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رؤية السوق

 Gويجعله مركز Jا�وراق املالية وا�دوات االستثمارية مبا يؤمن للسوق الريادة والتميز إقليميا ودولي O تعزيز البيئة االستثمارية
رئيسيJ للصناديق االستثمارية.

رسالة السوق

االستمرار O تطوير كافة جوانب عمل السوق وفق املعايY الدولية، مبا يضمن وجود سوق عادل وشفاف وكفء ومتنوع وفعال، 
قادر على تلبية متطلبات وتطلعات كافة ا�طراف ذات العالقة بالسوق مبهنية وجودة عالية، ويتيح للسوق قدرة تنافسية على 

توطني وجذب االستثمارات، لتحقيق أهدافه املرحلية وا/سCاتيجية واملساهمة O النمو االقتصادي للمملكة.
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كلمة رئيس 8لس ا6دارة

رشيد =مد املعراج | رئيس 8لس ا6دارة  

الذي  واالرتفاع   2008 عام   bالعا دول  cتلف  اجتاحت  التي  العاملية  املالية  ا�زمة  من  النسبي   Oالتعا بوادر  من  الرغم  على 
شهدته أسعار النفط O النصف الثاi من عام 2009، إال إن استجابة مؤشرات أسواق املال والبورصات O املنطقة لبوادر 
التباين إm عوامل وأسباب نفسية من جانب و إm اخلصائص التي  هذا التحسن تباينت بني سوق وآخر، حيث تعود أسباب هذا 

تتمتع بها بعض ا�سواق عن مثيالتها O املنطقة من جانب آخر.

وجاء أداء مؤشر البحرين العام با/ضافة إm انخفاض كمية وقيمة ا�سهم املتداولة ليعكس احلالة النفسية التي سيطرت على 
 O السوق جراء تداعيات ا�زمة املالية على الرغم من النتائج اجليدة التي أعلنتها معظم الشركات املدرجة O املستثمرين

السوق، حيث أدى ذلك إm انخفاض املؤشر بنسبة %19.17 عن إقفاله O نهاية عام 2008.

ومتشيا مع إسCاتيجية التطوير التي أعلن عنها 0لس إدارة السوق قبل 5 سنوات، شهد هذا العام واحدا من أهم القرارات 
O تاريخ قطاع رأس املال O مملكة البحرين وذلك بصدور املرسوم بقانون رقم (57) لعام 2009 بتحويل السوق إm شركة 
يتناسب  السوق مبا  إحداث تغيYات قانونية وإدارية وفنية جوهرية على أسلوب وطريقة عمل   mإ الطريق  مساهمة ممهدا 

وحتقيق أغراض التحول بشكل يجعل السوق O مصاف أسواق املال والبورصات املتقدمة.

جتهيزه  مت  والذي  املا�،  البحرين  مبرفأ  مقره   mإ السوق  انتقال  مشروع  من  ا�ك�  اجلزء  العام  هذا  خالل  السوق  أنهى  كما 
 Yوإعداده بتكنولوجيا وأجهزة متطورة، ا�مر الذي نؤمل منه زيادة قدرة السوق التنافسية على تقدمي املزيد من اخلدمات وتوف

البنية الفنية التي من شأنها تشجيع الشركات على االستفادة من هذه التسهيالت O املستقبل.

أما على مستوى ا�داء الفني للسوق فقد واصل السوق تطوير أنظمته الفنية مبا يزيد من استقطابه لشرائح متعددة من 
املستثمرين واملتعاملني للسوق، ويزيد من ربحية املستثمرين جراء تعاملهم O أسهم الشركات املسجلة O السوق. 
كما وّسع السوق نطاق تعاونه مع مؤسسات مالية عاملية وإقليمية مرموقة لتقدمي خدماتها O 0ال خدمة احلافظ ا�مني 
O سوق البحرين ل�وراق املالية مما سيمكن شريحة واسعة من املستثمرين ا�جانب واحملليني العمالء لهذه املؤسسات 

من االستثمار O السوق واالستفادة من الفرص االستثمارية املتاحة لهم فيه.

أما على مستوى ا�داء املا� للسوق فقد أثرت ا�زمة العاملية على الوضع املا� للسوق إذ سجل الفائض من عمليات السوق 
عجزا بلغ حجمه 127,180 ألف دينار مقارنة مبا مت حتقيقه O عام 2008، كما انخفض املال املتجمع للسوق بشكل طفيف 

من 3,950,112 دينار إm 3,822,932 دينار بنسبة 3.21%.

ونيابة عن ا�خوة أعضاء 0لس إدارة السوق وجميع موظفيه، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير العميقني جلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى وإm صاحب السمو امللكي ا�مY خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
الوزراء املوقر وإm صاحب السمو امللكي ا�مY سلمان بن حمد آل خليفة و� العهد نائب القائد ا�على لقوة دفاع البحرين على 

الدعم واملساندة التي يحظى به السوق من قبلهم.

متشيJ مع إسHاتيجية التطوير التي أعلن عنها 8لس إدارة السوق قبل 5 سنوات،   
شهد هذا العام واحدا من أهم القرارات Q تاريخ قطاع رأس املال Q مملكة البحرين، وذلك بصدور املرسوم 
بقانون رقم (57) لعام 2009 بتحويل السوق إ] شركة مساهمة، ممهدا الطريق إ] إحداث تغي�ات قانونية وإدارية 
 Q وفنية جوهرية على أسلوب وطريقة عمل السوق مبا يتناسب وحتقيق أغراض التحول، بشكل يجعل السوق

مصاف أسواق املال والبورصات املتقدمة
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ِقبلهم، وكذلك الشكر  الذي يحظى به السوق من  الدعم واالهتمام  البحرين املركزي على  إدارة مصرف  بالشكر اجلزيل إm رئيس وأعضاء 0لس  أتقدم  أود أن   Jوختام
موصول إm ا�خوة أعضاء 0لس إدارة السوق الذين كانت ملساهماتهم وأرائهم ا�ثر الكبO Y التطور الذي شهده السوق خالل السنوات املاضية. كما اشكر ا/خوة 

املسئولني O السوق وكافة موظفيه على اجلهود املتميزة التي بذلوها طوال العام متمنيا مواصلتهم لها من أجل رقي السوق وتطوره.

سوق البحرين ل1وراق املالية
7التقرير السنوي 2009 



كـلـمـــة مــديـــر السوق

أجرى السوق تغي�l على نظام الوحدات السعرية للمزايدة، حيث ربط التغي� اجلديد   
وحدات املزايدة بأسعار تداول ا�سهم Q السوق والتي مت تقسيمها إ] خمسة مستويات، حيث من املؤمل أن 
يساهم هذا التغي� Q تنشيط التداول ورفع معدالته اليومية بشكل يزيد من عوائد املستثمرين املتحققة من 

تداوالتهم Q ا�سهم

فؤاد عبد الرحمن راشد | مدير السوق  

تأثرت التعامالت O سوق البحرين ل�وراق هذا العام باحلالة النفسية التي سادت بني املستثمرين جراء تداعيات ا�زمة املالية، 
والتي انعكست على 0مل نشاط السوق وحركة التداول فيه، حيث b تستطع النتائج اجليدة التي أعلنتها معظم الشركات 
املدرجة O السوق إقناع املستثمرين بتجاوز هذه الشركات للتداعيات املباشرة وغY املباشرة ل�زمة املالية التي عصفت 
معدل  عن   19.17% بنسبة  العام  البحرين  مؤشر  انخفاض  عنه  نتج  الذي  ا�مر   ،2008 العام  منتصف  منذ   bالعا باقتصاديات 
إقفاله O نهاية ديسم� O ،2008 حني انخفضت قيمة ا�سهم املتداولة وكميتها وعدد الصفقات املنفذة بنسبة 77.35% 

و%49.15 و%30.37 على التوا�. 

وشهد عام 2009 واحدا من القرارات التاريخية لقطاع رأس املال O مملكة البحرين حيث أصدر جاللة امللك املرسوم بقانون 
تنفيذها  بدأ  التي  السوق  تتويجJ /سCاتيجية  السوق إm شركة مساهمة. ويأتي صدور هذا املرسوم  بتحويل  (57) والقاضي 

منذ ٥ سنوات وكانت تستهدف إعداد السوق بصورة تدريجية لهذه اخلطوة الهامة، وذلك من خالل اتخاذ ا/جراءات القانونية 
وا/دارية والفنية والتقنية التي جتعل السوق قادرا بشكل مستمر على تلبية كافة احتياجات املهتمني باالستثمار O السوق. 
كما مهد صدور املرسوم الطريق للبدء بصورة عملية O تنفيذ مواد املرسوم، ليبدأ السوق بعد ذلك ممارسة كافة أنشطته 
بصورة جتارية، ومبا يتناسب مع وضعه القانوi الذي حدده املرسوم، حيث سيساهم ذلك O توفY املزيد من املرونة للسوق 

للعب دور أك� وأك� فاعلية O خدمة االقتصاد البحريني.

مليون دينار أصدره مصرف   165 2009 إدراج إصداري صكوك أحدهما بقيمة  العام  أما على مستوى ا/دراجات فقد مت خالل 
البحرين املركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، O حني بلغ حجم ا/صدار الثاi 100 مليون دوالر أمريكي وقد أصدرته دار 
الهالل بالنيابة عن املؤسسة التمويل الدولية. كما مت إدراج صندوقني استثماريني احدهما أصدرته شركة املركز الكويتي املا� 
(املركز)، وا�خر أصدرته شركة ا�وراق املالية واالستثمار ( سيكو). وبهذه ا/دراجات يصل عدد إصدارات السندات والصكوك 
 35 mحني يصل عدد الصناديق االستثمارية إ O ،بقيمة إجمالية 3.33 بليون دوالر أمريكي G14 إصدار mالسوق إ O املسجلة

.Jصندوق

وفيما يتعلق مبجال التطورات الفنية O السوق ذات العالقة بالتداول خالل هذا العام، وO إطار خطة السوق وسعيه نحو تطوير 
آليات التداول فيه مبا يساهم O تشجيع واستقطاب رؤوس ا�موال، وزيادة معدالت السيولة، ونشاط التداول O السوق من 
 GYالسوق واالستفادة من الفرص االستثمارية املتوفرة فيه، أجرى السوق تغي O خالل جذب املزيد من املتعاملني لالستثمار
على نظام الوحدات السعرية للمزايدة، حيث ربط التغيY اجلديد وحدات املزايدة بأسعار تداول ا�سهم O السوق والتي مت 
تقسيمها إm خمسة مستويات، حيث من املؤمل أن يساهم هذا التغيO Y تنشيط التداول ورفع معدالته اليومية بشكل يزيد 

من عوائد املستثمرين املتحققة من تداوالتهم O ا�سهم.
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كما عمل السوق خالل هذا العام على تهيئة البنية التشريعية الفنية التي من شأنها توفY احتياجات املؤسسات املالية من خالل تقدمي خدمات احلافظ ا�مني لعمالئها 
 O 0ال احلافظ ا�مني لكافة عمالئه O السوق، حيث نتج عن ذلك توقيع السوق التفاقية مع بنك ستاندرد تشارترد، حيث يقدم البنك مبوجب االتفاقية خدماته O

.bتلف أنحاء العاc السوق من

أما فيما يخص مشروع انتقال السوق إm مقره اجلديد O مرفأ البحرين املا�، فقد مت خالل هذا العام البدء O جتهيز املقر بأحدث ا�جهزة واملعدات التي ستجعل 
السوق قادرG على تقدمي خدمات أك� تنوعJ وتطورG للشركات واملستثمرين وللمستفيدين من قطاع رأس املال سواء داخل البحرين أو خارجها. وقد ساهم عدٌد من 
الشركات املساهمة العامة املدرجة O السوق مشكورة O جتهيز قاعة التداول O املقر اجلديد للسوق، حيث من املتوقع أن يقدم السوق خدماته من مقره اجلديد 

خالل الربع الثاi من عام 2010.

