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4 �سوق البـحرين لالأوراق املالية



             كلمة رئي�س جمل�س الإدارة

تعامالت  يف  موؤثرة  اأحداثا  العام  هذا  �سهد 

معظم اأ�سواق املال والبور�سات يف دول اخلليج 

يف  الت�سحيح  ن�سب  ارتفعت  حيث  العربي 

موؤ�رشات الأ�سعار اإىل م�ستوى %50 يف بع�س 

حافلة  �سنوات  بعد  املنطقة  يف  الأ�سواق 

الأ�سهم  اأ�سعار  يف  امل�سبوق  غري  بالرتفاع 

النخفا�س  حدة  من  وبالرغم  ا�ستطاعت  البحرين  بور�سة  اأن  ويالحظ  املدرجة. 

اأية انخفا�سات  يف معظم الأ�سواق من الحتفاظ مب�ستوى ال�سوق دون حدوث 

�سعريه كبرية، حيث  اأنهى موؤ�رش البحرين العام 2006 بارتفاع طفيف بلغ 1% 

العام على ال�ستمرار يف تطوير  املالية  خالل  البحرين لالأوراق  وقد عمل �سوق 

الأنظمة والإجراءات من اجل دعم م�ستوى ال�سفافية واملحافظة على �سالمة 

التداولت. و�سمن هذا الإطار، مت خالل 2006 اإ�سدار قانون امل�رشف املركزي الذي 

وقطاع  امل�رشيف  القطاع  يف  العمل  لتنظيم  و�ساملة  متطورة  وثيقة  يعترب 

يف  مايل  كمركز  البحرين  موقع  من  يعزز  ب�سكل  البحرين  مملكة  يف  املال  راأ�س 

املنطقة ويزيد من قدرتها التناف�سية على جذب وتوطني ال�ستثمارات الوطنية 

والأجنبية.

نقلة نوعية متميزة  ويعترب “قانون م�رشف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية” 

لقطاع راأ�س املال على وجه التحديد نظراً ملا ي�سكله هذا القانون بالإ�سافة اإىل 

الت�رشيعات الأخرى ذات العالقة من بنية ت�رشيعية �سلبة ومتكاملة ن�ستطيع 

جميعنا ال�ستمرار يف البناء على اأ�سا�ساتها لقطاع متطور. 

كما ي�سكل م�رشوع انتقال مقر ال�سوق اإىل مرفاأ البحرين املايل والذي متت املوافقة 

عليه من ِقبل جمل�س الإدارة هو احلدث الأبرز بينها، حيث �ست�سكل هذه اخلطوة 

حدثا تاريخيا فارقاً لي�س لل�سوق فح�سب بل لقطاع الأوراق املالية ،  حيث من 

املوؤكد اأن يكون لهذا النتقال اأثارا اإيجابية على خمتلف جوانب عمل ال�سوق.

من  عدد  اإجراء  يف  ال�سوق  بداأ  الدويل،  البنك  اأعدها  التي  الدرا�سة  على  وبناءاً 

الرامية  الدويل  البنك  تو�سيات  تطبيق  يف  الإ�رشاع  �ساأنها  من  التي  اخلطوات 

اإىل تطوير ال�سوق وجعله اأكرث  قدرة على مواجهة التحديات امل�ستقبلية وذلك 

البنية  وال�ستمرار يف حت�سني  املالية،  الأوراق  التداول يف  اآليات  من خالل تطوير 

تناف�سية  من  يزيد  مبا  املركزي،  واحلفظ  والت�سوية  التقا�س  خلدمات  الأ�سا�سية 

ال�سوق.

ح�رشة  مقام  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  اأتقدم  اأن  املنا�سبة  بهذه  وي�رشفني 

واإىل  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

واإىل  املوقر،  الوزراء  رئي�س  اآل خليفة  بن �سلمان  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد القائد العام 

يلقاه  الذي  املتوا�سل  والدعم  امل�ستمر  التوجيه  على  البحرين  دفاع  لقوة 

ال�سوق من قبلهم.

اأود اأن اأتقدم بال�سكر اإىل ال�سادة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سوق، الذين  وختاماً 

كان مل�ساهماتهم وروؤاهم اأثر كبري يف تطور ال�سوق وارتقائه خالل ال�سنوات 

املا�سية. كما ا�سكر الأخوة امل�سئولني يف ال�سوق وكافة موظفيه على اجلهود 

التي بذلوها طيلة العام، اآمال يف موا�سلتهم جلهودهم النرية للرقي بال�سوق 

وازدهاره. كما ل يفوتني اأن انتهز هذه املنا�سبة لأعرب عن تقديري لل�رشكات 

املعلومات  بتوفري  جلهوده  وم�ساندتهم  ال�سوق  مع  تعاونهم  على  املدرجة 

املطلوبة ودعمهم ملختلف م�رشوعاته.

ر�سيد حممد املعراج

رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة مدير ال�سوق 

متيز الأداء العام ملعظم موؤ�رشات الأ�سعار يف 

الأ�سواق املالية اخلليجية والعربية خالل العام 

2006 بالرتاجع مقارنة باأدائها يف العام 2005. 

بني  حدةً  الرتاجع  هذا  ن�سب  اختلفت  وقد 

العنا�رش  بني  التفاعل  حلدة  تبعا  واآخر  �سوق 

الأ�سواق، خ�سو�سا يف  اأثرت على هذه  التي 

ظل الت�سخم الذي �سهدته اأ�سعار الأ�سهم 

يف معظم الأ�سواق خالل 2005،   ومل ت�سفع 

الإيرادات العالية التي ح�سلت عليها الدول اخلليجية واملتاأتية ب�سكل رئي�سي 

من الإيرادات النفطية التي بقيت اأ�سعارها تراوح عند م�ستويات عالية طوال 

2006 يف اإقناع امل�ستثمرين بالإبقاء على متا�سك الأ�سعار يف عدد من الأ�سواق، 

الأ�سواق  باقي  األقت بظاللها على  انخفا�سات حادة جداً  ف�سهدت بع�سها 

يف املنطقة.

طفيفاً  منواً   2006 العام  خالل  املالية  لالأوراق  البحرين  �سوق  موؤ�رش  و�سهد 

مقارنة بالعام املا�سي 2005، اإذ حقق ارتفاعاً بن�سبة %1، كما ارتفعت القيمة 

فقد  املتداولة  لالأ�سهم  الإجمالية  القيمة  اأما   %  21.6 بن�سبة  ال�سوقية 

يف حني  وكمية الأ�سهم املتداولة بن�سبة 58.76 %  ارتفعت بن�سبة 95.05 % 

انخف�س عدد ال�سفقات املربمة بن�سبة 3.40 %.

كما مت خالل هذا العام اإدراج ثالث �رشكات م�ساهمة عامة بحرينية يف ال�سوق 

عدد  ي�سل  وبذلك  بحريني،  دينار  مليون   413.3 اأموالها  روؤو�س  اإجمايل  يبلغ 

ال�رشكات امل�سجلة يف �سوق البحرين لالأوراق املالية اإىل 50 �رشكة. بالإ�سافة 

اإدراج  مت  كما  بحريني.  دينار  مليون   10 بقيمة  �سندات  ا�سدار  اإدراج  مت  لذلك 

ال�سندات  عدد  ارتفع  ذلك  اإىل  اأمريكي،  دولر  مليون   330 بقيمة  �سكني 

وال�سكوك امل�سجلة يف ال�سوق اإىل 19.  بالإ�سافة لذلك مت اإدراج 14 �سندوقاً 

ا�ستثمارياً لي�سل عدد ال�سناديق ال�ستثمارية املدرجة يف ال�سوق اإىل 35. 

و�سهد ال�سوق يف العام 2006 اإجنازاً جديداً متثل يف تد�سني �سوق الكتتابات 

الأولية، والذي ا�ستحدث يف اإطار �سعي ال�سوق لإيجاد اآليات جديدة للتداول 

من  مزيد  بذلك  موفرة  اجلديدة  الكتتابات  وخ�سائ�س  طبيعة  مع  تتالءم 

ال�سهولة والن�سيابية يف تعامالت املكتتبني يف ال�سوق ب�سكل عام و�سغار 

املكتتبني ب�سكل خا�س يف املحافظة على ا�ستقرار موؤ�رش ال�سوق من التقلبات 

اإدراجها  ال�سعرية احلادة التي عادة ما ت�ساحب تداول اأ�سهم الكتتابات بعد 

يف ال�سوق مبا�رشة.

وقد مت خالل هذا العام النتهاء من كافة الإجراءات والتجارب التقنية والفنية 

ال�سوق ب�سكل ميكن  التداول اللكرتوين يف  القدرة ال�ستيعابية لنظام  لرفع 

ال�سوق تقنياً من تقدمي خدمات جديدة.

وبالتعاون مع “بور�سة دبي العاملية”  كما اأن�ساأ “�سوق البحرين لالأوراق املالية” 

قناة اإلكرتونية لت�سهيل التداول املزدوج بني البور�ستني بدءاً من العام 2006، اإذ 

من �ساأن هذه القناة امل�ساهمة يف تدفق مزيد من ال�سيولة من واإىل ال�سوقني، 

وحتقيق مرونة وديناميكية توفر للم�ستثمرين قيمة م�سافة وخيارات جديدة 

اأخرى تلبي متطلباتهم وترقى لتحقيق طموحاتهم.

امل�ستقبلية  وروؤيته  املالية،  لالأوراق  البحرين  اأهداف �سوق  اأن حتقيق  منا  واإمياناً 

البحرين  مملكة  توجه  معززاً  املنطقة،  يف  فاعلية  اأكرث  بدور  للقيام  الهادفة 

كمركز اقت�سادي ومايل رائد، ل يكون اإل من خالل توفري بيئة عملية ووظيفية 

على  وم�سجعة  الإبداع،  على  اجليد، حمفزة  الوظيفي  لالأداء  داعمة  مالئمة، 

البتكار، لذلك كانت موافقة جمل�س الإدارة على النتقال اإىل املرفاأ املايل خطوة 

مع  تتما�سى  والتي  العمل،  بيئة  يف  واحليوية  التناغم  من  مزيد  اإيجاد  نحو 

الحتياجات التقنية والع�رشية للم�ستثمرين، و�رشكات الو�ساطة. 

اأن �سوق البحرين لالأوراق املالية وا�سل هذا العام  ومن الأهمية مبكان القول 

ملواكبة  وموظفيه  كوادره  وتاأهيل  تدريب  اأجل  من  احلثيث  �سعيه  اأي�ساً 

امل�ستجدات والتطورات يف اأ�سواق املال ب�سكل يعزز من اأدائهم ويوؤدي اإىل رفع 

جودة كافة اخلدمات املقدمة لالأطراف ذات العالقة يف قطاع راأ�س املال داخل 

البحرين وخارجها با�ستخدام اأحدث الو�سائل مما يوؤازر بدوره توجه مملكة البحرين 

الرائد كمركز اقت�سادي ومايل.

ولبد من القول اأن اإجنازات ال�سوق ما كانت لتتحقق اإل من خالل ال�سرت�ساد 

البالد ودعمها الال حمدود لل�سوق. ويف هذا املقام ي�سعدين  بتوجيهات قيادة 

ببالغ  اأتقدم  اأن  ال�سوق،  منت�سبي  كافة  عن  وبالنيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  مقام  اإىل  العرفان  وجزيل  ال�سكر 

�ساحب  واىل  البالد،  يف  والزدهار  التقدم  م�سرية  راعي  الله  حفظه  خليفة 

و�ساحب  املوقر،  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

ال�سمو ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد القائد العام لقوة دفاع 

البحرين على دعمهم املتوا�سل وم�ساندتهم امل�ستمرة لل�سوق منذ تاأ�سي�سه 

وخالل خمتلف مراحل تقدمه.

اإدارة ال�سوق، واىل جميع الأخوة  اأوجه �سكري اإىل رئي�س واأع�ساء جمل�س  كما 

امل�سئولني واملوظفني على كل ما بذلوه من جهد وداأبوا عليه من عمل وتفان 

لي�س بغريب عليهم طيلة العام، داعني الله اأن يوفقهم ملزيد من البذل وح�سن 

ونحقق  ورقيه  ال�سوق  ازدهار  واإياهم  لنحقق  القادمة  الأعوام  خالل  العطاء 

جميعاً روؤيته واأهدافه. كما ل ي�سعني اإل اأن اأعرب عن عميق تقديري لل�رشكات 

املدرجة يف ال�سوق والو�سطاء العاملني على تعاونهم املتوا�سل معنا.

