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Introduction
A ratio is a simple expression of one number in terms of another. In order for ratios to be meaningful, there
should be an explicit and clear relationship between the two numbers used in the calculation of each ratio.
The data used in the calculation needs to be examined in order to be able to comprehend the full meaning
of the relationship. Furthermore, a ratio needs to be compared to some other ratio or a standard measure,
in order to arrive at a better and more comprehensive understanding of it.

Financial ratios measures are divided into:
•

Measures related to the stability and liquidity of the business enterprise.

•

Measures related to the profitability and operating performance of the business enterprise.

تمهيد
النسبة هي عبارة عن تعبير بسيط لعدد ما منسوب إلى عدد آخر وحتى تعتبر النسب مؤشرات ذات معنى يجب
أن يكون هناك عالقة واضحة ومعينة بين العدديين المستخدمين في حساب كل نسبة وتدعو الحاجة غالبا إلى
البحث والتحقق من طبيعة المعلومات أو األرقام األساسية المستخدمة في حساب النسبة حتى يمكن توضيح وتفهم
. والنسبة بحد ذاتها ال تعني الكثير إال إذا قورنت بنسب أخرى أو بمعيار قياسي.المعنى الكامل لهذه العالقة

:تقسم النسب أو المقاييس إلى
.مقاييس متعلقة بسيولة واستقرار المشروع التجاري

•

.مقاييس متعلقة بربحية المشروع التجاري

•

Several widely used ratios are presented in this appendix. These ratios are useful analytical tools in
appraising the performance of the enterprise and in judging its management.

.في هذا الملحق يتم بيان أسماء وطرق حساب بعض النسب الشائعة االستعمال ويوضح المعنى والغرض لكل منها
.وتشكل هذه المقاييس وسائل تحليلية مفيدة تساعد في تقييم أداء المشروع والحكم على إدارته

We can add to the reliability of the financial ratios by giving appropriate consideration to the position of the
enterprise in the industry or trade of which it is part. This can be done by comparing the financial ratios
with standardized measures, such as that used in this guide.

بإمكاننا إضافة المزيد من الثقة في استعمال النسب المالية إذا أخذنا بعين االعتبار وضعية أو مكانة المشروع التجاري
 ولتحقيق ذلك يجب أن نقارن هذه النسب مع المعايير القياسية التي هي.في المجال أو الصناعة التي هو جزء منها
عبارة عن متوسطات مجمعة من البيانات والتقارير المالية لعدد من الشركات التي تزاول الصناعة أو التجارة نفسها
.)(القطاع

The financial measures presented in this appendix are considered quite helpful tools in assessing the
financial condition of the business enterprise and the results of its operations. However, they should
never replace sound judgement, but should be considered as one of the many factors contributing to the
decision-making process, such as change in management, change in the enterprise’s markets, products,
or services, the economic trends of the industry or trade, and the financial conditions of the economy.

Calculation Method
The financial ratios have been simply calculated using year-end figures derived from the annual reports of
the companies.

 لهذا، تعتبر المقاييس المالية الواردة في هذا الملحق مفيدة في تقييم الوضع المالي ونتائج أعمال المشروعات التجاري
.تعتبر أحد العوامل المساهمة في عملية اتخاذ القرار

طريقة احتساب المؤشرات االستثمارية
.تم احتساب المؤشرات المالية بطريقة مبسطة باستخدام بيانات آخر العام المستقاة من تقارير الشركات السنوية

Profitability Ratios Used

مؤشرات ربحية السهم

Earning Per Share (EPS)

العائد على السهم

This indicator measures the profitability strength of one share and is used by investors to evaluate the
company’s previous performance and in forecasting future profits and investment opportunities.
EPS = (Net Income excluding minority interest & extraordinary income) / Weighted average number of
Shares

Dividend Per Share (DPS)
Total cash dividend divided by the number of shares of common stock outstanding.
DPS = Cash Dividend / Number of Outstanding Shares