وعلى مستوى ا�داء املا� للسوق، فقد بلغت إيرادات السوق لهذا العام 2,826,318 دينار مقارنة بـ 3,391,776 دينار O العام O ،2008 حني بلغ إجما� املصروفات 
2,953,498 دينار مقارنة بـ 2,107,438 دينار O 2008، وقد حقق السوق عجزG مقداره 127,180 دينار، كما ارتفع 0موع موجودات السوق إm 4,894,761 دينار مقارنة بـ 

4,628,121 دينار O العام 2008، أما 0موع مطلوبات السوق فقد بلغ 1,071,829 دينار O العام 2009 مقارنة بـ 678,009 دينار O 2008، كما انخفض املال املتجمع 

.2009 O 3,822,932 دينار mالعام 2008 إ O للسوق من 3,950,112 دينار

كما شهد العام 2009 مواصلة السوق لتعاونه O 0االت التدريب ذات العالقة بأنشطته مع البورصات واملعاهد املتخصصة �ليJ وإقليميJ من أجل مواصلة تأهيل 
وتدريب كوادره مبا ميكنهم من أداء مسئولياتهم بشكل حرO ووفق ما تقتضيه متطلبات وظائفهم. 

وO اخلتام يسعدi با�صالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي السوق، أن أتشرف بتقدمي جزيل الشكر والعرفان إm مقام صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة حفظه ا� راعي مسYة التقدم واالزدهار O البالد، واm صاحب السمو امللكي ا�مY خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر، وإm صاحب السمو امللكي 

ا�مY سلمان بن حمد آل خليفة و� العهد نائب القائد ا�على لقوة دفاع البحرين على دعمهم ومساندتهم املتواصلة للسوق منذ تأسيسه حتى ا�ن.

كما يسعدi أن أع� لرئيس وأعضاء 0لس إدارة السوق عن عميق شكري وتقديري للجهود التي بذلوها من أجل تقدم السوق خالل هذا العام. كما اشكر كافة ا�خوة 
ا�عوام  خالل  العطاء  من  للمزيد  يوفقهم  أن  القدير  العلي   Jداعي العام،  طوال  قدموه  الذي  املتواصل  والعمل  الدءوب  اجلهد  على  السوق   O واملوظفني  املسئولني 
القادمة لنشكل معJ فريقJ متعاونJ هدفه حتقيق مزيد من االزدهار للسوق ومهمته جتسيد رؤية السوق ورسالته على أرض الواقع، والشكر موصول أيضJ للشركات 

املدرجة ومكاتب الوسطاء العاملني على تعاونهم ودعمهم للسوق.

سوق البحرين ل1وراق املالية
9التقرير السنوي 2009 



أعضـــاء 8ـلـــس ا6دارة

السيد رشيد =مد املعراج
رئـيـــس 8لــس ا6دارة

السيد عبدالرحمن الباكر**
نـائــــب الرئـــيس

السيد علي سلمان ثامر**
عضــــو

السيد خالد =مد كانو
عضــــو

الدكتور عصام عبداw فخرو
عضــــو

الشيخ =مد بن عيسى آل خليفة*
عضــــو

السيد عادل =مد عبدالشاQ اللبان*
عضــــو

السيد عبدالرازق عبداw حسن القاسم*
عضــــو

السيد عبداجمليد عبدالسالم بريش**
عضــــو

عضو اللجنة التنفيذية   *
عضو جلنة التدقيق  **

سوق البحرين ل1وراق املالية
التقرير السنوي 2009  10



إدارة الســـــــــــــوق

السيد فؤاد عبدالرحمن راشد
مدير السوق

السيد يوسف أحمد آل شرف
رئيس الشئون ا6دارية واملالية

السيد إبراهيم جعفر العرادي
رئيس التداول وشئون ا�عضاء

السيد =مد خالد حامد
رئيس التدقيق الداخلي

السيد عبداحلي صالح =مود
املستشار القانو�

السيد علي أحمد املنصور 
رئيس العالقات العامة والتسويق

السيد عبداw جعفر عابدين
رئيس التسويات والتقاص واحلفظ املركزي

السيدة نرجس فّروخ جمال
رئيس تقنية املعلومات

السيد عبد احلميد أحمد عبد الغفار
رئيس قسم التحليل املا� والبحوث
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أداء أســـواق ا�وراق املالـيـــة العاملـيــــة خــالل عــــام 2009

الوضــــــــع الـــدولـــــــــي

 bالواليات املتحدة ا�مريكية وامتدت تداعياتها لتطال اقتصاديات العا O يعد الركود االقتصادي العاملي الذي شهده عام 2009 من أشد ا�زمات االقتصادية التي بدأت
لتهدده باالنزالق نحو ركود عميق O ظل ارتباط السوق ا�مريكية باالقتصاد ا�وروبي وا�سيوي. 

وبسبب ا�زمة، انكمش االقتصاد العاملي وفقا لصندوق النقد الدو� إO 0.6% m عام 2009 مقارنة بنمو بلغ %3 وO 5.2% عامي 2008 و2007 على التوا�، وذلك بالرغم 
 O 5.9% 2.5 مقابل% mمقابل ذلك، تراجع التضخم العاملي إ O .كا مع نهاية العامYأوروبا وأم O قطاع ا/نتاج O ضعيفني رصدا Oمن رصد عالمات انتعاش وتعا
عام 2008. كما شهد االقتصاد ا�مريكي انكماشا بنسبة O 2.4% عام 2009 مقابل منوا بنسبة O 0.43% عام 2008. وقد لوحظ مع نهاية العام ظهور بوادر لتجاوز 
عدد من االقتصادات الك�ى مرحلة الركود ودخولها مرحلة االنتعاش. أما املؤسسات الرقابية فقد اتبعت سياسات نقدية متحفظة بإبقائها على أسعار فائدة منخفضة، 

حيث حافظ بنك االحتياطي الفيدرا� على أسعار الفائدة دون تغيY عند %0.25 منذ 16 ديسم� 2008.

من جهة أخرى، سجلت اقتصاديات دول االحتاد ا�وروبي انكماشا بنسبة O 4.1% عام 2009 مقابل منوا بنسبة O 0.9% عام 2008. وO إطار رفد االقتصاد مبحفزات 
النمو، خّفض بنك اجنلCا املركزي سعر الفائدة إO 0.5% m 5 مارس مقارنة بـ O 2% مطلع العام. أما البنك املركزي ا�وروبي فقد جلأ هو ا�خر خلفض سعر الفائدة ليبلغ 

O 1٪ 12 مايو مقارنة بـ O 2.50% مطلع العام. 

آسيويا، سجلت الصني منوا اقتصاديا بلغ O 8.7% عام 2009 مقارنة بـ O 9.6% عام 2008. كما سجلت الهند منوا بلغ O 5.7% عام 2009، مقارنة بـ O 7.3% عام 
2008. أما االقتصاد الياباi، فقد انكمش بـ %5.2 مقابل انكماش بحوا� O 1.2% عام 2008، ا�مر الذي جعل البنك املركزي يقرر ملواجهة الركود مزيًدا من تخفيف القيود 

على السياسة النقدية وإبقاء مستوى الفائدة عند %0.1. أما اقتصاد منطقة الشرق ا�وسط فقد شهد منوا بنسبة O 1.7% عام 2009 مقابل O 4.9% عام 2008.

على مستوى أسعار النفط، بدأ العام بCاجع ا�سعار لتصل إm نحو 30 دوالرا بعدما بلغت قرابة الـ 150 دوالرا O يوليو 2008، ا�مر الذي تراجعت معه عائدات الدول املصدرة 
للطاقة لتشملها آثار الركود االقتصادي العاملي، تال ذلك حتسن تدريجي O ا�سعار، حيث ارتفع سعر برنت بنهاية العام بحوا� 42.09 دوالر لل�ميل مقارنة مبطلع العام، 
ليقفل عند مستوى 78.26 دوالر مقارنة بـ 36.17 دوالر O مطلع العام، مسجال ارتفاعا بنسبة %116.37. كما سجل نفط دبي ارتفاعJ خالل نفس الفCة بنسبة 87.86% 

ليستقر 77.38 دوالر.

من جهة أخرى، ارتفع اليورو وا/سCليني أمام الدوالر ا�مريكي بنسبة %2.42 و%10.45 على التوا� مقارنة مبطلع العام. كما ارتفع الدوالر مقابل الني بنسبة 2.54% 
خالل نفس الفCة. أما الذهب فقد سجل ارتفاعا بنسبة %24.77 ليبلغ 1,095.7 دوالر ل�ونصة بزيادة بلغت 217.5 دوالر ل�ونصة مقارنة مبطلع العام، كما سجلت الفضة 

ارتفاعا خالل العام بنسبة 48.94%.

على مستوى أسواق املال سجل مؤشر ستاندر آند بورز 500 ارتفاعا قدره %23.45، وO أسواق أوروبا ارتفع مؤشر فوتسي ا/جنليزي بنسبة %23.23 فيما سجل مؤشر 
داكس ا�ملاi ارتفاعJ بنسبة %23.85، بينما سجل مؤشر كاك الفرنسي ارتفاعا بنسبة %22.32. أما مؤشر نيكاي ل�سهم اليابانية فقد سجل ارتفاعا بنسبة 19.04%.
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أداء أســـواق ا�وراق املالـيـــة العاملـيــــة خــالل عــــام 2009 (تتمــــــه)

تطــــورات أســـواق الـمــــال الـدولـيـــــة

النــمو (%)20092008السوق
 (DAX) 5,957.434,810.223.85أملانيا

(S&P500) 1,115.1903.323.45أمريكا
(FTSE100) 5,412.884,392.723.23بريطانيا

(CAC40) 3,936.333,218.022.32فرنسا
 (NIKKEI225) 10,546.448,859.5619.04اليابان

ا�سواق اخلليجية والعربية

تراجع الناجت احمللي ا/جما� احلقيقي للدول العربية إO 1.70% m عام 2009 مقارنة بـ O 4.9% عام 2008 وفقJ لصندوق النقد الدو�.

وباستثناء الكويت وا/مارات، سجلت كافة االقتصاديات العربية منوا موجبا للناجت احمللي ا/جما� احلقيقي، وقد حققت قطر ولبنان أعلى منو بنسبة %9 لكل منهما. من 
جهة أخرى سجلت الكويت انكماشJ بواقع %2.70، تلتها ا/مارات بواقع 0.7%.