فوؤاد عبدالرحمن را�سد

مدير ال�سوق
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اأداء اأ�سواق الأوراق املالية العاملية خالل عام 2006

12 �سوق البـحرين لالأوراق املالية

الو�سع الدويل

�سجـل القت�ساد العاملي يف عام 2006 منوا ناهز 5.1 %، وقد لوحظ ان النمو 

مل يتاأثر بالرتفاع احلاد يف اأ�سعار النفط الذي �سجل رقما قيا�سيا بلغ 77.05 

عند  ي�ستقر  ان  قبل  اأغ�سط�س   7 يف  اخلفيف  الأمريكي  النفط  لربميل  دولر 

م�ستوى 60.85 دولر بنهاية دي�سمرب، لي�سجل بذلك انخفا�سا بن�سبة %0.34 

مقارنة مبطلع العام.

قدر �سندوق النقد الدويل منو القت�ساد الأمريكي بـ 3.4% يف عام 2006 مقارنة 

بـ 3.2% يف عام 2005. ويف حماولة لدرء خماطر الت�سخم ومعاجلة انخفا�س 

معدلت الدخار، ا�ستمر جمل�س الحتياط الفدرايل يف �سيا�سة الرفع التدريجي 

اأوروبيا،   .%5.25 2006 عند م�ستوى  الفائدة لت�ستقر بنهاية دي�سمرب  لأ�سعار 

قدر �سندوق النقد الدويل منو اقت�ساديات منطقة اليورو بـ 2.4%، ورغم ارتفاع 

قيمة اليورو وتاأثريه على حركة الت�سدير، جنحت القارة الأوروبية يف حتقيق انتعا�س 

اقت�سادي، م�ستفيدة من انخفا�س قيمة الفاتورة النفطية.

منوا  والهند  ال�سني  من  كال  اقت�ساد  �سجل  الآ�سيوية،  القارة  م�ستوى  على 

اقت�ساديا بلغ 10% و8.3% يف عام 2006 على التوايل. اأما اليابان فقد اأنهت 

�سيا�سة �سعر الفائدة ال�سفرية لت�ستقر عند 0.25%، بينما رجح ان ي�سجل 

اقت�سادها منوا بن�سبة %2.7.

بنهاية  لالون�سة  دولر   636.299 م�ستوى  عند  الذهب  اأقفل  اأخرى،  جهة  من 

دي�سمرب 2006 ، مرتاجعا عن م�ستواه القيا�سي البالغ 718.8 دولر يف 11 مايو، 

وم�سجال منوا بن�سبة 23.03% مقارنة مب�ستواه يف مطلع العام. اأما الف�سة، 

فبلغت 12.87دولر لالون�سة، مرتاجعة عن �سعرها القيا�سي البالغ 14.74 دولر 

يف 11 مايو، م�سجلة انخفا�سا بن�سبة 46.08% مقارنة مبطلع العام.

على م�ستوى اأ�سواق املال، تباينت اأهم اأ�سواق العامل يف اأدائها منذ مطلع العام، 

حيث �سجل موؤ�رش DAX الأملاين اأف�سل اأداء بت�سجيله منوا بن�سبة 21.98%، تاله 

موؤ�رش  CAC40الفرن�سي بن�سبة 17.53%، فموؤ�رش S&P500 الأمريكي بن�سبة 

 NIKKEI225 الربيطاين بن�سبة 11.07%، فموؤ�رش FTSE100 13.62%، فموؤ�رش

الياباين %6.92.

على �سعيد العمالت، ارتفع اليورو مقارنة بالدولر بن�سبة 11.3% منذ مطلع 

العام ليبلغ 1.3156 دولر مقارنة بـ 1.1822 دولر مطلع العام. اأما الني فقد 

�سهد ارتفاعا بن�سبة 0.34% بو�سوله اإىل 118.3 ين للدولر مقارنة بـ 117.9 

ين للدولر يف مطلع العام.

الو�سع الإقليمي

عزز �سندوق النقد الدويل توقعاته اليجابية با�ستمرار معدلت النمو العالية 

للناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف عام 2006، وبينما قدر النمو لدول ال�رشق 

الأو�سط جمتمعة بـ 5.8% يف عام 2006 مقابل 5.7% يف عام 2005، اظهر 

ان دولة الإمارات �سجلت اأعلى معدلت النمو، بواقع 11.5% يف عام 2006 

مقابل 5.8% يف عام 2005، بينما احتلت البحرين الرتتيب الثاين بواقع %7.1 

 2006 لعام  النمو  توقعات  اأما   .2005 %6.9 يف عام  2006 مقابل  يف عام 

فبلغت لُعمان 7.1%، وقطر 6.7%، والكويت 6.2%، والأردن 6%، وال�سعودية 

5.8%، وم�رش %5.6.

عزز ارتفاع اأ�سعار النفط وعائدات ال�سادرات النفطية وفوائ�س املوازنات العامة 

القت�ساديات  قطاعات  ت�سهده  الذي  القت�سادي  النتعا�س  ا�ستمرار  توقعات 

اخلليجية. وقد دّعم التو�سع النفاقي حمفزات النمو وبيئة ال�ستثمار، مثلما 

م �سيا�سة التنويع القت�سادي. من جهة اأخرى، �سهدت كافة دول املجل�س  دَعّ

غري  القطاعات  ومنوا  الأموال  روؤو�س  وتدفقات  ال�سيولة  يف  ملحوظا  ارتفاعا 

النفطية، ل�سيما القطاعات امل�رشفية واملالية وقطاعات النقل والت�سالت. 

اأما قطاع العقار فقد �سهد هو الآخر منوا مدعوما بنمو ال�سيولة والن�ساط 

القت�سادي، وتراجع اأ�سواق الأ�سهم ب�سكل غري م�سبوق.

من جهة اأخرى، �سهدت اأ�سواق املال العربية تباينا يف النمو يف عام 2006، حيث 

�سجل كال من موؤ�رش �سوق الدار البي�ساء وتون�س ولبنان منوا موجبا بلغ %52.2، 

الإ�سكندرية  و  القاهرة  �سوق  �سهد  بينما  التوايل،  على  و%0.05  و%39.3، 

انخفا�سا بن�سبة 4.5%، كما �سهد �سوق عّمان انخفا�سا بن�سبة %25.4.

�سهدت  فقد  التعاون  جمل�س  دول  يف  املال  وا�سواق  للبور�سات  بالن�سبة  اأما 

معظمها خ�سائر كبرية، اإذ ت�سدرت ال�سوق ال�سعودية اخل�سائر برتاجع موؤ�رشها 

باأكرث من %52.5، تلتها دبي %47.3، اأبوظبي %42.4، قطر %35.5، الكويت 

%12. اأما �سوق الأ�سهم البحرينية فقد متكنت من حتقيق ارتفاع طفيف بلغ 

0.99%، يف حني حققت ال�سوق العمانية اأعلى املكا�سب بت�سجيلها منوا بلغ 

.%14.5

الو�سع املحلي

ال�سيا�سية  الأ�سعدة  خمتلف  يف  الإ�سالحية  الربامج  �سل�سلة  بف�سل 

مرتبة  البحرين  تبواأت  والقانونية،  والت�رشيعية  والجتماعية  والقت�سادية 

الدويل  النقد  رفع �سندوق  القت�سادي، حيث  النمو  متقدمة عربيا من حيث 

تقديراته لأداء القت�ساد البحريني يف ظل تقدم خمتلف قطاعاته احليوية اإىل 

7.1%، ومتوقعا اأن ي�سجل احد اأ�رشع اقت�ساديات منطقة ال�رشق الأو�سط منوا 

يف عام 2006. وبينما قدر ان ي�سجل القطاع النفطي منوا بن�سبة 0.3%، قدر 

منو القطاع غري النفطي بحوايل %8.

الناجت  28% من  اأ�سبح ي�سكل  الذي  املالية  مع تطور مكانة قطاع اخلدمات 

املركزي  البحرين  م�رشف  قانون  اإ�سدار   2006 عام  �سهد  الإجمايل،  املحلي 
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التوايل. ا�ستحوذ البحرينيون على 42.3% من اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة 

يف عام 2006 مقابل 36.6% و21.1% للخليجيني واجلن�سيات الأخرى على 

التوايل.

 2006 عام  بنهاية  بحريني  دينار  مليار   7.9 لل�سوق  ال�سوقية  القيمة  بلغت 

مقارنة بـ 6.5 مليار دينار يف عام 2005، م�سجلة منوا بن�سبة 21.6%. وقد 

قطاعات  بني  ال�سوقية  القيمة  حيث  من  منو  اأعلى  ال�ستثمار  قطاع  حقق 

ال�سوق بارتفاعه من 2.7 مليار دينار بنهاية عام 2005 اإىل 3.6 مليار دينار بنهاية 

عام 2006، م�سجال منوا بن�سبة %34.8.

اإىل   2005 دينار يف عام  268.1 مليون  املتداولة من  الأ�سهم  ارتفعت قيمة 

522.9 مليون دينار يف عام 2006، م�سجلة منوا بن�سبة 95%. كما ارتفعت 

كمية الأ�سهم املتداولة مـن 458.3 مليون �سهم يف عام 2005 اإىل 727.6 

ال�سفقات فقد  اأما عدد   .%58.7 بن�سبة  اأي   ،2006 عام  �سهم يف  مليون 

بلغت 21,699 �سفقة، مقارنة بـ 22,463 �سفقة يف عام 2005، م�سجلة 

انخفا�سا بن�سبة %3.4.

ما  ا�ستحوذ على  الذي  ال�ستثمار  القيمة يف قطاع  التداول من حيث  تركز 

ن�سبته %52.2 من جملة قيم التداول. اأما من حيث الكمية فقد ا�ستحوذ 

الأ�سهم  عدد  جملة  من   51.1% ن�سبته  ما  على  التجارية  البنوك  قطاع 

مقابل  �رشكة   12 اأ�سعار  ارتفعت  الأ�سهم،  اأ�سعار  حركة  وب�سدد  املتداولة. 

اأ�سعارها  على  �رشكات   8 حافظت  حني  يف  �رشكة،   30 اأ�سعار  انخفا�س 

ال�سابقة.

�سوق  يف  بحرينية  �رشكات  ثالث  اإدراج   2006 عام  يف  البحرين  �سوق  �سهد 

الإدراجات الأولية، وهي م�رشف ال�سالم وبنك الإثمار وجمموعة الربكة امل�رشفية. 

اأما ال�سكوك وال�سندات ف�سهدت اإدراج اإ�سدار  �سكوك امل�ساركة و�سكوك 

التاأجري ال�سالمية احلكومية )ال�سدار الثاين ع�رش( بالإ�سافة اإىل �سندات �رشكة 

البحرين للت�سهيالت التجارية )الإ�سدار ال�ساد�س(. اأما ال�سناديق ال�ستثمارية 

فتمثلت يف اإدراج 14 �سندوقاً لي�سل عددهم اإىل 35 �سندوقاً.

وا�ستمرارا لنهج ربط بور�سة البحرين باتفاقيات تبادل الإدراج ومذكرات التفاهم 

مع عدد من البور�سات العربية واخلليجية، مت يف 31 يوليو 2006 التوقيع على 

مذكرة تفاهم م�سرتك بني �سوق البحرين لالأوراق املالية وبور�سة دبي العاملية 

لتعزيز ا�ستقطاب املزيد من ال�ستثمارات الدولية والإقليمية وتن�سيط حركة 

ال�ستثمار مبا يجعل  بيئة  التطور القت�سادي وتطوير  املال ودعم حركة  راأ�س 

ال�ستثمار فيها اأكرث جاذبية وربحية. 

وتهدف املذكرة توثيق وزيادة اآفاق التعاون بني ال�سوقني يف املجالت املتعلقة 

بتبادل اخلربات واملعلومات يف كل اأوجه التطور التي يقوم بها الطرفان، والعمل 

كال  غي  املتوفرة  ال�ستثمارية  والفر�س  الت�رشيعية  بالأطر  الوعي  زيادة  على 

ال�سوقني. كما تطرقت املذكرة اإىل �رشورة التبادل الدوري للمعلومات وت�سجيع 

الإدراج  تبادل  وت�سجيع  ال�سوقني،  بني  امل�سرتكة  التدريبية  الدورات  تنظيم 

والتعاون بني الو�سطاء فيهما.

م�سجال بذلك اإ�سافة ل�سمعة اململكة  ليحل حمل “موؤ�س�سة نقد البحرين” 

ال�سالحية  املركزي  امل�رشف  القانون  مينح  متقدما.  ماليا  مركزا  باعتبارها 

يعزز  مبا  الرقابي  دوره  وتعزيز  اخت�سا�سه  جمال  يف  اللوائح  لإ�سدار  واملرونة 

�سمعة البحرين الرقابية والإ�رشافية. ومن التغريات التي جاء بها القانون اإلغاء 

م�سطلح الأوف�سور، حيث اأ�سبحت املوؤ�س�سات املالية تعطى الرتاخي�س بناء 

على حجمها ون�ساطها.

