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 الحسابات مدققي تقرير
 إلى

 السادة المساهمين
  )مقفلة( ش.م.ب واالستثمار المالية األوراق شركة

  مملكة البحرين  – المنامة
  

 تقرير حول البيانات المالية 

"( والشكركات التابةكة لهكا )"المجموعكةش.م.ب )مقفلة( )"البنكك"(  واالستثمار المالية األوراق لشركةالمرفقة  المالية الموحدة البيانات دققنا لقد
والدخل الشامل والتغيكرات فكي  الخسارة للربح أووالبيانات الموحدة ، 2111ديسمبر  61الموحد كما في  بيان المركز الماليوالتي تتكون من 

واإليضكاحات التكي تتككون مكن ملخكي السياسكات المحاسكبية الهامكة والمةلومكات للسنة المنتهية بذلك التكاريخ،  حقوق الملكية والتدفقات النقدية
  اإليضاحية األخرى.

 
 اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة   مجلس مسئولية

دارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقكال للمةكايير الدوليكة إلعكداد التقكارير الماليكة، وعكن ن كام اإلإن مجلس 
البيانات المالية الموحدة بصكورة عادلكة وخاليكة مكن أيكة مةلومكات جوهريكة خا ئكة، الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريال إلعداد 

 سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خ أ.
 

    المدققين مسئولية
ير التدقيق الدولية ةايإن مسئوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية الموحدة استنادال إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد تم تدقيقنا وفقال لم

دة مكن التي تت لب منا االلتزام بأخالقيات المهنة، وتخ ي  وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات مةقولة من خلو البيانات الماليكة الموحك
 أية مةلومات جوهرية خا ئة.

ت الواردة في البيانات المالية الموحدة. ان اإلجراءات تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحا
عكن المختارة تةتمد على تقديراتنا، بما في ذلك تقييم مخا ر وجود مةلومات جوهرية خا ئة في البيانات المالية الموحكدة، سكواءل كانكت ناتجكة 

اخلي المةني بإعداد وعرض البيانات الماليكة الموحكدة بصكورة احتيال أو خ أ. وعند تقييم هذه المخا ر يتم األخذ في االعتبار ن ام الرقابة الد
عادلة من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في  ل ال روف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي حول فاعلية ن كام الرقابكة الكداخلي للشكركة. 

التقديرات المحاسبية التي تجريهكا اإلدارة باإلضكافة إلكى  كما يشمل التدقيق أيضال تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبةة ومدى مةقولية
 تقييم عام لةرض البيانات المالية الموحدة.

 إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.
 

  الرأي
 2111 ديسكمبر 61 فكي كمكا للمجموعة المالي المـركز الجوهـرية، لجوانبا كل في عادلة، بصـورة ت هر المالية الموحدة البيانات أن برأينا

 إلعداد التقارير المالية. وفقا للمةايير الدولية وذلك التاريخ، بذلك المنتهية للسنة النقدية وتدفقاتها وأداءها المالي
    

  تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى

 :( من دليل أن مة مصرف البحرين المركزي، نفيد بما يلي1ة البحريني والمجلد رقم )الشركات التجاري قانونلمت لبات  وفقال 

  ؛مةها تتفق الموحدة المالية البيانات وان منت مة محاسبية بسجالت يحتف  البنك إن ( أ

  ؛الموحدة المالية مع البيانات متفقة في تقرير مجلس اإلدارة لواردة المالية  إن المةلومات ( ب

البحرينككي، أو قككانون مصككرف البحككرين المركككزي  التجاريككة الشككركات مخالفككات خككالل السككنة لقككانون أيككة وقككو  علمنككا إلككى يككرد لككم أنككه ( ج
وتوجيهات مصرف  3والفقرات ذات الةالقة من المجلد رقم  1مصرف البحرين المركزي )المجلد رقم  دليل أن مةوالمؤسسات المالية أو 

الصككادرة عككن مصككرف البحككرين المركككزي والقككرارات ذات الةالقككة، أو أن مككة وإجككراءات البحككرين المركككزي(، أو أن مككة أسككواق المككال 
 مركزه البنك أو أعمال على جوهري أثر سلبي  لها يكون أن  يمكن األساسي للبنك، والن ام التأسيس بورصة البحرين، أو لمت لبات عقد

 ؛المالي

 التدقيق. ألغراض  لبناها يالت والمةلومات اإليضاحات جميع على اإلدارة من حصلنا قدو ( د
 
 
 فخرو جي ام بي كي
 111 الشريك ترخيي رقم
 2113فبراير  18



4                                )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
  

      الموحد بيان المركز المالي
 بآالف الدنانير البحرينية                                            5132 ديسمبر 13 في كما
 
 

  إيضاح 5132  2114

     
 الموجودات    

 النقد وما في حكمه 0 31.304  31.420
 سندات خزانة  011  -

 استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة 8 14.218  10.641
 متوفرة للبيع استثمارات 3 61.244  28.811
 ةدينم رسوم 11 1.168  1.132
 أخرى موجودات 11 6.338  1.633
 وبرامج مةداتو أثاث 12 1.461  1.111

     
 الموجودات مجموع  335.111  111.333

     

 المطلوبات وحقوق الملكية    
 المطلوبات    

 قصيرة األجل بنكية قروض 16 13.000  13.221
 حسابات الةمالء 14 28.811  62.808
 أخرى م لوبات 11 2.311  6.611
 في الصناديق الموحدة خرىاألوحدات المستحقات حاملي  3      2.863  2.102

     
 المطلوبات مجموع  22.155  14.101

     
 الملكية حقوق    

 المال رأس 13 42.843  42.843
 أسهم ملكية خ ة حوافز المو فين  (1.133)  (1.133)

 قانوني احتيا ي 10 3.420  3.142
 احتيا ي عام 18 6.210  2.342
 ستثمارات المتوفرة للبيعالقيمة الةادلة لالاحتيا ي   (130)  1.118
 مستبقاة أرباح  8.112  3.343

     
 (0)صفحة  الملكية حقوق مجموع  25.215  31.138

     
 الملكية وحقوق المطلوبات مجموع  335.111  111.333

  
 

في          اإلدارة مجلس قبل من 16إلى  4ة الموحدة، والتي تشتمل على الصفحات من المالي البيانات إعتمدت
 ووقةها نيابة عن المجلس: 2113 فبراير 18
 
 
 
 
 
 

 نجالء الشيراوي حسين الحسيني آل خليفة عبدهللا بن خليفةالشيخ 
 التنفيذي الرئيس نائب رئيس مجلس اإلدارة اإلدارة مجلس رئيس

  التنفيذيةورئيس اللجنة  
 
 

  جزءال أساسيال من هذه البيانات المالية الموحدة. 66إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 1                                )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

     الموحد الربح أو الخسارةبيان 
 بآالف الدنانير البحرينية                                   5132ديسمبر   13 للسنة المنتهية في

 
 

  إيضاح 5132  2114

     
     

 صافي إيرادات االستثمارات 13 1.423  6.328
 صافي إيرادات الرسوم والةموالت 21 6.312  4.411
 الوسا ة واإليرادات األخرى إيرادات 21 1.034  2.320
 الفوائد إيرادات 22 1.361  1.463

     
 مجموع اإليرادات   5.255  12.413
     

 مصروفات المو فين ومصروفات ذات عالقة 26 (6.031)  (4.163)
 مصروفات الفوائد 22 (11)  (04)
 مصروفات تشغيلية أخرى  24 (1.011)  (1.818)
 انخفاض قيمة استثمارات متوفرة للبيعمخصي   (141)  (633)
 في الصناديق الموحدة حصة حاملي الوحدات األخرى    
 (األرباحارة / )سالخ من 3 34  (101)

     
 ربح السنة  5.521  1.464

     
 )فلس(العائد األساسي والمخفض لكل سهم  61 1.12  12.38

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نجالء الشيراوي حسين الحسيني الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة
 التنفيذي الرئيس ئيس مجلس اإلدارةنائب ر اإلدارة مجلس رئيس

  ورئيس اللجنة التنفيذية 
 
 

 جزءال أساسيال من هذه البيانات المالية الموحدة. 66إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 3                                )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

     بيان الدخل الشامل الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                   5132ديسمبر   13 نة المنتهية فيللس
 
 

2114  5132   

     
     

 ربح السنة  5.521  1.464

     
 الدخل الشامل اآلخر    
 وللربح أالبنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقاً     
 الخسارة:    
 ة الةادلة )استثمارات متوفرة للبيع(احتيا ي القيم    

 صافي التغير في القيمة الةادلة -  112  034
 صافي المبالغ المحولة إلى بيان الدخل من بيع / انخفاض  -    
 القيمة  (1.080)  (1.064)
  موحداستثماري لصندوق جزئي ربح من بيع  -  -  (638)

     
 مل اآلخر للسنةمجموع الدخل الشا  (3.152)  (1.668)

     
 مجموع الدخل الشامل للسنة  3.313  4.133

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءال أساسيال من هذه البيانات المالية الموحدة. 66إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 0                                                                                                                  )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

     الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                     5132 ديسمبر  13 للسنة المنتهية في 

 
 

     احتياطي القيمة  
5132 

   أسهم ملكية   العادلة لألوراق  

  رأس خطة حوافز  احتياطي احتياطي المالية  أرباح 

  المال الموظفين قانوني عام المتوفرة للبيع مستبقاة المجموع

        
                    2111يناير  1الرصيد في  42.843 (1.133) 3.142 2.342 1.118 3.343 31.138

 المحول إلى االحتيا ي الةام - - - - 101 - (101) -
  قانونيال المحول إلى االحتيا ي - - - 281 - - (281) -

 الدخل الشامل للسنة:       

 بح السنة  ر - - - - - 2.843 2.843
        
 الدخل الشامل اآلخر:       
 متوفرة للبيع(:  استثماراتاحتيا ي إعادة التقييم )       

 صافي التغير في القيمة الةادلة - - - - 112 - 112
 من بيع / انخفاض القيمة   الربح أو الخسارةصافي المبالغ المحولة إلى بيان  - - - - (1.080) - (1.080)

 أرباح مستبقاة إلىمحولة دة من الصناديق الموح محققةأرباح غير  - - - - - 63 63

        
 مجموع الدخل الشامل اآلخر - - - - (3.152) - (3.152)
        

 مجموع الدخل الشامل للسنة - - - - (3.152) 5.555 3.351

        
 محتسبة مباشرة في حقوق الملكية معامالت مع المساهمين       
 2114مةلنة في سهم أرباح أ  - - - - - - (6.813) (6.813)

        
 5132ديسمبر   13الرصيد في  25.525 (3.255) 1.251 1.531 (211) 5.335 25.215

 
 
 
 

 جزءال أساسيال من هذه البيانات المالية الموحدة. 66إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 8                                                                                                                  )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

     بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                                                     5132 ديسمبر  13 للسنة المنتهية في 

 
 

     احتيا ي القيمة  
2114 

   أسهم ملكية   الةادلة لألوراق  

  رأس خ ة حوافز  احتيا ي احتيا ي المالية المتوفرة أرباح 

  المال المو فين قانوني عام للبيع مستبقاة المجمو 

        
                    2114يناير  1الرصيد في  42.843 (1.133) 1.130 2.111 2.413 8.832 31.231

 المحول إلى االحتيا ي الةام - - - - 142 - (142) -
  قانونيال المحول إلى االحتيا ي - - - 101 - - (101) -

 الدخل الشامل للسنة:       

 ربح السنة   - - - - - 1.464 1.464
        
 لشامل اآلخر:الدخل ا       
 متوفرة للبيع(:  استثماراتاحتيا ي إعادة التقييم )       

