
منصة مبتكرة لتنمية رأس المال



توفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات الواعدة

ســوق البحريــن اإلســتثماري )BIM( هــو ســوق أســهم مبتكــر للشــركات الواعــدة الســاعية لتنميــة رأس المــال، وباســتطاعة المســتثمرين مــن جميــع 
ــز بشــروط إفصــاح ومتطلبــات قبــول وإدراج  ــة مــرن يتمي ــة قيــود، وذلــك تحــت نظــام رقاب الجنســيات االســتثمار والتــداول فــي الســوق دون أي

ميّســرة، باإلضافــة إلــى توفيــر الدعــم مــن خــال الــدور المتميــز للمكاتــب اإلستشــارية المتخصصــة المعتمــدة مــن قبــل بورصــة البحريــن.

معايير القبول
ال توجد متطلبات للقيمة السوقية	 
الحــد األدنــى المطلــوب لــرأس المــال المدفــوع هــو 250 الــف 	 

دينــار بحرينــي أو مــا يعادلــه بالعمــات األخــرى
إلــى 	  أو محولــة  قائمــة  الطلــب شــركة  مقــدم  يكــون  أن  يجــب 

شــركة مســاهمة مقفلــة فــي مملكــة البحريــن أو مــا يعادلهــا فــي 
أي دولــة أخــرى

واالحتفــاظ 	  المتخصصــة  اإلستشــارية  المكاتــب  أحــد  تعييــن 
بخدماتــه فــي جميــع األوقــات؛ المكتــب اإلستشــاري المتخصــص 

يجــب أن يعمــل مــن مكتــب فعلــي فــي مملكــة البحريــن
رأس المال العامل يجب أن يكون كافيًا لمدة 12 شهرا	 
الحد األدنى لألسهم المتاحة للتداول هي %10	 
الحد األدنى لعدد للمساهمين هو 3 مساهمين 	 

تدابيرالحماية 
تخضــع أســهم المؤسســين  لفتــرة حظــر تــداول لمــدة عاميــن مــن 	 

تاريــخ اإلدراج، حيــث ال يســمح ببيــع أســهمهم خــال هــذه الفتــرة. 
ويجــب أن يحتفــظ المؤسســون بمــا اليقــل عــن 30% مــن رأس 

المــال المصــدر كحــد أدنــى فــي جميــع األوقــات

التقرير المالي
تقديــم الحســابات الماليــة الســنوية المدققــة والمراجعــة النصــف 	 

ســنوية للحســابات
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريرالماليــة )IFRS( ومعاييــر هيئــة 	 

 )AAOIFI( المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية اإلســامية
هــي المعاييــر المقبولــة

االلتزامات الجارية
اإلفصــاح 	  لمعاييــر  وفقــًا  الجوهريــة  المعلومــات  عــن  اإلفصــاح 

)CBB( المركــزي  البحريــن  لمصــرف  والنشــر 
الحفاظ على نسبة 10% من األسهم المتاحة للتداول	 
واالحتفــاظ 	  المتخصصــة  اإلستشــارية  المكاتــب  أحــد  تعييــن 

األوقــات جميــع  فــي  بخدماتــه 

قواعد

سوق البحرين اإلستثماري 



منصة مبتكرة بتكلفة مناسبة
إلدراج الشركات الواعدة

الفجوة

التمويلية
تمثــل حاليــًا الفجــوة التمويليــة واحــدة مــن التحديــات التــي تواجههــا الشــركات للتوســع فــي أنشــطتها، عــاوة علــى ذلــك باتــت الحاجــة الملحــة 
فــي مملكــة البحريــن إلــى تعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال. ولذلــك، تــم إنشــاء ســوق البحريــن اإلســتثماري لســد هــذه الفجــوة ودعــم نمــو الشــركات 
الواعــدة. ســوق البحريــن اإلســتثماري هــو ســوق أســهم مبتكــر يعنــي بالشــركات الواعــدة التــي تســعى لتنميــة رأس المــال، ويســتهدف شــركات 

فــي مرحلــة النمــو والتطــور لســد الفجــوة التمويليــة خــال دورة حيــاة الشــركة.