.يستخدم هذا المؤشر لمعرفة نصيب السهم الواحد من صافي االرباح
 متوسط عدد األسهم الصادرة/ )العائد على السهم = صافي الربح (بعد استقطاع حقوق االقلية واالرباح االسثنائية
والمدفوعة

الربح الموزع للسهم
.وهو حصة السهم الواحد من األرباح النقدية الموزعة
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة/الربح الموزع للسهم = األرباح النقدية الموزعة
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Price to Book Value
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)السعر إلى القيمة الدفترية (نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

A ratio used to compare a stock’s market value to its book value and indicates a company’s growth
prospects.
P/BV = Closing Price/Book Value per Share

 فإن الشركة مطالبة بتحقيق عائد على حقوق المساهمين يساوي معدل العائد المطلوب والسائد،عند نقطة التعادل
 فإن نسبة السعر ( القيمة السوقية للسهم إلى، عند نقطة التعادل هذه.في السوق عند مستوى مخاطر معينة
.القيمة الدفترية للسهم) تساوي واحد
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية التي تزيد عن الواحد الصحيح تمثل مؤشر على قدرة الشركة على تحقيق عوائد
.وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى معدل المخاطرة

Price Earning Ratio
This multiple is an indication of how much the market is willing to pay per unit of company earnings. The
higher the P/E, the higher the premium the market places on the earnings of the company, indicating a
confidence in future earnings growth. Expectations of high-growth are less easily realized than predictions
of low-growth. Therefore, high P/E stocks are usually riskier than those with low P/E ratios.

.القيمة الدفترية للسهم/السعر إلى القيمة الدفترية = سعر اإلقفال

P/E = Closing Price Per Share/Earnings Per Share

مضاعف سعرالسهم

Dividend Yield
A financial ratio, which shows how much a company pays out in dividends each year relative to its share
price.
Dividend Yield (%) = (Dividend per share/Closing price per share) * 100

.وتقييم جاذبية االستثمار,يسخدم لتقدير القيمة السوقية العادلة للسهم العادي
.العائد على السهم/ مضاعف سعر السهم = سعر اإلقفال

ريع السهم

Dividend Payout Ratio
A financial ratio, which shows how much a company, pays out in dividends each year relative to its net
profit.
Dividend Payout Ratio (%) = (Annual Cash Dividend/ Net Income excluding minority interest & extraordinary
income) * 100

.عبارة عن االرباح الموزعة للسهم على سعر اقفال السهم
100*)سعر اإلقفال/ ) = (األرباح الموزعة%( ريع السهم

العائد على حقوق المساهمين

Return on Equity
A ratio that measures a corporation’s profitability. It reveals how much profit a company generates with the
money shareholders have invested in it.

وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل.نسبة صافي الربح الى حقوق المساهمين
.المساهمين

ROE = ((Net Income excluding minority interest & extraordinary income) / Shareholders’ Equity)*100

100*) حقوق المساهمين/ )العائد على حقوق المساهمين= صافي الربح ((بعد استقطاع حقوق االقلية واالرباح االسثنائية

العائد على الموجودات

Return on Assets
A useful indicator of how profitable a company is relative to its total assets. It also gives an idea as to how
well the company is able to use its assets to generate earnings.
ROA = ((Net Income excluding minority interest & extraordinary income) / Total Assets)*100
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Leverage & Liquidity Ratios Used
Total Shareholder’s Equity / Total Assets (Equity Ratio)
The equity ratio measures the proportion of the total assets financed by shareholders, as distinguished
from creditors, and measures the efficiency of capital used. It is computed by dividing total stockholders’
equity by total assets.

Total Liabilities / Shareholders’ Equity
This ratio measures a company’s financial leverage and is calculated by dividing total liabilities
by stockholders’ equity. It indicates what proportion of equity and debt the company is using to finance its
assets. It is computed by dividing total liabilities by stockholders’ equity.