 صافي التغير في القيمة الةادلة - - - - 034 - 034
 من بيع / انخفاض القيمة   الربح أو الخسارةصافي المبالغ المحولة إلى بيان  - - - - (1.064) - (1.064)
 موحداستثماري صندوق جزئي لربح من بيع  - - - - (638) 638 -
 أرباح مستبقاة إلىمحولة من الصناديق الموحدة  محققةأرباح غير  - - - - - (410) (410)

        
 مجمو  الدخل الشامل اآلخر - - - - (1.668) - (1.668)
        

 مجمو  الدخل الشامل للسنة - - - - (1.668) 1.681 4.140

        
 محتسبة مباشرة في حقوق الملكية لمساهمينمةامالت مع ا       
 2116مةلنة في أرباح أسهم   - - - - - - (6.214) (6.214)

        
 2114ديسمبر   61الرصيد في  42.843 (1.133) 3.142 2.342 1.118 3.343 31.138

 
 

حدة.جزءال أساسيال من هذه البيانات المالية المو 66إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 3                                )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

     بيان التدفقات النقدية الموحد
 بآالف الدنانير البحرينية                                   5132 ديسمبر 13 للسنة المنتهية في 

 
 

  إيضاح 5132  2114

     
 أنشطة التشغيل    

 المستلمة    الفوائد صافي  1.141  1.613
 بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات بيع  41.333  187,880

 شراء استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة    (63.132)  (184,487)
 بيع استثمارات متوفرة للبيع  61.028  35,063

 شراء استثمارات متوفرة للبيع  (66.136)  (30,713)
 شراء سندات خزانة  (011)  -

  الةمالء الزيادة في حسابات )النقصان( / صافي  (4.106)  13,258
 مستلمة أسهم أرباح  011  1,054
 أخرى مقبوضات وسا ة ومقبوضات  3.832  5,878

 ةمدفوعات لمصروفات المو فين ومصروفات ذات عالق  (4.232)  (4,098)
 مدفوعات لمصروفات تشغيلية أخرى    (1.631)  (2,011)

     
 أنشطة التشغيل ( / الناتج منالمستخدم في) صافي النقد  (123)  26.181

     
  االستثمار أنشطة    

 رأسمالية لألثاث والمةدات  صافي مدفوعات  (216)  (63)

     
 االستثمارأنشطة  المستخدم في صافي النقد  (531)  (63)

     
 التمويل أنشطة    
 قروض قصيرة األجلمقبوضات من صافي   6.110  3.123

 صافي مقبوضات / )مدفوعات( من إصدار/ )استحقاق(    
 وحدات  828  (421)
 ةالموحد الصناديقتوزيةات إلى حاملي وحدات اآلخرين في   (28)  -
 أرباح أسهم مدفوعة  (6.813)  (6.214)

     
 أنشطة التمويلصافي النقد الناتج من   213  1.480

     
 خالل الزيادة في النقد وما في حكمه )النقصان( / صافي    

 السنة  (221)  28.328
     

 السنة بداية في حكمه في وما النقد  31.420  62.033

     
 السنة   نهاية في حكمه في وما النقد 0 11.512  31.420

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءال أساسيال من هذه البيانات المالية الموحدة. 66إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 11                                       )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 ات حولإيضاح
        5132 ديسمبر  13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 

 
   واألهداف القانوني الوضع.  3

في  مسجلة مقفلة ( شركة مساهمة بحرينية"البنك") ()مقفلة واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 خالل أعماله البنك بدأ .1331 فبراير ١١ بتاريخ 66433 رقم التجاري السجل بموجب البحرين مملكة
 .مقفلةفي سوق البحرين لألوراق المالية كشركة  البنكتم إدراج  ،2116مايو  0. في 1331 يوليو  شهر

 
    : بنكلل الرئيسية األهداف يلي فيما

 المالية. لألوراق البحرين سوق في التةامل وتحريك إيجاد على الةمل  

 الماليكة وتسكويق األدوات البحكوث  ريكق عكن البحكرين فكي المالية األوراق سوق ت وير في المساعدة 
   المختلفة. واالستثمارات

  واالستثمار. الت وير ألغراض السندات إصدارترتيب    

 لالستثمار. كوسي مؤتمن وو كوكيل الةمل  

 المالية. والمحاف  والصناديق االستثمارات وإدارة تأسيس  

 للمؤسسات االستشارات تقديمك والسندات ألسهماإصدارات  خدماتوالمالية   االستشارية الخدمات تقديم 
 والكدمج الخصخصكة مةكامالت هيكلكة وضكعو ،عامكة مسكاهمة تصكبح شكركاتل الةائليكة والشكركات

  .الشراءو
 

عليهككا مجتمةككة  لككقت البنككك والشككركات التابةككة لككه )ي تتضككمن البيانككات الماليككة الموحككدة أرصككدة حسككابا
 "المجموعة"(.

 
 
 أساس اإلعداد . 5

 
 اساس االلتزام  ( أ

يكة إلعكداد التقكارير الماليكة ومت لبكات قكانون الشكركات أعدت البيانات الماليكة الموحكدة وفقكال للمةكايير الدول
 .2111التجارية البحريني لسنة 

 
 ب(   أسس القياس

بالقيمكة الةادلككة مكن خككالل  االسككتثماراتأعكدت البيانكات الماليككة الموحكدة وفقككال لمبكدأ التكلفككة التاريخيكة عكدا 
 قيمة الةادلة.المتوفرة للبيع، حيث احتسبت بال واالستثماراتالربح أو الخسارة 

 
 ج(   استخدام التقديرات واألحكام 

إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقال للمةايير الدولية إلعداد البيانات المالية يت لكب مكن اإلدارة اسكتخدام 
 اتللموجكودالتقديرات واألحكام والفرضيات التي تؤثر على ت بيق السياسات المحاسبية والمبالغ المسجلة 

 بات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الحقيقية عن هذه التقديرات.والم لو
 

تتم مراجةة الفرضيات والتقديرات الموضوعة بشكل مستمر. يحتسب التةكديل علكى التقكديرات المحسكابية 
تشكتمل في الفترة نفسها التي قد تم تةديل التقديرات فيها وفي أي فترة مستقبلية متأثرة. إن المواضيع التكي 

على درجة عالية من االجتهكاد أو التقكدير فكي ت بيكق السياسكات المحاسكبية أو المواضكيع التكي تككون فيهكا 
 6الفرضيات والتقديرات جوهرية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة قد تم اإلفصاح عنها فكي اإليضكاح رقكم 

 )ج(.
 

 



 11                                       )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 ات حولإيضاح
            5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 
 )يتبع( اإلعدادأساس  . 2
 
 5132يناير  3المحاسبية والتعديالت والتفسيرات سارية المفعول في أو بعد المعايير   (د

والتككي تةتبككر ذات  2111ينككاير  1التاليككة أصككبحت سككارية المفةككول فككي المةككايير والتةككديالت والتفسككيرات 
 عالقة بالمجموعة:

 
  ( 35تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ) -خطط المنافع المحددة: مساهمات الموظفين 

باحتسككاب مسككاهمات  المجموعككة( توضككح كيككف يجككب أن تقككوم 13تةككديالت مةيككار المحاسككبة الككدولي رقككم )
األ راف األخرى لتحديكد خ ك  المنكافع، بنكاءل علكى مكا إذا كانكت هكذه المسكاهمات تةتمكد علكى المو فين أو 

 سنوات الخدمة المقدمة من المو ف. 

خيكار احتسكابها كتخفكيض فكي  للمجموعكةبالنسبة للمساهمات التي ال تةتمكد علكى عكدد سكنوات الخدمكة، فكإن 
و نسبتها لفترات خدمة المو فين باسكتخدام  ريقكة وحكدة تكلفة الخدمة في الفترة التي تم تقديم الخدمة فيها، أ

ملزمكة  المجموعكةاالئتمان للمشرو ، بينما بالنسبة للمسكاهمات التكي تةتمكد علكى عكدد سكنوات الخدمكة، فكإن 
 بنسبتها لفترات خدمة المو ف.

 لمجموعة.لال يوجد للتةديالت أعاله أي اثر جوهري على البيانات المالية الموحدة 
 
 والتفسيرات الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد الجديدة والتعديالتمعايير ال  (هـ

تم إصدار عدد مكن المةكايير الدوليكة إلعكداد التقكارير الماليكة والتةكديالت والتفسكيرات التاليكة والتكي سكتكون 
ة ت بيكق ال تنوي المجموع .مع السماح بالت بيق المبكر2111يناير 1سارية المفةول للسنوات المنتهية بةد 

 هذه المةايير بشكل مبكر.
 

 األدوات المالية  –( 5المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

يحككل محككل مةيككار المحاسككبة  2114(  المنشككور فككي يوليككو 3المةيككار الككدولي إلعككداد التقككارير الماليككة رقككم )
( 3ولي إلعكداد التقكارير الماليكة رقكم )االحتساب والقياس. المةيكار الكد –: األدوات المالية (63)رقم  الدولي

يشمل توجيها مراجةال حول تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج الجديكد للخسكارة االئتمانيكة 
المتوقةككة الحتسككاب انخفككاض قيمككة الموجككودات الماليككة، والمت لبككات الةامككة الجديككدة لمحاسككبة التحككو . كمككا 

 .(63)رقم  لدوليوإلغاء االحتساب الخاصة بمةيار المحاسبة ا تحمل قُدمال توجيهات االحتساب
 

         ( سككيكون سككاري المفةككول للسككنوات المنتهيككة مككن أو بةككد3المةيككار الككدولي إلعككداد التقككارير الماليككة رقككم )
 ، مع السماح بالت بيق المبكر.2118يناير  1
 

 .الموحدة يق هذا المةيار على البيانات الماليةتقوم المجموعة حاليال بتقييم األثر المحتمل الناتج من ت ب
 

 إيراد العقود مع العمالء –( 32المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

( يؤسككس إ ككارال شككامالل لتحديككد مككا إذا كككان، وكككم، وكيفيككة 11المةيككار الككدولي إلعككداد التقككارير الماليككة رقككم )
ساب اإليرادات الحاليكة ، بمكا فكي ذلكك مةيكار المحاسكبة الكدولي احتساب اإليراد. ويحل محل اإلرشادات احت

عقكود اإلنشكاء، وتفسكير لجنكة المةكايير الدوليكة  -( 11اإليراد ، ومةيار المحاسبة الدولي رقكم ) -( 18رقم )
 برامج والء الةمالء. –( 16إلعداد التقارير المالية رقم )

 
       ( سككاري المفةككول للفتككرات الماليككة التككي تبككدأ مككن أو بةككد11المةيككار الككدولي إلعككداد التقككارير الماليككة رقككم )

 ، مع السماح بالت بيق المبكر. 2118يناير  1
 

 ال يتوقع أن يكون هناك أي أثر جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة جراء ت بيق هذا المةيار.
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 إيضاحات حول
           5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 
     أساس اإلعداد )يتبع( . 2

 
 )يتبع( والتفسيرات الصادرة التي لم يتم ت بيقها بةد الجديدة والتةديالتالمةايير هـ(  

 
( ومعيييار 31تعييديالت معيييار المحاسييبة الييدولي رقييم ) -ك واإلطفيياء توضيييح الطييرق المقبوليية لالسييتهال

 (15المحاسبة الدولي رقم )

( تمنككع الشككركات مككن اسككتخدام  ريقككة اسككتهالك علككى أسككاس 13تةككديالت مةيككار المحاسككبة الككدولي رقككم )
م افتراضكال ( تقكد68اإليرادات لبنود الممتلككات واآلالت والمةكدات. تةكديالت مةيكار المحاسكبة الكدولي رقكم )

قككابالل للككنقض، وهككو أن اإليككراد لككيس بالضككرورة األسككاس المناسككب الحتسككاب اإل فككاء للموجككودات غيككر 
الملموسة. مكن الممككن نقكض هكذا االفتكراض فقك  إذا ككان يكتم التةبيكر عكن األصكل غيكر الملمكوس كمقيكاس 

قتصكادية لألصكل غيكر الملمكوس لإليراد، أو إذا كان من الممكن برهنة تكراب  اإليكراد واسكتهالك المنكافع اال
 بشكل كبير.