منو الناجت احمللي ا6جما� احلقيقي (با�سعار الثابتة)

20092008البلد
9.09.0لبنان
4.77.2مصر

4.29.5العراق
4.05.2سوريا
3.93.6اليمن
2.87.8ا�ردن

1.83.4ليبيا
دول 0لــس التـعــــاون اخلـلـيـجـي

9.015.8قطر
3.412.3عمان

2.96.1البحرين
0.24.3السعودية

5.1(0.7)ا/مارات
6.4(2.7)الكويت

(www.imf.org) املصدر: صندوق النقد الدو�
 

على مستوى أسواق املال، استطاعت معظم البورصات اخلليجية استيعاب آثار ا�زمة املالية العاملية ومتكنت من حتقيق منو O مؤشراتها، حيث سجلت السعودية 
ارتفاعJ بنسبة %27.46، تلتها مسقط بنسبة %17.05، فأبو ظبي بنسبة %14.79، فدبي %10.22، فقطر %1.06، بينما تراجعت كل من سوق البحرين وسوق الكويت 

بنسبة %19.17 و%9.99 على التوا�.
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أداء أسواق دول 8لس التعاون اخلليجي Q عام 2009 (٪)

الوضــــع احمللــــي

حظيت البحرين O عام 2009 بأعلى رقم عاملي O قطاع االستثمار ا�جنبي مقارنة بالناجت ا/جما� احمللي. ومما يؤكد مركز البحرين القوي، نتائج عام 2009 التي توصل 
إليها مؤشر مؤسسة ” هYيتيج فاونديشن“ للحرية االقتصادية الذي وضع البحرين O املرتبة الـ 16 بني أك� اقتصاديات العاb حتررا، والبلد الوحيد بني دول منطقة الشرق 
20 دولة من حيث ”سهولة ممارسة  20 دولة O جميع أنحاء العاb. كما مت تصنيف البحرين بني قائمة أفضل  ا�وسط وشمال إفريقيا الذي يأتي ضمن قائمة أفضل 
ا�عمال“ من قبل 0موعة البنك الدو� O تقريره ”ممارسة ا�عمال التجارية 2010“. يضاف لذلك قيام املنتدى االقتصادي العاملي (ويف) بإصدار تقرير التنافسية العاملية 

2009 - 2010 والذي سلط الضوء على التحسينات الكبYة التي حدثت O اململكة، وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل.

النقد  لصندوق  وفقا   2008 عام   O  6% بحوا�  مقارنة   2009 عام   O  3% نحو   mإ احمللي  االقتصادي  النمو  معدل  تراجع  فقد  احمللي  ا/جما�  الناجت  مستوى  على  أما 
الدو�.

من جهة أخرى، تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة %19.17 ليقفل عند 1,458.24 نقطة O نهاية العام 2009، وبذلك أنهى املؤشر عام 2009 مCاجعا 345.83 نقطة، 
وبهذا يتبني أن سوق البحرين ل�وراق املالية قد شهد هبوط أسهم 30 شركة فيما صعدت أسهم 10 شركات، O الوقت الذي حافظت 9 شركات على أسعارها. وقد 
سجلت حركة التعامالت O البورصة انخفاضJ إذ تراجعت قيمة التعامالت بنسبة %77.35 مقارنة مبا كانت عليه O عام 2008. كما تراجعت كمية ا�سهم املتداولة بنسبة 

%49.15، أما عدد الصفقات فهبط بنحو 30.37%.

البحرين الكــويـت قطر دبــي أبو ظبي مسقط السعودية
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مؤشـــر ســــوق البحـــــرين الـعـــــام فــي عـــــــام 2009

استأثر قطاع البنوك التجارية على %54.07 من 0مل قيم التداول تاله قطاع االستثمار بواقع %26.36، فقطاع اخلدمات بواقع %16.38 ، فقطاع الفنادق والسياحة 
بواقع %0.99 ، فقطاع التأمني بواقع %0.69، فقطاع الصناعة بواقع %0.03. تصدر سهم البنك ا�هلي املتحد قائمة الشركات ا�ك� ارتفاعا من حيث القيمة املتداولة، 
بواقع 43.8 مليون دينار مستحوذا على قرابة %24.6 من 0مل القيم املتداولة للسوق، تاله سهم بنك البحرين والكويت بنسبة %14.7، فبيت التمويل اخلليجي 10.9%، 

فشركة البحرين لالتصاالت %10، فمصرف السالم 9.5%.

أما من حيث كميات التداول، فقد استأثر قطاع البنوك التجارية على %56.8 من 0مل كمية التداول تاله قطاع االستثمار بواقع %30.66، فقطاع اخلدمات بواقع 9.88%، 
ارتفاعا من حيث  ا�ك�  الشركات  ا�هلي املتحد قائمة  البنك  %0.02. وقد تصدر سهم  الصناعة  %0.44، فقطاع  التأمني  %0.77، فقطاع  والسياحة  الفنادق  فقطاع 
الكمية املتداولة، بواقع 216.9 مليون سهم، ومستحوذا على قرابة %25.5 من 0مل الكميات املتداول للسوق، تاله سهم مصرف السالم %17.9، فبنك إثمار 17.8%، 

فبيت التمويل اخلليجي %7.8، فبنك البحرين والكويت 7.7%.

%43.55 من إجما� قيمة  البحرينيني على   Yحني استأثر غ O ،56.45 من 0مل تداوالت السوق% البحرينيني على  التداول وفقا للجنسية إm استحواذ  وتشY نسب 
14 سندا  35، بينما بلغ عدد السندات والصكوك  49 شركة، أما الصناديق االستثمارية فقد بلغ عددها  2009 بلغ عدد الشركات املدرجة O السوق  التداوالت. وبنهاية 

وصكا.

نســــب تـــداول ا�سهـم وفقـــا للجنسيــــة (بـيـعـــا وشـــــراء)

2009

56.45%
43.55%

بحرينيون
غY بحرينيون

2008

52.31% 
47.69%

بحرينيون
غY بحرينيون
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القيمة السوقية

انخفضت القيمة السوقية للشركات احمللية املساهمة العامة املدرجة O سوق البحرين ل�وراق املالية إm 6.13 مليار دينار مقارنة بـ 7.52 مليار دينار O مطلع العام، 
مسجلة تراجعا بنسبة %18.47. استحوذ قطاع االستثمار على %41.54 من القيمة السوقية ا/جمالية، تاله قطاع البنوك بواقع %33.25، اخلدمات %19.23، الفنادق 
والسياحة %2.87، التأمني %2.83، فالصناعة %0.29. من جهة أخرى، سجل قطاع الصناعة أعلى منو O القيمة السوقية مقارنة مبطلع العام بواقع %20.05 تاله 

قطاع الفنادق والسياحة %15.42. أما قطاع اخلدمات فقد سجل تراجعا بنسبة %5.16، والتأمني %14.12، والبنوك %19.47، واالستثمار 24.59%.

تطور القيمة السوقية لقطاعات السوق (مليون دينار)

الوزن النسبي (%)التغY (%)20092008القطاع
41.54(24.58)2,546.663,376.78االستثمار

33.25(19.47)2,038.532,531.30البنوك
19.23(5.16)1,178.751,242.91اخلدمات

176.20152.6615.422.87الفنادق والسياحة
2.83(14.12)173.27201.76التأمني

17.6914.7420.050.29الصناعة
100.00(18.47)6,131.117,520.15السوق

املؤشـــــــرات املالـيـــــة

تباينت قطاعات السوق من حيث املؤشرات املالية ا�ساسية، واجلدول أدناه يعرض تطور املؤشرات املالية بنهاية 2009 مقارنة بعام 2008.

املؤشرات املالية ا�ساسية كما Q ديسم�

الــبـــيــــــان
P/E (مرات) مضاعف السهم Div. Yield (%) ريع السهم P/BV (مرات) يةCالسعر للقيمة الدف 

200920082009200820092008
10.8610.614.534.571.121.49البنوك

14.596.911.363.400.931.16االستثمار
8.9820.625.363.040.901.15التأمني

7.847.917.797.501.461.67اخلدمات
7.328.066.026.520.610.51الصناعة

8.647.684.274.931.161.08الفنادق والسياحة
10.538.544.074.531.081.32السوق

 
ا6يداع املركزي

2009 مشكلة ما نسبته  31 ديسم�  بنهاية  بليون سهم  ا/يداع املركزي ما 0موعه  8,220   O العامة املودعة البحرينية املساهمة  بلغت جملة أسهم الشركات 
%35.60 من جملة ا�سهم الصادرة واملدفوعة، وذلك مقارنة بـ 8,546 بليون سهم O مطلع العام 2009 مسجلة انخفاضا بنسبة 3.81%. 

بلغت القيمة السوقية للشركات البحرينية املساهمة العامة املودعة O السوق 2,539 بليون دينار بنهاية 31 ديسم� 2009 مقارنة بـ 3,185 بليون دينار O مطلع العام، 
مسجلة انخفاضJ بنسبة 20.28%.

بلغ عدد اجلنسيات املسجلة O ا/يداع املركزي 93 جنسية، بينما بلغ إجما� املستثمرين O أسهم الشركات البحرينية املساهمة العامة ما 0موعه 22,915 مستثمر 
بنهاية 31 ديسم� 2009 مقارنة بـ 21,690 مستثمر مطلع العام، مسجلني منوا بنسبة 5.65%.
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بـيـانـات أساسيــــة لعامــي | 2009 - 2008

مقارنة مؤشرات التداول

20092008Yالتغ% Yالتغ
(18.47)(1,389,139,775)6,131,010,0057,520,149,780إجما� القيمة السوقية (دينار)

(77.35)(608,993,197)178,356,793787,349,991قيمة ا�سهم (دينار)
(49.15)(823,593,497)852,249,4801,675,842,977كمية ا�سهم 
(30.37)(13,223)30,31743,540عدد الصفقات

(0.41)(1.00)0245246موع أيام التداول
(77.25)(2,472,623)727,9873,200,610املتوسط اليومي لقيمة االسهم
(48.94)(3,333,801)3,478,5696,812,370املتوسط اليومي لكمية االسهم

(30.09)(53.25)124177املتوسط اليومي لعدد الصفقات

أداء مؤشرات السوق

التغY (%)التغY (نقطة)20092008مؤشر البحرين العام
(19.17)(345.83)1,458.241,804.07نهاية الفCة