Total Loans/Total Deposits
This ratio calculates the percentage of loans financed by deposits. It is a measure of liquidity and indicates
the bank’s ability to provide additional loans. It is calculated by dividing the total loans and advances by
the total deposits.

Total Loans/Total Assets
The ratio measures the total loans and advances as a percentage of total assets. The higher the ratio, the
lower its liquidity and the higher is the risk.

Liquid Assets/Total Assets
This ratio measures the current assets, which can be converted into cash in a very short period, over total
assets. It is calculated by dividing the liquid assets by the total assets.

مؤشرات الرافعة المالية والسيولة
)نسبة حقوق المساهمين الى الموجودات(نسبة الملكية
. وذلك لتمييزها عن الجزء الذي يموله الدائنون،تقيس هذه النسبة الموجودات واألصول التي يمولها حملة األسهم
.تحسب هذه النسبة بتقسيم مجموع حقوق المساهمين على مجموع الموجودات

إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين
 كلما ازدادت نسبة إجمالي الديون.يقيس هذا المؤشرنسبة إجمالي المطلوبات(الديون) إلى إجمالي حقوق المساهمين
 تحسب هذه النسبة بتقسيم إجمالي المطلوبات على.كلما ازدادت المخاطر طويلة األجل لقدرة الشركة على الدفع
.إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي القروض إلى إجمالي الودائع
 وتدل على قدرة البنك على تقديم قروض، وهي مقياس للسيولة،تشير الى نسبة القروض الممولة بواسطة الودائع
100* )  اجمالي الودائع/  ( اجمالي القروض: وتحسب كالتالي.اضافية

إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات
.تحتسب هذه النسبة بتقسيم إجمالي القروض والسلفيات المترتبة على الشركة على إجمالي موجوداتها الفعلية
 ازدادت المخاطر وانخفضت، كلما ازدادت النسبة.ويعد هذا المؤشر مهم كمقياس للسيولة ولمعرفة االعباء المالية
.السيولة

الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات
. الى اجمالي الموجودات،تمثل نسبة الموجودات المتداولة التي يمكن تحويلها الى نقدية في فترة زمنية قصيرة جدا

النسبة الجارية

Current Ratio
This liquidity ratio measures a company’s ability to pay short-term obligations and also helps to give an idea
as to the efficiency of the company’s operating cycle. It is calculated as follows:
Current ratio = Current assets/Current liability

 وتبين قدرة الشركة على سداد ديونها الحاضرة وقت،عبارة عن الموجودات المتداولة مقرونة بالمطلوبات المتداولة
.استحقاقها
 المطلوبات المتداولة/النسبة الجارية = الموجودات المتداولة

النسبة السريعة

Quick Ratio
This ratio is an indicator of a company’s short-term liquidity. It measures a company’s ability to meet its
short-term obligations with its most liquid assets. It is calculated as follows:
Quick ratio = (Cash + Trading securities +Accounts receivable)/Current liabilities

Capital Adequacy Ratio
A ratio that indicates the combined level of Market Risk and Credit Risk, which a bank is exposed to. The
minimum acceptable Capital Adequacy Ratio is 8%, as set by the Basel Accord. However, the Central Bank

 والموجودات السهلة التحول هي مجموع النقد وأوراق.هي نسبة الموجودات السهلة التحول إلى المطلوبات الجارية
القبض والذمم المدينة واألوراق المالية ( األسهم والسندات) الممكن تحويلها لنقد بصورة سريعة خالل فترة ال تتجاوز
.السنة
 الموجودات المتداولة/) الذمم التجارية+  األوراق المالية المتداولة+ النسبة السريعة = ( النقد