 
 مع السماح بالت بيق المبكر. 2113يناير  1ت بق التةديالت بأثر مستقبلي للسنوات من أو بةد 

 
 أي أثر جوهري لت بيق التةديالت أعاله على البيانات المالية للمجموعة.ال يتوقع أن يكون هناك 

 
-5133ودورة  5135-5131عييداد التقييارير المالييية دورة التعييديالت السيينوية علييى المعييايير الدولييية إل

5131     

 2116-2111و 2112-2111التةديالت السنوية على المةايير الدولية إلعداد التقارير المالية للسنوات 
تشمل عدد من التةديالت لمختلف المةايير الدولية إلعداد التقارير المالية. مة م التةديالت ستكون سارية 

، مع السماح بالت بيق المبكر )جنبال إلى جنب مع المت لبات 2114بأثر رجةي ابتداء من يوليو المفةول 
االنتقالية الخاصة بكل حالة(، وفي هذه الحالة ست بق أيضال التةديالت الالحقة ذات الةالقة على المةايير 

 الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى.
 

 وهري لت بيق التةديالت أعاله على البيانات المالية للمجموعة.ال يتوقع أن يكون هناك أي أثر ج

 
 التطبيق المبكر للمعاييرو(   

 .2111لم تقم المجموعة بالت بيق المبكر ألي من المةايير الجديدة أو المةدلة في 
 

 
     السياسات المحاسبية الهامة . 1

وضكة فكي البيانكات للفتكرات المةرحكو ثابكت تم ت بيق السياسكات المحاسكبية أدنكاه مكن قبكل المجموعكة علكى ن
 المالية الموحدة.

 
 أساس التوحيد ( أ

 الشركات التابعة (3

الشركات التابةة هي الشركات التكي تسكي ر عليهكا المجموعكة. تسكي ر المجموعكة علكى المنشكأة عنكدما 
أثير علكى تتةرض، أو لديها الحق في الةوائد المتغيرة من مشاركتها مع المنشكأة ولكديها القكدرة علكى التك

عليها. يتم تضكمين البيانكات الماليكة للشكركات التابةكة فكي البيانكات الماليكة  سل تهاتلك الةوائد من خالل 
 فقدانها. تاريخ الموحدة من تاريخ بدء السي رة حتى
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 إيضاحات حول
           5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

   )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة . 6
 

 )يتبع( أساس التوحيد    ( أ
 

   الحصة غير المسيطرة (5

يتم احتسكاب الحصكة غيكر المسكي رة حسكب نسكبة الملكيكة فكي صكافي موجكودات الشكركة المشكتراة فكي 
الشككركة مككن قبككل المجموعككة والتككي ال تككؤدي إلككى فقككدان  عي مةككامالت يككتم إجراءهككا مككتكاريخ الشككراء. أ

 السي رة يتم احتسابها كمةامالت مع المساهمين.
 

  فقدان السيطرة  (1

عندما تفقد المجموعة السي رة على شركة تابةكة، فإنهكا تسكتبةد موجكودات وم لوبكات الشكركة التابةكة، 
رهككا مككن عناصككر حقككوق الملكيككة. يككتم إثبككات أي مكسككب أو وأيككة حصككة غيككر مسككي رة ذات الصككلة وغي

خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة. يتم قياس أي حصة محتف  بها فكي الشكركة التابةكة السكابقة بالقيمكة 
 الةادلة عند فقدان السي رة.

 
 معامالت تم استبعادها عند توحيد البيانات المالية  (2

خسككائر وأربككاح غيككر محققككة والناتجككة عككن عمليككات بككين  تككم اسككتبةاد جميككع المةككامالت واألرصككدة وأي
 شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. 

تسككتبةد األربككاح الغيككر محققككة  مككع الشككركات الزميلككة بنسككبة حصككة المجموعككة  فككي رأس مككال الشككركة 
ال تككون هنكاك دالئكل علكى الزميلة. تم أيضال استبةاد الخسائر غير المحققة بال ريقة نفسها فق  لحكد أن 

 انخفاض القيمة.
 

 األجنبية   ب(  العمالت

 ( عملة التعامل والعرض 3)

األساسكية التكي تةمكل فيهكا هكذه  لةملكة البيئكةيتم قياس بنود البيانات المالية للبنك والشركات التابةة له وفقكال 
البحرينيككة التككي تمثككل عملككة التةامككل  (. البيانككات الماليككة الموحككدة مةككدة بالككدنانير"عملككة التةامككل"المنشككأة )

 والةرض للمجموعة. 
 
 ( األرصدة والمعامالت 5)

المةامالت بالةمالت األجنبية يتم تحويلها إلى الدينار البحريني بأسةار الصرف السائدة في وقت المةاملة. 
البحرينكي بأسكةار الموجودات والم لوبكات النقديكة الموجكودة بكالةمالت األجنبيكة يكتم تحويلهكا إلكى الكدينار 

الناتجة عن الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. يتم احتساب فروقات صرف الةمالت األجنبية 
مكا عكدا الناتجكة مكن االسكتثمارات المتكوفرة للبيكع والتكي يكتم احتسكابها فكي  ،التحويل في الربح أو الخسكارة

 حقوق الملكية.
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 إيضاحات حول
           5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

     السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( . 6
 

 استخدام التقديرات واألحكام  ج( 

دورية. يتم احتساب التقديرات المحاسبية المراجةة يتم مراجةة التقديرات والفرضيات المستخدمة بصورة 
 في فترة مراجةة التقديرات أوأي فترات مستقبلية متأثرة.

 
 األحكام

 تصنيف االستثمارات
عند ت بيق السياسات المحاسبية للمجموعة، تقرر اإلدارة ما إذا كان يجب تصنيف االستحواذ على 

الربح أو الخسارة أو كاستثمار محتف  به حتى االستحقاق أو  االستثمار كاستثمار بالقيمة الةادلة من خالل
كأوراق مالية متوفرة للبيع. يةكس تصنيف كل استثمار نية اإلدارة فيما يتةلق بكل استثمار والذي يكون 

 قابالل لمةالجات محاسبية مختلفة بناءال على هذا التصنيف.
 

 صناديق االستثمار –تحديد  السي رة على المستثمر 
 مسي رةتحديد ما إذا كانت المجموعة ان مل المجموعة كمدير صندوق لةدد من صناديق االستثمار. تة

على الصندوق االستثماري عادة ما يركز على تقييم المصالح االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في 
ثمرين الرسوم اإلدارية المتوقةة( وحقوق المست حالية، إضافة إلىتضم أي مصالح )والتي صندوق ال

 مدير الصندوق. الستبدال
 

 التقديرات

 انخفاض قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع
تحدد المجموعة االستثمارات المتوفرة للبيع على أنها منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على 

من  ذلك. يةتبر االنخفاض الجوهري أو التاريخي في القيمة الةادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع أقل
تكلفتها دليل موضوعي على انخفاض قيمتها. يت لب تحديد ما إذا كان االنخفاض في االستثمارات 

% من 61استخدام التقدير. تةتبر المجموعة االنخفاض بأكثر من بالمتوفرة للبيع جوهرية أو تاريخية 
لتكلفة ألكثر من تسةة القيمة الةادلة أقل من التكلفة انخفاض جوهري وتةتبر االنخفاض المستمر أقل من ا

أشهر انخفاض تاريخي. عندما ال تتوافر القيمة الةادلة وتكون االستثمارات محتسبة بالتكلفة، يتم تقدير 
القيمة القابلة لإلسترداد من هذه االستثمارات الختبار تةرضها النخفاض القيمة. عند التقدير، يقيم البنك 

المالي لالستثمار و أداء الصناعة والق ا  والتغير في التقنية  باإلضافة إلى الةوامل األخرى دليل التدهور
 تدفقات النقد التشغيلية والتمويلية.

 
 د( االستثمارات في األوراق المالية

 
 التصنيف    (3

تصنف األوراق المالية المتداولة بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة وهي تلك االستثمارات التي 
عة أو المتوفرة لغرض البيع أو التي تم شرائها في المدى القريب أو تمتلكها كجزء من تحصل عليها المجمو

محف ة استثمارية تدار من أجل الربح في األجل القصير أو اتخاذ مركز. تةتبر المجموعة أن االستثمارات 
رة ومقيمة داخليال هي استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح والخسارة عندما تكون هذه االستثمارات مدا

 باستخدام أساس القيمة الةادلة.

المتوفرة للبيع هي استثمارات غير مشتقة وغير مصنفة تحت الموجودات المالية األخرى.  االستثمارات
تشمل هذه االستثمارات في األسهم المدرجة وغير المدرجة من األوراق المالية وسندات ذات مةدل متغير 

 وبةض الصناديق المدارة. 
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  وإلغاء االحتساب  االحتساب   (5

يتم احتساب االستثمارات في األوراق المالية عندما تصبح المجموعة  رفال في األحكام التةاقدية لألداة 
المالية. يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات عندما ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية 

 وائد الملكية بشكل جوهري. أو عندما تقوم المجموعة بنقل جميع مخا ر وع
 

  القياس   (1

مبدئيال بالتكلفة الخسارة ة بالقيمة الةادلة خالل الربح أوللمتاجرة والمصنف المحتف  بها االستثماراتتقاس 
 االستثماراتهي القيمة الةادلة، ويتم احتساب تكاليف المةاملة مباشرة في بيان الدخل. يةاد قياس كونها و

خسارة ناتج يحتسب في بيان وأي ربح أو بيان المركز الماليبالقيمة الةادلة في  المحتف  بها للمتاجرة
 الدخل.
 
المتوفرة للبيع مبدئيال بالتكلفة وهي القيمة الةادلة شاملة تكاليف المةاملة. يتم احتساب أي  االستثماراتتقاس 

توفرة للبيع في احتيا ي كجزء الم لالستثماراتناتجة من تغير القيمة الةادلة  غير محققة أرباح أو خسائر
، أو التحصيل أو انخفاض القيمة، يتم تحويل متراكم االستبةادمنفصل من حقوق الملكية. في حالة البيع، أو 

المتوفرة للبيع الغير مدرجة التي ال  االستثماراتالربح أو الخسارة المقيد في حقوق الملكية إلى بيان الدخل. 
 .م روحال منها مخصي انخفاض القيمة صورة موثوقة يتم قياسها بالتكلفةيمكن تحديد قيمتها الةادلة ب

 
 مبادئ قياس القيمة العادلة   (2

 في م لوباتعند تحويل  هأو سداد الموجوداتأحد  بيع عند استالمه سيتمالذي  الثمنالقيمة الةادلة هي 
 كمبدأ،ارية بتاريخ القياس ملمين بالمةاملة وعلى أسس تجو السوق في مشاركين أ رافمةاملة من مة بين 

يمكن للمجموعة الوصول إليه بذلك التاريخ. القيمة  والذي فائدة األكثر السوق ففي توفره، عدم حال فيأو 
 تةكس مخا ر عدم األداء.   للم لوبات،الةادلة 

ه األداة متى ستخدام األسةار المدرجة في سوق نش  لهذإب المالية لألداةتقوم المجموعة بقياس القيمة الةادلة 
يةتبر السوق نش ال عندما تتوافر فيه األسةار المدرجة بسهولة وبشكل منت م وما توافرت هذه األسةار. 