(38.14)(1111.93)1,803.472,915.40االعلى
(22.51)(405.06)1,394.701,799.76االدنى

 مؤشر داوجونز البحرين
(19.86)(30.16)121.74151.90نهاية الفCة

(38.95)(96.29)150.92247.21االعلى
(22.65)(34.40)117.50151.90االدنى

مؤشراستYاد
(20.41)(373.51)1,456.091,829.60نهاية الفCة

(40.61)(1250.51)1,828.823,079.33االعلى
(21.54)(391.69)1,426.821,818.51االدنى

املؤشرات القطاعية ملؤشر البحرين العام

التغY (%)20092008املؤشرات القطاعية
(20.68)1,679.172,117.04البنوك التجارية

(25.84)1,173.531,582.53االستثمار
(15.82)1,915.922,275.97التامني

(5.16)1,553.691,638.30اخلدمات
1,529.801,273.9320.09الصناعة

3,287.742,848.5715.42الفنادق والسياحة

سوق البحرين ل1وراق املالية
التقرير السنوي 2009  18



ا6دراجـــات | 2009 - 2008

20092008عدد الشركات املدرجة
4243مساهمة عامة

22مقفلة
56غY بحرينية

4951اجملموع
االسهم املمتازة
11االسهم املمتازة

عدد السندات والصكوك املدرجة
45السندات
1010الصكوك

عدد الصناديق االستثمارية
3539عدد الصناديق االستثمارية

مقارنة القيمة السوقية قطاعيJ (مليون دينار بحريني )

التغY (%)20092008القيمة السوقية (مليون دينار بحريني )
(19.5)2,038.52,531.3البنوك التجارية

(24.6)2,546.63,376.8االستثمار
(14.1)173.3201.8التامني

(5.2)1,178.81,242.9اخلدمات
17.714.720.1الصناعة

176.2152.715.4الفنادق والسياحة
(18.5)6,131.07,520.1السوق

التوزيع النسبي للقيمةالسوقية وفقJ للقطاع Q عامي 2009 - 2008

2009

الصناعة
التأمني
الفنادق والسياحة
اخلدمات
البنوك التجارية
االستثمار

2008

الصناعة
الفنادق والسياحة
التأمني
اخلدمات
البنوك التجارية
االستثمار

سوق البحرين ل1وراق املالية
19التقرير السنوي 2009 



بـيـانـات أساسيــــة لعامــي | 2009 - 2008

حركة تداول االسهم لعامي 2009 - 2008

التغY (%)20092008الكمية ( ألف سهم)
(54.77)35,50578,497يناير

(82.71)52,229302,158ف�اير
(50.22)89,132179,037مارس 

(28.21)67,62194,198ابريل
(48.89)78,576153,746مايو
(14.56)170,462199,501يونيو
(73.24)25,76396,275يوليو

(23.61)47,01061,536اغسطس
108,47838,043185.15سبتم�

(49.45)40,13379,394اكتوبر
(36.84)72,566114,890نوفم�

(76.75)64,775278,567ديسم�
(49.15)852,2491,675,843السوق

اجما� كمية االسهم املتداولة 

يناير ف�اير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتم� اكتوبر نوفم� ديسم�

التغY (%)20092008القيمة (ألف د.ب )
(82.44)6,81338,797يناير

(95.45)9,175201,730ف�اير
(85.67)10,15870,860مارس 

(62.54)14,19537,896ابريل
(79.12)17,40983,387مايو
(59.79)33,09782,312يونيو
(85.48)5,05634,819يوليو

(67.56)9,65929,776اغسطس
22,29414,43658.79سبتم�

(81.95)7,74442,900اكتوبر
(50.80)22,75246,240نوفم�

(81.40)19,376104,196ديسم�
(77.35)178,357787,350السوق

اجما� قيمة االسهم املتداولة 

يناير ف�اير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتم� اكتوبر نوفم� ديسم�

التغY (%)20092008عدد الصفقات
(39.80)2,2333,709يناير

(45.83)2,3634,362ف�اير
(51.28)2,5245,181مارس 

(1.40)4,2194,279ابريل
4,1013,7609.07مايو
(45.15)2,8255,150يونيو
(54.22)1,5663,421يوليو

(9.25)2,3752,617اغسطس
(49.31)1,4272,815سبتم�

(26.62)2,3263,170اكتوبر
(38.69)1,9953,254نوفم�

2,3631,82229.69ديسم�
(30.37)30,31743,540السوق

يناير ف�اير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتم� اكتوبر نوفم� ديسم�

اجما� عدد الصفقات
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تعامالت اجلنسيات Q السوق

التغY (%)20092008الكمية
(42.36)1,019,873,2221,769,487,692بحرينيون

(56.73)684,625,7381,582,198,262غY بحرينيني
(49.15)1,704,498,9603,351,685,954اجملموع

التغY (%)20092008القيمة
(75.56)201,350,077823,772,401بحرينيون

(79.31)155,363,509750,927,580غY بحرينيني
(77.35)356,713,5861,574,699,981اجملموع

التداوالت من حيث اجلنسية
20092008(الكمية بيع وشراء)

%52.79%59.83بحرينيون
%47.21%40.17غY بحرينيني

التداوالت من حيث اجلنسية
20092008(القيمة بيع وشراء)

%52.31%56.45بحرينيون
%47.69%43.55غY بحرينيني

59.83% 
40.17% 

بحرينيون
غY بحرينيني

نسبة كمية التداول وفقا 
للجنسية (بيع و شراء) - 2009

52.79% 
47.21% 

بحرينيون
غY بحرينيني

نسبة كمية التداول وفقا 
للجنسية (بيع و شراء) - 2008

56.45% 
43.55% 

بحرينيون
غY بحرينيني

نسبة قيمة التداول وفقا 
للجنسية (بيع و شراء) - 2009

52.31% 
47.69% 

بحرينيون
غY بحرينيني

نسبة قيمة التداول وفقا 
للجنسية (بيع و شراء) - 2008

100 200 300 400 500 600 700 800 900

823.8

201.4

750.9

155.4

2008 2009

قيمة التداول وفقا للجنسية ( مليون دينار بحريني)

ون
يني

حر
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ون
يني

حر
Y ب

غ
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الشركات املدرجة Q السوق
قطاع البنوك التجارية

بنك البحرين الوطني
بنك البحرين والكويت
البنك االهلي املتحد

بنك البحرين ا/سالمي
البنك البحريني السعودي

مصرف السالم
املصرف اخلليجي التجاري

قطاع االستثمار

اجملموعة اخلليجية للمال
املؤسسة العربية املصرفية 

بنك اخلليج املتحد
انفستكورب

بنك البحرين و الشرق ا�وسط
شركة البحرين للتسهيالت التجارية

الشركة اخلليجية املتحدة لالستثمار
بنك طيب 

شركة استYاد االستثمارية
بيت التمويل اخلليجي 
Yشركة اخلليج للتعم

بنك ا/ثمار
0موعة ال�كة املصرفية

قطاع التأمني

الشركة البحرينية الكويتية للتأمني
شركة التأمني ا�هلية

الشركة العربية الدولية للتأمني
شركة التكافل الدولية

اجملموعة العربية للتأمني 
شركة البحرين الوطنية القابضة

قطاع اخلدمات

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة
شركة البحرين للسينما

الشركة العامة للتجارة وصناعة ا�غذية
شركة البحرين للمالحة و التجارة الدولية

شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية
شركة البحرين ملواقف السيارات

شركة 0مع البحرين ل�سواق احلرة
شركة ناس 

عقارات السيف

قطاع الصناعة

شركة البحرين ملطاحن الدقيق
شركة دملون للدواجن

قطاع الفنادق والسياحة

شركة فنادق البحرين
شركة الفنادق الوطنية

شركة البحرين للسياحة
الشركة البحرينية للCفيه العائلي

شركة بنادر للفنادق

الشركات املقفلة

شركة ا�وراق املالية واالستثمار
الشركة املتحدة لصناعة الورق

الشركات غ� البحرينية

بنك مسقط ( عمان )
الشركة السودانية لالتصاالت (السودان )

الشركة املتحدة للتمويل (عمان )
بيت االستثمار العاملي ( الكويت )

اجملموعة الدولية لالستثمار (الكويت)

سوق البحرين ل1وراق املالية
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السندات والصكوك املدرجة
سندات ألومنيوم البحرين - 2013

صكوك ا/يجاره بالدينار البحريني صادر من مؤسسة نقد البحرين
صكوك التأجY ا�سالمية احلكومية (االصداراحلادي عشر) - 2010

صكوك التأجY ا�سالمية الصادرة من الشركة التجارية العقارية للصكوك - 2010
سندات شركة البحرين للتسهيالت التجارية االصدار اخلامس - 2010 

سندات شركة استYاد االستثمارية - 2010
صكوك التأجY ا�سالمية احلكومية (االصدارالثاi عشر) - 2011

صكوك املشاركة الصادرة عن شركة دار صكوك لالستثمار - 2010
سندات شركة البحرين للتسهيالت التجارية - ا/صدار السادس - 2011

صكوك املنافع الصادرة من شركة جولدن بلت 1 صكوك ش.م. ب (مقفلة) - 2012
صكوك دار ا�ركان 2 الصادرة عن شركة دار ا�ركان الدولية للصكوك

صكوك التأجY ا/سالمية احلكومية - مملكة البحرين
صكوك التأجY ا/سالمية احلكومية - مملكة البحرين

صكوك الهالل (مؤسسة التمويل الدولية)

الصناديق االستثمارية املدرجة
صندوق حصص االستثمار- البنك االسالمي للتنمية (اسالمي) $

صندوق سيكو لالوراق املالية اخملتارة (د.ب)
صندوق أسهم اخلليج

صندوق سيكو ل�سهم اخلليجية
صندوق سيكو املا� العربي

صندوق طيب افرست $
صندوق االوm ل�سهم العربية 2000 ($) (االسالمي) 

صندوق مكاسب ل�سهم ا/ماراتية
صندوق استثمار مكاسب قطر

صندوق مكاسب لفرص االستثمار ا/ماراتية
صندوق مكاسب للنمور العربية

صندوق دخل مكاسب 
صندوق التوفيق ل¬تصاالت العربية

صندوق التوفيق ل�سهم اخلليجية
صندوق جلوبل القناص

صندوق جلوبل للشركات اخلليجية الرائدة
صندوق جلوبل ذو الضمان املتزايد

صندوق القمة
صندوق جلوبل للسوق النقدي بالدوالر ا�مريكي

صندوق دملون
صندوق جلوبل ملؤشر ا�سهم ا�مريكية

صندوق اخلليج العقاري
صندوق جلوبل ملؤشر ا�سهم ا�وروبية

صندوق جلوبل للشركات املتع�ة
صندوق جلوبل ا/سالمي للسوق النقدي بالدوالر ا�مريكي

صندوق جلوبل مصر
صندوق جلوبل للصناديق ا/سالمية

صندوق جلوبل ا�ردن
صندوق جلوبل اخلليجي ا/سالمي

صندوق فلسطني ا/ستثماري
صندوق جلوبل للطاقة والبCوكيماويات والصناعات التحويلية

صندوق ألفا مينا
صندوق الوطني ل�سهم اخلليجية
صندوق الوطني ل�سهم القطرية

صندوق املركز اخلليجي
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الوســـــطــاء وا�عــضــــــاء

شركات الوساطة

 بنك البحرين والكويت
 البنك االهلي املتحد

شركة اخلليج ل�وراق املالية
شركة ا�وراق املالية واالستثمار

شركة طيب ل�وراق املالية
غلف إنفست ل�وراق املالية

بنك اخلليج املتحد ل�وراق املالية
بيت االستثمار العاملي

مباشر للخدمات املالية

مكاتب الوساطة

عبدا� جعفرزين العابدين
ناصر عباس خسرو

يوسف حسن العجاجي

احلافظ ا�مني 

الشركة اخلليجية حلفظ ا�وراق املالية - البحرين 
بنك إتش إس بي سي الشرق ا�وسط احملدود 

بنك ستاندرد تشارترد - البحرين



رسوم التسجيل واالشHاك السنوي 

الشركات املساهمة العامة

رسم التسجيل*
%0.1 من رأس املال املدفوع بحد أقصى 15,000 دينار وبحد أدنى 5,000 دينار.