اأمريكا حيز التنفيذ يف  كما �سهد عام 2006 دخول اتفاق التجارة احلرة مع 

اأغ�سط�س 2006، والتي تعترب خطوة على طريق اإن�ساء منطقة جتارية حرة يف 

ال�رشق الأو�سط ي�ستهدف بلوغها يف عام 2013. وقد �سجل امليزان التجاري 

بن�سبة  اململكة لأمريكا منوا  البحرين، حيث �سجلت �سادرات  تطورا ل�سالح 

90% يف ال�سهور الت�سعة من عام 2006 مقابل منو ال�سادرات الأمريكية اإىل 

البحرين بن�سبة تراوحت بني 30% و40%. ومن جهة اأخرى، �سهد عام 2006 

و�سع  ا�ستهدف  الذي  البحرين  الهيكلي ململكة  ال�سرتاتيجي  املخطط  اجناز 

روؤية حول احتياجات امل�رشوعات التنموية لالأرا�سي.

ت�سافرت عدة عوامل يف تنامي قدرة البحرين على جذب ال�ستثمارات، وتاأتي يف 

مقدمتها تر�سخ مكانتها باعتبارها مركزا اإقليميا ل�ستقطاب ال�ستثمارات، 

ومركزا ماليا عامليا. ي�ساف اإىل ذلك ما حققته البحرين من مراكز متقدمة يف 

موؤ�رشات ال�سفافية واحلرية القت�سادية. وقد تعززت خالل عام 2006 مقومات 

منو اقت�ساد مملكة البحرين الذي تدعم بتطورات اأ�سعار النفط وجناح �سيا�سة 

تنويع م�سادر الدخل ومنو القطاعات غري النفطية وتطوير البيئة ال�ستثمارية، 

الذي  الأمر  اإقليميا،  وجتاريا  ماليا  مركزا  باعتبارها  البحرين  �سمعة  وتر�سيخ 

اثر اإيجابا على تقييم الت�سنيف الئتماين والتقارير الدولية حول التناف�سية 

القت�سادية وحرية النظم القت�سادية وجذب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.

العقار  قطاع  يف  ال�ستثمارات  تنامي   2006 عام  �سهد  اأخرى،  جهة  من 

ب�سفة  العقارية  ال�ستثمارات  �سهدت  وقد  والتجارة،  وال�سناعة  وال�سياحية 

مع  النتعا�س  من  ومزيد  الأموال  روؤو�س  تدفقات  ملحوظة يف  خا�سة طفرة 

دخول ا�ستثمارات كربى ل�رشاء املزيد من الأرا�سي واإن�ساء املزيد من امل�رشوعات 

يف  لال�ستثمار  مهما  خيارا  البحرين  جعل  يف  اأ�سهم  الذي  الأمر  العمالقة، 

املنطقة، وقد دعم ذلك تفاعل وفرة ال�سيولة املالية مع الت�سهيالت والقوانني 

والأنظمة املرنة، وتزايد ثقة امل�ستثمرين يف قطاع العقار يف ظل ما �سهدته 

اأ�سواق الأ�سهم من حتولت يف عام 2006. وقد اأ�سهمت امل�رشوعات ال�سياحية 

الكربى يف جذب املزيد من م�ستك�سفي الفر�س ال�ستثمارية يف ظل الرتويج 

ال�ستثماري  بالأفق  امتد  الذي  الأمر  لال�ستثمارات،  متميز  كموقع  للبحرين 

ل�ستقطاب  نقطة  باعتبارها  البحرين  مكانة  تر�سخ  مع  اأرحب  ملجالت 

امل�رشوعات يف املنطقة.

�سـجل موؤ�سـر البحرين العام يف عام 2006 منوا قارب 1%، وقد �سجل قطاع 

البنوك منوا بن�سبة 16.9%، بينما انخف�ست جميع القطاعات الأخرى، حيث 

الفنادق   ،%8.2 ل�ستثمار  وقطاع   ،%10.3 بن�سبة  التاأمني  قطاع  انخف�س 

2.9%، ال�سناعة 2.5%، اخلدمات %2.

الأخرى  واجلن�سيات  واخلليجيني  البحرينيني  امل�ستثمرين  تداولت  قيمة  ازدادت 

 2005 بعام  مقارنة   2006 عام  يف  و%357.5  و%65.1،   ،%72.7 بن�سبة 

على  دينار  مليون  و220.7  دينار  مليون  و382.4  دينار  مليون   442.6 لتبلغ 
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اإجنازات ال�سوق لعام 2006

اإدراج �سندوق مكا�سب النمور العربية بقيمة 13.11 مليون دولر اأمريكي. يناير   17

اإدراج �سكوك التاأجري الإ�سالمية احلكومية )الإ�سدار الثاين ع�رش( بقيمة 230 مليون دولر اأمريكي. يناير   22

اإعادة ت�سكيل اللجنة التنفيذية وجلنة التدقيق مبجل�س اإدارة ال�سوق. اأبريل   3

اإدراج م�رشف ال�سالم براأ�س مال قدره 120 مليون دينار بحريني. اأبريل   18

تعديل عمولت الدللني ب�سوق البحرين لالأوراق املالية.  اأبريل   25

تد�سني �سوق الكتتابات الأولية املخ�س�س لتداول اأ�سهم الكتتابات بال�سوق. اأبريل   26

اإدراج بنك الإثمار براأ�س مال قدره 360 مليون دولر اأمريكي. مايو   24

اإدراج �سندوق مكا�سب بقيمة 1.47 مليون دولر اأمريكي. يونيو   14

اإدراج �سكوك امل�ساركة ال�سادرة عن �رشكة دار  يونيو   27

�سكوك لال�ستثمار بقيمة 100 مليون دولر اأمريكي.    

اإدراج 12 �سندوقاً اإ�ستثمارياً �سادرة من ِقبل )جلوبل(. يوليو   17

اإدراج �سندات ل�رشكة البحرين للت�سهيالت يوليو   19

   التجارية )الإ�سدار ال�ساد�س( بقيمة 10 ماليني دينار بحريني.

التوقيع على مذكرة تفاهم م�سرتك بني ال�سوق وبور�سة دبي العاملية. يوليو   30

اإدراج جمموعة الربكة امل�رشفية براأ�س مال قدره 630 مليون دولر اأمريكي. اأغ�سط�س   28

تد�سني القناة الإلكرتونية بني ال�سوق وبور�سة دبي العاملية لت�سهيل التداول املزدوج. اأغ�سط�س   31

قيد ال�رشكة الهندية اخلليجية كو�سيط لالأوراق املالية يف ال�سوق. نوفمرب   4

اإقرار خدمة التداول عن بعد لكافة �رشكات الو�ساطة العاملة يف ال�سوق. نوفمرب   23
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بيانات اأ�سا�سية لعامي 2006 - 2005

مقارنة موؤ�رشات التداول

التغري % التغري   2005  2006    

21.64   1,416,603,358  6,546,539,130  7,963,142,488 اإجمايل القيمة ال�سوقية )دينار( 

 95.05   254,823,316  268,085,064  522,908,380 قيمة الأ�سهم )دينار( 

58.76   269,320,514  458,314,282  727,634,796 كمية الأ�سهم  

)3.40(  )764.00(  22,463  21,699 عدد ال�سفقات 

)1.20(  )3.00(  249  246 جمموع اأيام التداول 

97.43   1,048,997  1,076,647  2,125,644 املتو�سط اليومي لقيمة ال�سهم 

 60.70   1,117,245  1,840,620  2,957,865 املتو�سط اليومي لكمية ال�سهم 

)2.22(  )2.01(  90  88 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات 

التغري )%( التغري )نقطة(   2005  2006 موؤ�رش البحرين العام 

 0.99   21.78  2,195.80  2,217.58 نهاية الفرتة 

)1.22(  )28.92(  2,375.90  2,346.98 العلى  

  12.25   217.97  1,778.71  1,996.68 الدنى  

موؤ�رش داوجونز البحرين    

 2.54   4.67  183.75  188.42 نهاية الفرتة 

)1.53(  )3.05(  199.86  196.81 العلى  

 13.37   19.97  149.42  169.39 الدنى  

موؤ�رشا�سترياد    

 0.89   20.28  2,277.06  2,297.34 نهاية الفرتة 

)2.31(  )57.61(  2,495.53  2,437.92 العلى  

 10.46   196.33  1,876.51  2,072.84 الدنى  

اأداء موؤ�رشات ال�سوق

تطور موؤ�رش البحرين العام خلل عام 2006 ) نقطة (

   
 2005  2006 عدد ال�رشكات املدرجة 

 38  41 م�ساهمة عامة 

 2  2 مقفلة 

 7  7 غري بحرينية 

 47  50 املجموع 
2005  2006 ال�سهم املمتازة 

  2  2
 2005  2006 عدد ال�سندات 

وال�سكوك املدرجة

 8  8 ال�سندات    

 9  11 ال�سكوك 

عدد ال�سناديق    
  28  35  

التغري )%(  2005  2006 املوؤ�رشات القطاعية 

موؤ�رش البحرين العام    

  16.91 البنوك التجارية  2,925.77   2,502.57  

 )8.19( ال�ستثمار  1,848.22   2,013.11  

 )10.34( التامني  1,883.96   2,101.29  

 )2.02( اخلدمات  1,957.76   1,998.06  

 )2.45( ال�سناعة  1,456.41   1,493.06  

)2.88( الفنادق وال�سياحة  2,017.75   2,077.55  
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اجمايل قيمة ال�سهم املتداولة 

اجمايل كمية ال�سهم املتداولة  

 

اجمايل عدد ال�سفقات

حركة تداول ال�سهم لعامي 2006-2005

التغري )%(  2005  2006 القيمة ) الف دينار بحريني ( 

يناير  25,601   11,211   128.35
فرباير  26,246   18,712   40.27 

مار�س   21,855   22,394   )2.41(

ابريل  14,221   24,262   )41.39(

مايو  106,058   24,552   331.97  
يونيو  22,085   17,677   24.93

يوليو  11,081   21,106   )47.50(
اغ�سط�س  161,951   11,178   1,348.83

�سبتمرب  45,312   13,334   239.82

اكتوبر  30,571   47,241   )35.29( 

نوفمرب  42,932   45,747   )6.15(

دي�سمرب  14,996   10,672   40.51 

ال�سوق  522,908   268,085   95.05

    
التغري )%(  2005  2006 الكمية ) الف  �سهم( 

يناير  41,622   19,649   111.82 
فرباير  28,697   29,124   )1.47(

مار�س   42,300   39,189   7.94 

ابريل  20,627   30,429   )32.21(

مايو  156,289   27,627   465.70 
يونيو  42,610   28,814   47.88 
يوليو  19,641   48,241   )59.29(

اغ�سط�س  156,237   23,211   573.11 

�سبتمرب  67,669   23,300   190.43 

اكتوبر  38,441   88,363   )56.50(

نوفمرب  92,455   75,698   22.14 

دي�سمرب  21,048   24,669   )14.68(

ال�سوق  727,635   458,314   58.76 

التغري )%(  2005  2006 عدد ال�سفقات 

يناير  1,963   1,553   26.40 
فرباير  2,040   2,259   )9.69(

مار�س   2,021   2,711   )25.45(

ابريل  1,792   2,067   )13.30(

مايو  1,776   2,188   )18.83(
يونيو  2,235   1,408   58.74 
يوليو  1,529   1,149   33.07 
اغ�سط�س  1,800   1,456   23.63 

�سبتمرب  2,074   1,709   21.36 

اكتوبر  1,523   2,054   )25.85(

نوفمرب  1,667   2,068   )19.39(

دي�سمرب  1,279   1,841   )30.53(

ال�سوق  21,699   22,463   )3.40(
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بيانات اأ�سا�سية لعامي 2006 - 2005

مقارنة موؤ�رشات التداول

التغري % التغري   2005  2006    

21.64   1,416,603,358  6,546,539,130  7,963,142,488 اإجمايل القيمة ال�سوقية )دينار( 