الفجوة التمويلية

ما قبل اإلنشاء

تمويل التأسيس/ المنح 	 
التمويلية االبتدائية

منصات التمويل الجماعي	 
التمويل متناهي الصغر  	 

المستثمرون في المؤسسات 	 
الناشئة 

حاضنات األعمال	 
تسهيات االئتمان المصرفي	 

المرحلة المبكرة لمشروع  رأس 	 
المال اإلستثماري 

المنح الحكومية	 

صناديق األسهم الخاصة 	 
لألسواق الناشئة

شركات رأس المال االستثمارية	 
تمويل الديون	 

اإلكتتاب العام 	 

مرحلة مبكرة متطورالنموناشىء

التمويل المصرفي

بنوك التنمية

سوق البحرين اإلستثماري

برامج التمويل الحكوميةتمويل المؤسسات الناشئة

المستثمرين الممولين

تمويل رأس مال التأسيس 



القطاعات 
المستهدفة

سوق البحرين
اإلستثماري

ــا التــي تركــز أساســًا علــى تســهيل اللوائــح  ســوق البحريــن اإلســتثماري هــو ســوق أســهم مبتكــر يوفــر للشــركات الواعــدة مجموعــة مــن المزاي
التنظيميــة وتيســير شــروط رأس المــال والقبــول، واألهــم مــن ذلــك توفيــر خيــارات تمويــل مناســبة لتوســيع المشــاريع الريادية والشــركات العائلية.

سوق البحرين اإلستثماري هو سوق أسهم مبتكر يهدف إلى تمكين الشركات الواعدة من التوسع في القطاعات المستهدفة.

زيادة القدرة التنافسية 
في أسواق رأس المال

تعزيز وضع الشركة
المالي 

منصة ثابتة ومنظمة 
ألصحاب األعمال

شروط تنظيمية مرنة

اإلعتراف بالعامة التجارية

خيار مناسب لتمويل 
المشاريع الريادية

منصة تعتمد على 
المكاتب اإلستشارية 

المتخصصة المعتمدة من 
قبل بورصة البحرين 

تخفيض كبيرفي
شروط رأس المال 

وسيلة لزيادة رأس المال
مرحلة إنتقالية إلى السوق 

يعالرئيسي لبورصة البحرين
صن
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القطاعات
المستهدفة

تقنية 
المعلومات 
واإلتصال 



مزايا

خدمات التسجيل المركزي
مزايــا اإلدراج فــي ســوق البحريــن اإلســتثماري تتجــاوز مجــرد زيــادة رأس المــال. حيــث باســتطاعة الشــركة المقفلــة اإلدراج فــي ســوق البحريــن 
اإلســتثماري دون عمليــة اإلكتتــاب العــام المباشــر )DPO(، مــا يعــزز اســم الشــركة ويرتقــي بعامتهــا التجاريــة، ويعــزز قدرتهــا علــى االتصــال مــع 
ــم بيــن اإلدارة واألهــداف المؤسســية للموظفيــن. كمــا  ــد انضباطهــا الذاتــي مــن حيــث اإللتزامــات الماليــة ويوائ المســتثمرين المحتمليــن ويزي
يســمح إدراج الشــركة ســواء مــع أو بــدون عمليــة اإلكتتــاب العــام المباشــر للشــركات المســاهمة المقفلــة باإلســتفادة مــن خدمــات التســجيل 

المركــزي المقدمــة. 

الوصــول إلــى قاعــدة المســتثمرين 	 
ذلــك  فــي  بمــا  العالمييــن،  
المســتثمرين األفــراد مــن األســواق 
مجلــس  دول  فــي  المجــاورة 

الخليجــي التعــاون 
وقــوع البورصــة فــي منطقــة زمنيــة 	 

مناســبة للتــداول

ــن 	  الســوق الرئيســي لبورصــة البحري
للشــركات الراســخة

اإلســتثماري 	  البحريــن  ســوق 
أكثــر  كونــه  الواعــدة  للشــركات 
مرونــة مــن حيــث متطلبــات  اإلدراج 

اإلفصــاح و 
فــي 	  المدرجــة  الشــركات  تتمتــع 

ــن  الســوق الرئيســي لبورصــة البحري
اإلســتثماري  البحريــن  وســوق 
تكاليــف  حيــث  مــن  بالتنافســية 

واإلدراج التــداول 

زيــادة الطلــب والنشــاط فــي رأس 	 
ومســاحة  اإلســتثماري  المــال 
خلقــت  لديهــا  الخاصــة  الملكيــة 
الحاجــة إلــى مزيــد مــن الربــط بيــن 

والفــرص المســتثمرين 

مزايا

سوق البحرين اإلستثماري 
يوفر سوق البحرين اإلستثماري عدد من المزايا التي يمكن أن تعزز عمل الشركات الواعدة لتحقيق أهدافها.