نسبة مالءة رأس المال
 اذ إن اقل نسبة مقبولة،تبين هذه النسبة المستوى المزدوج لخطر السوق وخطر الديون المعرض لها البنك
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of Bahrain has set a higher limit of 12% for banks operating in Bahrain.
Capital Adequacy Ratio = [Total Capital Base/Total Risk-Weighted Assets] * 100%

 إال أن مصرف البحرين المركزي حدد حد أعلى لكل البنوك العاملة في. كما حددها اتفاق المصرفيين8% للبنوك هي
.12% البحرين وهو
100%*) إجمالي األصول الموزونة بالمخاطر/نسبة مالءة المال = (إجمالي قاعدة رأس المال

where:
Total Capital Base = Tier (1) Capital + Tier (2) Capital
Shareholders’ Equity + General Provision subject to 12% risk adjusted exposure limitation
Total Risk-Weighted Assets = Credit Risk-Weighted Assets + Market Risk-Weighted Assets

Balance Sheet Definitions

It represents balances with foreign banks.

It represents customer deposits with banks, which may be time deposits, call deposit or current accounts.

Trade Accounts Receivable
It represents the receivables relating to the trade of the business. Any other receivables have been added
into the current assets account.

Current Assets (Liquid Assets)
Current Assets refer to cash or any other assets that are capable of being converted into cash within a
relatively short period of time. The period is usually one year.

. األصول الموزعة بمخاطر السوق+ إجمالي األصول الموزونة بالمخاطر = األصول الموزونة بمخاطر االئتمان

تعاريف الميزانية العامة

.تمثل أرصدة لدى البنوك االجنبية

. وهي إما أن تكون ودائع آجلة أو تحت الطلب،تمثل اجمالي ودائع العمالء لدى البنك

ذمم تجارية مدينة
. كل الذمم الباقية تم إضافتهم إلى المجودات المتداولة.تشمل كل الذمم التي تتعلق بالعمليات التجارية للشركة

الموجودات المتداولة
أو أي موجودات أخرى يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة (عادة سنة،تشير الموجودات المتداولة إلى النقد
. )واحدة

الموجودات الثابتة

Fixed Assets
It represents net fixed assets i.e. fixed assets less accumulated depreciation. These are tangible assets,
such as property, plant and equipment.

Total Assets
The properties or economic resources owned by a business such as cash, accounts receivable,
merchandise, inventory, equipment, buildings and land.

Current Liabilities
Current liabilities are obligations due within a short period of time, usually one year.
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ودائع الزبائن

Customer Deposits
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 وال يقصد، وتستعملها في تشغيل وتسيير االعمال،هي االصول الملموسة التي تحتفظ بها الشركة بصورة دائمة
يتم استقطاع مخصص االهتالك.وغيرها، ويندرج تحتها كل من االراضي والمباني والمعدات واالالت،استهالكها او بيعها
.وهذا يشمل كل االصول ماعدا االرض،من االصول المعرصة لذلك

مجموع الموجودات
تطلق كلمة الموجودات على الموارد االقتصادية التي تملكها أي منشأة تجارية مثل النقد والحسابات المدينة والبضاعة
.والمعدات والمباني واألراضي

المطلوبات المتداولة
. عادة ما تكون سنة واحدة,تمثل الديون المستحقة في فترة زمنية قصيرة
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Noncurrent Liabilities
An organization’s debts that fall due beyond one year.

المطلوبات غير المتداولة
.وهي االلتزامات المستحقة الوفاء خالل فترة زمنية تتعدى السنة

Other Liabilities
Are any other liabilities of an organization that have not been stated separately in the liabilities section under
the set format for each sector. Other liabilities may include accrued interest payables, medium and longterm loans, certificates of deposits and so on.

مطلوبات أخرى
وهي التزامات على الشركة التي لم يتم ذكرها منفصلة تحت المطلوبات ضمن االطار المتبع لكل قطاع مثل قروض
.  و شهادات ايداع، فوائد مستحقة الدفع،متوسطة وطويلة األجل

راس المال المدفوع

Paid-up Capital
It represents the value of shares that have been issued and fully subscribed.