 95.05   254,823,316  268,085,064  522,908,380 قيمة الأ�سهم )دينار( 

58.76   269,320,514  458,314,282  727,634,796 كمية الأ�سهم  

)3.40(  )764.00(  22,463  21,699 عدد ال�سفقات 

)1.20(  )3.00(  249  246 جمموع اأيام التداول 

97.43   1,048,997  1,076,647  2,125,644 املتو�سط اليومي لقيمة ال�سهم 

 60.70   1,117,245  1,840,620  2,957,865 املتو�سط اليومي لكمية ال�سهم 

)2.22(  )2.01(  90  88 املتو�سط اليومي لعدد ال�سفقات 

التغري )%( التغري )نقطة(   2005  2006 موؤ�رش البحرين العام 

 0.99   21.78  2,195.80  2,217.58 نهاية الفرتة 

)1.22(  )28.92(  2,375.90  2,346.98 العلى  

  12.25   217.97  1,778.71  1,996.68 الدنى  

موؤ�رش داوجونز البحرين    

 2.54   4.67  183.75  188.42 نهاية الفرتة 

)1.53(  )3.05(  199.86  196.81 العلى  

 13.37   19.97  149.42  169.39 الدنى  

موؤ�رشا�سترياد    

 0.89   20.28  2,277.06  2,297.34 نهاية الفرتة 

)2.31(  )57.61(  2,495.53  2,437.92 العلى  

 10.46   196.33  1,876.51  2,072.84 الدنى  

اأداء موؤ�رشات ال�سوق

تطور موؤ�رش البحرين العام خلل عام 2006 ) نقطة (

   
 2005  2006 عدد ال�رشكات املدرجة 

 38  41 م�ساهمة عامة 

 2  2 مقفلة 

 7  7 غري بحرينية 

 47  50 املجموع 
2005  2006 ال�سهم املمتازة 

  2  2
 2005  2006 عدد ال�سندات 

وال�سكوك املدرجة

 8  8 ال�سندات    

 9  11 ال�سكوك 

عدد ال�سناديق    
  28  35  

التغري )%(  2005  2006 املوؤ�رشات القطاعية 

موؤ�رش البحرين العام    

  16.91 البنوك التجارية  2,925.77   2,502.57  

 )8.19( ال�ستثمار  1,848.22   2,013.11  

 )10.34( التامني  1,883.96   2,101.29  

 )2.02( اخلدمات  1,957.76   1,998.06  

 )2.45( ال�سناعة  1,456.41   1,493.06  

)2.88( الفنادق وال�سياحة  2,017.75   2,077.55  
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اجمايل قيمة ال�سهم املتداولة 

اجمايل كمية ال�سهم املتداولة  

 

اجمايل عدد ال�سفقات

حركة تداول ال�سهم لعامي 2006-2005

التغري )%(  2005  2006 القيمة ) الف دينار بحريني ( 

يناير  25,601   11,211   128.35
فرباير  26,246   18,712   40.27 

مار�س   21,855   22,394   )2.41(

ابريل  14,221   24,262   )41.39(

مايو  106,058   24,552   331.97  
يونيو  22,085   17,677   24.93

يوليو  11,081   21,106   )47.50(
اغ�سط�س  161,951   11,178   1,348.83

�سبتمرب  45,312   13,334   239.82

اكتوبر  30,571   47,241   )35.29( 

نوفمرب  42,932   45,747   )6.15(

دي�سمرب  14,996   10,672   40.51 

ال�سوق  522,908   268,085   95.05

    
التغري )%(  2005  2006 الكمية ) الف  �سهم( 

يناير  41,622   19,649   111.82 
فرباير  28,697   29,124   )1.47(

مار�س   42,300   39,189   7.94 

ابريل  20,627   30,429   )32.21(

مايو  156,289   27,627   465.70 
يونيو  42,610   28,814   47.88 
يوليو  19,641   48,241   )59.29(
اغ�سط�س  156,237   23,211   573.11 

�سبتمرب  67,669   23,300   190.43 

اكتوبر  38,441   88,363   )56.50(

نوفمرب  92,455   75,698   22.14 

دي�سمرب  21,048   24,669   )14.68(

ال�سوق  727,635   458,314   58.76 

التغري )%(  2005  2006 عدد ال�سفقات 

يناير  1,963   1,553   26.40 
فرباير  2,040   2,259   )9.69(

مار�س   2,021   2,711   )25.45(

ابريل  1,792   2,067   )13.30(

مايو  1,776   2,188   )18.83(
يونيو  2,235   1,408   58.74 
يوليو  1,529   1,149   33.07 
اغ�سط�س  1,800   1,456   23.63 

�سبتمرب  2,074   1,709   21.36 

اكتوبر  1,523   2,054   )25.85(

نوفمرب  1,667   2,068   )19.39(

دي�سمرب  1,279   1,841   )30.53(

ال�سوق  21,699   22,463   )3.40(
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بيانات اأ�سا�سية لعامي 2006 - 2005

التغري %  2005  2006 القيمة ال�سوقية  )مليون دينار بحريني ( 

البنوك التجارية  2,591.8   2,080.1   24.6 

ال�ستثمار  3,680.4   2,729.4   34.8 

التامني  167.5   185.5   )9.7(

اخلدمات  1,398.4   1,422.9   )1.7(

ال�سناعة  16.8   17.3   )2.4(

الفنادق وال�سياحة  108.1   111.4   )2.9(

ال�سوق  7,963.1   6,546.5   21.6 
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منو القيمة ال�سوقية يف عام 2006 وفقا للقطاع )%(

التوزيع الن�سبي للقيمة ال�سوقية

 وفقا للقطاع يف عامي 2006 - 2005
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بيانات اأ�سا�سية لعامي 2006 - 2005

التغري %  2005  2006 القيمة ال�سوقية  )مليون دينار بحريني ( 

البنوك التجارية  2,591.8   2,080.1   24.6 

ال�ستثمار  3,680.4   2,729.4   34.8 

التامني  167.5   185.5   )9.7(

اخلدمات  1,398.4   1,422.9   )1.7(

ال�سناعة  16.8   17.3   )2.4(

الفنادق وال�سياحة  108.1   111.4   )2.9(

ال�سوق  7,963.1   6,546.5   21.6 
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منو القيمة ال�سوقية يف عام 2006 وفقا للقطاع )%(

التوزيع الن�سبي للقيمة ال�سوقية

 وفقا للقطاع يف عامي 2006 - 2005
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قيمة التدوال وفقا للجن�سية - )دينار بحريني(

ن�سبة كمية التداول وفقا للجن�سية )بيع و �رشاء( - 2005 ن�سبة كمية التداول وفقا للجن�سية )بيع و �رشاء( - 2006
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ال�رشكات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق :

الأوراق والأدوات املالية املتداولة

قطاع البنوك التجارية

البنك الهلي املتحد  

م�رشف ال�سالم

بنك البحرين الإ�سالمي

بنك البحرين والكويت

بنك البحرين الوطني

البنك البحريني ال�سعودي

قطاع ال�ستثمار

جمموعة الربكة امل�رشفية

�رشكة اخلليج للتعمري

املوؤ�س�سة العربية امل�رشفية 

�رشكة البحرين للت�سهيالت التجارية

بنك البحرين و ال�رشق الأو�سط

م�رشف البحرين ال�سامل  

�رشكة ا�سترياد  ال�ستثمارية

بيت التمويل اخلليجي 

املجموعة اخلليجية للمال

 انف�ستكورب  

بنك اثمار

بنك طيب 

بنك اخلليج املتحد

ال�رشكة اخلليجية املتحدة للت�سنيع

قطاع التاأمني

�رشكة التاأمني الأهلية

املجموعة العربية للتاأمني 

ال�رشكة العربية الدولية للتاأمني

ال�رشكة البحرينية الكويتية للتاأمني

�رشكة البحرين الوطنية القاب�سة 

�رشكة التكافل الدولية

قطاع اخلدمات

�رشكة البحرين لت�سليح ال�سفن والهند�سة

�رشكة البحرين ملواقف ال�سيارات

�رشكة البحرين لل�سينما

�رشكة جممع البحرين لالأ�سواق احلرة

�رشكة البحرين للمالحة و التجارة الدولية

�رشكة البحرين لالت�سالت )بتلكو(

ال�رشكة العامة للتجارة و�سناعة الأغذية

�رشكة نا�س 

قطاع ال�سناعة

�رشكة البحرين ملطاحن الدقيق

�رشكة دملون للدواجن

قطاع الفنادق وال�سياحة

ال�رشكة البحرينية للرتفيه العائلي

�رشكة فنادق البحرين

�رشكة البحرين لل�سياحة

�رشكة بنادر للفنادق

�رشكة الفنادق الوطنية

 

ال�رشكات املقفلة

�رشكة الأوراق املالية و ال�ستثمار

ال�رشكة املتحدة ل�سناعة الورق

ال�رشكات غري البحرينية

بنك م�سقط

بيت ال�ستثمار العاملي

املجموعة الدولية لال�ستثمار

ات�سالت قطر 

ال�رشكة ال�سودانية لالت�سالت 

امل�ستثمر الدويل

ال�رشكة املتحدة للتمويل 
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ال�سندات وال�سكوك املدرجة ال�سناديق ال�ستثمارية املدرجة

الأوراق والأدوات املالية املتداولة

�سندوق ح�س�س ال�ستثمار- البنك ال�سالمي للتنمية )ا�سالمي( $

�سندوق �سيكو لالوراق املالية املختارة )د.ب(

�سندوق اأ�سهم اخلليج

مان اهلي امل�سمون 360 $

مان اهلي بريزما امل�سمون $

مان اهلي امل�سمون 220بال�س $

�سندوق  طيب افر�ست $

�سندوق طيب امل�ستك�سف المريكي $

�سندوق طيب بايوميد $

�سندوق طيب الهالل العاملي )ا�سالمي( $

�سندوق طيب للعوائد $

بي ان بي باريبا كرفان )ا�سالمي( 

�سندوق الوىل  لالأ�سهم العربية2000 )$( )ال�سالمي(  *

�سندوق تر�ست لال�ستثمار يف دول اخلليج ذات را�س املال امل�سمون )د .ب(

�سندوق تر�ست لال�ستثمار يف دول اخلليج ذات را�س املال امل�سمون مع حد ادين 

للعائد )د.ب(

�سندوق تر�ست لال�ستثمار اخلليجي ذات را�س املال امل�سمون )د.ب( 

�سندوق مكا�سب لالأ�سهم الإماراتية

�سندوق ا�ستثمار مكا�سب قطر

�سندوق مكا�سب لفر�س ال�ستثمار الإماراتية

�سندوق مكا�سب للنمور العربية

�سندوق دخل مكا�سب 

�سندوق التوفيق لالإت�سالت العربية

�سندوق التوفيق للالأ�سهم اخلليجية

�سندوق جلوبل القنا�س

�سندوق جلوبل لل�رشكات اخلليجية الرائدة

�سندوق جلوبل ذو ال�سمان املتزايد

�سندوق القمة

�سندوق جلوبل لل�سوق النقدي بالدولر الأمريكي

�سندوق دملون

�سندوق جلوبل ملوؤ�رش الأ�سهم الأمريكية

�سندوق اخلليج العقاري

�سندوق جلوبل ملوؤ�رش الأ�سهم الأوروبية

�سندوق جلوبل لل�رشكات املتعرثة

�سندوق جلوبل الإ�سالمي لل�سوق النقدي بالدولر الأمريكي

�سندوق جلوبل للريع املتزايد

�سكوك التاأجري الأ�سالمية )ال�سدار الثالث( 

�سكوك التاأجري الأ�سالمية احلكومية )ال�سدار ال�ساد�س( - 2008

�سندات األومنيوم البحرين  - 2013

�سكوك التاأجري ال�سالمية احلكومية - )الإ�سدار ال�سابع( 2008

�سندات قابلة للتحويل لل�رشكة املتحدة للتمويل )�س.م.ع.ع(  - 2008

 ال�سكوك املاليزية الدولية - 2007

�سندات بنك اخلليج املتحد 2006/2008   متحرك

جمموعــة الـ�سـنــاعــات الـوطــنــيــة

�سندات مملكة البحرين 2008

ال�سكوك الدولية - 2009

�سكوك الإيجاره بالدينار البحريني  �سادر من موؤ�س�سة نقد البحرين

اإعمار - �سكوك الإيجارة املتحركة العوائد  -  2009

�سكوك التاأجري الأ�سالمية احلكومية )ال�سداراحلادي ع�رش( - 2010

�سكوك التاأجري الأ�سالمية ال�سادرة من ال�رشكة التجارية العقارية لل�سكوك - 2010

�سندات �رشكة البحرين للت�سهيالت التجارية  ال�سدار اخلام�س - 2010 

�سندات �رشكة ا�سترياد ال�ستثمارية  - 2010

�سكوك التاأجري الأ�سالمية احلكومية )ال�سدارالثاين ع�رش( - 2011

�سكوك امل�ساركة ال�سادرة عن �رشكة دار �سكوك لال�ستثمار - 2010

�سندات �رشكة البحرين للت�سهيالت التجارية - الإ�سدار ال�ساد�س - 2011
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الو�سطاء املرخ�سون

مكاتب الو�ساطة

عبدالله جعفر زين العابدين

نا�رش عبا�س خ�رشو

يو�سف ح�سن العجاجي

اأع�ساء ال�سوق

�رشكات الو�ساطة

�رشكة املوؤ�س�سة العربية امل�رشفية لالأوراق املالية  

�رشكة طيب لالأوراق املالية  

�رشكة الأوراق املالية وال�ستثمار  

�رشكة غلف اإنف�ست لالأوراق املالية  

ال�رشكة اخلليجية الهندية  

بنك اخلليج املتحد لالوراق املالية  

البنك الأهلي املتحد  

بيت ال�ستثمار العاملي  

بنك البحرين والكويت  

ال�رشكة الهندية اخلليجية املالية 
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ر�ســـوم التـ�سـجـيـل وال�سـتـراك ال�سـنـوي

ال�رشكات امل�ساهمة العامة

ر�سم الت�سجيل*:

 5,000 اأدنى  15,000 دينـار وبحد  اأق�سى  املال املدفوع بحد  راأ�س  0.1% من 
دينــــار. 

ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي**

1. 0.1% على اأول 10 مليون دينار فاأقل من راأ�س مال ال�رشكة املدفوع 
و بحد اأدنى 3,000  دينار بحريني. 

50 مليون  10 مليون لغاية  تزيد على  التي  املبالغ  2. 0.05% على 
دينار. 

3. %0.025  على املبالغ التي تزيد على 50 مليون دينار و بحد اأق�سى 20,000 

دينار.

ر�سم الت�سوية والتقا�ش:

1. %0.0125 من راأ�س املال املدفوع لأول 15 مليون دينار بحريني وبحد اأدنى 

1,000 دينار بحريني.

2. %0.00625 من راأ�س املال املدفوع للمبالغ التي تزيد عن  15 مليون دينار 

دينار   4,000 املركزي  الإيداع  لر�سوم  الأق�سى   احلد  يكون  اأن  على  بحريني.  

بحريني.

ال�رشكات امل�ساهمة غري البحرينية

ر�سم الت�سجيل*:

1. %0.1 من راأ�س املال املدفوع بحد اأق�سى 15,000 دينـار وبحد اأدنى 5,000 

دينــــار. 

ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي**

1. %50 من ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي لل�رشكات امل�ساهمة العامة البحرينية.

ال�رشكات املقفلة املحلية

ر�سم الت�سجيل*:

000 1دينار بحريني.

ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي

1. %0.025على اأول  5 مليون دينار فاأقل من راأ�س مال ال�رشكة املدفوع و بحد 

اأدنى   1,000دينار بحريني. 

2.%0.025-  على املبالغ التي تزيد على 5 مليون دينار و بحد اأق�سى  5,000 

دينار.

ال�سناديق ال�ستثمارية:

ر�سم الت�سجيل*:   300 دينار.

ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي :  250 دينار.

ال�سندات وال�سكوك

احلكومية:

ر�سم الت�سجيل*: 1500 دينار

ر�سم الإ�سرتاك**: 2000 دينار

اخلا�سة/غري البحرينية:

الت�سجيل*: %0.05 على قيمة الإ�سدار بحد اأدنى 2000 دينار وحد اأق�سى 

5000 دينار

ر�سم الإ�سرتاك**: 2000 دينار

الورنت�ش )عملت(

ر�سم الت�سجيل*:   300 دينار.

ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي :  ل يوجد. 

مكاتب التحويل

ر�سم الع�سوية*:   500 دينار.

ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي:   1000 دينار.

الدللني الأفراد 

ر�سم الع�سوية*:   500 دينار.

ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي:   250 دينار.

�رشكات الو�ساطة

ر�سم الع�سوية*:   1000 دينار.

ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي:   500  دينار.

خدمة احلافظ الأمني

ر�سم الع�سوية*:   1000 دينار.

ر�سم ال�سرتاك ال�سنوي:   500  دينار.

 جميع املبالغ اأعاله بالدينار البحريني.

* ر�سوم الت�سجيل تدفع مرة واحدة. 

** بالن�سبة لل�رشكات فقط فاإنه يوؤخذ يف العتبار بان الفرتة املالية املتبقية من 

ال�سنة املالية التي يتم فيها ت�سجيل ال�رشكة يتم على اأ�سا�س ربع �سنوي.
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البيانات املالية لل�سنة املنتهية
31 دي�سمرب 2006

26

27

28

29

30

تقرير مدققي احل�سابات اإىل جمل�س الإدارة

امليزانية العمومية

بيان الدخل

بيان التدفقات النقدية

الإي�ساحات

املحــتويات
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امليزانية العموميةتقرير مدققي احل�سابات

كما يف 31 دي�سمرب 2006 بالدينار البحريني 

ر�سيد حممد املعراج

رئي�س جمل�س الإدارة

فوؤاد عبدالرحمن را�سد

مدير ال�سوق

اعتمدت البيانات املالية التي حتتوي على ال�سفحات من 27 اإىل 35 من قبل جمل�س الإدارة يف 9اإبريل 2007.   KPMG

�سوق البحرين لالأوراق املالية 

مملكة البحرين  املنامة – 

   

تقرير حول البيانات املالية  

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة ل�سوق البحرين لالأوراق املالية )“ال�سوق”( والتي تتكون من امليزانية العمومية كما يف 31 دي�سمرب 

2006 وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية  لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ  بالإ�سافة اإىل ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

والي�ساحات الأخرى.

م�سئولية اأع�ساء  جمل�ش الإدارة عن البيانات املالية   

اإن اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سئولون عن اإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سكل عادل وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. اإن 

هذه امل�سئولية تت�سمن ت�سميم وتنفيذ واإتباع اأنظمة رقابة داخلية معنية باإعداد وعر�س البيانات املالية ب�سورة عادلة وخالية من 

اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواء كانت ناجتة عن اختال�سات اأو اأخطاء، وكذلك اختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية منا�سبة و 

اإجراء تقديرات حما�سبية معقولة  يف ظل الأو�ساع القائمة.

م�سئولية املدققني

ملا قمنا به من اأعمال التدقيق. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق  اإبداء الراأي يف هذه البيانات املالية وفقاً  اإن م�سئوليتنا هي 

الدولية التي تتطلب منا اللتزام باأخالقيات املهنة ذات العالقة، وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق بهدف احل�سول على تاأكيدات 

معقولة من خلو البيانات املالية من اأي معلومات جوهرية خاطئة.

 

ي�سمل التدقيق القيام باإجراءات معينة للح�سول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة يف البيانات املالية. تعتمد 

اإجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا، مبا فيها تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة يف البيانات املالية، �سواء كانت ناجتة 

عن اختال�سات اأو اأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف العتبار اأنظمة الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�س البيانات 

املالية ب�سورة عادلة و التي متكننا من ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل الأو�ساع القائمة، ولي�س بغر�س اإبداء راأي يف مدى 

فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية لل�سوق. كما ي�سمل التدقيق اأي�ساً تقييم مدى مالئمة املبادئ املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية 

التقديرات املحا�سبية التي جتريها الإدارة بالإ�سافة اإىل تقييم عام لعر�س البيانات املالية.

اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين اأ�سا�س �سليم للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

تقرير مدققي احل�سابات اإىل ح�رشات ال�سادة اأع�ساء جمل�س الإدارة املحرتمني )يتبع(

الراأي 

براأينا اأن البيانات املالية تظهر ب�سـورة عادلة،  يف كل اجلوانب اجلوهـرية، املـركز املايل لل�سوق  كما يف 31 دي�سمرب 2006 واأدائه املايل 

وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

   

تقرير حول الأمور القانونية و التنظيمية الأخرى 

بالإ�سافة اإىل ذلك، براأينا، اأن ال�سوق مي�سك �سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها. وانه مل يرد اإىل علمنا  وقوع 

والنظام  التاأ�سي�س  اأو لأحكام عقد   2006 املالية ل�سنة  واملوؤ�س�سات  املركزي  البحرين  ال�سنة لقانون م�رشف  اأية  خمالفات خالل 

الأ�سا�سي لل�سوق، ميكن اأن يكون لها اثر جوهري على اأعمال ال�سوق اأو مركزه املايل. ولقد ح�سلنا من الإدارة على جميع الإي�ساحات 

واملعلومات التي طلبناها لأغرا�س التدقيق.

مملكة البحرين  املنامة – 

1 مار�س 2007

2005   2006   الي�ساحات 

    

املوجودات املتداولة    

89,201   34,443 نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك  

657,672   1,252,019 ودائع ثابتة ق�سرية الأجل  

76,467   64,007  3 ذمم مدينة 

8,974   11,672  4 اأر�سدة مدينة اأخرى 

832,314   1,362,141 جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة    

267,706   267,706  5 اأوراق مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 

 319,755   288,488  6 الأثاث واملعدات 

587,461   556,194 جمموع املوجودات غري املتداولة  

1,419,775   1,918,335 جمموع املوجودات  

املطلوبات املتداولة    

115,487   97,843  9 ذمم دائنة 

22,396   23,346 م�رشوفات م�ستحقة واأر�سدة دائنة اأخرى  

30,914   32,706  7 خم�س�سات حقوق املوظفني 

  168,797   153,895 جمموع املطلوبات  

1,250,978   1,764,440 املال املتجمع )�سفحة 4(  

1,419,775   1,918,335 جمموع املطلوبات واملال املتجمع  
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امليزانية العموميةتقرير مدققي احل�سابات

كما يف 31 دي�سمرب 2006 بالدينار البحريني 

ر�سيد حممد املعراج

رئي�س جمل�س الإدارة

فوؤاد عبدالرحمن را�سد

مدير ال�سوق

اعتمدت البيانات املالية التي حتتوي على ال�سفحات من 27 اإىل 35 من قبل جمل�س الإدارة يف 9اإبريل 2007.   KPMG

�سوق البحرين لالأوراق املالية 

مملكة البحرين  املنامة – 

   

تقرير حول البيانات املالية  

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة ل�سوق البحرين لالأوراق املالية )“ال�سوق”( والتي تتكون من امليزانية العمومية كما يف 31 دي�سمرب 

2006 وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية  لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ  بالإ�سافة اإىل ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

والي�ساحات الأخرى.

م�سئولية اأع�ساء  جمل�ش الإدارة عن البيانات املالية   

اإن اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سئولون عن اإعداد البيانات املالية وعر�سها ب�سكل عادل وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. اإن 

هذه امل�سئولية تت�سمن ت�سميم وتنفيذ واإتباع اأنظمة رقابة داخلية معنية باإعداد وعر�س البيانات املالية ب�سورة عادلة وخالية من 

اأية معلومات جوهرية خاطئة، �سواء كانت ناجتة عن اختال�سات اأو اأخطاء، وكذلك اختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية منا�سبة و 

اإجراء تقديرات حما�سبية معقولة  يف ظل الأو�ساع القائمة.

م�سئولية املدققني

ملا قمنا به من اأعمال التدقيق. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايري التدقيق  اإبداء الراأي يف هذه البيانات املالية وفقاً  اإن م�سئوليتنا هي 

الدولية التي تتطلب منا اللتزام باأخالقيات املهنة ذات العالقة، وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق بهدف احل�سول على تاأكيدات 

معقولة من خلو البيانات املالية من اأي معلومات جوهرية خاطئة.

 

ي�سمل التدقيق القيام باإجراءات معينة للح�سول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ والإي�ساحات الواردة يف البيانات املالية. تعتمد 

اإجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا، مبا فيها تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة يف البيانات املالية، �سواء كانت ناجتة 

عن اختال�سات اأو اأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف العتبار اأنظمة الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�س البيانات 

املالية ب�سورة عادلة و التي متكننا من ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل الأو�ساع القائمة، ولي�س بغر�س اإبداء راأي يف مدى 

فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية لل�سوق. كما ي�سمل التدقيق اأي�ساً تقييم مدى مالئمة املبادئ املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية 

التقديرات املحا�سبية التي جتريها الإدارة بالإ�سافة اإىل تقييم عام لعر�س البيانات املالية.

اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين اأ�سا�س �سليم للراأي الذي تو�سلنا اإليه.