نت ام على أسس تجارية. كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة الةادلة إوتمثل مةامالت سوق حقيقية ومتكررة ب
 ذات للرصد القابلة المدخالت استخدام من زيدت والتيستخدام  رق تقييم عندما يكون السوق غير نش ، إب

 التي الةوامل جميع تدمج المستخدمة التقييم  ريقة. للرصد قابلة الغير المدخالت استخدام من وتحد الةالقة،
 عند تحديد األسةار لمةاملة ما.  باإلعتبار السوق في المشاركين يأخذها

سةر عرض وسةر  لب، تقوم المجموعة  تملكالةادلة  بالقيمة المقاسة الم لوباتأو  الموجودات كانت إذا
 . ال لب لسةر الم لوبات وتقيس الةرض، لسةر الموجوداتبقياس 

بالنسبة لالستثمارات في أدوات الدين غير المدرجة في سوق نش ، تستخدم المجموعة مةلومات من 
ادلة والتي تزيد من استخدام خدمات التسةير مثل خدمة بلومبيرج الستخدامها كمدخالت لقياس القيمة الة

 المدخالت القابلة للرصد.

بالنسبة لالستثمارات في أدوات الصناديق غير المدرجة في سوق نش  ، تستخدم المجموعة صافي قيمة 
 الموجودات التي يقدمهت مدراء الصناديق، كونها القيمة الةادلة.

 خاللها تم والتي فترة كل نهاية في كما دلةالةا القيمة تراتبية مستويات بين التحويالت المجموعة تحتسب
 .التغييرات هذه حدوث
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 د( االستثمارات في األوراق المالية )يتبع(
 

 انخفاض قيمة الموجودات   (2

تقوم المجموعة بةمل تقييم في تاريخ بيان المركز المالي لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت انخفاض في 
. تنخفض قيمة ، عدا االستثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارةمالي محدد موجودقيمة 

الموجودات المالية عندما تكون هناك أدلة موضوعية تشير إلى حدوث خسارة بةد االحتساب األصلي 
إن وجد مثل  بحيث تؤثر هذه الخسارة على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل يمكن تقديرها بشكل مةقول.

 االنخفاض في القيمة.هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القبالة لالسترداد لألصل المالي لتحديد مقدار 

تخلف أو صةوبة مالية كبيرة للمصدر،  يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجود على
 المصدر، والمؤشرات أن المصدر سيدخل اإلفالس واختفاء من سوق نش  لألوراق المالية.

 
 االستثمارات المتوفرة للبيع

يتم اديق المدارة المصنفة كاستثمارات متوفرة للبيع، في حالة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية والصن
نخفاض جوهري أو لفترة  ويلة في القيمة الةادلة بأقل من سةر التكلفة لتحديد ما إعتبار وجود األخذ في اإل

نخفاض القيمة. إذا وجد مثل هذا إحتساب خسائر إنخفاض في قيمة الموجودات وبالتالي إإذا كان هناك 
 منها م روحال المحتسبة كالفرق بين تكلفة الشراء والقيمة الةادلة الحالية،  المتراكمةارة خسالالدليل، فإن 

إعادة تصنيفها من  يتمسابقال في الربح أو الخسارة،  والمحتسبة المالي األصل على القيمة إنخفاض خسائر
 أو الربح نتسبة في بيانخفاض القيمة المحإ خسائر .الخسارة أو الربح بيان وإلى احتيا ي القيمة الةادلة

 . الشامل الدخل بيان خالل من الحقال  عكسها يتمعلى أدوات حقوق الملكية المتوفرة للبيع  الخسارة

المتوفرة للبيع والمسجلة بالتكلفة، تقوم المجموعة بةمل تقييم لتحديد  في حقوق الملكية في حالة االستثمارات
مار عن  ريق تقييم المؤثرات المالية والمؤثرات وجود دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة كل استث

التشغيلية واالقتصادية األخرى. تحتسب الخسائر المترتبة من االنخفاض عندما يتم تقدير القيمة المتوقع 
 استرجاعها بأقل من تكلفة االستثمار.

فردي ما إذا كان  في حالة أوراق الدين المالية والمصنفة كاستثمارات متوفرة للبيع، تقيم المجموعة بشكل
هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة بناءل على نفس القاعدة المستخدمة للموجودات المالية المحتسبة 
بالتكلفة الم فأة. تمثل خسارة االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة صافي المبالغ المدفوعة واإل فاء، 

بيان الربح أو خفاض في القيمة السابقة المحتسبة في والقيمة الةادلة الحالية م روحال منها خسائر االن
. في حالة ارتفا  القيمة الةادلة في فترات الحقة لورقة الدين المتاحة للبيع والمخفضة قيمتها، الخسارة

بحيث يمكن رب  ارتفا  القيمة بشكل موضوعي بحدث ائتماني واقع بةد احتساب خسارة االنخفاض في 
 .بيان الربح أو الخسارة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في ارةالربح أو الخسالقيمة في 

 
 إلغاء احتساب المطلوبات المالية ( هـ

 .  إلغاء االلتزامات التةاقدية وأعند اإلنتهاء ة بإلغاء احتساب الم لوبات المالية مجموعتقوم ال
 
 النقد وما في حكمه (و

تحت  وودائع لدى البنوك وأرصدة النقد وما في حكمه بالنقد يتكونلغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، 
غير وتكون خاضةة لمخا ر ، من تاريخ شرائهاأشهر أو أقل  6ال لب وودائع لدى البنوك تستحق في 

 جوهرية من تغيرات القيمة الةادلة.
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 قياس التكلفة المطفأة (ز

 الم لوب أوالموجود المالي هو المبلغ الذي يتم من خالله قياس  الم لوبأو  للموجودإن التكلفة الم فأة 
الحتساب المبدئي، م روحال منه المبالغ المدفوعة، مضافال إليه أو م روحال منه اإل فاء المتراكم اعند المالي 

الفةلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئيال ومبلغ االستحقاق، م روحال منه  الفائدةباستخدام  ريقة مةدل 
قا  المدفوعة والمستلمة والتي يشتمل مةدل الفائدة الفةلي على الرسوم والن مخصي االنخفاض في القيمة.

 تمثل جزء أساسي من مةدل الفائدة الفةلي.
 

 الموجودات المالية التي تظهر بالتكلفة المطفأةانخفاض قيمة  (ح

تتمثل خسائر انخفاض الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة الم فأة في الفرق بين القيمة الدفترية 
تدفقات النقدية المقدرة المخصومة باستخدام مةدل الفائدة الفةلي األصلي للموجودات المالية والقيمة الحالية لل

. عندما يتسبب حدث الحق الربح أو الخسارة. يتم احتساب الخسائر في بيان للموجودات الماليةلألصل 
 الربح أو الخسارة.بخفض قيمة الخسائر، يتم عكس خسائر االنخفاض في بيان 

 
 والبرامج األثاث والمعداتط(  

في القيمة، إن  االنخفاضمخصي األثاث والمةدات، ت هر بالتكلفة م روحال منها االستهالك المتراكم و
المتبقية والةمر اإلفتراضي، وتةدل كلما لزم ذلك بتاريخ بيان المركز  لموجوداتوجد. ويتم مراجةة قيد ا

لة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية المالي. ويتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فورال إلى قيمتها القاب
 أكثر من قيمتها القابلة لإلسترداد المقدرة.

 
 الةمر خالل التكلفة لتغ ية تكفي التي المئوية النسب بموجب الثابت القس  ل ريقة وفقال  االستهالك يحتسب
 االفتراضي وهو كما يلي. االنتاجي

 
 سنوات 11 البرامج

 سنوات 6 األثاث والمةدات
 

 االقتراض( ي

قاس الحقال بالتكلفة الم فأة باستخدام  ريقة وت ،لةزائدال تكاليف المةام الةادلةبالقيمة  ايةالقروض بد تحتسب
 الفةلي. الفائدة مةدل

 
 إعادة الشراء اتفاقيات (ك

يتم لتزام بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشراء( ال الالموجودات المباعة مع ا
المنقولة، المبالغ المستلمة بموجب هذه  الموجوداتمخا ر وعوائد  مة مكل أو باستبةادها. يحتف  البنك 

الفرق بين المبيةات وسةر إعادة الشراء على أنها يةامل و ،م لوباتكتةامل على انها  االتفاقيات
 مصروفات الفوائد باستخدام  ريقة الفائدة الفةلية.

ات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيةها في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة ال يتم إدراج الموجود
الشراء الةكسي( في بيان المركز المالي. يتم التةامل مع المبالغ المدفوعة بموجب هذه االتفاقات 

 .الفةليةوالفرق بين سةر الشراء وسةر إعادة البيع كإيرادات فوائد باستخدام  ريقة الفائدة والموجودات 
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 إيداعات العمالء )ل

لمةاملة، وتقاس الحقال التي يمكن نسبها مباشرة لتكاليف الدئيال بالقيمة الةادلة زائدال تقاس إيداعات الةمالء مب
 .الفةليبالتكلفة الم فأة باستخدام  ريقة مةدل الفائدة 

 
 ( منافع الموظفينم

 الموظفون البحرينيون  (3

هكا حسكب أن مكة ان حقوق التقاعد والحقكوق االجتماعيكة األخكرى الخاصكة بكالمو فين البحكرينيين يكتم تغ يت
لتأمين االجتماعي والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من المجموعة والةكاملين علكى أسكاس اهيئة 

نسبة مئويكة ثابتكة مكن الرواتكب. يكتم احتسكاب حصكة المجموعكة مكن المسكاهمات فكي هكذا الن كام وهكو ن كام 
المنسكوبة ( كمصكروفات فكي السكنة 13تقاعدي ذات مساهمات محددة وفقال للمةيكار المحاسكبي الكدولي رقكم )

 إليها.
 
 الموظفون األجانب  (5

رقم الةمل البحريني بالق ا  األهلي يستحق المو فون األجانب مكافأة نهاية الخدمة وفقال لنصوي قانون 
على أساس مدة الخدمة وآخر راتب والةالوات المدفوعة األخرى. تم عمل مخصي  2112لسنة  (63)

امات والذي يمثل خ ة تقاعدية ذات منافع محددة وفقال للمةيار المحاسبي الدولي رقم لهذه االلتز غير مدفو 
 ( على افتراض إنهاء خدمات جميع المو فين بتاريخ بيان المركز المالي.13)
 
  برنامج أسهم منحة للموظفين (1

عن تسوية  يقوم البنك بإدارة محف ة خاصة إلع اء حوافز تنافسية  ويلة األجل للمو فين، وهي عبارة
نقدية لن ام الدفع على أساس األسهم. يتم تحديد مجمو  المصروفات الواجب توزيةها على فترة االكتساب 

سنوات بالرجو  إلى القيمة الةادلة لألسهم في تاريخ المنح على أن يةاد تقييمها في نهاية كل  1والبالغة 
 سنة خالل فترة االكتساب.

 
  ( أرباح األسهم ن

 اح الخاصة بالمساهمين كم لوبات في الفترة التي يتم فيها اإلعالن عنها.تحتسب األرب
 

 ( المخصصاتس

جــّراء  حالية )قانونية أو إستنتاجية( التزامات المجموعةعندما تكون على  اتمخصصاليتم احتساب 
، وكان زاماتسداد تلك االلتالحاجة لتدفق موارد تتضمن منافع اقتصادية ل وانه من المحتمل مةامالت سابقة

 باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. 
 

