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 140ألف دينار الدعم المقدم لمؤسسات رعاية الوالدين“ ...التنمية” ردا على طلب بوعنق:

اإلفصاح عن الذمة المالية للجمعيات مساس بالخصوصية
 650منظمـــة أهليـــة مســـجلة رســـميا تحـــت قيـــد الـــوزارة
إبراهيم النهام

قالت وزارة العمل والتنمية االجتماعية في ردها على طلب النائب خالد بوعنق بشأن معلومات وبيانات عن المنظمات
األهليــة ودور رعايــة الوالديــن بمملكــة البحرين إن عدد المنظمات األهلية حتى ديســمبر  2021هو  650منظمة أهلية

مسجلة رسميا تحت قيد سجل الوزارة.
وعن عدد المنظمات التي تقوم بتقديم

الجمعيـــات ،وذلك للتأكـــد من قانونية

على الجمعيات فقط”.

الوزارة “تقدم الجمعيات المســـاعدات

داخـــل مملكـــة البحريـــن أو خارجهـــا،

المســـاعدات لمســـتحقيها في الداخل

المساعدات الخيرية واإلنسانية ،قالت
الخيرية واإلنسانية بعد الترخيص لها
مـــن قبل الـــوزارة بجمع األمـــوال لهذه

األغراض ،حيث تم منح  218ترخيصا
فـــي العـــام  2020و 188ترخيصـــا في

العام .”2021

جمع ،وإرســـال ،وتلقي األموال ،سواء

باإلضافة الى أن هنـــاك آليات محددة
قـــام البنـــك المركـــزي بوضعهـــا عنـــد

إرســـال أو تلقـــي أمـــوال مـــن الخارج،

ويتم التدقيق عليها ،مع رصد وضبط

المخالفات إذا وجدت”.

وعـــن

اآلليـــة

المتبعـــة

إليصـــال

والخـــارج وكيـــف تتحقق الـــوزارة من

وصول تلك المســـاعدات لمستحقيها،
تقوم الوزارة باإلشراف والرقابة على
المنظمـــات األهليـــة من خـــالل إصدار

التراخيـــص الالزمـــة ومنهـــا الحصول

خالد بوعنق

التدقيق عليه من قبل قســـم التدقيق

الغرض وقبلها الوزير المختص.

بوزارة الداخلية.
وعمـــالً بالمرســـوم بقانـــون رقـــم21

هـــذا الصنـــدوق ،وتنفيذا لهـــذه المادة

فقد صدر القرار الوزاري رقم  46لسنة

الجمعيـــات إبالغ الوزارة بكل اجتماع

األهلـــي ،والـــذي يختـــص وفقـــا للمادة

المالي بالوزارة ،بالتعاون مع المعنيين

وكان بوعنـــق قدم ســـؤاال للوزارة هذا

واضافـــت “إن مســـؤولية التفتيـــش

على ترخيص بجمـــع األموال ،وكذلك

تجمعهـــا المنظمات؟ وكم هـــي المبالغ

خص بها القانون رقم  21لســـنة 1989

من الى الخارج ،حيث تتقدم الجمعية
ً
وفقا لإلجـــراءات المعمول بها
بطلـــب

لســـنة  21لسنة  1989فإنه يجب على

وذلـــك بملء االســـتمارات المخصصة

للجمعيـــة العموميـــة قبـــل انعقـــاده بــــ

نصـــه “كم يبلغ إجمالي التبرعات التي

التـــي يتـــم توزيعهـــا في داخـــل البالد

وكـــم في الخـــارج؟ وكـــم المتبقي في

أرصـــدة تلـــك المنظمـــات وكـــم قيمـــة

االســـتثمارات واألصـــول لديهـــم؟.
مـــع تزويدنـــا بالتفاصيـــل لجميـــع

االستفســـارات آنفـــة الذكـــر ،من خالل
جـــدول يبيـــن كل ســـنة وكل منظمـــة

على حـــدة ،وإجمالـــي المجمـــوع لكل
ســـنة منـــذ بدايـــة الفصـــل التشـــريعي

الحالي حتى اآلن”.