تقرير مدققي احل�سابات اإىل ح�رشات ال�سادة اأع�ساء جمل�س الإدارة املحرتمني )يتبع(

الراأي 

براأينا اأن البيانات املالية تظهر ب�سـورة عادلة،  يف كل اجلوانب اجلوهـرية، املـركز املايل لل�سوق  كما يف 31 دي�سمرب 2006 واأدائه املايل 

وتدفقاته النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

   

تقرير حول الأمور القانونية و التنظيمية الأخرى 

بالإ�سافة اإىل ذلك، براأينا، اأن ال�سوق مي�سك �سجالت حما�سبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها. وانه مل يرد اإىل علمنا  وقوع 

والنظام  التاأ�سي�س  اأو لأحكام عقد   2006 املالية ل�سنة  واملوؤ�س�سات  املركزي  البحرين  ال�سنة لقانون م�رشف  اأية  خمالفات خالل 

الأ�سا�سي لل�سوق، ميكن اأن يكون لها اثر جوهري على اأعمال ال�سوق اأو مركزه املايل. ولقد ح�سلنا من الإدارة على جميع الإي�ساحات 

واملعلومات التي طلبناها لأغرا�س التدقيق.

مملكة البحرين  املنامة – 

1 مار�س 2007

2005   2006   الي�ساحات 

    

املوجودات املتداولة    

89,201   34,443 نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك  

657,672   1,252,019 ودائع ثابتة ق�سرية الأجل  

76,467   64,007  3 ذمم مدينة 

8,974   11,672  4 اأر�سدة مدينة اأخرى 

832,314   1,362,141 جمموع املوجودات املتداولة  

املوجودات غري املتداولة    

267,706   267,706  5 اأوراق مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 

 319,755   288,488  6 الأثاث واملعدات 

587,461   556,194 جمموع املوجودات غري املتداولة  

1,419,775   1,918,335 جمموع املوجودات  

املطلوبات املتداولة    

115,487   97,843  9 ذمم دائنة 

22,396   23,346 م�رشوفات م�ستحقة واأر�سدة دائنة اأخرى  

30,914   32,706  7 خم�س�سات حقوق املوظفني 

  168,797   153,895 جمموع املطلوبات  

1,250,978   1,764,440 املال املتجمع )�سفحة 4(  

1,419,775   1,918,335 جمموع املطلوبات واملال املتجمع  
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بيان الدخل

ر�سيد حممد املعراج

رئي�س جمل�س الإدارة

فوؤاد عبدالرحمن را�سد

مدير ال�سوق

ت�ستمل البيانات املالية على ال�سفحات من 27 اإىل 35.

بيان التدفقات النقدية

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006  بالدينار البحريني 

2005   2006 الي�ساحات   

    

اليرادات     

884,145   1.043,385 ر�سوم ال�سرتاكات  

56,713   58,100 ر�سوم الت�سجيل  

224,643   477,505 عمولت التداول  

74,596   193,788  8 اليرادات الأخرى 

35,328   63,039 فوائد الودائع وال�سندات  

    

1,275,425   1,835,817   

امل�رشوفات    

703,190   762,451 الرواتب وم�ساريف املوظفني  

362,138   424,340 امل�رشوفات الإدارية والعمومية  

7,200   18,400 م�ساريف جمل�س الإدارة واللجان  

156,411   103,127  6 ا�ستهالكات املوجودات الثابتة 

367,187   -  9 م�رشوفات التقاعد املبكر 

-   14,037  3 خم�س�س انخفا�س القيمة 

    

  1,596,126   1,322,355   

  

)320,701(   513,462 فائ�ش / )عجز( اإيرادات الن�ساط  

1,571,679   1,250,978 املال املتجمع يف 1 يناير  

1,250,978   1,764,440 املال املتجمع يف 31 دي�سمرب  

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006  بالدينار البحريني

   

2005   2006  

   

ن�ساط العمليات   

990,964   1,091,399 مبالغ مقبو�سة من امل�سرتكني 

298,123   679,672 العمولت واليرادات الأخرى 

)693,721(   )762,687( مبالغ مدفوعة للموظفني والتكاليف املتعلقة بهم 

)280,796(   - مبالغ مدفوعة للتقاعد املبكر   

)361.624(   )443,317( مبالغ مدفوعة للم�رشوفات الإدارية والعمومية 

)7,200(   )18,400( م�ساريف جمل�س الإدارة واللجان 

   

)54,254(   546,667 التدفق النقدي من ن�ساط العمليات  

ن�ساط ال�ستثمار والتمويل   

)68,480(   )70,127( �رشاء موجودات ثابتة 

 358,205   - مقبو�سات من ا�ستثمارت حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 

38,215   62,149 فوائد البنوك 

300   900 متح�سالت من بيع موجودات ثابتة 

   

328,240   )7,078( التدفق النقدي من ن�ساط  ال�ستثمار والتمويل 

   

273,986   539,589 �سايف التدفق النقدي خلل ال�سنة 

472,887   746,873 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة 

746,873   1,286,462 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة 

 ت�ستمل البيانات املالية على ال�سفحات من 27 اإىل 35.       
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بيان الدخل

ر�سيد حممد املعراج

رئي�س جمل�س الإدارة

فوؤاد عبدالرحمن را�سد

مدير ال�سوق

ت�ستمل البيانات املالية على ال�سفحات من 27 اإىل 35.

بيان التدفقات النقدية

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006  بالدينار البحريني 

2005   2006 الي�ساحات   

    

اليرادات     

884,145   1.043,385 ر�سوم ال�سرتاكات  

56,713   58,100 ر�سوم الت�سجيل  

224,643   477,505 عمولت التداول  

74,596   193,788  8 اليرادات الأخرى 

35,328   63,039 فوائد الودائع وال�سندات  

    

1,275,425   1,835,817   

امل�رشوفات    

703,190   762,451 الرواتب وم�ساريف املوظفني  

362,138   424,340 امل�رشوفات الإدارية والعمومية  

7,200   18,400 م�ساريف جمل�س الإدارة واللجان  

156,411   103,127  6 ا�ستهالكات املوجودات الثابتة 

367,187   -  9 م�رشوفات التقاعد املبكر 

-   14,037  3 خم�س�س انخفا�س القيمة 

    

  1,596,126   1,322,355   

  

)320,701(   513,462 فائ�ش / )عجز( اإيرادات الن�ساط  

1,571,679   1,250,978 املال املتجمع يف 1 يناير  

1,250,978   1,764,440 املال املتجمع يف 31 دي�سمرب  

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006  بالدينار البحريني

   

2005   2006  

   

ن�ساط العمليات   

990,964   1,091,399 مبالغ مقبو�سة من امل�سرتكني 

298,123   679,672 العمولت واليرادات الأخرى 

)693,721(   )762,687( مبالغ مدفوعة للموظفني والتكاليف املتعلقة بهم 

)280,796(   - مبالغ مدفوعة للتقاعد املبكر   

)361.624(   )443,317( مبالغ مدفوعة للم�رشوفات الإدارية والعمومية 

)7,200(   )18,400( م�ساريف جمل�س الإدارة واللجان 

   

)54,254(   546,667 التدفق النقدي من ن�ساط العمليات  

ن�ساط ال�ستثمار والتمويل   

)68,480(   )70,127( �رشاء موجودات ثابتة 

 358,205   - مقبو�سات من ا�ستثمارت حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 

38,215   62,149 فوائد البنوك 

300   900 متح�سالت من بيع موجودات ثابتة 

   

328,240   )7,078( التدفق النقدي من ن�ساط  ال�ستثمار والتمويل 

   

273,986   539,589 �سايف التدفق النقدي خلل ال�سنة 

472,887   746,873 النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة 

746,873   1,286,462 النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة 

 ت�ستمل البيانات املالية على ال�سفحات من 27 اإىل 35.       
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البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006 بالدينار البحريني

1.  الن�ساأة والن�ساط  
�سوق البحرين لالأوراق املالية هيئة م�ستقلة تتمتع بال�سخ�سية العتبارية حيث اأن�سئ مبوجب املر�سوم رقم  )4( ل�سنة 1987. وقد اأ�سدر 

وزير التجارة والزراعة القرار رقم )13( ل�سنة 1988 باإ�سدار الالئحة الداخلية لل�سوق وذلك لتنظيم العمل فيه وحتديد الأهداف التي اأن�سئ 

من اأجلها .

خالل �سنة 2002 مت نقل �سالحية ال�رشاف على ال�سوق من وزارة ال�سناعة والتجارة اإىل م�رشف البحرين املركزي مبوجب مر�سوم بقانون رقم 

21 ل�سنة 2002.

تتلخ�س اأهداف ال�سوق يف تطوير �سوق البحرين لالأوراق املالية، وت�سجيع الدخار، والنهو�س بالوعي ال�ستثماري للمواطنني، وتطوير وتر�سيد 

اأ�ساليب التعامل، وتطوير الأوراق والأدوات املالية املتداولة يف ال�سوق على نحو يخدم عمليات التنمية القت�سادية يف البالد وي�ساعد يف حتقيق 

اأهداف ال�سيا�سة القت�سادية، ويعزز املركز املايل ململكة البحرين.

2. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

املعايري املتبعة

اأعدت البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

اأ�س�س الإعداد

اأعدت البيانات املالية وفقاً لقاعدة التكلفة التاريخية. ان ال�سيا�سات املحا�سبية التي اتبعت هي نف�سها املتبعة يف ال�سنوات ال�سابقة.

اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة هي كالآتي :

اليرادات من ال�سرتاكات ور�سوم الت�سجيل واخلدمات وفوائد الودائع الثابتة وعمولت التحويل واليرادات

الأخرى حتت�سب عند ا�ستحقاقها. 

الأثاث واملعدات  

1. الحت�ساب
الأ�سول  قيم  مراجعة  ويتم  وجدت.  ان  القيمة،  اإنخفا�س  وخ�سائر  ال�ستهالك  منها متجمع  بالتكلفة مطروحاً  واملعدات  الأثاث  يحت�سب 

املتبقية والعمر الفرتا�سي، وتعّدل كما لزم ذلك، يف تاأريخ امليزانية العمومية. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية للموجودات اإىل قيمتها القابلة 

لالإ�سرتداد اإذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات اأكرب من قيمتها القابلة لالإ�سرتداد املقدرة.

يف حالة بيع اأو ا�ستبعاد اأ�سل فان التكلفة وال�ستهالك املرتاكم اخلا�سة به يتم ا�ستبعادها من ال�سجالت ويتم حتميل اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة 

عن ذلك على بيان الدخل.

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006 بالدينار البحريني

2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع(
2.  امل�رشوفات اللحقة

تتم ر�سملة امل�رشوفات املتعلقة با�ستبدال جزء من الأثاث واملعدات والتي مت ت�سنيفها على حده. تتم ر�سملة امل�رشوفات الأخرى على 

الأ�سول الثابتة فقط عندما توؤدي هذه امل�رشوفات اإىل زيادة يف القيمة القت�سادية امل�ستقبلية لهذه الأ�سول. حتمل جميع امل�ساريف 

الأخرى على بيان الدخل عند تكبدها.

 

3.  ال�ستهلك
يتم احت�ساب ال�ستهالك وفقاً لطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للعقارات واملن�ساآت واملعدات. مل يتم احت�ساب 

ا�ستهالك لالأرا�سي. العمر الإنتاجي املتوقع لكل نوع هو كما يلي :

5 �سنوات  يالأثاث واملعدات ونظام التداول اللكرتوين 

5 �سنوات احلا�سبات اللكرتونية وال�سيارات 

املوجودات الثابتة التي تقل قيمتها عن 50 دينار يتم ا�ستهالكها بالكامل يف �سنة ال�رشاء. 

       

  

انخفا�س قيم املوجودات : تقوم اإدارة ال�سوق مبراجعة قيم املوجودات يف تاريخ امليزانية العمومية ومقارنتها مع القيم الدفرتية لتحديد ما 

اإذا كان هناك اأي انخفا�س غري موؤقت يف القيمة الدفرتية. يتم حتميل النخفا�س يف القيمة الدفرتية، اإن وجد ، على بيان الدخل.   

 

      

املدينون     

يتم احت�ساب الذمم املدينة ب�سورة اأولية بالتكلفة خم�سوماً منها خم�س�س النخفا�س يف قيمتها. ويتم عمل خم�س�س النخفا�س يف 

قيمة الذمم املدينة عندما يكون هناك دليل مو�سوعي باأن ال�سوق لن يكون قادر على حت�سيل كل املبالغ طبقاً لل�رشوط الأ�سلية للذمم 

املدينة. تعترب ال�سعوبات املالية للمدينني واحتمال اإفال�سه اأو اإعادة الهيكلة املالية اأو تاأخر الدفع موؤ�رشات على هبوط قيمة الذمم املدينة. 

يتم عمل املخ�س�س عندما تتجاوز القيمة احلالية للموجودات القيمة املقدرة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�سعر الفائدة الفعلي . 