.يمثل قيمة االسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل

أسهم الخزينة

Treasury Shares
When a company repurchases its common stock and holds this stock in the company’s treasury. These
shares don’t pay dividends, have no voting rights, and are not included in the number of shares outstanding.

Shareholders Equity
It represents net assets of the company after deduction of liabilities. It includes paid-up capital, in addition
to all various reserves and retained earnings, less treasury stock and minority interest.

. علما بأن تلك االسهم ال تدفع لها ارباح وليس لها حق التصويت،االسهم المملوكة من قبل الشركة في خزينتها

حقوق المساهمين
 أي رأس المال المدفوع باإلضافة إلي االحتياطيات،)وهي األصول الصافية للشركة بعد استبعاد الخصوم (المطلوبات
كما يعبر عنها بأنها صافي االستثمارات في, بأنواعها واألرباح المدورة مطروحا منها اسهم الخزينة وحقوق االقلية
. أي صافي قيمة الشركة, والتي تساوي الفرق بين اجمالي اصول الشركة واجمالي التزاماتها,شركة أو مشروع

Murabaha
A contract in which a financial institution purchases goods upon the request of a client, who makes deferred
payments which cover costs and an agreed-upon profit margin for the institution. The financial institution
handles payment to a supplier and the incidental expenses of delivery, against a deferred payment made
by the buyer to cover delivery costs and a share of the buyer’s mark up.

Unrestricted Investment Accounts
Refer to the funds received by the Islamic Bank from individuals and others, on the basis that the bank
will have the right to use and invest those funds without restriction, including the Islamic Banks’ right to
commingle those invested funds with its own investment exchange for proportional participation in its profit
and losses, after the Islamic Bank receives its profit as a Mudharib. Unrestricted Investment Accounts have
been added to the deposits account.

Income Statement Definitions
Turnover
A synonym for revenue (sales). Sales are earned revenue from the company’s core business.

المرابحة
 ويقوم العميل بدفع أقساط مؤجلة تغطي،العقود التي تشتري بموجبها مؤسسة مالية سلعا بناء على طلب عميل
 وكذلك، وتتولى المؤسسة المالية أمر المدفوعات إلى المورد،التكاليف وهامش الربح المتفق علية للمؤسسة المالية
 وحصة متفق،المصروفات المترتبة على التسليم (مقابل مدفوعات مؤجلة من المشتري لتغطية تكاليف التسليم
.)عليها من هامش ربح المشتري

حسابات األستثمار المطلقة
 دون تقيدهم له باستثمارها،وهي التي يعطى أصحابها الحق للمصرف في استثمارها على الوجه الذي يراه مناسبا
 كما أنهم يأذنون له بخلطها بأمواله الذاتية ( حقوق. أو بكيفية معينة، أو لغرض معين، أو في مشروع معين،بنفسه
اصحاب الملكية ) أو األموال التي له حق التصرف المطلق فيها (الحسابات الجارية) ومن المقرر ان نتائج األستثمار لهذه
 تم إضافة حسابات األستثمار المطلقة إلى.الحسابات المطلقة تعود على مجموع المشاركين فيها بالمال أو بالجهد
.حساب الودائع

تعاريف بيانات الدخل
المبيعات
.المبيعات هي إيرادات مكتسبة من العمليات الرئيسية للشركة
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Operating Costs

Bahrain Bourse

تكلفة التشغيل

Operating costs refer to the day-to-day expenses incurred in running a business, such as sales and
administration expenses.

.مصاريف التشغيل تشمل مصاريف البيع

مصروفات أخرى

Other Expenses
Represents all expenses incurred, other than operating expenses and interest payments.

تشمل كل المصروفات للشركة ماعدى مصاريف التشغيل والفوائد المدفوعة

صافي األرباح بعد الضرائب

Gross Profit
The revenue from sales less cost of merchandise sold.