على الجمعيـــات ومراقبة أعمالهم ،قد

وزارة العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة
كســـلطة تنفيذية ،وال يجـــوز أن ينقل

هذا االختصاص لســـلطة أخرى ،حيث

إن القانـــون قـــد منحها إيـــاه ،باعتباره
عنصـــرا من عناصـــر الوظيفة اإلدارية

التـــي تقوم بها الســـلطة التنفيذية .إن
إعطاء بيانات حول أعمال وتصرفات

الجمعيـــة األهليـــة ،ســـواء الخيرية أو
اإلنســـانية يعـــد مـــن قبيـــل المســـاس
بالحق فـــي الخصوصية الـــذي يتعلق

وأجابـــت الـــوزارة“ :إن المعلومـــات

بالذمة المالية ألحد أشـــخاص القانون

مـــن التســـاؤل تتوافـــر بالفعـــل لـــدى

اإلفصـــاح عنها ،باعتبارها من الحقوق

والبيانـــات المطلوبة في هذه الجزئية

الجمعيـــات ،ودور الوزارة ينحصر في
عمليـــة االطالع على هـــذه المعلومات
أثنـــاء عمليـــة التفتيـــش والرقابة .كما

أن هنـــاك جهـــات أخرى تقـــوم بعملية
الرقابـــة علـــى أعمـــال وتصرفـــات

الخاص (الجمعيـــة األهلية) ،فال يجوز
التي يكفلها الدســـتور ،واذا كانت هذه
الســـلطة قـــد منحهـــا القانون للـــوزارة
وغيرهـــا من الجهـــات المختصة ،فهي
تمنـــح بهـــدف إتمـــام أعمـــال الوظيفة

اإلداريـــة لتحقيـــق الرقابة واالشـــراف

التراخيص بإرســـال واستالم األموال

بـــإدارة المنظمـــات األهليـــة بالـــوزارة

للغرض المطلوب ،ويتم ضبط ورقابة
إجـــراءات عمليـــة إرســـال األمـــوال
إلـــى الخـــارج بالتعـــاون مـــع الجهـــات

المختصـــة ،حيـــث ال يتـــم تحويـــل
األمـــوال إال عـــن طريـــق التحويـــالت

البنكية.

يعقب ذلك ضـــرورة تقديم الجمعيات
الممنـــوح لهـــا تراخيـــص جمـــع مـــال،

تقاريـــر عـــن كل ترخيـــص ،ويتـــم

لألسس والمعايير التي يضعها مجلس
إدارته.

االجتماع ،وللوزارة أن تندب من تراه

الســـنوي ،وكيـــف يتـــم توزيعهـــا علـــى

فـــي توزيعهـــا على الجمعيـــات األهلية

والمؤسســـات كمنح عدة آليـــات ،منها

ضرورة اجتياز منافسة تعلنها الوزارة
مـــن خـــالل المركـــز الوطنـــي لدعـــم

تتلقاها الجهة اإلدارية المختصة لهذا

تقييـــم المنظمـــة األهليـــة المتقدمـــة،

تقييمـــا مؤسســـيا مـــن قبـــل المركـــز
الوطنـــي لدعـــم المنظمـــات التابـــع

للـــوزارة ،وبنـــاء على تقييـــم الجهتين،

علـــى التبرعـــات والهبـــات واإلعانـــات

تختلف من وقت آلخر ،وتتخذ الوزارة

وأيـــة تبرعـــات أو هبـــات أو إعانـــات

ذوي اختصاصـــات مختلفـــة ،كمـــا يتم

المشـــاريع التـــي تـــم الموافقـــة علـــى

التـــي يتـــم قبولها ،لـــذا فـــإن الميزانية

التـــي تقررهـــا الدولة في هذا الشـــأن،

فريـــق محايـــد مـــن جامعـــة البحرين،

أهدافها بما يخدم المجتمع البحريني.

وعـــن الشـــق الخـــاص مـــن الســـؤال

ميزانيـــة هـــذا الصنـــدوق االعتمادات

ويتـــم تقييم هـــذه المشـــاريع من قبل

مشـــروعاتها عـــن طريـــق هـــذه المنح،

ونظـــرا العتمـــاد الصنـــدوق الرئيســـي

المنظمـــات ،قالـــت الـــوزارة :تدرج في

تخدم المجتمع البحريني.