رسم االشHاك السنوي**
1.  %0.1 على أول 10 مليون دينار فأقل من رأس مال الشركة املدفوع وبحد 

أدنى 3,000 دينار.
%0.05 على املبالغ التي تزيد على ١٠ مليون لغاية 50 مليون دينار.  .2

%0.025 على املبالغ التي تزيد على 50 مليون دينار وبحد أقصى 20,000 دينار.  .3

رسم التسوية والتقاص
%0.0125 من رأس املال املدفوع �ول 15 مليون دينار وبحد أدنى 1,000 دينار.  .1

2.  %0.00625 من رأس املال املدفوع للمبالغ التي تزيد عن 15 مليون دينار، 
على أن يكون احلد ا�قصى لرسوم ا/يداع املركزي 4,000 دينار.

الشركات املساهمة غ� البحرينية

رسم التسجيل*
%0.1 من رأس املال املدفوع بحد أقصى 15,000 دينار وبحد أدنى 5,000 دينار.

رسم االشHاك السنوي**
%50 من رسم االشCاك السنوي للشركات املساهمة العامة البحرينية.

الشركات املقفلة احمللية

رسم التسجيل* 1,000 دينار بحريني

رسم االشHاك السنوي**
1.  %0.025 على أول 5 مليون دينار فأقل من رأس مال الشركة املدفوع وبحد 

أدنى 1,000 دينار.
%0.025 على املبالغ التي تزيد على 5 مليون دينار وبحد أقصى 5,000 دينار.  .2

الصناديق االستثمارية

رسم التسجيل*: 300 دينار
رسم االشHاك السنوي: 250 دينار 

السندات والصكوك

ا6صدارات احلكومية:

رسم التسجـيـل*: 1,500 دينار
رسـم االشتــراك**: 2,000 دينار

ا6صدارات اخلاصة:

التسجيل*:
%0.05 على قيمة ا/صدار بحد أدنى 2,000 دينار وبحد أقصى 5,000 دينار

رسم االشHاك**: 2,000 دينار

الورنتس (العمالت)

رسم التسجيل*: 250 دينار
رسم االشHاك السنوي**: ال يوجد

مكاتب التحويل

رسم العضوية*: 500 دينار
رسم االشHاك السنوي: 1000 دينار

الداللني ا�فراد

رسم العضوية*: 500 دينار
رسم االشHاك السنوي: 250 دينار

شركات الوساطة

رسم العضوية*: 1,000 دينار
رسم االشHاك السنوي: 500 دينار

خدمة احلافظ ا�مني

رسم العضوية*: 1,000 دينار
رسم االشHاك السنوي: 500 دينار

جميع املبالغ أعاله بالدينار البحريني
رسوم التسجيل تدفع مره واحده   *

**  بالنسبة للشركات فقط فإنه يؤخذ O االعتبار بأن الفCة املالية املتبقية من 

السنة املالية التي يتم فيها تسجيل الشركة يتم على أساس ربع سنوي.
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زيارة 0لس إدارة مصرف البحرين املركزي

زيارة 0لس إدارة سوق البحرين ل�وراق املالية
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- الرئيسرشيد �مد املعراج8لس ا6دارة
- نائب الرئيسعبدالرحمن �مد الباكر

- عضوعلي سلمان ثامر
- عضوخالد �مد كانو

- عضود. عصام عبدا� فخرو
- عضوالشيخ �مد بن عيسى آل خليفة

- عضوعادل �مد عبدالشاO اللبان
- عضوعبدالرزاق عبدا� حسن القاسم

- عضوعبداجمليد عبدالسالم بريش

فؤاد عبدالرحمن راشدمدير السوق

بناية الهداية - شارع احلكومةا6دارة
ص . ب 3203 - املنامة – مملكة البحرين
هاتف 17261260 - فاكس17227857 

بنك البحرين الوطنيالبنوك
بنك البحرين والكويت

البنك البحريني السعودي
بنك السالم

كي بي ام جيمدققو احلسابات

سوق البحرين ل1وراق املالية
البيانات املالية

31ديسم�2009 
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29 سوق البحرين ل1وراق املالية
التقرير السنوي 2009 

تقرير مدققي احلسابات إ] حضرات السادة أعضاء 8لس ا6دارة احملHمني

تقرير حول البيانات املالية

لقد دققنا البيانات املالية املرفقة لسوق البحرين ل�وراق املالية («السوق») والتي تتكون من بيان املركز املا� كما O 31 ديسم� 2009 وبيان الدخل الشامل وبيان 
التغYات O املا� االحتياطي وبيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ، با/ضافة إm ملخص السياسات احملاسبية الهامة وااليضاحات ا�خرى.

مسئولية أعضاء �لس ا�دارة عن البيانات املالية 

إن أعضاء 0لس ا/دارة مسئولون عن إعداد البيانات املالية وعرضها بشكل عادل وفقJ للمعايY الدولية /عداد التقارير املالية. إن هذه املسئولية تتضمن تصميم وتنفيذ 
وإتباع أنظمة رقابة داخلية معنية بإعداد وعرض البيانات املالية بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء كانت ناجتة عن اختالسات أو أخطاء، وكذلك اختيار 

وتطبيق سياسات �اسبية مناسبة و إجراء تقديرات �اسبية معقولة O ظل ا�وضاع القائمة.

مسئولية املدققني   

إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي O هذه البيانات املالية وفقJ ملا قمنا به من أعمال التدقيق. لقد مت تدقيقنا وفقJ ملعايY التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات املهنة 
ذات العالقة، وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف احلصول على تأكيدات معقولة من خلو البيانات املالية من أي معلومات جوهرية خاطئة.

يشمل التدقيق القيام بإجراءات معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ وا/يضاحات الواردة O البيانات املالية. تعتمد إجراءات التدقيق اخملتارة على تقديراتنا، مبا 
فيها تقييم cاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة O البيانات املالية، سواء كانت ناجتة عن اختالسات أو أخطاء. وعند تقييم هذه اخملاطر يتم ا�خذ O االعتبار أنظمة الرقابة 
الداخلية املعنية بإعداد وعرض البيانات املالية بصورة عادلة و التي متكننا من تصميم إجراءات تدقيق مناسبة O ظل ا�وضاع القائمة، وليس بغرض إبداء رأي O مدى فاعلية 
أنظمة الرقابة الداخلية للسوق. كما يشمل التدقيق أيضJ تقييم مدى مالئمة املبادئ احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية التي جتريها ا/دارة با/ضافة 

إm تقييم عام لعرض البيانات املالية.

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي 

برأينا أن البيانات املالية تظهر بصـورة عادلة، O كل اجلوانب اجلوهـرية املـركز املا� للسوق كما O 31 ديسم�  2009وأدائه املا� وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية بذلك 
التاريخ وذلك وفقا للمعايY الدولية /عداد التقارير املالية.

تقرير حول ا�مور القانونية والتنظيمية ا�خرى 

با/ضافة إm ذلك برأينا أن السوق ميسك سجالت �اسبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها. وانه b يرد إm علمنا وقوع أية cالفات خالل السنة لقانون مصرف 
البحرين املركزي واملؤسسات املالية لسنة 2006 أو �حكام قانون إنشاء السوق أو الئحته الداخلية ميكن أن يكون لها اثر جوهري على أعمال السوق أو مركزه املا�. ولقد 

حصلنا من ا/دارة على جميع ا/يضاحات واملعلومات التي طلبناها �غراض التدقيق. 

سوق البحرين ل1وراق املالية
املنامة – مملكة البحرين

15مارس 2010
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كما O 31 ديسم� 2009

فؤاد عبدالرحمن راشد رشيد =مد املعراج 
مدير السوق   رئيس 0لس ا/دارة  

بيان املركز املا�

20092008االيضاحات

املوجودات املتداولة
345,081112,466نقد O الصندوق ولدى البنوك

1,116,4123,531,895ودائع ثابتة قصYة ا�جل
386,131206,970ذمم مدينة

4117,892125,704موجودات أخرى

81,665,5163,977,035موع املوجودات املتداولة

املوجودات غ� املتداولة
53,229,245651,086ا�ثاث واملعدات وأعمال حتت التنفيذ

83,229,245651,086موع املوجودات غ� املتداولة

84,894,7614,628,121موع املوجودات

املطلوبات املتداولة
4,02110,076ذمم دائنة

13350,771138,360مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى
1122,210459,403منح مشروطة

12669,88830,976إيرادات مؤجلة
c624,93939,194صصات حقوق املوظفني

81,071,829678,009موع املطلوبات

3,822,9323,950,112املال املتجمع (صفحة 32)

84,894,7614,628,121موع املطلوبات واملال املتجمع

اعتمدت البيانات املالية التي حتتوي على الصفحات من 14 إm 28 من قبل 0لس ا/دارة O 15 مارس 2010
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بيان الدخل الشامل

فؤاد عبدالرحمن راشد رشيد =مد املعراج 
مدير السوق   رئيس 0لس ا/دارة  

20092008االيضاحات

االيرادات 
1,218,5641,233,334رسوم االشCاكات

8,10024,500رسوم التسجيل
7446,0831,252,994عموالت التداول
8119,218217,665االيرادات ا�خرى

97,160122,686فوائد الودائع والسندات
11937,193540,597دعم مصرف البحرين املركزي

2,826,3183,391,776

املصروفات
1,126,1911,130,599الرواتب ومصروفات املوظفني
91,643,132736,200املصروفات ا/دارية والعمومية
14,00016,800مكافآت 0لس ا/دارة واللجان

5142,796134,614استهالكات املوجودات الثابتة
c327,37989,225صص ديون مشكوك O حتصيلها

2,953,4982,107,438

1,284,338(127,180)(عجز) / فائض ا6يرادات على املصروفات

--الدخل الشامل ا�خر

1,284,338(127,180)إجما� الدخل الشامل

تشمل البيانات املالية على الصفحات 30 - 43
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20092008

3,950,1122,665,774الرصيد O 1يناير
1,284,338(127,180)إجما� الدخل الشامل للسنة

3,822,9323,950,112الرصيد Q 31 ديسم�

20092008

نشاط العمليات
1,188,3431,205,938مبالغ مقبوضة من املشCكني

710,0841,348,970العموالت وااليرادات ا�خرى
-649,000مقدم مستلم لشاشات العرض ا/لكCونية

(1,132,517)(1,237,838)مبالغ مدفوعة للموظفني والتكاليف املتعلقة بهم
(608,932)(1,513,828)مبالغ مدفوعة للمصروفات ا/دارية والعمومية

(16,800)(14,000)مكافآت 0لس ا/دارة واللجان

796,659(218,239)التدفق النقدي من نشاط العمليات

نشاط االستثمار
(395,477)(7,843)شراء موجودات ثابتة
(180,360)(2,563,208)مشاريع قيد ا/نشاء

(575,837)(2,571,051)التدفق النقدي من نشاط االستثمار

نشاط التمويل
500,000500,000دعم مصرف البحرين املركزي

106,422390,602فوائد البنوك والسندات

606,422890,602التدفق النقدي من نشاط التمويل

1,111,424(2,182,868)صاO التدفق النقدي خالل السنة
3,644,3612,532,937النقد وما O حكمه O بداية السنة

1,461,4933,644,361النقد وما Q حكمه Q نهاية السنة

النقد وما O حكمه وفقا للميزانية العمومية :
345,081112,466نقد O الصندوق ولدى البنوك

1,116,4123,531,895ودائع ثابتة قصYة ا�جل

1,461,4933,644,361

عن السنة املنتهية O 31 ديسم� 2009

عن السنة املنتهية O 31 ديسم� 2009

بيان التغ�ات Q املال االحتياطي

بيان التدفقات النقدية

تشمل البيانات املالية على الصفحات 30 - 43
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حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009

ايضــاحــــات

النشأة والنشاط  1

 سوق البحرين ل�وراق املالية هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية حيث أنشئ مبوجب املرسوم رقم (4) لسنة 1987. وقد أصدر وزير التجارة والزراعة القرار رقم 
(13) لسنة 1988 بإصدار الالئحة الداخلية للسوق وذلك لتنظيم العمل فيه وحتديد ا�هداف التي أنشئ من أجلها .