مزايا خدمات التسجيل المركزي

تنفيذ قرارات الجمعية 
العمومية للشركات

تحديث القيود الدفترية 
لسجات المساهمين

خدمة رهن وحجز األوراق 
المالية

مطابقة رؤوس أموال 
وأرصدة األوراق المالية

تقديم خدمة اإلطاع على 
سجات المساهمين

توزيع المنح إلكترونيًا

تزويد الشركة بالتقارير الدورية 
لحركة األوراق المالية

مسك وحفظ سجات 
المساهمين إلكترونيًا

الوصول إلى 
رأس المال العالمي

كفاءة عالية
لتلبية احتياجاتكم

ربط المستثمرين
بالفرص الواعدة



سرعة االدراج  
في سوق البحرين االستثماري

ــة  ــام الفــرص، حيــث يمكــن للشــركة المقفل ــن اإلســتثماري بإغتن ــة فــي اإلدراج فــي ســوق البحري ــة تســمح للشــركات الراغب عمليــة تقديــم فعال
اإلدراج قبــل عمليــة اإلكتتــاب العــام المباشــر، وأن تحصــل علــى الموافقــة ألهليــة اإلدراج فــي غضــون 30 يومــًا فــي ســوق البحريــن اإلســتثماري 
مقارنــة بعمليــة اإلدراج فــي الســوق الرئيســي لبورصــة البحريــن والتــي يمكــن أن تمتــد لفتــرة أطــول مــن ذلــك بكثيــر. وتخضــع عمليــة الموافقــة 

الخاصــة بســوق البحريــن اإلســتثماري لســلطة بورصــة البحريــن.

عملية القبول 
واإلدراج 

التعاقد مع مكتب استشاري 
متخصص ومعتمد

الحصول على موافقة 
بورصة البحرين

القبول واإلدراج في سوق 
البحرين اإلستثماري

المناقشة مع 
بورصة البحرين

إعداد وتقديم 
إستمارات الطلب

اإلكتتاب العام المباشر
بدأ عملية التداول و اإللتزام )إذا كان قابًا للتطبيق(

بجميع اإلفصاحات
تيسير عمليات اإلدراج



اإلكتتاب العام   
المباشر 

إن عمليــة اإلكتتــاب العــام المباشــر هــي عمليــة ثنائيــة تســمح للشــركة المقدمــة للطلــب الدخــول ألغــراض اإلدراج فقــط أو لبيــع األوراق الماليــة 
الخاصــة بهــا.

ناقــش مــع بورصــة البحريــن متطلباتــك واألهــداف الخاصــة بــك. يمكــن لبورصــة البحريــن أن تســاعد فــي اإلجابــة 
علــى األســئلة األوليــة وتوفيــر التوجيــه للطريــق األنســب إتباعــه، وربــط صاحــب الطلــب مــع قائمــة بورصــة البحريــن 

للمكاتــب االستشــارية المتخصصــة المعتمــدة لديهــا.

يجــب علــى مقــدم الطلــب أن يعيــن مكتبــًا استشــاريًا متخصصــًا ومعتمــدًا مــن قبــل بورصــة البحريــن يكــون مســؤواًل 
عــن إجــراءات القبــول وتقديــم نشــرة اإلدراج والمتابعــة مــع بورصــة البحريــن، وضمــان التقيــد بجميــع إلتزامــات اإلفصاح 

بعــد عمليــة اإلدراج.

بمســاعدة المكتــب االستشــاري المتخصــص المعتمــد ، يتــم تنفيــذ اإلجــراءات الازمــة وإعــداد إســتمارة طلــب اإلدراج 
وتقديمهــا لبورصــة البحرين.

بعــد اســتيفاء جميــع المتطلبــات، يتــم توفيــر الموافقــة لمقــدم الطلــب لإلكتتــاب العــام المباشــر )إذا كان قابــل 
للتطبيــق( أو لعمليــة اإلدراج فقــط.