يتم احت�ساب مبلغ املخ�س�س يف بيان الدخل 

اأوراق مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق تظهر بالتكلفة املعدلة مطروحاً منها خم�س�س ملواجهة انخفا�س قيمتها، ان وجد.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

احلقوق التقاعدية واملنافع الأخرى للموظفني البحرينيني م�سمولني بقانون الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد والذي يقوم من خالله 

املوظفون وال�سوق بدفع مبلغ �سهري على اأ�سا�س ن�سبة ثابتة من الراتب. ح�سة ال�سوق املدفوعة والتي تغري خطة حمددة ال�سرتاك 

بح�سب مفهوم املعيار املحا�سبي الدويل رقم )19( ت�سجل كم�رشوف يف بيان الدخل.

يقدم ال�سوق مكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفيه من غري البحرينيني ا�ستناداً اإىل قانون العمل البحريني للقطاع الأهلي ل�سنة 1976. يتم 

احت�ساب املكافاأة على اأ�سا�س اآخر راتب ومدة اخلدمة. يتم عمل خم�س�س لاللتزامات غري املدفوعة، والتي تعترب خطة حمددة املنافع 

بح�سب مفهوم املعيار املحا�سبي الدويل رقم )19(، على افرتا�س اأن جميع املوظفني قد تركوا العمل بتاريخ امليزانية العمومية. 

اي�ساحات حول البيانات املالية 2006
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البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006 بالدينار البحريني

1.  الن�ساأة والن�ساط  
�سوق البحرين لالأوراق املالية هيئة م�ستقلة تتمتع بال�سخ�سية العتبارية حيث اأن�سئ مبوجب املر�سوم رقم  )4( ل�سنة 1987. وقد اأ�سدر 

وزير التجارة والزراعة القرار رقم )13( ل�سنة 1988 باإ�سدار الالئحة الداخلية لل�سوق وذلك لتنظيم العمل فيه وحتديد الأهداف التي اأن�سئ 

من اأجلها .

خالل �سنة 2002 مت نقل �سالحية ال�رشاف على ال�سوق من وزارة ال�سناعة والتجارة اإىل م�رشف البحرين املركزي مبوجب مر�سوم بقانون رقم 

21 ل�سنة 2002.

تتلخ�س اأهداف ال�سوق يف تطوير �سوق البحرين لالأوراق املالية، وت�سجيع الدخار، والنهو�س بالوعي ال�ستثماري للمواطنني، وتطوير وتر�سيد 

اأ�ساليب التعامل، وتطوير الأوراق والأدوات املالية املتداولة يف ال�سوق على نحو يخدم عمليات التنمية القت�سادية يف البالد وي�ساعد يف حتقيق 

اأهداف ال�سيا�سة القت�سادية، ويعزز املركز املايل ململكة البحرين.

2. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

املعايري املتبعة

اأعدت البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

اأ�س�س الإعداد

اأعدت البيانات املالية وفقاً لقاعدة التكلفة التاريخية. ان ال�سيا�سات املحا�سبية التي اتبعت هي نف�سها املتبعة يف ال�سنوات ال�سابقة.

اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة هي كالآتي :

اليرادات من ال�سرتاكات ور�سوم الت�سجيل واخلدمات وفوائد الودائع الثابتة وعمولت التحويل واليرادات

الأخرى حتت�سب عند ا�ستحقاقها. 

الأثاث واملعدات  

1. الحت�ساب
الأ�سول  قيم  مراجعة  ويتم  وجدت.  ان  القيمة،  اإنخفا�س  وخ�سائر  ال�ستهالك  منها متجمع  بالتكلفة مطروحاً  واملعدات  الأثاث  يحت�سب 

املتبقية والعمر الفرتا�سي، وتعّدل كما لزم ذلك، يف تاأريخ امليزانية العمومية. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية للموجودات اإىل قيمتها القابلة 

لالإ�سرتداد اإذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات اأكرب من قيمتها القابلة لالإ�سرتداد املقدرة.

يف حالة بيع اأو ا�ستبعاد اأ�سل فان التكلفة وال�ستهالك املرتاكم اخلا�سة به يتم ا�ستبعادها من ال�سجالت ويتم حتميل اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة 

عن ذلك على بيان الدخل.

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006 بالدينار البحريني

2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع(
2.  امل�رشوفات اللحقة

تتم ر�سملة امل�رشوفات املتعلقة با�ستبدال جزء من الأثاث واملعدات والتي مت ت�سنيفها على حده. تتم ر�سملة امل�رشوفات الأخرى على 

الأ�سول الثابتة فقط عندما توؤدي هذه امل�رشوفات اإىل زيادة يف القيمة القت�سادية امل�ستقبلية لهذه الأ�سول. حتمل جميع امل�ساريف 

الأخرى على بيان الدخل عند تكبدها.

 

3.  ال�ستهلك
يتم احت�ساب ال�ستهالك وفقاً لطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املقدر للعقارات واملن�ساآت واملعدات. مل يتم احت�ساب 

ا�ستهالك لالأرا�سي. العمر الإنتاجي املتوقع لكل نوع هو كما يلي :

5 �سنوات  يالأثاث واملعدات ونظام التداول اللكرتوين 

5 �سنوات احلا�سبات اللكرتونية وال�سيارات 

املوجودات الثابتة التي تقل قيمتها عن 50 دينار يتم ا�ستهالكها بالكامل يف �سنة ال�رشاء. 

       

  

انخفا�س قيم املوجودات : تقوم اإدارة ال�سوق مبراجعة قيم املوجودات يف تاريخ امليزانية العمومية ومقارنتها مع القيم الدفرتية لتحديد ما 

اإذا كان هناك اأي انخفا�س غري موؤقت يف القيمة الدفرتية. يتم حتميل النخفا�س يف القيمة الدفرتية، اإن وجد ، على بيان الدخل.   

 

      

املدينون     

يتم احت�ساب الذمم املدينة ب�سورة اأولية بالتكلفة خم�سوماً منها خم�س�س النخفا�س يف قيمتها. ويتم عمل خم�س�س النخفا�س يف 

قيمة الذمم املدينة عندما يكون هناك دليل مو�سوعي باأن ال�سوق لن يكون قادر على حت�سيل كل املبالغ طبقاً لل�رشوط الأ�سلية للذمم 

املدينة. تعترب ال�سعوبات املالية للمدينني واحتمال اإفال�سه اأو اإعادة الهيكلة املالية اأو تاأخر الدفع موؤ�رشات على هبوط قيمة الذمم املدينة. 

يتم عمل املخ�س�س عندما تتجاوز القيمة احلالية للموجودات القيمة املقدرة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�سعر الفائدة الفعلي . 

يتم احت�ساب مبلغ املخ�س�س يف بيان الدخل 

اأوراق مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق تظهر بالتكلفة املعدلة مطروحاً منها خم�س�س ملواجهة انخفا�س قيمتها، ان وجد.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

احلقوق التقاعدية واملنافع الأخرى للموظفني البحرينيني م�سمولني بقانون الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد والذي يقوم من خالله 

املوظفون وال�سوق بدفع مبلغ �سهري على اأ�سا�س ن�سبة ثابتة من الراتب. ح�سة ال�سوق املدفوعة والتي تغري خطة حمددة ال�سرتاك 

بح�سب مفهوم املعيار املحا�سبي الدويل رقم )19( ت�سجل كم�رشوف يف بيان الدخل.

يقدم ال�سوق مكافاأة نهاية اخلدمة ملوظفيه من غري البحرينيني ا�ستناداً اإىل قانون العمل البحريني للقطاع الأهلي ل�سنة 1976. يتم 

احت�ساب املكافاأة على اأ�سا�س اآخر راتب ومدة اخلدمة. يتم عمل خم�س�س لاللتزامات غري املدفوعة، والتي تعترب خطة حمددة املنافع 

بح�سب مفهوم املعيار املحا�سبي الدويل رقم )19(، على افرتا�س اأن جميع املوظفني قد تركوا العمل بتاريخ امليزانية العمومية. 

اي�ساحات حول البيانات املالية 2006
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2005  2006 3. ذمم مدينة 
43,300  40,988 ا�سرتاكات ور�سوم ت�سجيل م�ستحقة 

25,793  22,548 عمولت م�ستحقة 

7,374  14,508 ر�سوم اخلدمات 

76,467  78,044  

-  )14,037( خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

   

76,467  64,007  

 2005  2006 4. اأر�سدة مدينة اأخرى 
3,483  4,373 فوائد م�ستحقة 

5,491  7,299 م�ساريف مدفوعة مقدماً 

   

8,974  11,672  

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006 بالدينار البحريني

2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع(

العملت الأجنبية

1. العملة امل�ستعملة يف اجناز املعاملت والعملة امل�ستعملة يف اإعداد البيانات املالية 
يتم اإعداد البيانات املالية بالدينار البحرينى وهي العملة امل�ستعملة من قبل ال�سوق يف تعامالتها والعملة امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية.

2. املعاملت والأر�سدة
املوجودات واملطلوبات النقدية يتم حتويلها اإىل الدينار البحريني يف تاريخ امليزانية ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل عملة التعامل لكل 

وحدة باأ�سعار ال�رشف ال�سائدة وقت اإجراء املعاملة. تدرج اأرباح وخ�سائر فروقات العملة يف بيان الدخل. 

النقد وما يف حكمه 

يت�سمن كل من النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك والودائع ق�سرية الأجل والتي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر.

عائد تاريخ  املبلغ  5. اأوراق مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 
التاأجري ال�ستحقاق    

   

3.75%  2008  267,706 �سكوك تاجري ا�سالمية حكومية )مملكة البحرين( 

  267,706  

يعمل لدى ال�سوق 50 موظفاً بحرينياً، و 3 موظفني غري بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2006 )46 و 4 موظفني على التوايل يف �سنة 2005(.

يتم تغطية حقوق التقاعد واحلقوق الجتماعية اخلا�سة باملوظفني البحرينيني ح�سب اأنظمة الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد والتي يتم مبوجبها حت�سيل 

ا�سرتاكات �سهرية من ال�سوق والعاملني على اأ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب، وقد بلغت م�ساهمة ال�سوق بخ�سو�س املوظفني البحرينيني خالل �سنة 

2006 مبلغ 53,724 دينار )54,019 دينار �سنة 2005(.

ي�ستحق املوظفون الأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكافاأة نهاية اخلدمة تعادل راتب �سهر عن كل �سنة عمل.

2005   2006 ال�سيارات  احلا�سبات  الأثاث   6. الأثاث واملعدات 

املجموع املجموع   اللكرتونية   واملفرو�سات   

ومعدات       

اأخرى       

التكلفة      

1,507,242   1,745,133  6,120  1,347,768  391,245 ر�سيد 1 يناير 

261,496   73,377  7,435  58,417  7,525 ال�سافات  

)23,605(   )134,890(  )6,120(  )83,286(  )45,484( ال�ستبعادات 

      

1,745,133   1,683,620  7,435  1,322,899  353,286 يف 31 دي�سمرب 

      

ال�ستهالكات      

1,099,489   1,425,378  6,120  1,130,041  289,217 ر�سيد 1 يناير 

349,428   103,127  620  77,532  24,975 ا�ستهالك ال�سنة 

جممع اهالك موجودات      

)23,539(   )133,373(  )6,120(  )82,436(  )44,817( ال�ستبعادات 

      

1,425,378   1,395,132  620  1,125,137  269,375 يف 31 دي�سمرب 

      

319,755   288,488  6,815  197,762  83,911 �سايف القيمة الدفرتية 

2005  2006 7.خم�س�سات حقوق املوظفني 
26,241   27,845 الجازات 

4,673   4,861 مكافاآت نهاية اخلدمة وتذاكر ال�سفر 

   

30,914  32,706  

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006بالدينار البحريني
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2005  2006 3. ذمم مدينة 
43,300  40,988 ا�سرتاكات ور�سوم ت�سجيل م�ستحقة 

25,793  22,548 عمولت م�ستحقة 

7,374  14,508 ر�سوم اخلدمات 

76,467  78,044  

-  )14,037( خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

   

76,467  64,007  

 2005  2006 4. اأر�سدة مدينة اأخرى 
3,483  4,373 فوائد م�ستحقة 

5,491  7,299 م�ساريف مدفوعة مقدماً 

   

8,974  11,672  

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006 بالدينار البحريني

2.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع(

العملت الأجنبية

1. العملة امل�ستعملة يف اجناز املعاملت والعملة امل�ستعملة يف اإعداد البيانات املالية 
يتم اإعداد البيانات املالية بالدينار البحرينى وهي العملة امل�ستعملة من قبل ال�سوق يف تعامالتها والعملة امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية.