خالل سنة 2002 مت نقل صالحية االشراف على السوق من وزارة الصناعة والتجارة إm مصرف البحرين املركزي مبوجب مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2002.

 بعد صدور قانون مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية لسنة 2006 أصبح السوق مؤسسة مالية مرخصة مبوجب هذا القانون وعليه االلتزام باملتطلبات الرقابية 
الصادرة من قبل مصرف البحرين املركزي.

وتطوير  التعامل،  أساليب  وترشيد  وتطوير  للمواطنني،  االستثماري  بالوعي  والنهوض  االدخار،  وتشجيع  املالية،  ل�وراق  البحرين  سوق  تطوير   O السوق  أهداف   تتلخص 
ا�وراق وا�دوات املالية املتداولة O السوق على نحو يخدم عمليات التنمية االقتصادية O البالد ويساعد O حتقيق أهداف السياسة االقتصادية، ويعزز املركز املا� 

ململكة البحرين.

 O 24 ديسم� 2009 حل القانون رقم 75 لسنة 2009 �ل املرسوم ا�مYي 4 لسنة 1987 و 21 لسنة 2002 والذي أعطي السوق مهلة ستة أشهر لتسجيله لدى 
وزارة الصناعة والتجارة كشركة مساهمة وأن ميتثل O جميع أنشطته وسياساته وإجراءاته مع قانون الشركات التجاري وأن يتم حتويل احلقوق وااللتزامات واملوجودات 

واملطلوبات للشركة املساهمة اجلديدة.

السياسات احملاسبية الهامة  2

املعاي� املتبعة   أ)  
أعدت البيانات املالية وفقJ للمعايY الدولية /عداد التقارير املالية.   

أسس ا6عداد   ب) 
أعدت البيانات املالية وفقJ لقاعدة التكلفة التاريخية. ان السياسات احملاسبية التي اتبعت هي نفسها املتبعة O السنوات السابقة.   

املعاي� احملاسبية والتعديالت والتفس�ات سارية املفعول من أو بعد 1 يناير 2009    ج) 
املعايY والتعديالت والتفسYات التالية التي أصبحت سارية املفعول O 2009 املتعلقة بالشركة:  

معيار احملاسبة الدو� رقم (1) املعدل - عرض البيانات املالية  

  معيار احملاسبة الدو� رقم (1) املعدل – عرض البيانات املالية (2007) أصبح ساري املفعول بدءG من 1 يناير 2009. نتيجة هذا املعيار يقوم السوق بعرض كل 
التغYات اخلاصة باملالك O حقوق امللكية، بينما يتم معاجلة التغYات ا�خرى O بيان الدخل الشامل. 0موع الدخل الشامل ميكن عرضه على شكل :

بيان واحد للدخل الشامل (عن طريق دمج بيان الدخل والتغYات ا�خرى غY اخلاصة باملالك O بيان واحد).   

بيان الدخل وبيان منفصل للدخل الشامل.   

أختار السوق عرض 0موع الدخل الشامل O بيان واحد – ”بيان الدخل الشامل“.  

  قام السوق بإعادة عرض معلومات املقارنة حسب متطلبات املعيار االنتقالية. ان تطبيق هذه التعديالت نتج عنها إفصاحات إضافية ولكن ليس لها أي تأثY على 
الوضع املا� أو الدخل الشامل للسوق.
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السياسات احملاسبية الهامة (يتبع)  2

التعديالت على املعيار الدو� 6عداد التقارير املالية رقم (7) - ا6فصاح عن ا�دوات املالية  

  تتطلب هذه التعديالت حتسني مستوى ا/فصاح عن طرق قياس القيمة العادلة وcاطر السيولة. وتتطلب التعديالت باخلصوص إفصاح عن قياس القيمة العادلة 
حسب مستوى تدرج القيمة العادلة. ان تطبيق هذه التعديالت نتج عنها إفصاحات إضافية ولكن ليس لها تأثY على الوضع املا� أو الدخل الشامل للسوق. 

التطويرات على املعاي� الدولية 6عداد التقارير املالية (الصادرة Q مايو 2008)  

  التطويرات على املعايY الدولية /عداد التقارير املالية والصادرة O مايو 2008 من قبل 0لس معايY احملاسبة الدولية والتي تشتمل على العديد من التعديالت 
غY املستعجلة ولكنها ضرورية. تشتمل التطويرات على املعايY الدولية /عداد التقارير املالية على تعديالت نتج عنها تعديالت O عرض البيانات املالية واالحتساب 
والقياس كما هناك تعديل O بعض املصطلحات وبعض التعديالت التحررية للعديد من املعايY الدولية /عداد التقارير املالية. ان هذه التعديالت سارية املفعول 

للسنوات املالية املبتدئة O أو بعد ١ يناير 2009 وb ينتج عن هذه التعديالت أية تغYات جوهرية على السياسات احملاسبية.

ا6يرادات   د) 
االيرادات من االشCاكات ورسوم التسجيل واخلدمات وفوائد الودائع الثابتة وعموالت التحويل وااليرادات ا�خرى حتتسب عند استحقاقها.   

يتم احتساب الدعم اخملصص �غراض �ددة كالتزام إm حني صرفه على الغرض اخملصص له ويسجل ضمن ا/يرادات.  

ا/نتاجي  العمر  مدى  على  ا/يراد  احتساب  سيتم  الشاشات.  هذه  تشغيل  حني   mإ كالتزام  ا/لكCونية  العرض  لشاشات  عمالء  من  مستلم  مقدم  احتساب    يتم 
للشاشات.

املصروفات   هـ) 

حتتسب مصروفات السلع و اخلدمات على أساس قيمة السلع و اخلدمات التى مت تسلمها و قبولها خالل السنة املالية، وإن b يتم سداد قيمتها خالل السنة.   

ا�ثاث واملعدات   و) 

االحتساب   (1  

   يحتسب ا�ثاث واملعدات بالتكلفة مطروحJ منها متجمع االستهالك وخسائر إنخفاض القيمة، ان وجدت. ويتم مراجعة قيم ا�صول املتبقية والعمر االفCاضي، 
وتعدل كلما لزم ذلك، O تاريخ املركز املا�. يتم تخفيض القيمة الدفCية للموجودات إm قيمتها القابلة ل¬سCداد إذا كانت القيمة الدفCية للموجودات أك� 

من قيمتها القابلة ل¬سCداد املقدرة.

   O حالة بيع أو استبعاد أصل فان التكلفة واالستهالك املCاكم اخلاصة به يتم استبعادها من السجالت ويتم حتميل أي ربح أو خسارة ناجتة عن ذلك على 
بيان الدخل الشامل.

املصروفات الالحقة  (2  

   تتم رسملة املصروفات املتعلقة باستبدال جزء من ا�ثاث واملعدات والتي مت تصنيفها على حده. تتم رسملة املصروفات ا�خرى على ا�صول الثابتة فقط 
عندما تؤدي هذه املصروفات إm زيادة O القيمة االقتصادية املستقبلية لهذه ا�صول. حتمل جميع املصروفات ا�خرى على بيان الدخل الشامل عند تكبدها.

 
االستهالك  (3  

   يتم احتساب االستهالك وفقJ لطريقة القسط الثابت على مدى العمر ا/نتاجي املقدر للعقارات واملنشآت واملعدات. b يتم احتساب استهالك ل�راضي. 
العمر ا/نتاجي املتوقع لكل نوع هو كما يلي 

5 سنوات    iوCا�ثاث واملعدات ونظام التداول االلك   
5 سنوات احلاسبات االلكCونية والسيارات      
6 سنوات شاشات العرض ا/لكCونية      

املوجودات الثابتة التي تقل قيمتها عن 50 دينار يتم استهالكها بالكامل O سنة الشراء.    
   

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009
ايضــاحــــات
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السياسات احملاسبية الهامة (يتبع)  2

انخفاض قيم املوجودات    ز) 

القيمة  احتساب  يتم  انخفاض  مؤشر  أي  وجود  عند  مؤقت.   Yغ النخفاض  مؤشر  أي  لتحديد  املا�  املركز  تاريخ   O املوجودات  قيم  مبراجعة  السوق  إدارة    تقوم 
القيمة   O االنخفاض يتم حتميل  القيمة املسCجعة.  أك� من  الدفCية  القيمة  تكون  القيمة عندما  انخفاض  احتساب خسائر من  يتم  للموجودات.  املسCجعة 

الفCية، إن وجد، على بيان الدخل الشامل.
      

املدينون   ح) 

  يتم احتساب الذمم املدينة بصورة أولية بالتكلفة cصومJ منها cصص االنخفاض O قيمتها. ويتم عمل cصص االنخفاض O قيمة الذمم املدينة عندما 
يكون هناك دليل موضوعي بأن السوق لن يكون قادر على حتصيل كل املبالغ طبقJ للشروط ا�صلية للذمم املدينة. تعت� الصعوبات املالية للمدينني واحتمال 
القيمة  للموجودات  احلالية  القيمة  تتجاوز  يتم عمل اخملصص عندما  الذمم املدينة.  الدفع مؤشرات على هبوط قيمة  تأخر  أو  املالية  الهيكلة  إعادة  أو  إفالسه 

املقدرة للتدفقات النقدية املستقبلية بسعر الفائدة الفعلي . يتم احتساب مبلغ اخملصص O بيان الدخل الشامل. 

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني   ط) 

  احلقوق التقاعدية واملنافع ا�خرى للموظفني البحرينيني مشمولني بقانون الهيئة العامة للتأمني االجتماعي والذي يقوم من خالله املوظفون والسوق بدفع مبلغ 
شهري على أساس نسبة ثابتة من الراتب. حصة السوق املدفوعة والتي تعت� خطة �ددة االشCاك بحسب مفهوم املعيار احملاسبي الدو� رقم (19) تسجل 

كمصروف O بيان الدخل الشامل.