كمـــا نصـــت المـــادة الثالثـــة منـــه علـــى

الجمعيـــات والعمـــل علـــى تحقيـــق

الـــوزارة بحضور منـــدوب الجتماعات

التقـــدم بمشـــاريع تطوعيـــة اجتماعية

يتم رصـــد درجة التقييم ،ويتم توزيع
ً
استنادا لذلك.
المنح

أن يســـعى الصنـــدوق الـــى مســـاعدة

لحضـــور االجتماع ،فالقانـــون لم يلزم

الماليـــة بـــوزارة الداخليـــة والمصـــرف

الموافقة عليها من الجهات المذكورة،

للجمعيات والمؤسسات الخاصة ،وفقا

اإللكترونـــي للمنظمـــات ،قبـــل عقـــد

بميزانيـــة صنـــدوق العمـــل األهلـــي

للحســـابات البنكيـــة للجهـــة التـــي تـــم

الثانيـــة منـــه بتقديم اإلعانـــات المالية

الالزمة ،واســـتيفاء الطلب عبر النظام

وأشـــارت الوزارة إلى أن هذه العملية

المركـــزي ،ويكـــون تحويـــل األمـــوال

 2005بشأن صندوق العمل االجتماعي

 15يومـــا ،وإرفـــاق كافـــة المتطلبـــات

الجمعية العمومية.

تخضـــع للمراقبة مـــن إدارة التحريات

ويصدر الوزير المختص قرارا بتنظيم

المنظمـــات التابـــع للـــوزارة ،عن طريق

وتقـــوم المنظمـــات الفائـــزة بتمويـــل
لتبـــدأ مرحلـــة متابعـــة تنفيـــذ هـــذه

تمويلها.

وعن اجمالي الدعم لجميع المؤسسات
النهاريـــة لرعايـــة الوالديـــن ،قالـــت

الـــوزارة :وصل اجمالـــي الدعم المقدم

للمؤسســـات النهارية لرعايـــة الوالدين

 140ألف دينار سنويا.

شركة بنِفـت ش.م.ب (مقفلة)
البيانات المالية الموحدة  31ديسمبر 2021
بالدينار البحريني

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2021

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد

بالدينار البحريني

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
2021

2020

الموجودات

2021

2020

اإليراد

األثاث والمعدات

2,950,430

1,013,239

برامج النظام

2,734,835

2,301,092

المبنى

5,459,906

-

مشاريع رأسمالية قيد اإلنشاء

238,119

6,039,325

حق االنتفاع باألصول

102,024

158,932

موجودات أخرى

139,168

139,168

إجمالي الموجودات غير المتداولة

11,624,482

9,651,756

النقد وأرصدة لدى البنوك

4,278,329

4,745,607

الشبكة

6,197,413

6,654,828

مركز البحرين للمعلومات االئتمانية

941,408

934,595

نظام البحرين لمقاصة الشيكات

476,820

498,269

نظام التحويالت المالية اإللكتروني

1,580,498

1,147,403

نظام أعرف عميلك الكترونيا

324,955

264,030

نظام مزود خدمات ثقة معتمدة

71,280

-

خدمات البطاقات

1,661,679

1,675,925

رصيد الحساب لدى مصرف البحرين المركزي

4,017,719

6,450,667

إجمالي اإليرادات التشغيلية

11,254,053

11,175,050

رصيد الحسابات لدى المصارف المركزية األخرى

2,902,398

3,172,664

ودائع لدى البنوك

1,001,125

-

تكاليف الموظفين

4,653,209

4,435,210

ذمم تجارية مدينة
مصروفات مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى

909,443

1,143,121

تكاليف تقديم الخدمات

2,787,485

2,882,877

667,129

259,358

اإلستهالك واإلطفاء

1,566,196

1,485,143

إجمالي الموجودات المتداولة

13,776,143

15,771,417

مصروفات تشغيلية أخرى

1,628,430

1,713,342

إجمالي الموجودات

25,400,625

25,423,173

إجمالي مصروفات التشغيل

10,635,320

10,516,572

رأس المال

3,110,400

3,110,400

ربح التشغيل

618,733

658,478

احتياطي قانوني

1,612,138

1,612,138

احتياطي عام

1,555,200

1,548,642

احتياطي أعمال خيرية

262,190

391,746

إيراد الفوائد
مصروفات الفوائد على التزامات اإليجار
إيرادات أخرى

أرباح مستبقاة

15,657,810

15,299,911

15,808
()9,603
90,559

108,425
()43,088
710,281

إجمالي حقوق الملكية

22,197,738

21,962,837

ربح السنة

715,497

1,434,096

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

715,497

1,434,096

حقوق الملكية والمطلوبات

المطلوبات

بالدينار البحريني

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
2021

2020

أنشطة التشغيل
النقد المستلم من عمليات الشبكة
النقد المستلم من عمليات مركز البحرين للمعلومات االئتمانية
النقد المستلم من خدمات البطاقات
النقد المستلم من عمليات نظام البحرين لمقاصة الشيكات
النقد المستلم من عمليات نظام التحويالت المالية اإللكتروني
النقد المستلم من نظام اعرف عميلك إلكترونيا
النقد المستلم من نظام مزود خدمات ثقة معتمدة
مدفوعات مصروفات التشغيل
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
مقبوضات أخرى