2. املعاملت والأر�سدة
املوجودات واملطلوبات النقدية يتم حتويلها اإىل الدينار البحريني يف تاريخ امليزانية ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإىل عملة التعامل لكل 

وحدة باأ�سعار ال�رشف ال�سائدة وقت اإجراء املعاملة. تدرج اأرباح وخ�سائر فروقات العملة يف بيان الدخل. 

النقد وما يف حكمه 

يت�سمن كل من النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك والودائع ق�سرية الأجل والتي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر.

عائد تاريخ  املبلغ  5. اأوراق مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 
التاأجري ال�ستحقاق    

   

3.75%  2008  267,706 �سكوك تاجري ا�سالمية حكومية )مملكة البحرين( 

  267,706  

يعمل لدى ال�سوق 50 موظفاً بحرينياً، و 3 موظفني غري بحريني كما يف 31 دي�سمرب 2006 )46 و 4 موظفني على التوايل يف �سنة 2005(.

يتم تغطية حقوق التقاعد واحلقوق الجتماعية اخلا�سة باملوظفني البحرينيني ح�سب اأنظمة الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد والتي يتم مبوجبها حت�سيل 

ا�سرتاكات �سهرية من ال�سوق والعاملني على اأ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب، وقد بلغت م�ساهمة ال�سوق بخ�سو�س املوظفني البحرينيني خالل �سنة 

2006 مبلغ 53,724 دينار )54,019 دينار �سنة 2005(.

ي�ستحق املوظفون الأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة املدة مكافاأة نهاية اخلدمة تعادل راتب �سهر عن كل �سنة عمل.

2005   2006 ال�سيارات  احلا�سبات  الأثاث   6. الأثاث واملعدات 

املجموع املجموع   اللكرتونية   واملفرو�سات   

ومعدات       

اأخرى       

التكلفة      

1,507,242   1,745,133  6,120  1,347,768  391,245 ر�سيد 1 يناير 

261,496   73,377  7,435  58,417  7,525 ال�سافات  

)23,605(   )134,890(  )6,120(  )83,286(  )45,484( ال�ستبعادات 

      

1,745,133   1,683,620  7,435  1,322,899  353,286 يف 31 دي�سمرب 

      

ال�ستهالكات      

1,099,489   1,425,378  6,120  1,130,041  289,217 ر�سيد 1 يناير 

349,428   103,127  620  77,532  24,975 ا�ستهالك ال�سنة 

جممع اهالك موجودات      

)23,539(   )133,373(  )6,120(  )82,436(  )44,817( ال�ستبعادات 

      

1,425,378   1,395,132  620  1,125,137  269,375 يف 31 دي�سمرب 

      

319,755   288,488  6,815  197,762  83,911 �سايف القيمة الدفرتية 

2005  2006 7.خم�س�سات حقوق املوظفني 
26,241   27,845 الجازات 

4,673   4,861 مكافاآت نهاية اخلدمة وتذاكر ال�سفر 

   

30,914  32,706  

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006بالدينار البحريني
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2005   2006 8. اليرادات الأخرى 
   

10,050   10,800 اإيرادات التداول عن بعد 

26,962   133,559 اإيرادات الإيداع املركزي 

15,350   23,150 ال�سرتاك يف دليل ال�رشكات 

14,520   14,520 اخلدمات 

-   5,817 ر�سم ادارة �سندوق ال�سمان امل�سرتك 

7,714   5,942 اأخرى 

   

74,596   193,788  

9. م�رشوفات التقاعد املبكر
متثل تكلفة اإحالة عدد من املوظفني اإىل التقاعد املبكر بعد اعتماد جمل�س الإدارة حيث بلغت التكلفة الإجمالية للربنامج 368,187 دينار ومت حتميلها على بيان 

الدخل ل�سنة 2005 مقابل ل �سيء يف 2006. مت خالل �سنة 2005 �سداد 281,796 دينار والباقي 86,391 دينار ظهر �سمن الذمم الدائنة ومل يتم �سداده حتى 

31 دي�سمرب 2006.

10.معاملت مع الطراف ذوي العلقة
معامالت مع اأع�ساء الإدارة العليا الرئي�سيني

اأع�ساء الإدارة العليا الرئي�سيني هم اأ�سحاب ال�سلطة وامل�سئولية للتخطيط وتوجيه اأن�سطة ال�سوق. ي�سمل فريق الإدارة العليا الرئي�سيني على اأع�ساء جمل�س 

الإدارة ومدير ال�سوق ونائب مدير ال�سوق لتقنية املعلومات والإيداع املركزي. كانت الرواتب واملخ�س�سات املدفوعة لفريق الإدارة العليا خالل ال�سنة كما يلي:

2005   2006   

85,584   68,684 رواتب ومنافع 

7,200   18,400 بدل ح�سور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان 

11. الأدوات املالية واإدارة املخاطر  
 تتكون الأدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية .

  

املوجودات املالية لل�سوق حتتوي على النقد والودائع الثابتة ق�سرية الأجل وذمم مدينة واأوراق مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق.

املطلوبات املالية على ال�سوق ت�ستمل على الذمم الدائنة وامل�ساريف امل�ستحقة .

ال�سيا�سات املحا�سبية للموجودات واملطلوبات املالية معرو�سة يف الي�ساح )2(.         

املخاطر التي تتعر�س لها ال�سوق بخ�سو�س الأدوات املالية وطرق اإدارة هذه املخاطر م�رشوحة اأدناه. 

خماطر معدل الفائدة هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلبات معدلت الفائدة. 

الفوائد على الودائع ق�سرية الأجل حتت�سب مبعدل ثابت وت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر وتتم  اإعادة الت�سعري عند اإعادة ال�ستثمار يف تاريخ ا�ستحقاق الوديعة.

معدل الفائدة الفعلي هو املعدل التاريخي لالأدوات ذات املعدل الثابت وامل�سجلة بالتكلفة. بلغ متو�سط معدل الفائدة الفعلي على الودائع الثابتة ق�سرية 

الأجل خالل ال�سنة %5 )%3.13 �سنة 2005(، وعلى �سكوك التاأجري الإ�سالمية 3.75% )2005: 3.75%(.

البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006 بالدينار البحريني

11. الأدوات املالية واإدارة املخاطر  )يتبع(

خماطر الئتمان هي خماطر عجز اأحد طريف الأدوات املالية عن الوفاء باللتزامات املتفق عليها مما ي�سبب خ�سارة مالية للطرف الآخر.

    

يودع النقد لدى بنوك حملية ذات معدل ائتماين جيد. 

يتعر�س ال�سوق ملخاطر الئتمان ب�سكل رئي�سي بخ�سو�س الذمم املدينة. حتاول اإدارة ال�سوق التقليل من خماطر الئتمان املتعلقة بالذمم املدينة عن طريق 

ح�رش التعامل مع عمالء ذوي املراكز املالية اجليدة كما تقوم الإدارة بتحديد فرتة ال�سداد امل�سموح بها.

خماطر العملت هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة التقلبات يف �سعر ال�رشف للعمالت الأجنبية.

جميع معامالت ال�سوق بالدينار البحريني وبالتايل ل توجد خماطر العمالت.

خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة ال�سوق احل�سول على الأموال الالزمة ل�سداد اللتزامات امل�ساحبة لالأدوات املالية.  قد تنتج خماطر ال�سـيولة عن 

عدم قدرة ال�سـوق بيع موجوداتها املالية ب�سـرعة وبقيمة مقاربة للقيمة العادلة.  

تقوم اإدارة ال�سوق باإدارة خماطر ال�سيولة عن طريق الحتفاظ بالنقد وما يف حكم النقد مب�ستوى منا�سب لتوفري الأموال الكافية،  مبا فيها الت�سهيالت 

البنكية غري امل�ستخدمة ملقابلة اأية التزامات م�ستقبلية . 

القيمة العادلة لالأدوات املالية  تتمثل يف املبلغ الذي ميكن مبادلة اأي ا�سل اأو �سداد اأي التزام به بني طرفني ملمني بتفا�سيل املعاملة وعلى اأ�س�س جتارية. قد 

تن�ساأ فروقات بني القيمة الدفرتية وفقاً للتكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة.  

من اأ�س�س تعريف القيمة العادلة افرتا�س مبداأ ا�ستمرارية ال�سوق بدون اأية نية اأو حاجة اإىل ت�سفيتها اأو تخفي�س م�ستوى عملياتها اأو الدخول يف معامالت 

ذات �رشوط غري مر�سية.

القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ل تختلف اختالفاً جوهرياً عن قيمها الدفرتية.

12. اأن�سطة اأمانة 
يوجد  هناك ح�سابني بنكيني بلغ ر�سيدهما 58.239 دينار بحرينى كما فى 31 دي�سمرب 2006 )1.251 دينار �سنة 2005( وم�سجلني باأ�سم ال�سوق ول 

يظهران �سمن موجوداتة حيث انهما ميثالن ح�سابات و�سيطة لت�سوية ومقا�سة �سفقات التداول.

13. توزيع املوجودات واملطلوبات
جميع موجودات ومطلوبات ال�سوق داخل مملكة البحرين، ولذلك ل تتعر�س ال�سوق لأية خماطر خارج مملكة البحرين.

14. اأرقام املقارنة 
لقد مت اإعادة تبويب اأرقام املقارنة ل�سنة 2005 كلما كان ذلك �رشورياً لإعطاء مقارنة عادلة مع �سنة 2006. ان اإعادة التبويب ل توؤثر على �سايف عجز ال�سنة 

اأو اإجمايل املوجودات اأو املال املتجمع املعلنة �سابقاً. 
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2005   2006 8. اليرادات الأخرى 
   

10,050   10,800 اإيرادات التداول عن بعد 

26,962   133,559 اإيرادات الإيداع املركزي 

15,350   23,150 ال�سرتاك يف دليل ال�رشكات 

14,520   14,520 اخلدمات 

-   5,817 ر�سم ادارة �سندوق ال�سمان امل�سرتك 

7,714   5,942 اأخرى 

   

74,596   193,788  

9. م�رشوفات التقاعد املبكر
متثل تكلفة اإحالة عدد من املوظفني اإىل التقاعد املبكر بعد اعتماد جمل�س الإدارة حيث بلغت التكلفة الإجمالية للربنامج 368,187 دينار ومت حتميلها على بيان 

الدخل ل�سنة 2005 مقابل ل �سيء يف 2006. مت خالل �سنة 2005 �سداد 281,796 دينار والباقي 86,391 دينار ظهر �سمن الذمم الدائنة ومل يتم �سداده حتى 

31 دي�سمرب 2006.

10.معاملت مع الطراف ذوي العلقة
معامالت مع اأع�ساء الإدارة العليا الرئي�سيني

اأع�ساء الإدارة العليا الرئي�سيني هم اأ�سحاب ال�سلطة وامل�سئولية للتخطيط وتوجيه اأن�سطة ال�سوق. ي�سمل فريق الإدارة العليا الرئي�سيني على اأع�ساء جمل�س 

الإدارة ومدير ال�سوق ونائب مدير ال�سوق لتقنية املعلومات والإيداع املركزي. كانت الرواتب واملخ�س�سات املدفوعة لفريق الإدارة العليا خالل ال�سنة كما يلي:

2005   2006   

85,584   68,684 رواتب ومنافع 

7,200   18,400 بدل ح�سور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان 

11. الأدوات املالية واإدارة املخاطر  
 تتكون الأدوات املالية من املوجودات واملطلوبات املالية .

  

املوجودات املالية لل�سوق حتتوي على النقد والودائع الثابتة ق�سرية الأجل وذمم مدينة واأوراق مالية حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق.

املطلوبات املالية على ال�سوق ت�ستمل على الذمم الدائنة وامل�ساريف امل�ستحقة .

ال�سيا�سات املحا�سبية للموجودات واملطلوبات املالية معرو�سة يف الي�ساح )2(.         

املخاطر التي تتعر�س لها ال�سوق بخ�سو�س الأدوات املالية وطرق اإدارة هذه املخاطر م�رشوحة اأدناه. 

خماطر معدل الفائدة هي خماطر تغري قيمة الأدوات املالية نتيجة تقلبات معدلت الفائدة. 

الفوائد على الودائع ق�سرية الأجل حتت�سب مبعدل ثابت وت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر وتتم  اإعادة الت�سعري عند اإعادة ال�ستثمار يف تاريخ ا�ستحقاق الوديعة.

معدل الفائدة الفعلي هو املعدل التاريخي لالأدوات ذات املعدل الثابت وامل�سجلة بالتكلفة. بلغ متو�سط معدل الفائدة الفعلي على الودائع الثابتة ق�سرية 

الأجل خالل ال�سنة %5 )%3.13 �سنة 2005(، وعلى �سكوك التاأجري الإ�سالمية 3.75% )2005: 3.75%(.
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