ــاب العــام  ــة االكتت ــة. يجــب أن تبقــى عملي ــات اإلشــتراك لشــراء أســهم األوراق المالي الشــركة المدرجــة تقــدم طلب
المباشــر مفتوحــة لمــدة 10 أيــام تــداول علــى األقــل. بعــد إغــاق بــاب اإلكتتــاب العــام المباشــر، تقــوم الشــركة 
المدرجــة باإلعــان عــن نتائــج االكتتــاب العــام المباشــر، وعنــد االقتضــاء، اإلعــان عــن مســتوى االشــتراك وأســاس 
التوزيــع والتخصيــص، ومعــدل االشــتراك الــذي يعكــس المســتوى الحقيقــي للطلــب علــى اإلكتتــاب العــام المباشــر. 

ــار المســاهمين. وعنــد حســاب معــدل االشــتراك، يجــب إســتبعاد اشــتراكات  األشــخاص الرئيســيين وكب

بعــد االنتهــاء مــن عمليــة اإلكتتــاب العــام المباشــر )إن وجــدت(، يجــب علــى المكتب االستشــاري المتخصــص المعتمد 
أن يقــدم لبورصــة البحرين:

المعلومات في الجزء الثالث من نموذج اإلقرار في الملحق )أ( من قواعد سوق البحرين اإلستثماري . 1
قائمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســاهمين وحصصهــم مــن األســهم. إن القبــول الرســمي للمصــّدر يطلــق . 2

عمليــة البــدء بالتــداول فــي بورصــة البحريــن.

الخطوة رقم )1( 
المناقشة مع بورصة البحرين

الخطوة رقم )2( 
مــن  معتمــد  متخصــص  إستشــاري  مكتــب 

البحريــن بورصــة  قبــل 

الخطوة رقم )3( 
إعداد وتقديم نماذج الطلب

الخطوة رقم )٤( 
إستام الموافقة من بورصة البحرين

الخطوة رقم )5( 
اإلكتتاب العام المباشر
)إذا كان قابل للتطبيق(

الخطوة رقم )٦( 
القبول واإلدراج في سوق البحرين 

اإلستثماري

عملية اإلكتتاب العام المباشر 

دورالمكتب االستشاري  
المتخصص المعتمد 

إن دور المكتــب اإلستشــاري المتخصــص ضمــن ســوق البحريــن اإلســتثماري هــو أحــد الســمات الرئيســية التــي تــم تصميمهــا لتقديــم المشــورة 
ــزام  ــاالدراج  مــن خــال االســتفادة مــن  نظــام معلومــات شــامل ودعــم فاعــل مــن حيــث التكلفــة لضمــان االلت و الدعــم للشــركات المهتمــة ب
بشــروط اإلدراج. لضمــان إســتمرار دور المكتــب اإلستشــاري المتخصــص  يطلــب مــن الشــركات الراغبــة فــي اإلدراج االحتفــاظ بخدمــات المكتــب 
اإلستشــاري المتخصــص فــي جميــع األوقــات خــال إدراجهــم فــي ســوق البحريــن اإلســتثماري. ومــن منطلــق قانونــي يجــب أن يكــون المكتــب 

اإلستشــاري المتخصــص مســجًا رســميًا فــي مملكــة البحريــن ويعمــل مــن مكتــب فعلــي مقــره فــي المملكــة.

تقييــم مــدى مائمــة الشــركات الراغبــة فــي اإلدراج فــي 	 
اإلســتثماري  البحريــن  ســوق 

تقديــم المشــورة والتوجيــه للشــركات الراغبــة فــي اإلدراج 	 
خــال عمليــة اإلدراج

القيام بجميع اإلجراءات الشاملة المتعلقة بالمصدر 	 
النظــم 	  يمتلــك  اإلدراج  طلــب  مقــدم  أن  مــن  التأكــد 

واإلجــراءات والضوابــط والمــوارد الكفــوءة المتوافقــة مــع 
اإلدراج وقواعــد  شــروط 

اإلشــراف والمشــاركة بشــكل فعــال بإعــداد الوثائــق ذات 	 
الصلــة وضمــان االلتــزام بشــروط اإلدراج.