  يقدم السوق مكافأة نهاية اخلدمة ملوظفيه من غY البحرينيني استنادG إm قانون العمل البحريني للقطاع ا�هلي لسنة 1976. يتم احتساب املكافأة على أساس 
آخر راتب ومدة اخلدمة. يتم عمل cصص لاللتزامات غY املدفوعة، والتي تعت� خطة �ددة املنافع بحسب مفهوم املعيار احملاسبي الدو� رقم (19)، على 

افCاض أن جميع املوظفني قد تركوا العمل بتاريخ املركز املا�. 

العمالت ا�جنبية   ي) 

العملة املستعملة Q اجناز املعامالت والعملة املستعملة Q إعداد البيانات املالية   (1  

يتم إعداد البيانات املالية بالدينار البحرينى وهي العملة املستعملة من قبل السوق O تعامالتها والعملة املستخدمة O إعداد البيانات املالية   

املعامالت وا�رصدة  (2  

   املوجودات واملطلوبات النقدية يتم حتويلها إm الدينار البحريني O تاريخ امليزانية ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت ا�جنبية إm عملة التعامل لكل 
وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء املعاملة. تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة O بيان الدخل الشامل. 

النقد وما Q حكمه    ك) 

يتضمن كل من النقد O الصندوق ولدى البنوك والودائع قصYة ا�جل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر.  

اخملصصات    ل) 

  يتم احتساب cصص O بيان املركز املا� عندما تكون على الشركة التزامات قانونية أو إعتبارية من جراء معامالت سابقة وعندما يكون من احملتمل وجود تدفق 
خارجي ملنافع اقتصادية لسداد هذه االلتزامات.

ذمم دائنة    م) 

يتم احتساب الذمم الدائنة على أساس التكلفة املطفأة.  

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009
ايضــاحــــات



بالدينار البحريني

سوق البحرين ل1وراق املالية
التقرير السنوي 2009  36

ذمم مدينة  3
20092008

127,856113,244اشCاكات ورسوم تسجيل مستحقة
40,137177,601عموالت مستحقة

34,7425,350رسوم اخلدمات

202,735296,195
c(116,604)(89,225)صص ديون مشكوك O حتصيلها

86,131206,970

�صص الديون املشكوك Q حتصيلها
20092008

-89,225رصيد 1 يناير

c27,37989,225صص السنة

116,60489,225

أرصدة مدينة أخرى  4

20092008

J115,970114,520مصاريف مدفوعة مقدم

1,92211,184فوائد مستحقة

117,892125,704

ا�ثاث واملعدات وأعمال حتت التنفيذ  5

ا�ثاث 
واملعدات 

احلاسبات
مشاريع قيدالسياراتا/لكCونية

ا/نشاء
2009

اجملموع
2008

اجملموع

التكلفة
365,0291,731,3077,435180,3602,284,1311,708,285رصيد 1 يناير

2,713,6362,721,479575,846-2,1525,691االضافات 
-(181,452)--(169,743)(11,709)االستبعادات

Q355,4721,567,2557,4352,893,9964,824,1582,284,131 31 ديسم�

االستهالكات
1,633,0451,498,431-323,9251,305,4033,717رصيد 1 يناير

142,796134,614-20,633120,6761,487استهالك السنة
 -(180,928)--(169,763)(11,164)االستبعادات

Q333,3941,256,3155,204-1,594,9131,633,045 31 ديسم�

2,2312,893,9963,229,245651,086 22,078310,940صاQ القيمة الدفHية

متثل مشاريع قيد ا/نشاء املصروفات الرأسمالية لتهيئة مقر السوق اجلديد O مرفأ البحرين املا�.

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009

ايضــاحــــات
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�صصات حقوق املوظفني  6

20092008

21,51733,791االجازات
3,4225,403مكافآت نهاية اخلدمة وتذاكر السفر

24,93939,194

يعمل لدى السوق 59 موظفJ بحرينيJ، و 3 موظفني غY بحرينيني كما O 31 ديسم� 2009 (58 و 3 موظفني على التوا� O سنة 2008).

اشCاكات  حتصيل  مبوجبها  يتم  والتي  االجتماعي  للتأمني  العامة  الهيئة  أنظمة  حسب  البحرينيني  باملوظفني  اخلاصة  االجتماعية  واحلقوق  التقاعد  حقوق  تغطية  يتم 
شهرية من السوق والعاملني على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب، وقد بلغت مساهمة السوق بخصوص املوظفني البحرينيني خالل سنة 2009 مبلغ 147,399 

دينار (116,054 دينار سنة 2008).

يستحق املوظفون ا�جانب الذين يعملون بعقود عمل �ددة املدة مكافأة نهاية اخلدمة تعادل راتب شهر عن كل سنة عمل.

عموالت التداول  7

20092008

196,192866,085عموالت التداول العادية
249,891386,909عموالت من احلاالت املستثناة من التداول واملعامالت اخلاصة

446,0831,252,994

االيرادات ا�خرى  8

20092008

11,69766,309إيرادات ا/يداع والسجل املركزي
19,20019,800إيرادات التداول عن بعد

iوC15,85544,255إيرادات ا/عالنات موقع السوق ا/لك
33,57338,187إيرادات معلومات التداول

19,30024,000إيرادات من إصدار دليل املستثمر
13,08014,160إيرادات اخلدمات

6,51010,954إيرادات أخرى

 119,218217,665

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009

ايضــاحــــات
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املصروفات ا6دارية والعمومية  9

20092008

645,519419,166ا/يجارات
-575,209رسوم االستشارات

371,047223,669اخلدمات
20,97629,210املواد املستهلكة

21,14226,166املؤمترات واالشCاكات
8,8927,299التأمني

34630,646أخرى

1,643,132736,200

معامالت مع االطراف ذوي العالقة  10

معامالت مع أعضاء ا6دارة العليا الرئيسيني
أعضاء ا/دارة العليا الرئيسيني هم أصحاب السلطة واملسئولية للتخطيط وتوجيه أنشطة السوق. يشمل فريق ا/دارة العليا الرئيسيني على أعضاء 0لس ا/دارة ومدير 
السوق. ليس هناك أي تعامالت جتارية بني أعضاء ا/دارة العليا الرئيسيني والسوق خالل السنة. كانت الرواتب واخملصصات املدفوعة لفريق ا/دارة العليا خالل السنة كما 

يلي:

20092008

73,78569,072رواتب ومنافع فريق ا/دارة التنفيذية العليا 
14,00016,800بدل حضور اجتماعات 0لس ا/دارة واللجان

منح مشروطة  11

متثل املنح املشروطة الدعم املا� املستلم من مصرف البحرين املركزي ملواجهة تكاليف انتقال مقر السوق إm مرفأ البحرين املا� وإيجارات املكاتب.

20092008

459,403500,000كما O 1 يناير
500,000500,000املضاف خالل السنة

959,4031,000,000إجما� املبالغ املستلمة

(180,360)(319,640)املستخدم ملشروع ا/نتقال إm املرفأ املا�
(360,237)(617,553)املسخدم /يجارات املكاتب O املرفأ املا�

(540,597)(937,193)8موع املبالغ املستخدمة واحملولة إ] بيان الدخل الشامل

22,210459,403

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009

ايضــاحــــات
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إيرادات مؤجلة  12

 20092008

-649,000شاشات العرض ا/لكCونية (*)
20,88830,976مطبوعات وإعالنات

669,88830,976

(*) إيرادات مستلمة مقدمة نظY رعاية عدد من الشركات والبنوك لشاشات عرض إلكCونية بقاعة التداول مبقر السوق اجلديد باملرفأ املا�.

مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى  13

 20092008

330,362126,214مصروفات مستحقة
20,40912,146أرصدة دائنة أخرى

350,771138,360

التزامات مالية  14

االلتزامات التي مت التعاقد عليها خالل السنة كما يلي :
 

20092008

566,708519,566التزامات عقود استشارات

2,541,2984,086,090التزامات االنتقال إm املرفأ املا�

3,108,0064,605,656

التزامات ا6يجار التشغيلي ملقر السوق اجلديد :

20092008

احلد ا�دنى لنفقات ا/يجار املستقبلية
O617,549617,549 غضون سنة

21,492,4112,109,960 – 5 سنوات

82,109,9602,727,509موع التزامات ا6يجار التشغيلي Q 31 ديسم�

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009

ايضــاحــــات
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ا�دوات املالية وإدارة اخملاطر  15

ا�دوات املالية
 حتتوي ا�دوات املالية على املوجودات واملطلوبات املالية. املوجودات املالية للسوق تتكون من النقد وما O حكمه والذمم املدينة. املطلوبات املالية للسوق تتكون 

من الذمم الدائنة وبعض املطلوبات املالية احلالية.

يتعرض السوق للمخاطر ا�تية جراء استخدام ا�دوات املالية :
cاطر االئتمان   

cاطر السيولة   
cاطر السوق   

 يعرض هذا ا/يضاح معلومات عن تعرض السوق لكل من اخملاطر املذكورة أعاله، وأهداف السوق والسياسات وإجراءات قياس وإدارة اخلطر. وكما يعرض هذا ا/يضاح 
أيضJ بعض ا/فصاحات الكمية با/ضافة إm ا/فصاحات ا�خرى بالبيانات املالية.

مسئوليتهم  أداء   O تساعد  �ددة  تنفيذية  إدارية  جلان  ا/دارة  0لس  أسس  للسوق.  اخملاطر  إدارة  هيكل  ومراقبة  بتأسيس  عام  بشكل  مسؤول  ا/دارة   0لس 
بفعالية O تطوير ومراقبة سياسات السوق /دارة اخملاطر.

 تتابع جلنة التدقيق للسوق كيفية مراقبة ا/دارة لاللتزام بإجراءات إدارة اخملاطر للسوق ومراجعة مدى مالئمة ممارسات إدارة اخملاطر مع حجم اخملاطر التي يواجهها 
السوق. 

 يقوم قسم التدقيق الداخلي مبساعدة جلنة التدقيق O أداء مهمتها الرقابية ويقوم مبراجعة إجراءات وأنظمة إدارة اخملاطر بصورة منتظمة وعرضية، ويرفع تقاريره 
للجنة التدقيق.

�اطر االئتمان
 Jتعرض السوق خلسائر مالية. يتعرض السوق لهذه اخملاطر مبدئي mهي اخملاطر الناجتة عن فشل أحد ا�طراف بالوفاء بالتزاماته املالية عند استحقاقها مما يؤدي إ 

على النقد وما O حكمه والذمم املدينة واالستثمارات O الصناديق االستثمارية وا�دوات الدائنة.

cاطر السوق االئتمانية على النقد وما O حكمه �دودة حيث يتم إيداع النقد O بنوك بالبحرين والتي تتمتع بتصنيف ائتماi جيد.