 ( أنشطة بصفة األمانةع

 مستثمرين. لمحتف  بها في صناديق وأدوات استثمارية اخرى نيابة عن اتقوم المجموعة بإدارة موجودات 
سي ر تي تمنشآت الماعدا ال لهذه الشركات في هذه البيانات المالية الموحدة،البيانات المالية  ضمينلم يتم ت

 عليها المجموعة.
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 المحاسبة في تاريخ المتاجرة (ف

يتم إثباتها في تاريخ  ، عدا األدوات المشتقة،جميع المشتريات والمبيةات "الةادية" للموجودات المالية
وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. إن المشتريات والمبيةات الةادية  ،المتاجرة

ة التي تت لب تسليم الموجودات خالل اإل ار الزمني المنصوي هي تلك التي تتةلق بالموجودات المالي
 عامة  في القوانين أو حسب أعراف السوق.

 
 المقاصة (ص 

يتم إجراء مقاصة بين الموجكودات والم لوبكات ويكدرج صكافي المبلكغ فكي بيكان المرككز المكالي الموحكد فقك  
مةترف بها وعند وجود نية للتسوية على أسكاس عندما يوجد حق قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ ال

 صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد الم لوبات في آن واحد.
 

 ( العائد على السهم  ق

تةرض المجموعة مةلومات الةائد على السهم األساسي ألسهمها الةادية. يحتسب الةائد على السهم 
لمساهمي البنك على المتوس  المرجح لألسهم  األساسي عن  ريق قسمة الربح أو الخسارة المنسوبة

 الةادية القائمة خالل السنة.
 

 الفوائدإيرادات ومصروفات ( ر

عند استحقاقها باستخدام  ريقة مةدل  الربح أو الخسارةفي بيان  الفوائد تحتسب إيرادات ومصروفات
فقات النقدية المستقبلية خالل الفترة الفائدة الفةلي. مةدل الفائدة الفةلي هو المةدل المماثل لمةدل خصم التد

المتوقةة من الموجودات أو الم لوبات المالية للقيمة الدفترية للموجودات أو الم لوبات المالية. يحتسب 
 مةدل الفائدة الفةلي عند االحتساب المبدئي للموجودات أو الم لوبات المالية وال يةدل الحقال.

المالية  الموجوداتتشمل الفائدة على  الربح أو الخسارةي بيان إيرادات ومصروفات الفوائد المقدمة ف
بالقيمة الةادلة من خالل  سندات الدينوالمتاحة للبيع  سندات الديناووااللتزامات المالية بالتكلفة الم فأة 

 الربح أو الخسارة المحسوبة على أساس مةدل الفائدة الفةلي.
 

 (  إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالتش

يتكون إيراد الرسوم والةموالت من رسوم االحتفا  ورسوم اإلدارة ورسوم األداء من خدمات إدارة 
 المحاف  التي يقدمها البنك. تحتسب هذه الرسوم عند تقديم الخدمة المةنية.

 
يحتسب وفقا التفاقات إدارة االستثمار حيث يحق للبنك الحصول على حصة من أرباح  رسوم األداء
تثمار حالما يتم التوصل إلى عائد مةين على أساس الةالمة المائية الةالية. وفقا لشرو  صناديق االس

وأحكام االتفاقات إدارة االستثمار، يتم احتساب رسوم األداء المستحقة للبنك في تاريخ بيان المركز المالي، 
تكون من رسوم والت تمصروفات الرسوم والةم مع مراعاة كل حالة األداء وترتيبات توزيع األموال ككل.

 تقديم الخدمة. تسجيلها كمصروفات عندالتي يتم االحتفا  
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 االستثمارات ات( صافي إيرادت

على االستثمارات لقيمة الةادلة المحققة وغير المحققة ااالستثمارات جميع تغيرات  اتيشمل صافي إيراد
ت ذا االستثمارات المتوفرة للبيع وإيرادات أرباح األسهمو ،من خالل الربح أو الخسارةبالقيمة الةادلة 

 .   الةالقة
 

 إيراد أرباح األسهم( ث

. يتم عرض أرباح األسهم في صافي استالم اإليرادالحق في عند نشوء األسهم رباح يحتسب إيراد أ
 إيرادات االستثمارات.

 
 ( إيرادات الوساطة واإليرادات األخرىخ

االستثمارية وإيرادات ة والخدمات المصرفية لوسا اإليرادات األخرى تتألف من دخل اإيرادات الوسا ة و
 التسويق. تحتسب هذه الرسوم عند اكتسابها.

 
 ( القطاعات التشغيليةذ

"نهج اإلدارة" إلعداد تقارير  يقدم"الق اعات التشغلية"، ( 8المةيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )
على التقارير الداخلية الق اعات والذي يت لب تغييرال في الةرض واإلفصاح عن مةلومات الق ا  بناءل 

والتي تراجع بصورة منت مة من قبل "صانع القرارات التشغيلية الرئيسي" للبنك، بهدف تقييم أداء كل 
ق ا   وتخصيي الموارد لهذه الق اعات. تزاول المجموعة أنش تها بشكل أساسي في الوسا ة وإدارة 

ق وأعمال الوصاية. في الوقت الحاضر االصول وتمويل الشركات والةمل على تحريك التةامل في السو
فان إيرادات المجموعة تراجع على أساس خ و  األعمال الرئيسية، أما المصروفات والنتائج فكانت 
تراجع على مستوى المجموعة، وبالتالي، لم يتم تقديم بيانات منفصلة لنتائج الق اعات التشغيلية في البيانات 

 .الموحدة المالية
 
 

 اطر المالية.  إدارة المخ2
 

 أ(  مقدمة ولمحة عامة

 تتةرض المجموعة للمخا ر التالية نتيجة الستخدام األدوات المالية للمخا ر التالية :

  مخا ر االئتمان 

 مخا ر السيولة 

 مخا ر السوق 

 المخا ر الشتغيلية 
 

ر يةرض هذا اإليضاح المةلومات عن المخا ر التي تتةرض لها المجموعة بخصوي المخا ر المشا
إليها أعاله واألهداف والسياسات واإلجراءات التي تتخذها المجموعة لقياس وإدارة المخا ر وكيفية 

 إدارة المجموعة لرأس مالها.
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 )يتبع(مقدمة ولمحة عامة ( أ
 

 إطار إدارة المخاطر

المسككئولية الةامككة بشككأن وضككع ومراقبككة إ ككار عمككل إدارة )المجلككس( يتحمككل مجلككس إدارة المجموعككة 
 المجلس بهذا الخصوي. بمساعدة االستثماراتتقوم لجنة  .للمجموعة المخا ر

 
أسس المجلس وحدة مستقلة إلدارة المخا ر لقيكادة وتوجيكه الجهكود إلدارة المخكا ر. تكوفر هكذه الوحكدة 
منهجية عامة ومتراب ة وذات توجه مستقبلي وموجه لةمليات محددة لتمكن المجموعة من الموازنة بين 

 صى الةوائد وحقوق المساهمين.مخا ر األعمال الرئيسية والفري المتاحة مع نية تحقيق أق
 

لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس اإلدارة مسئولة عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات البنك ومراجةة 
كفاية إ ار إدارة المخا ر المرتب ة بالمخكا ر التكي تواجكه البنكك. يقكوم قسكم التكدقيق الكداخلي بمسكاعدة 

مة الرقابة وإجراءات إدارة المخا ر وتةكرض نتكائج المراجةكة اللجنة وذلك بالقيام بمراجةة دورية ألن 
 على لجنة التدقيق. 

 
 ب( مخاطر االئتمان

مخا ر االئتمان هو فشل الةميل أو ال رف المقابل للموجودات بالوفاء بالتزاماته التةاقدية مما يسبب 
ش ة الوسا ة ومخا ر خسارة مالية للمجموعة. تنشأ مخا ر االئتمان للمجموعة بصورة أساسية من أن

سةر المصدرللمحاف  الخاصة. مخا ر االئتمان لل رف المقابل تتكون من نوعين من المخا ر، 
مخا ر ما قبل السداد ومخا ر السداد. في قسم الوسا ة، مخا ر األ راف المقابلة تنشأ من تداول 

ينة، فإن الصفقات التي تتم المتةاملين والوس اء. وفي قسم إدارة الموجودات وقسم االستثمارات والخز
 من خالل وس اء آخرين تؤدي إلى مخا ر االئتمان لل رف المقابل.

 
 إدارة مخاطر االئتمان

مخا ر االئتمان عن  ريق ت بيق سياسات وإجراءات ائتمان مةدة مسبقال ومصدقة من تحد المجموعة 
 .االستثمارمجلس ولجنة المن قبل 

 
 لةمالء الوسا ة بإجراء تقييم ائتمان للةمالء والوس اء ابلالمقتدير المجموعة مخا ر ال رف 

 أخرى.قياسات اآلخرين من دول مجلس التةاون واألسواق المالية األخرى باستخدام قياسات مالية و
 

تتم مراقبة المخا ر في المحاف  الجماعية والسي رة عليها عن  ريق توجيهات توزيع الموجودات 
فقال لسياسات وإجراءات االستثمار المةدة مسبقال من قبل لجنة استثمار وحدود التةرضات المةتمدة و

ومجلس اإلدارة كلما كان مناسب. باإلضافة لذلك، تلتزم المجموعة بصرامة  الموجودات والم لوبات
 في حدود التةرضات الكبيرة المةتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي.

 
 وعمليات االئتمان من قبل المدقق الداخلي. يتم إجراء تدقيق دوري على وحدات األعمال
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 ب( مخا ر االئتمان )يتبع(
 

 )يتبع( إدارة مخا ر االئتمان
 

 التعرض لمخاطر االئتمان

 :  للمجموعة كاآلتي الحد األقصى للتةرض لمخا ر االئتمان
 

2114  5132  
    

 النقد وما في حكمه 31.304  31.420
 سندات خزانة 011  -

 بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة سندات الدين 8.021  11.283
 متوفرة للبيعال سندات الدين 12.110  8.011
 ةدينرسوم م 1.168  1.132
 ذمم مدينة أخرى 6.013  6.130

    
81.211  51.525  

 
 

يخضع تداول إقراض الهامش فق  بسوق الخليج لألوراق المالية لترتيبات ضمانات رسمية. يتم  حاليال،
دخول في هذا البرنامج وفقال للتن يمات الخاصة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. األسهم ال

الموجودة في محف ة تداول الهامش يتم رهنها مقابل المبلغ المقرض للةميل. يتم تقييم هذه األسهم 
فإنه يتم  بالقيمة السوقية بصورة يومية. وفي حالة وجود عجز عن الحد األدنى من مةدل حقوق الملكية

 إصدار  لب المحاف ة على الهامش. 

فإن اتفاقيات الوسا ة تشمل على بند يحق بموجبه للمجموعة تصفية األسهم التي  ،باإلضافة إلى ذلك
 في عهدتها إذا فشل الةميل بسداد التزاماته.

غير قابلة تقوم المجموعة بش ب رصيد الةميل/ االستثمار عندما تحدد المجموعة بأن القيمة الدفترية 
للتحصيل. يتم تحديد ذلك بةد الن ر في المةلومات مثل حدوث تغير جوهري للمركز المالي للةميل/ 
المصدر مثل عجز الةميل / المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية المبلغ المحصل من الضمان غير 

 لسداد مبلغ التةرض.
 

 المخاطر تعرض تمركز

ك عدد من األ راف المقابلة في أنش ة متشابهة، أو في أنش ة في عندما يشترالتمركز تنشأ مخا ر 
نفس المن قة الجغرافية، أو يكون لهم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجةل قدرتهم على الوفاء 
بالتزاماتها التةاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في ال روف االقتصادية أو السياسية أو غيرها. تشير 

الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه الت ورات التي تؤثر على ق ا  أو من قة التركزات إلى 
 جغرافية مةينة.
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 تمركز تةرض المخا ر )يتبع(
 

، مبادئ وسياسات المجموعة تشمل توجيه إجراءات للتركيز مخا ر التمركزمن أجل تجنب الزيادة في 
مستوى المجموعة على البنك لدى ت لبات التن يمية، مع المتماشيال على الحفا  على محف ة متنوعة. 

