وفقا  

باعتبارها  ةالمقترح اآلليةكو بموجب التي تشتريها سي ABC. ونتيجة لذلك، ستعامل أسهم بنك كو مناسبا  سي

 ها.ئأسهم خزينة إلى حين بيعها أو إلغا

التي يملكها البنك كأسهم خزينة  ABCوتنص قواعد إدارة مراقبة األسواق المالية على أن عدد أسهم بنك 

 آليةبموجب  ABCكو بالنيابة عن بنك التي تشتريها سيا في ذلك األسهم في أي وقت من األوقات )بم

، ومع الصادرة ABCمن إجمالي عدد أسهم بنك  %10زيد عن ( ال يجوز أن يةناعة السوق المقترحص

بما ال  ضمن هذه اآللية ABCسيكو بشراء أسهم بنك  قيام على ذلك فإن البنك في هذا الشأن يطلب الموافقة

 الصادرة. ABCمن إجمالي عدد أسهم بنك  %3يتجاوز بأي حال 

 

 التوصيات

 على ما يلي:الحصول على موافقة المساهمين  ABCبنك ولذا يطلب 

 

 بنك  قيامABC  وإعادة بيعها  من اإلجمالي %3ال تزيد عن  أسهمه الصادرةبإعادة شراء نسبة مئوية من

، بعد الحصول على موافقة شهرا   12مستوى تداول السهم خالل فترة رفع ل صناعة السوق آليةمن خالل 

 .مصرف البحرين المركزي

 

  تفويض مجلس إدارة بنكABC،  ،صناعة السوق  آلية د شروطبتحديأو من يقوم المجلس بتفويضه

اتخاذ اإلجراءات والخطوات الالزمة مع السلطات المعنية للحصول على الموافقات الالزمة وتنفيذ و

 القرار المذكور أعاله.

 

 

 