 يقوم السوق بعمل cصص انخفاض القيمة على الذمم املدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي بأن السوق لن يكون قادر على حتصيل كل املبالغ املستحقة حسب 
الشروط ا�صلية للذمم املدينة. تعت� الصعوبات املالية اجلوهرية للمدين واحتماالت إفالس املدين أو إعادة التنظيم املا� والتأخر O سداد الديون عالمات وجود انخفاض 

قيمة الذمم املدينة.

القيمة الدفCية للموجودات الثابتة متثل أقصى cاطر االئتمان. أقصى حد خملاطر االئتمان O تاريخ البيانات املالية كانت :

20092008

345,081112,466نقد O الصندوق ولدى البنوك
1,116,4123,531,895ودائع ثابتة قصYة ا�جل

86,131206,970ذمم مدينة

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009
ايضــاحــــات
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ا�دوات املالية وإدارة اخملاطر (يتبع)   15

تعرضه  من  السوق  يحد  املالية.  السندات  لصادر  جدوى  ودراسة  بحذر  االئتمان  تقييم  بعد  جتري  االستثمارات  أن  بالتأكد  استثماراتها  على  االئتمان  cاطر  السوق   يدير 
خملاطر االئتمان باالستثمار O السندات احلكومية. 

أعمار الذمم املدينة كما O تاريخ املركز املا� :

20092008
انخفاض القيمةا/جما�انخفاض القيمةا6جما�

-117,591-44,945غY متأخر
-4,666-16,890متأخر صفر - 90 يوم
-33,247-3,307متأخر 91 - 180 يوم

134,458116,604135,34289,225أك� من 180 يوم

199,600116,604290,84689,225

بلغت ذمم مدينة متأخرة منخفضة القيمة كما O 31 ديسم� 200٩ مبلغ 116,604 دينار بحريني (2008 : 89,225 دينار بحريني).

�اطر السيولة

cاطر السيولة ويشار إليها cاطر التمويل أيضJ، هي cاطر عدم قدرة السوق احلصول على ا�موال الالزمة لسداد التزاماتها عند حلول أجلها. يهدف أسلوب السوق 
/دارة cاطر السيولة وهو التأكد من توافر السيولة O كل ا�حوال لسداد التزاماتها عند حلول أجلها سواء O الظروف االعتيادية أو الصعبة دون تكبد خسائر غY مقبولة 

أو خسائر تضر بسمعة السوق.

cاطر السيولة ميكن أن تنتج من عدم قدرة السوق من بيع ا�صل املا� بسرعة وبسعر قريب من القيمة العادلة ل�صل. يتأكد السوق بأن املبالغ اجلوهرية من التمويل 
مت استثمارها O النقد وما O حكمه والذي يعت� متوافر لتلبية احتياجات السيولة.

ا�تي هو االستحقاقات التقاعدية للمطلوبات املالية، عدا االرتباطات، حسب تقدير ا/دارة.

مواعيد استحقاق املطلوبات املالية التعاقدية :

6 – 12 أشهر6 أشهر أو أقلالقيمة الدفCية2009

املطلوبات املالية
-4,0214,021الذمم الدائنة

-350,771350,771املصروفات املستحقة وا�رصدة الدائنة ا�خرى

354,792354,792-

6 – 12 أشهر6 أشهر أو أقلالقيمة الدفCية2008

املطلوبات املالية
-10,07610,076الذمم الدائنة

-138,360138,360املصروفات املستحقة وا�رصدة الدائنة ا�خرى

148,437148,437-

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009
ايضــاحــــات
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ا�دوات املالية وإدارة اخملاطر (يتبع)   15

�اطر السوق

 اخملاطر التي يتعرض لها سوق البحرين ل�وراق املالية هي cاطر تغY أسعار السوق مثل سعر صرف العمالت ا�جنبية ومعدل سعر فائدة والتي تؤثر على دخل السوق 
أو على أدواتة املالية. الهدف من إدارة cاطر السوق هو إدارة وسيطرة تعرضات cاطر السوق O حدود ا/طارات املقبولة مع حتقيق عائد على اخملاطر. يتكبد سوق 

البحرين ل�وراق املالية التزامات مالية لغرض إدارة cاطر السوق. تتم كل هذه الصفقات ضمن توجيهات 0لس ا/دارة.

�اطر معدل الفائدة

cاطر معدل الفائدة هي cاطر تأثر أرباح السوق كنتيجة لتقلب أسعار الفائدة نتيجة التغYات O قيم ا�دوات املالية بسبب تغY معدل الفائدة O السوق.

 O استثمارات السوق .J90 يوم ثابت وتستحق خالل  الدائنة ذات سعر فائدة  الودائع القصYة ا�جل واستثمارات ا�دوات   O السوق O الفائدة  تنحصر cاطر معدل 
ا�دوات املالية املدينة تستحق معدل فائدة متغY. بلغ معدل الفائدة الفعلي التي حصل عليه السوق %3,09 كما O 31 ديسم� 2009 (2008 : 3,35%) .

ا�تي حملة عن ا�دوات املالية للسوق التي تتحمل فوائد كما O تاريخ املركز املا�.

20092008
أدوات ذات معدل ثابت

1,116,4123,531,895ودائع بنكية قصYة ا�جل

1,116,4123,531,895

إدارة رأس املال

 سياسة 0لس ا/دارة هي احملافظة على احتياطي مناسب للسوق للمحافظة على ثقة املستثمرين والدائنني والسوق والبقاء على التطورات املستقبلية للسوق. 
يقوم السوق باستغالل الفوائض املالية املتوفرة باستثماراتها O قنوات استثمارية ذات cاطر منخفضة مع حتقيق عوائد معقولة للسوق. ال توجد اشCاطات رأسمالية 

خارجية على السوق.

�اطر صرف العمالت ا�جنبية

cاطر صرف العمالت ا�جنبية هي cاطر تأثر على أرباح السوق نتيجة للتغYات O سعر صرف العمالت ا�جنبية.

تتم غالبية شراء املنتجات من موردين �ليني. ومبا أن الدينار مقوم بالدوالر ا�مريكي فأن السوق ال يتعرض الية cاطر جوهرية. 

القيمة العادلة

القيمة العادلة هي املبلغ مقابل أصول ميكن مبادلتها أو مطلوبات يتم سدادها بني أطراف على علم ورغبة ضمن صفقة ذات طابع جتاري.

ويرتبط تعريف القيمة العادلة فرضية استمرارية املنشأة بال نية أو حاجة للتصفية أو خفض جوهري لعملياتها أو القيام مبعامالت بشروط غY مرضية.

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009
ايضــاحــــات
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يوضح اجلدول أدناه تصنيف السوق لكل فئة من فئات املوجودات واملطلوبات املالية :

31 ديسم� 2009
قروض وذمم

مدينة
مطلوبات مالية

بالتكلفة املطفأة
8موع القيمة

الدفHية

املوجودات
345,081-345,081نقد O الصندوق ولدى البنوك

1,116,412-1,116,412ودائع ثابتة قصYة ا�جل
86,131-86,131ذمم مدينة

1,547,624-1,547,624
املطلوبات

4,0214,021-ذمم دائنة
350,771350,771-مصروفات مستحقة 

-354,792354,792

31 ديسم� 2008
قروض وذمم

مدينة
مطلوبات مالية

بالتكلفة املطفأة
0موع القيمة

الدفCية

املوجودات
112,466-112,466نقد O الصندوق ولدى البنوك

3,531,895-3,531,895ودائع ثابتة قصYة ا�جل
206,970-206,970ذمم مدينة

3,851,331-3,851,331
املطلوبات

10,07610,076-ذمم دائنة
138,360138,360-مصروفات مستحقة 

-148,436148,436

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009
ايضــاحــــات
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أنشطة أمانة   16

2008) ومسجلني بأسم السوق وال يظهران ضمن  2009 (54,493 دينار سنة  31 ديسم�   O دينار بحريني مدين كما  112  يوجد هناك حسابني بنكيني بلغ رصيدهما 
موجوداتة حيث أنهما ميثالن حسابات خاصة بالوسطاء وعمالئهم لتسوية ومقاصة صفقات التداول.

توزيع املوجودات واملطلوبات  17

جميع موجودات ومطلوبات السوق داخل مملكة البحرين، ولذلك ال تتعرض السوق �ية cاطر خارج مملكة البحرين.

التقديرات احملاسبية والقرارات الهامة Q تطبيق السياسات احملاسبية  18

 يقوم السوق بعمل تقديرات وفرضيات تؤثر على املبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات خالل الفCة املالية التالية. يتم تقييم التقديرات واالفرضيات بشكل مستمر بناًء 
على اخل�ة وعوامل أخرى كالتوقعات ل�حداث املستقبلية يعتقد انها معقولة حتت الظروف العادية.

التقديرات

 يقوم السوق بتحديد االنخفاض O قيمة االستثمارات عندما يوجد انخفاض كبO Y القيمة السوقية �قل من سعر التكلفة. ان حتديد االنخفاض الكبO Y القيمة يتطلب 
قرار تقديري. O حالة عدم توافر القيمة العادلة، يتم استخدام القيمة القابلة لالسCداد لالستثمار لتقييم االنخفاض O القيمة. يقوم السوق بالتقييم بناًء على عدة عوامل 

منها تذبذب ا�سهم وا�دلة �ي خلل O الوضع املا� للشركة املستثمر فيها، وأداء القطاع، والتغيO Y التكنولوجيا، والتدفقات املالية التشغيلية والتمويلية.

القيمة.   O لالنخفاض  املماثلة  االئتمان  أخطار  خصائص  بنفس  للسوق  املالية  املوجودات  ضمن  تكون  والتي  املنفردة  الهامة  املدينة  الذمم  حسابات  السوق   يقيم 
حسابات الذمم املدينة التي تقيم بشكل منفرد لالنخفاض O قيمتها أو �ي خسارة ناجتة عن االنخفاض ال تتضمن O التقييم الكلي لالنخفاض O القيمة. يتطلب هذا 
التقييم قرارG تقديريJ عند اتخاذ هذا القرار، يقيم السوق خصائص أخطار مع ا�خذ O عني االعتبار القطاع واملبالغ املستحقة السابقة والتقديرات املستقبلية للتدفقات 

النقدية والتي تعطي مؤشرG على القدرة لدفع املستحقات مبوجب الشروط التعاقدية.

املعاي� الدولية 6عداد التقارير املالية والتفس�ات اجلديدة التي � يتم تطبيقها  19

 مت خالل السنة إصدار معايY جديدة / معدلة /عداد التقارير املالية /عداد التقارير املالية الدولية والتفسYات التالية لها والتي تطبيقها غY ملزم للشركة O الوقت 
احلا� :

املعيار الدو� /عداد التقارير املالية رقم (9) – ا�دوات املالية (ساري املفعول للفCات املالية املبتدأة O أو بعد 2013).  

معيار احملاسبة الدو� رقم (24) املراجع – أطراف ذوي عالقة (ساري املفعول للفCات املالية املبتدأة O أو بعد يناير 2013).  

ال يتوقع أن ينتج عن هذه التعديالت أي تغYات O البيانات املالية للشركة.

حول البيانات املالية للسنة املنتهية O 31 ديسم� 2009
ايضــاحــــات