، والملتزمين والبلدان الموجوداتركز على الق اعات وفئات مسياسة مفصلة النهج في إدارة مخا ر ت
 بما في ذلك تحديد حدود مةينة.

الق ا  وحسب  ،، وحسب المن قة الجغرافيةمخا ر التمركز عن  ريق ال رف المقابلتتم إدارة 
كان التةرض األقصى لالئتمان إلى أي عميل أو  رف مقابل أو مجموعة من األ راف  .الصناعي

              دينار بحريني 8.244 مبلغ 2111ديسمبر  61 كما فيالمقابلة ترتب  ارتبا ا وثيقا 
 ة للبيع.وفردينار بحريني(، المتةلقة بالنقد وما في حكمه واالستثمارات المت 11.133: 2114)
 

 توزيع الجغرافيتعرض ال

 التوزيع الجغرافي للموجودات والم لوبات للمجموعة كاآلتي:
 

 5132 دول مجلس   
  التعاون أمريكا  

  الخليجي الشمالية أوروبا المجموع
     

 الموجودات    
 النقد وما في حكمه 16.013 - 0.238 31.304

 استثمارات بالقيمة الةادلة من    
 خالل الربح أو الخسارة 12.864 - 1.424 14.218
 متوفرة للبيع استثمارات 10.833 4.116 8.601 61.244
 رسوم مستحقة 1.118 - 21 1.168
 أخرى موجودات 3.114 - 63 3.116

     
 مجموع الموجودات 53.115 2.111 31.351 335.111

     
 المطلوبات    

 قروض قصيرة األجل 13.000 - - 13.000
 حسابات الةمالء 20.301 4 823 28.811
 أخرى م لوبات 2.311 - - 2.311
 مستحقات لحاملي الوحدات 2.863 - - 2.863

     
 مجموع المطلوبات 21.255 2 551 22.155
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 ب( مخا ر االئتمان )يتبع(
 

 2114 دول مجلس   
  التةاون أمريكا  

  الخليجي الشمالية أوروبا المجمو 
     

 الموجودات    
 النقد وما في حكمه 18.111 - 2.322 31.420

 استثمارات بالقيمة الةادلة من    
 خالل الربح أو الخسارة 11.814 - 1.123 10.641
 متوفرة للبيع استثمارات 16.881 3.668 8.136 28.811
 رسوم مستحقة 1.132 - - 1.132
 أخرى موجودات 3.818 43 41 3.833

     
 الموجودات مجمو  33.133 3.684 16.183 111.333

     
 الم لوبات    

 قروض قصيرة األجل 3.811 - 3.411 13.221
 حسابات الةمالء 61.312 138 318 62.808
 أخرى م لوبات 6.611 - - 6.611
 مستحقات لحاملي الوحدات 2.102 - - 2.102

     
 مجمو  الم لوبات 46.361 138 11.138 14.101

 
 :على النحو التالي حسب الق ا  الصناعيوالم لوبات  توزيع الموجودات

 
 5132 خدمات  

  مصرفية أخرى المجموع
    

 مجمو  الموجودات 82.213 61.148 335.111

    
 مجمو  الم لوبات 60.101 13.010 22.155

 
  2114 خدمات  

  مصرفية أخرى المجمو 
    

 مجمو  الموجودات 81.418 61.231 111.333

    
 مجمو  الم لوبات 61.080 18.084 14.101

 
 

 مخاطر التسوية

هو احتمال  التسوية . مخا رالصفقاتفي وقت تسوية المةامالت و مخا رلأنش ة المجموعة قد تؤدي 
الوفاء بالتزاماته لتقديم النقد واألوراق المالية أو غيرها ب المقابلالخسارة الناجمة عن عدم قيام ال رف 

 المتفق عليه تةاقديال.على النحو  الموجوداتمن 
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 مخاطر السيولة (ج

الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتهكا  على المجموعةهي مخا ر عدم قدرة  ،مخا ر السيولة
يكتم إدارة مخكا ر السكيولة لألقسكام  .من خالل النقكد أو موجكودات ماليكة أخكرى المتةلقة باألدوات المالية

التابةكة )شكركة  ةوالشكرك إدارة الموجودات، والوسا ة واالسكتثمار والخزانكة –للمخا ر  ةالثالثة المنشأ
 .صناديق سيكو(

 
نم  االسكتحقاق للموجكودات والم لوبكات الماليكة أو أي عجكز آخكر  توافق متنشأ مخا ر السيولة من عد

وإدارة احتياجكات   إن قيكاس والذي يمكن أن ينتج عنها نضكوب مصكادر التمويكل والتسكهيالت االئتمانيكة.
  السيولة تةتبر حيوية للقيام بةمليات البنك بفةالية.  

 
حاليككال محكدودة ألن جككزءال كبيككرال مكن األمككوال مككود  فكي ودائككع بنكيككة  مجموعككةللمخككا ر السكيولة تةتبكر 

قصككيرة األجككل، وعنككد اسككتحقاق هككذه الودائككع  تحككول إلككى الحسككابات الجاريككة بنككاءل علككى االحتياجككات 
 ة.المتوقة

 
 ثالثة أنوا  من مخا ر السيولة على النحو التالي: البنكواجه ي
 
 عكدم تجديكدغيكر المتوقكع سكحبال صكافي التكدفقات بسكببالحاجكة إلكى اسكتبدال  – مخا ر التمويل / 

تصكفية الموجكودات الماليكة فكي الوقكت عدم القدرة على  االقتراض أو و تحت ال لب إيدا حسابات 
 المناسب.

 
 أو  االسكتثمارات واألسكواق تةكويض عكن انخفكاض السكيولة مكن الالحاجكة إلكى  – يةلسيولة التشكغيال

 المتوقع من التدفقات المالية. عدم استالم
 
 رة وعدم القكد بيان المكز الماليالم لوبات المالية ال ارئة خارج  تبلوربسبب  – االستدعاء مخا ر

 . لبها جارية مربحة عندفري تعلى استغالل 
 

 لسيولةإدارة مخاطر ا

فقات النقديككة واالحتياجككات دتقككوم وحككدة الخزينككة حاليككال بككإدارة مخككا ر السككيولة عككن  ريككق مراقبككة التكك
 قليلكة حدود للتسكهيالت االئتمانيكة مكع بنكوك ومؤسسكات ماليكة م الحصول علىالتمويلية بصورة يومية. ت

بهككدف  دات والم لوبككاتالموجككو سككتثمارليككتم اسككتخدامها عنككد الحاجككة. كمككا يخ كك  البنككك إلنشككاء لجنككة إ
 اإلشراف عن كثب على إدارة السيولة والمخا ر المرتب ة بها. 

 
 من الم لوبات المالية هي على النحو التالي : االستحقاقات التةاقدية المتبقية

 
 5132 القيمة إجمالي أقل من سنة من سنة إلى أكثر من

  الدفترية للخارج المتدفق واحدة خمس سنوات خمس سنوات

      
 قروض قصيرة األجل 13.000 13.034 13.034 - -
 حسابات الةمالء 28.811 28.811 28.811 - -
 م لوبات أخرى 2.311 2.311 2.311 - -
 مستحقات لحاملي الوحدات    - -
 في الصناديق الموحدة 2.863 2.863 2.863 - -

      
- - 22.122 22.122 22.155  
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 إيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 
 .  إدارة المخا ر المالية )يتبع(4

 
 )يتبع( ج( مخا ر السيولة

 
 )يتبع( إدارة مخا ر السيولة

 
 5132 القيمة إجمالي أقل من سنة من سنة إلى أكثر من

  الدفترية المتدفق للخارج واحدة خمس سنوات خمس سنوات

      
 قروض قصيرة األجل 13.221 13.262 13.262 - -
 حسابات الةمالء 62.808 62.808 62.808 - -
 م لوبات أخرى 6.611 6.611 6.611 - -
  الوحدات مستحقات لحاملي     
 في الصناديق الموحدة 2.102 2.102 2.102 - -

      
- - 22.251 22.251 22.213  

 
 
 مخاطر السوق  (د

هي مخا ر تذبذب قيمة األدوات المالية للمجموعة نتيجة لتغير أسةار السوق سواء كانت هذه التغيرات 
اق المالية أو عوامل تؤثر على ناتجة من عوامل خاصة بأوراق المالية محددة أو مصدر هذه األور

 جميع األوراق المالية المتداولة في السوق.
 

في األوراق المالية المتداولة  في استثماراتهلمخا ر السوق  خالل نشا ه االعتيادي بنكالتةرض ي
 ريق المراجةة اإلدارية المناسبة  عن المخا ر هذه على اإلدارة تسي ر نأ غيروالمتوفرة للبيع. 

 صناعةسياسات و االستثمارات ةبمحف  واإلجراءات الخاصة السياسات دليل من خالل بةوالمراق
 .المجموعة وإدارةلجنة االستثمار  من الصادرة والتوجيهات السوق

 

سككةار الفائكككده  أدارة مخككا ر أسككةار األسكككهم، ومخككا ر إدارة مخككا ر السكككوق علككى إبالتككالي، تن ككوي 
 .صرف الةمالت األجنبيةومخا ر 

 
 خاطر أسعار األسهمم (3

خكككذ  أت لبنكككك.لربكككاح، والةالقكككات التجاريكككة األسكككهم تكككأثير كبيكككر علكككى االسكككتثمار فكككي األ ةنشككك أليككككون 
لحسكاب مخكا ر السكوق لغكرض ادارة مخكا ر السكوق و وصكناديق األسكهمباالعتبكار األسكهم المجموعة 
 الرأسمالية.

 
حكاف  علكى متنويكع الإن مخكا ر االسكهم.  دارةستثمارات هي  ريقكة مةروفكة جيكدا إللال ةاالدارة النش 

المخكا ر.  الحد مكن هكذهمن  مكن البنكيُ رافي، وعوامل السوق الجغالموقع ساس الصناعة، والق ا ، وأ
المتكوفرة للمتكاجرة واالسكتثمارية  حكاف متحكم الةدة سياسات و إجراءات استثمارية م اإلدارة أقّر مجلس

 .للبيع
 

مكن أجكل االسكتثمار فكي منهجيكات التقيكيم المالئمكة والسكليمة التكي تحكدد  الرسكمية ميسياسكات التقيكأعدت 
 يةالسكوق سكهم بالقيمكةألامحف كة  تقييم يتم. صناديقالفي  ةغير المباشر اتستثماررجه واالالشركات المد

الصككناديق  تقككيم سككاس يككومى.أغيككر المحققككة تحتسككب علككى والخسككائر ن المكاسككب وأسككاس يككومي أعلككى 
ألصكول التكي يقكدمها مكديري االسكتثمار الخكارجيين المكدارة خارجيكال بالقيمكة الصكافية ل والمحاف  الماليكة

 على أساس شهري.
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 إيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 
 .  إدارة المخا ر المالية )يتبع(4

 
 د(  مخا ر السوق )يتبع(

 
 )يتبع( ( مخا ر أسةار األسهم1

 
تسكتند علكى نهكج تجريبيكة ه المقبولكة ويمبكادئ المحاسكبال مكع االسكتثمارية تقييم المحكاف تتوافق منهجيات 
 استثمارات مماثلة على مر الزمن. لى بق باستمرار ع، وتموثقه جيدال موضحة و، سليمة و مقبولة

 

ن مك اح أو الخسكائر غيكر المحققكةربكاأل لكىسكةار السكوق عأالتغيكر فكي مكن  %1بنسبة تحليل الحساسيه 
 االستثمارات المتوفرة للبيكعاحتيا ي وستثمارات بالقيمه الةادله من خالل االرباح او الخسائر محاف  اال
 :دناهأ موضح

 

استثمارات بالقيمة العادلة من  متوفرة للبيعاستثمارات 
 خالل الربح أو الخسارة

 

2114 5132 2114 5132  
     

 % زيادة 1 321 311 115 288
 % انخفاض1 (321) (311) (115) (288)

 
 

 مخاطر أسعار الفائدة  (5

 ةار الفائدة في السوق.نتيجة للتغيرات في أس األدوات المالية قيمةتذبذب مخا ر اسةار الفائده هو خ ر 
 

سككةار تخضككع لمخككا ر أتحككت ال لككب دائككع وال، والقككروضع، ودوات الككدين، والودائككتثمارات فككي أاالسكك
 جل التخفيف من هذه المخا ر.أمن  بمراقبة هذه األدوات المالية عن كثبالخزانة  ةوحدتقوم الفائده. 