إلتزامــات عمليــة 	  المشــورة للشــركة  فيمــا يخــص  تقديــم 
اإلدراج  

تقديــم المشــورة للشــركة علــى جميــع قواعد ســوق البحرين 	 
اإلســتثماري وشــئون حوكمة الشركات 

التأكــد مــن التــزام الشــركة  بشــروط اإلفصــاح فــي جميــع 	 
األوقــات

عــن 	  الشــركة  بتوقــف  البحريــن اإلســتثماري  إخطــار ســوق 
إلتزاماتــه مــن  أي  إســتيفاء 

اإللتزام بقواعد حوكمة الشركات واإلدراج   	 
مراجعة وإقرار جميع اإلعانات والتقارير قبل نشرها	 

ما بعد اإلدراجما قبل اإلدراج



ســوق البحريــن اإلســتثماري يوفــر شــروط ميســرة لــإلدراج واإلفصــاح بالمقارنــة مــع الســوق الرئيســي لبورصــة البحريــن، ممــا يجعلهــا خيــارًا أكثــر 
ــر قــادرة علــى تلبيــة المتطلبــات الصارمــة للســوق الرئيســي. قــرار الموافقــة علــى اإلدراج فــي ســوق البحريــن  مائمــة للشــركات الواعــدة الغي

اإلســتثماري خاضــع لســلطة وصاحيــات بورصــة البحريــن.

الشروط األولية 
لإلدراج 

رأس المال المدفوع

الحد األدنى لعدد األسهم 

الحد األدنى لعدد 
المساهمين 

رأس المال العامل 

البيانات المالية

متعهد االكتتاب

تأسيس سجًا للمتابعة لمدة سنة على األقل	 
توفير بيانات مالية مدققة تغطي فترة سنتين قبل تاريخ 	 

تقديم الطلب
ال ينبغي أن يقل مجموع المبيعات السنوية عن 500 الف  	 

دينار بحريني

غير مطلوب سجًا للمتابعة ، فقط التوقعات	 
تعيين مكتب استشاري متخصص ومعتمدًا من قبل 	 

بورصة البحرين
ال يوجد متطلبات للقيمة السوقية	 

الحد األدنى 250 الف دينار بحرينيالحد األدنى مليون دينار بحريني

غير محددالحد األدنى 10 مايين سهم

3 مساهمين100 مساهم باستثناء األشخاص الرئيسيين وكبار المساهمين

كفاءة رأس المال العامل لمدة 12 شهراال يوجد شروط لرأس المال العامل

تقديم الحسابات المالية السنوية المدققة والنصف سنوية 
المدققة والربع سنوية المراجعة 

تقديم الحسابات المالية السنوية المدققة والحسابات 
النصف السنوية المراجعة.

إختياريإلزامي 

سوق البحرين اإلستثماريالسوق الرئيسي 

متطلبات

رسوماإلدراج
اإلدراج

سوق البحرين اإلستثماري هو سوق أقل تكلفة، مصمم لجذب الشركات الواعدة الساعية لتنمية رأس المال.

رسوم اإلدراج

التسجيل المركزي

رسوم اإلشتراك السنوي 
لمكاتب اإلستشارة 

المتخصصة

رسوم اإلشتراك 
السنوي

0.1% من رأس المال المدفوع /عند اإلدراج
بحد أدنى 5000  د.ب.

وحد أقصى 15000  د.ب.

0.500 د.ب./ المستثمر / سنويًا
بحد أدنى 2000 د.ب.

وحد أقصى 10،000 د.ب.

اليوجد

الشركات المساهمة العامة البحرينية
0.13% على أول 10 مليون  د.ب. فأقل من رأس مال الشركة 

المدفوع )بحد أدنى 5000  د.ب.(
 0.07% على رأس مال الشركة المدفوع بين 10 مليون د.ب. 

و 50 مليون د.ب.
0.035% على رأس مال الشركة المدفوع اللتي تزيد عن

50 مليون د.ب. )بحد أقصى ٨0،000  د.ب.(

1000 د.ب./ عند اإلدراج

اليوجد

2000 د.ب./ سنويًا

0.3% من رأس المال المدفوع/ سنويًا
بحد أدنى 1000 د.ب.

و حد أقصى ٦000  د.ب.