.وهو صافي األرباح المتحققة خالل السنة المالية للشركة بعد خصم الضرائب وحقوق األقلية

Net Profit (Net Profit After Tax)
It represents the net income for the financial year of the company, computed by deducting total expenses
incurred including any tax incurred by the company provision (for companies with subsidiaries abroad) and
minority interest, from the total revenues generated.

قسط التأمين

Premium
In general, extra payment is usually made as an incentive. An insurance premium is the fee paid to an
insurance company for insurance protection. Also, single or multiple payments are made to build-up an
annuity fund.

القسط المبدئي

Gross Premium
Is the raw premium before subtracting costs for reinsurance.

Is the original gross premium, less return premium and premiums for reinsurance.

The insurance reserve is the provision held to meet underwriting liabilities. The term covers unearned
premium reserve, unexpected risk reserve, (both notified and incurred but not reported), outstanding
claims, claims expenses reserve, funds and equalization reserve.

 احتياطي المخاطر،هي االحتياطات المحجوزة لمطالبات تغطية التأمين وتشمل احتياطي األقساط غير المكتسبة
،احتياطي نفقات المطالبات، المطالبات غير المدفوعة،)المبلغ عنها
ُ المبلغ عنها وكذلك الحاصلة غير
ُ ( ،غير المتوقعة
.الديون واحتياطي تسوية المطالبات

أرباح تغطية التأمين

Underwriting Profit
Is the portion of the earnings of an insurance company that comes from the function of underwriting. It
excludes the earnings from investments, either in the form of income from securities or sale of securities
at a profit. The remainder is found by deducting incurred losses and expenses from earned premiums.

هو ذلك الجزء من أرباح شركة التأمين المكتسب من عمليات تغطية التأمين وال يشمل األرباح المجنية من استثمارات
 تحسب أرباح تغطية التأمين بعد طرح الخسائر والنفقات الحاصلة.في أوراق مالية سواء أكانت أرباح عوائد أو أرباح بيعها
.من األقساط المستحقة

تكاليف تغطية التأمين

The Underwriting Costs
Are the total costs associated with the underwriting operation.
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.هو صافي القسط األساسي مطروحًا منه عائد القسط وأقساط إعادة التأمين

احتياطي التأمين

Insurance Reserves

BAHRAIN BOURSE
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ِ هو القسط

القسط الصافي

Net Premium
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Other Income
Represents all other income generated, except operating and interest income.

Share Data Definitions

ايرادات أخرى
.تشمل كل ايرادات الشركة ماعدى المبيعات والفوائد المكتسبة

تعاريف بيانات السهم

Par Value
It is the nominal price of the initial issuance of the shares, which was assigned by the issuer.

Book Value Per Share
The book value of shareholders’ equity reflects the sum of capital contributions and accumulated earnings
in excess of dividends divided by the total number of common shares outstanding.
Book Value Per Share = Shareholders’ Equity/Number of Common Shares Outstanding

Closing Price

القيمة االسمية
 والتي, أي القيمة التي تكتب على الصك نفسه,ويمثل القيمة المدفوعة للسهم.السعر الذي يتم دفعه عند اإلصدار
.تحدد قيمته عند انشاء الشركة المصدرة

القيمة الدفترية
القيمة الدفترية للسهم الواحد تمثل رأس المال المدفوع واالحتياطات واألرباح المستبقاة المتراكمة بعد استقطاع
.األرباح الموزعة مقسومة على عدد األسهم الصادرة والمدفوعة
.عدد األسهم الصادرة والمدفوعة/القيمة الدفترية = حقوق المساهمين

Is the closing price of a listed company’s shares at the end of trading during a given period (year).

High and Low Prices
The high price and low price of a company’s shares are the highest and lowest price a particular stock
reached during a given period. The fluctuation of stock can be analysed by reviewing the high and low
prices.