6,242,271
1,001,218
2,008,476
479,251
1,456,015
297,902
70,839
()9,213,610
()142,500
-

6,646,380
892,285
1,675,925
498,335
979,719
226,610
()8,951,368
()172,507
656,720

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

2,199,862

2,452,099

أنشطة االستثمار
شراء أثاث ومعدات
شراء برامج
مدفوعات متعلقة بالمبنى
مدفوعات لمشاريع رأسمالية قيد اإلنشاء
استحقاق سندات خزينة
استحقاق ودائع ذات فترات أستحقاق أصلية أكثر من  90يوما ً
فوائد مستلمة

()256,412
()420,332
()277,950
()2,838,254
14,088

()196,435
()828,003
()5,826,265
4,956,800
2,521,940
6,879

صافي النقد ( المستخدم في)  /الناتج من أنشطة االستثمار

()3,778,860

634,916

أنشطة التمويل

الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

57,591

75,611

الجزء غير المتداول من الدخل المؤجل

170,884

222,593

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

مخصص مكافأة نهاية خدمة الموظفين

297,764

258,340

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

526,239

556,544

ذمم تجارية دائنة ومصروفات مستحقة

2,311,622

2,212,806

مطلوبات متعلقة باستحواذ أسهم شركة تابعة

-

221,970

أرباح أسهم مدفوعة
تبرعات خيرية مدفوعة
مدفوعات التزامات اإليجار

()311,040
()169,556
()109,773

()1,555,200
()200,000
()203,019

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()590,369

()1,958,219

صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما في حكمه

()2,169,367

1,128,796

النقد وما في حكمه في بداية السنة

14,368,938

13,240,142

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

12,199,571

14,368,938

النقد وأرصدة لدى البنوك
رصيد الحساب لدى مصرف البحرين المركزي
رصيد الحسابات لدى المصارف المركزية األخرى
ودائع لدى البنوك ذات فترات أستحقاق أصلية أقل من  90يوما ً

4,278,329
4,017,719
2,902,398
1,001,125

4,745,607
6,450,667
3,172,664
-

12,199,571

14,368,938

بالدينار البحريني
رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي عام

احتياطي
أعمال خيرية

أرباح مستبقاة

المجموع

2021

الجزء المتداول من التزامات اإليجار

67,934

129,347

في  1يناير2021

3,110,400

1,612,138

1,548,642

391,746

15,299,911

21,962,837

الجزء المتداول من إيرادات مؤجلة

297,092

339,669

الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

715,497

715,497

إجمالي المطلوبات المتداولة

2,676,648

2,903,792

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

25,400,625

25,423,173

أرباح أسهم معلنة لسنة 2020
تبرعات خيرية مدفوعة خالل السنة
المحول إلى احتياطي األعمال الخيرية
المحول إلى االحتياطي العام

-

-

6,558

()169,556
40,000
-

()311,040
()40,000
()6,558

()311,040
()169,556
-

في  31ديسمبر 2021

3,110,400

1,612,138

1,555,200

262,190

15,657,810

22,197,738

رأس المال

احتياطي قانوني

احتياطي عام

احتياطي
أعمال خيرية

أرباح مستبقاة

المجموع

2020

3,110,400

1,612,138

1,136,788

385,819

16,038,796

22,283,941

اعتمدت البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة في  7فبراير  ،2022ووقعها
بالنيابة عن المجلس:
محمد إبراهيم البستكي
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالواحد الجناحي
الرئيس التنفيذي

مدققة من قبل السادة كي بي ام جي فخرو
* مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي مزود الخدمات المساعدة للقطاع
المالي.

في  1يناير2020
الربح وإجمالي الدخل الشامل للسنة
أرباح أسهم معلنة لسنة 2019
تبرعات خيرية مدفوعة خالل السنة
المحول إلى احتياطي األعمال الخيرية
المحول إلى االحتياطي العام

-

-

411,854

()200,000
205,927
-

1,434,096
()1,555,200
()205,927
()411,854

1,434,096
()1,555,200
()200,000
-

في  31ديسمبر 2020

3,110,400

1,612,138

1,548,642

391,746

15,299,911

21,962,837