سوق البحرين اإلستثماريالسوق الرئيسي 



نشرة
اإلدراج

نشــرة اإلدراج هــي النشــرة األكثــر أهميــة فــي عمليــة اإلكتتــاب العــام المباشــر. إذ مــع األخــذ باإلعتبــار أن الشــركة كانــت فــي الســابق شــركة خاصــة. 
إن نشــرة اإلدراج هــي أداة التســويق الرئيســية للمســتثمرين فيمــا يتعلــق بإكتتــاب الشــركة، إمكانياتهــا، شــئونها الماليــة، والتعــرض للمخاطــر. إن 

أي بيانــات أو معلومــات مضللــة تحتــوي عليهــا نشــرة اإلدراج قــد يعــرض المــدراء التنفيذييــن للشــركة إلــى المســائلة القانونيــة.

متطلبات نشرة اإلدراج
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اإلنتقال إلى 

السوق الرئيسي لبورصة البحرين  
يحــق للشــركات المدرجــة فــي ســوق البحريــن اإلســتثماري لفتــرة ال تقــل عــن ٦ أشــهر اإلنتقــال إلــى الســوق الرئيســي لبورصــة البحريــن بعــد 

إســتيفاء شــروط التأهــل.

يخضع اإلنتقال إلى السوق الرئيسي لبورصة البحرين لعدد من المتطلبات ومنها: 
يجب أن تكون الشركة مدرجة في سوق البحرين اإلستثماري لمدة ستة أشهر على األقل	 
يجب أن تلبي الشركة متطلبات رأس المال المدفوع على النحو الذي تحدده بورصة البحرين	 
يتم دفع القيمة اإلسمية لألسهم المصدرة بالكامل	 
يجــب أن توفــر الشــركة لبورصــة البحريــن بيــان تعهــد باإللتــزام بكافــة قواعــد بورصــة البحريــن والتوجيهــات التــي تنطبــق 	 

علــى الجهــات المصــدرة المدرجــة فــي الســوق الرئيســي لبورصــة البحريــن
يجب أن تتم الموافقة على االنتقال عبر قرار يصدر عن اجتماع الجمعية غير العادية.	 
إن تكون الشركة ملتزمة بجميع القواعد المعمول بها في السوق الرئيسي لبورصة البحرين 	 
لغــرض اإلنتقــال، قــد تحتــاج الشــركة المدرجــة إلــى زيــادة نســبة رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة المتاحــة 	 

للتــداول إلســتيفاء الحــد األدنــى لمتطلبــات المســاهمة المعمــول بهــا ضمــن الســوق الرئيســي لبورصــة البحريــن.

السوق الرئيسي سوق البحرين اإلستثماري 



إتصل    
بنا 

إنشاء منصة متميزة متمركزة على
نمو الشركات الواعدة 

يسعدنا التواصل معكم لمناقشة االحتياجات الخاصة بكم

مرفأ البحرين المالي 
بوابة المرفأ ، الطابق الرابع

ص.ب 3203 
المنامة – مملكة البحرين 

 +973 172٦12٦0
 +973 1710٨7٨2

+973 172130٦1

lia.info@bahrainbourse.com
bim@bahrainbourse.com

www.bahrainbourse.com

BahrainBourse

BahrainBourse

BahrainBourseBHB

BahrainBourse

اإلدراج و اإلفصاح



واحة الفرص اإلستثمارية

w w w . b a h r a i n b o u r s e . c o m

تنويه
تــم تقديــم هــذا الكتيــب ألغــراض المعلومــات العامــة فقــط. ال تشــكل المعلومــات الــواردة مشــورة قانونيــة أوماليــة، أو إســتثمارية ، كمــا أنهــا ال تقــدم أيــة توصيــة أو تأييــد بخصــوص المنتجــات المذكــورة فــي هــذه الوثيقــة. بورصــة البحريــن ش.م.ب. )ج( 
ال تقبــل أي مســؤولية عــن أي قــرارات إســتثمارية تتــم علــى أســاس هــذه المعلومــات. يجــب علــى المســتثمرين الحصــول علــى اإلستشــارة الماليــة والقانونيــة المســتقلة وفــي مجــال االســتثمارات الماليــة قبــل اتخــاذ أي قــرارات فــي التــدول أو اإلســتثمار.