 
الودائع الودائع و. لهذه المخا ر ةالدقيق ةالمراقبعن  ريق  ةسةار الفائدمن تةرضه لمخا ر أ بنكالحد ي

البنكك تشمل م لوبات شهر. أفي غضون ثالثة  تستحقسةار فائده ثابتة ولدى البنوك هي بأ تحت ال لب
 لشراء استثمارات نيابة عنهم. ءالةمالمقدمال من  مستلمة مدفوعات

  
تحقيكق بنكوك بهكدف  عكدةلب( فكي في الحسابات تحت ال  ةموال الفائضألموال الةمالء )اأ بنكال ستثمري

إلكى  (ةداريكإلا مصكروفاتوال هكامشمنها ال ال الفائدة المكتسبة )م روح تنقلبهذا على هذه األموال.  فوائد
أي تغيكر فكي مةكدالت فكإن لكذلك بما أن التةاقد مع الةميل ليس على أسكاس مةكدل فائكدة مةكين، . الةمالء

 البنك. على ال يؤثر سلبال الفائدة صةودال أو نزوالل 
 

 الالزمككة ةالسككيول بةمككالت مختلفككة لتلبيككة مت لبككاتبنككوك مختلفككة و رصككده النقديككة مككع األب بنكككالحككتف  يو
 فككي  دفككع مبككالغ السككداد لككىإبسككبب الحاجككة هككذه الةمككالت. وتنشككأ هككذه المت لبككات بسككهم األ لسككداد صككفقات
 .الةادية التجارية باإلضافة للمةامالتالةمالء  من قبلالوقت المناسب 

  
مجلككس التةككاون الخليجككي فككي الماليككة فككي دول  مؤسسككاتالألدوات الككدين التككي تصككدرها  بنكككالتةككرض ي

 المتكاجرة بهكا إال عكن  ريكقوال يمكن  األدواتهذه بةض لبيع  نش  ليس هناك سوق ة.المحاف  الخاص
 لالسكتثمار  ممن ساس تحليلأعلى  أدوات الدينستثمارات فى يتم الموافقة على اال السوق غير المن مة.

 .ائتمانيال  ةصنفالدين غير م أدوات بةض. هولمصدر المقترح 
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 إيضاحات حول 
 ر البحرينيةبآالف الدناني       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 .  إدارة المخا ر المالية )يتبع(4
 

 د(  مخا ر السوق )يتبع(
 

 (  مخا ر أسةار الفائدة )يتبع(2
 
التةككرض للمخككا ر فككي األوراق يقككاس  ث، حيككةدارة مخككا ر أسككةار الفائككدإلموحككدة  ةمنهجيكك بنكككالتبككع ي

لسكوق. ل الةامكة مخكا رالو رقيكاس مخكا ر المصكد  -ذي شقين  المالية ذات الدخل الثابت باستخدام نهج
ألوراق الماليكة ذات لك الةكادل لتقيكيملالمخصكوم والتكدفق النقكدي الغكرض لهكذا  ةمدة الفجوتستخدم  ريقة 
 الدخل الثابت.

 
 إعادة تسعير معدل الفائدة بيان

 
 5132 مةدل  خالل أكثر من غير حساسة المجموع

  الفائدة سنة سنة للفائدة 

  الفةلي    

    %  

  السنوي    

      

 نقد وأرصدة لدى البنوك - - - 10.343 10.343

 *ودائع تحت ال لب - 2.311 - - 2.311

 ودائع لدى البنوك 1.41% 41.421 - - 41.421

 خزانةأسهم  - 011 - - 011

 استثمارات بالقيمة الةادلة من      

 الربح أو الخسارةخالل  3.11% 833 0.821 1.163 14.218

 متوفرة للبيع استثمارات 1.13% - 12.110 10.020 61.244

 ةدينرسوم م  - - 1.168 1.168

 موجودات أخرى  - - 6.338 6.338

 أصول غير و أثاث ومةدات     

 ملموسة  - - 1.461 1.461

      

 مجموع الموجودات  22.512 51.111 21.221 335.111

      

 صيرة األجلقروض ق 1.31% 13.000 - - 13.000

 حسابات الةمالء  - - 28.811 28.811

 م لوبات أخرى  - - 2.311 2.311

 في الوحداتمستحقات لحاملي      

 الصناديق الموحدة  - - 2.863 2.863

      

 مجموع المطلوبات  35.111 - 12.223 22.155

      

 حقوق الملكية  - - 25.215 25.215

      

 وبات وحقوقمجموع المطل     

 الملكية  35.111 - 55.551 335.111

      

 حساسية الفجوة في مةدل الفائدة  52.351 51.111 (22.212) -

      

 حساسية الفجوة في مةدل الفائدة     

 المتراكم  52.351 22.212 - -
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 إيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 
 .  إدارة المخا ر المالية )يتبع(4

 
 د(  مخا ر السوق )يتبع(

 
 (  مخا ر أسةار الفائدة )يتبع(2

 
 2114 مةدل  خالل أكثر من الفائدة غير المجمو 

  الفائدة سنة سنة الحساسة 

  الفةلي    

    %  

  السنوي    

      

 نقد وأرصدة لدى البنوك - - - 21.236 21.236

 ودائع تحت ال لب* - 1.230 - - 1.230

 ودائع لدى البنوك 1.14%  63.830 - - 63.830

 استثمارات بالقيمة الةادلة من      

 الربح أو الخسارةخالل  % 0.16 316 3.680 0.111 10.641

 استثمارات متوفرة للبيع % 4.31 610 8.638 21.113 28.811

 ةدينرسوم م - - - 1.132 1.132

 موجودات أخرى - - - 1.633 1.633

 وأصول غير أثاث ومةدات     

 ملموسة - - - 1.111 1.111

      

 مجمو  الموجودات  42.604 10.081 11.111 111.333

      

 قروض قصيرة األجل 1.84%  13.221 - - 13.221

 حسابات الةمالء - - - 62.808 62.808

 م لوبات أخرى - - - 6.611 6.611

 في مستحقات لحاملي الوحدات     

 الصناديق الموحدة - - - 2.102 2.102

      

 مجمو  الم لوبات  13.221 - 68.611 14.101

      

 حقوق الملكية  - - 31.138 31.138

      

 مجمو  الم لوبات وحقوق     

 الملكية  13.221 - 33.443 111.333

      

 حساسية الفجوة في مةدل الفائدة  23.114 10.081 (46.363) -

      

 حساسية الفجوة في مةدل الفائدة     

 المتراكم  23.114 46.363 - -

 
 

الودائككع تحككت ال لككب بالككدينار البحرينككي  ي علككىةلككة الفئككدفاال مةككدل بلككغ  2111 ديسككـمبر 61فككي * 
: 2114علككى ودائككع تحككت ال لككب بالككدوالر األمريكككي ) %1.11و  %(1.422: 2114)% 1.421
1.11%.) 
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 إيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في لية الموحدة للسنة المنتهية البيانات الما

 
 
 .  إدارة المخا ر المالية )يتبع(4

 
 د(  مخا ر السوق )يتبع(

 
 الصرف(  مخاطر أسعار 1

مخا ر أسةار صرف الةمالت هي مخا ر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسةار 
جنبية. مة م تةرضات البنك لمخا ر الةمالت هي لةمالت دول مجلس التةاون صرف الةمالت اال

الخليجي والدوالر األمريكي. وتشمل هذه التةرضات الودائع الثابتة قصيرة األجل، واالستثمارات في 
وبما أن الدينار البحريني وجميع عمالت مجلس األوراق المالية والمبالغ المستحقة من/ للةمالء. 

 الخليجي عدا الدينار الكويتي مقومة بالدوالر األمريكي، لذلك فإن مخا ر الةملة محدودة. التةاون 
 

 هـ(  المخاطر التشغيلية

مخككا ر التشككغيل هككي مخككا ر الخسككائر الناتجككة عككن نقككي أو فشككل الةمليككات، أو األن مككة الداخليككة أو 
لسوق والمخا ر االئتمانية ذات مو في البنك أو الناتجة بسبب األحداث الخارجية. على خالف مخا ر ا

ال بيةكة المنت مككة، يكككون لكككل شككركة مخككا ر تشككغيلية خاصككة بهككا وناتجككة عككن عمليككات البنككك اليوميككة. 
تشمل هذه  يفال واسةال من المخا ر التكي يمككن أن تنكتج مكن أسكباب مختلفكة منهكا، علكى سكبيل المثكال ال 

يككة، وممارسككات التو يككف، وفشككل األن مككة، الحصككر، مةالجككة ناقصككة للمةككامالت، والممارسككات التجار
 والتلف المادي للموجودات المادية. كما تشمل أيضال مخا راالحتيال الداخلي والخارجي.  

  
يمتلككك البنككك وعيككال متحف ككال لمراقبككة هككذه المخككا ر ويةتمككد علككى عككدد مككن اآلليككات إلدارتهككا. تشككمل هككذه 

جراءات، وفصل الواجبات، وجدول الصالحيات، اآلليات على هيكل تن يمي واضح، ودليل سياسات وإ
والتسككويات، وحككدود التحمككل لهككذه المخككا ر. تككوفر وحككدة التككدقيق الككداخلي ووحككدة الككدعم لهككذا النشككا  
الرقكابي. تكوفر تسككويات مراككز الوصككاية الدوريكة وتسككويات البنكك نقككا  قكوة رئيسككية لتخفيكف المخككا ر 

 ةويضات المخا ر المهنية. التشغيلية. كما أن هناك تغ ية تأمينية للت
 

المسةى اآلخر إلدارة المخا ر التشغيلية في البنك هو المباشرة من خالل المةالجة )إس تي بي( 
لتمكينها من المةالجة المستمرة وتقليل االخ اء التشغيلية و الوصول باإلنتاجية إلى الحد األمثل. كما 

أفضل إدارة لاللتزام. يوجد لدى البنك مشرو  توجد خ ة شاملة إلدخال مهام المكتب االوس  لضمان 
قيد التنفيذ يهدف لرفع مستوى الن ام المصرفي الرئيسي وآلية األعمال المكتبية، ويتوقع ان يتم تنفيذ 

 .2111المشرو  خالل عام 
 

، يوجد عدد من الضواب  لدعم نوعية عملية االستثمار وتشرف الموجوداتفيما يتةلق بنشا  إدارة 
. يدعم هذه اللجنة ضواب  تشغيلية صارمة لحماية أصول الةمالء، ويتم الموجوداتة إدارة عليه لجن

 استةراض أداء إدارة االستثمار بشكل منت م.
 