Share Trading Definitions
Number of Outstanding Shares
Shares of a corporation authorized in the corporate charter, which have been issued, paid-up and
are outstanding. These shares, which are net of treasury, represent capital invested by the company’s
shareholders and owners.
Outstanding shares = Issued & fully paid up shares – Treasury shares

The Volume of Shares Traded
The total number of a listed company’s shares that traded on the Exchange during a year (JanuaryDecember).

The Value of Shares Traded
The total monetary value of a listed company’s shares that traded on the Exchange during a year (JanuaryDecember). It is calculated by taking the value of the transaction and multiplying it by the volume of shares
traded.

سعر اإلقفال
.السعر الذي بيع به السهم في اخر صفقة أبرمت قبيل اقفال البورصة

السعر األعلى والسعر األدنى
أدنى سعر خالل فترة زمنية معينة بين أسعار/السعر األعلى والسعر األدنى ألسهم الشركة المدرجة هو عبارة عن أعلى
 ويمكن من خاللها تحليل تقلبات أو تغيرات أسعار أسهم الشركة.الصفقات المنفذة في السوق خالل فترة التداول
.المدرجة

تعاريف بيانات التداول
عدد األسهم الصادرة والمدفوعة
هو عدد أسهم الشركة المصرح بها بموجب عقد التأسيس والنظام االساسي للشركة والتي تم اصدارها ودفع قيمتها
. وتمثل هذه االسهم رأس المال المستثمر من قبل المالكين والمساهمين في الشركة.مطروحا منها اسهم الخزانة
عدد االسهم = الصادر والمدفوع بالكامل – اسهم الخزانة

الكمية المتداولة للسهم
.عدد األسهم المتداولة للشركة المدرجة في سوق األوراق المالية خالل فترة زمنية محددة

القيمة المتداولة للسهم
هي القيمة النقدية لعدد األسهم المتداولة للشركة المدرجة في سوق األوراق المالية خالل فترة زمنية محددة وهي
.حاصل ضرب مجموع قيمة الصفقات المنفذة في أسهم هذه الشركة خالل فترة محددة
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The Market Capitalisation
The aggregate market value of a listed security is equal to the closing price of the shares, multiplied by the
total number of issued and fully paid shares, which are inclusive of treasury shares.

Shares Turnover Ratio (Value)
A measure of a stock’s trading activity, calculated by dividing the value of shares traded during a given
period by the market capitalization of the last day of the same period.

Bahrain Bourse

القيمة السوقية
.هي حاصل ضرب األسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل (شاملة اسهم الخزانة) لشركة معينة في سعر االقفال

)معدل دوران السهم (القيمة
وتقاس من حيث القيمة بقسمة القيمة السوقية, مقياس يمكن من معرفة حركة تداول االسهم للشركات المدرجة
.لالسهم المتداولة خالل فترة ما على القيمة السوقية لالسهم المكتتب بها في نهاية الفترة محل الدراسة

:مالحظات

Notes

. البيانات غير متوفرة:N/A 

N/A: Not Available

. ليست ذات معنى:NM 

NM: Not Meaningful

. غير قابل لالحتساب:N/AP

N/AP: Not Applicable

Exchange Rates against BD:

:سعر الصرف مقابل الدينار البحريني

USD = 0.377

0.377 = الدوالر االمريكي

OR = 0.97927

0.97927 = الريال العماني

QR = 0.10357

0.10357 = الريال القطري

KD = 2007 = 1.370

1.370 = 2007 = الدينار الكويتي

2008 = 1.370

1.370 = 2008

			

2009 = 1.292

1.292 = 2009

			

2010 = 1.305

1.305 = 2010

			

2011 = 1.347

1.347 = 2011

			

Main Source of Information
All the financial variables in the summarized financial statements have been derived from the audited annual
reports of the respective listed company.
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المصدر الرئيسي للمعلومات
.التقارير السنوية المالية الصادرة من الشركات المعنية