أما في مجال تمويل الشركات، تتةرض الشركة لمخا ر قانونية و مخا ر السمةة. إن الحصول على 
ر. يتم مراقبة األمور االستشارية واالكتتاب من قبل الموافقات القانونية والتن يمية يحد من هذه المخا 

 الموجودات والم لوبات.لجنة استثمار 
  

يشكل االلتزام باألن مة، بما في ذلك االلتزام ببرنامج مكافحة غسيل االموال، عنصرال رئيسيال في إدارة 
همية االستراتيجية. أهمية كبيرة على هذه األمور ذات اال البنكالمخا ر. يةلق مجلس اإلدارة وإدارة 

 توجد لدى البنك سياسات وإجراءات واضحة لتحقيق االلتزام بالمسائل التن يمية.
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 .  إدارة المخا ر المالية )يتبع(4
 

 و(  إدارة رأس المال  

تنفيككذ إن يقككوم مصككرف البحككرين المركككزي بتحديككد ومراقبككة مت لبككات رأس المككال للبنككك كمجموعككة. 
المنصكوي  المت لبات الحالية لمصرف البحرين المركزي يت لب من المجموعة المحاف ة على المةدل

 عليه لمجمو  رأس المال إلى مجمو  الموجودات الموزونة بالمخا ر. 
 

إن سياسة البنك هي االحتفا  برأس مال كافي للمحاف ة علكى ثقكة المسكتثمر والسكوق ولكدعم الت كورات 
تككأثير مقككدار رأس المككال علككى عوائككد حقككوق  المسككتقبلية ألعمككال البنككك. تككم األخككذ فككي عككين األعتبككار

ن. وكذلك الموازنة بين أعلى عائد محتمل مع أكبر نسبة اقتراض ومقدار االيجابيكات والحمايكة المساهمي
 التي يوفرها الوضع السليم لرأس المال.

 
 التي تن م إ ار مالءة رأس المال للبنوك التي تكم تأسيسكها فكي مملككة البحكرين  6إ ار بازل إرشادات 

يراجع تةريكف راس المكال التن يمكي  6. إ ار بازل 2111يناير  1المفةول ابتداء من  ةساري تصبحا
 1بصورة جوهرية. يركز اإل ار على أن اسهم حقوق الملكية الةادية هي الةنصكر المهكيمن علكى الفئكة 

. كمكا أن أحككام 1لرأس المال، عن  ريق إضافة الحد األدنكى مكن مةكدل رأس المكال الةكادي مكن الفئكة 
الية االحتفا  مصدات لرأس المال. لغرض احتساب مةدل رأس تت لب من المؤسسات الم 6إ ار بازل 

، فإن التةديالت التن يمية )الخصومات( بما في ذلك المبالغ التي تفكوق إجمكالي 1المال الةادي من الفئة 
حدود االستثمارات الجوهرية في المؤسسات الماليكة، وحقكوق خدمكة الرهونكات، وموجكودات الضكرائب 

علككى مككدى  1مؤقتككة، سككيتم  رحهككا مككن مةككدل رأس المككال الةككادي مككن الفئككة المؤجلككة مككن الفروقككات ال
. الوضع الحالي لرأس مال البنك يكفكي 2113يناير  1مراحل، ليتم االنتهاء من  رحها بالكامل بحلول 
. يتأككد البنكك مكن الوفكاء وااللتكزام بمت لبكات كفايكة رأس للوفاء مت لبكات رأس المكال التن يميكة الجديكدة

تن يمي على أساس موحد، باإلضافة لمت لبات الجهة التن يميكة المحليكة، إن وجكدت، فكي الكدول المال ال
 خالل السنة.تن يمية قام المصرف بااللتزام بجميع مت لبات رأس المال ال التي يوجد للبنك فرو  فيها.

 
 ديسمبر هو كما يلي : 61وضع رأس مال المجموعة التن يمي كما في 

 

 على أرصدة السنة النهائيةبناًء  5132  2114
    
 تعرضات المخاطر الموزونة   

 مخا ر االئتمان 06.214  31.166
 مخا ر السوق 13.306  24.188
 مخ ر التشغيل 13.118  11.311

    
 مجموع الموجودات الموزونة بالمخاطر 315.552  33.861

    
 الفئة األولى لرأس المال 18.468  31.141

 لفئة الثانية لرأس المالا -  484

    
 مجموع رأس المال التنظيمي 25.215  31.321

    
 معدل كفاية رأس المال 21.15%  36.34%
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 إدارة رأس المال )يتبع(    (و

 

 بناء على متوسط األرصدة خالل السنة 5132  2114
    

    
 تعرضات المخاطر الموزونة   

 مخا ر االئتمان 38.683  18.103
 خا ر السوقم 21.131  21.163
 مخ ر التشغيل 13.118  11.311

    
 مجموع الموجودات الموزونة بالمخاطر 315.215  34.821

    
 الفئة األولى لرأس المال 13.113  10.616
 الفئة الثانية لرأس المال -  4.236

    
 مجموع رأس المال التنظيمي 25.131  31.133

    
 س المالمعدل كفاية رأ 21.51%  34.36%

 
 

)كمكا فكي  6وفقال إلرشكادات إ كار بكازل  2111ديسمبر  61تم احتساب نسبة كفاية رأس المال كما في 
(، وتوجيهكات مصكرف البحكرين المرككزي الخاصكة 2وفقال إلرشكادات إ كار بكازل  2114ديسمبر  61

اسككي الحتسككاب بمخككا ر االئتمككان،  والمخككا ر التشككغيلية، ومخككا ر السككوق. يسككتخدم البنككك المككنهج القي
مخا ر االئتمان. تحتسب المخا ر التشغيلية باستخدام مكنهج المؤشكر الساسكي. تحتسكب مخكا ر السكوق 
باستخدام ال ريقة القياسية. نتيجة التغيير في احتساب راس المال التن يمي بسبب تغيير الن ام من إ ار 

 بقة غير قابلة للمقارنة.، فإن أرقام الفترة السا2111في  6إلى إ ار بازل  2114في  2بازل 
 

 توزيع رأس المال

اسكة يبناءل على المت لبات التن يميكة. س المحددةاألنش ة التشغيلية الةمليات ويتم توزيع رأس المال على 
وذلكك باسكتيفاء جميكع  أسكاس المخكا ر المةكدلعلكى  سكةى لتحقيكق أعلكى عائكدإلدارة رأس المال ت بنكال

فيمكا يتةلكق بتوزيكع رأس المكال بشككل  بنككدارة بمراجةكة سياسكة الاإل المت لبات التن يمية. يقوم مجلكس
 دوري.

 
 .  الشركات التابعة2

 الصكككناديق. بخكككالف 2111ديسكككمبر  61التابةكككة للمجموعكككة فكككي  الرئيسكككية المبينكككة أدنكككاه هكككي الشكككركات
المملوكة مباشكرة ة، أدناه رأس مال يقتصر على األسهم الةادي المبينةلشركات التابةة ل، الموحدة االستثمارية

ويتكألف  .مسكاوية لحقكوق التصكويت المجموعة في هذه الشركات التابةكة نسبة ملكيةان من قبل المجموعة و
حصكة  وإن االسكتثماري الصكندوق منالوحدات الصادرة  علىالموحدة  االستثمارية االستثمار في الصناديق

بلكد إن . كنسكبة مكن إجمكالي الوحكدات الصكادرة تشتمل على عدد األسهم المملوكة من قبل المجموعةالملكية 
 :المزاولة أعمالهالرئيسي  المقرالتأسيس أو التسجيل هو أيضا 
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 )يتبع( .  الشركات التابةة1

 

 الشركة التابعة نسبة تاريخ بلد النشاط
  الملكية التأسيس التأسيس 

شركة قابضة 
لصناديق سيكو 
 االستثمارية

 شركة صناديق سيكو ش.م.ب )مقفلة( .1 %111 1388 البحرين

خدمات اإلدارة 
 والوصاية باألسهم
 بالنيابة عن الةمالء

 شركة خدمات صناديق سيكو ش.م.ب )مقفلة( .2 %111 2114 البحرين

شركة قابضة 
لصناديق سيكو 
 االستثمارية

 ش.م.ب )مقفلة(  (2و )شركة صناديق سيك .6 %111 2113 البحرين

شركة قابضة 
لصناديق سيكو 
 االستثمارية

 ( ش.م.ب )مقفلة(6شركة صناديق سيكو ) .4 %111 2113 البحرين

شركة قابضة 
لصناديق سيكو 
 االستثمارية

 ( ش.م.ب )مقفلة(4شركة صناديق سيكو ) .1 %111 2113 البحرين

شركة قابضة 
لصناديق سيكو 
 االستثمارية

 ( ش.م.ب )مقفلة(1شركة صناديق سيكو ) .3 %111 2111 البحرين

إلمتالك أسهم في 
جميع الشركات 
 التابةة لسيكو

 ش و يكو ششركة مشاريع س .0 %111 2111 البحرين

 %111 2111 اإلمارات خدمات وسا ة
شركة األوراق المالية واالستثمار)اإلمارات  .8

 الةربية المتحدة( ذ.م.م
االستثمار في 
األوراق المالية 

المدرجة في المملكة 
 الةربية السةودية

 

 ألسهم المملكةسيكو  صندوق .3 %10 2111 البحرين

االستثمار في سندات 
 والتي الدين المدرجة

ضم السندات ت
 والصكوك

 سيكو للدخل الثابت صندوق .11 %31 2116 البحرين
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 في الصناديق الموحدة حاملي الوحدات األخرىمستحقات . 1

الموحدة والمبالغ المستحقة ألصحاب  االستثمارية بالصناديقيلخي الجدول التالي المةلومات المتةلقة 
ألصحاب الوحدات  مبالغ نقديةهناك التزام تةاقدي لتسليم  بما أنوالمجموعة.  غير الوحدات األخرى من

 لمجموعة.على ا التزامك، يةتبر المبلغ المستحق لحاملي الوحدات األخرى األخرى
 

 سيكو المملكة لألسهم صندوق 5132  2114
    

 حصة حاملي الوحدات األخرى 46%  60%
    

 النقد وما في حكمه 164  28
 استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة 6.111  6.601

 أخرى موجودات -  2
 م لوبات أخرى 43  22

 صافي الموجودات 1.211  6.608
    

 الوحدات األخرى الدفترية لمستحقات حامليالقيمة  3.213  1.213

    
 إيرادات االستثمارات (212)  641
 ربحال)الخسارة( /  (202)  238
 مجموع الدخل الشامل (515)  238

 ة لحاملي الوحدات األخرىاألرباح المخصص)الخسائر( /  (331)  111

    
 التشغيل النقدية من أنش ة التدفقات 03  (414)

 التمويل النقدية من أنش ة التدفقات 423  641

 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 212  (34)

 

 صندوق سيكو للدخل الثابت 5132  2114
    
 حصة حاملي الوحدات األخرى 61%  28%
    

 النقد وما في حكمه 311  011
 استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة 6.422  6.214

 أخرى موجودات 43  18
 القروض قصيرة األجل 333  336
 م لوبات أخرى 11  11

 صافي الموجودات 1.111  6.613

    
 لحاملي الوحدات األخرى المسجلة كم لوباتالقيمة  3.112  313

    
 إيرادات االستثمارات (30)  110
 إيرادات الفوائد 211  213
  ربح  33  206
 مجموع الدخل الشامل 11  206

 المخصصة لحاملي الوحدات األخرىاألرباح  26  01

    
 التشغيل النقدية من أنش ة التدفقات (168)  104

 التمويل النقدية من أنش ة التدفقات 616  (031)

 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 312  (183)
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 وما في حكمه النقد.  1 5132  2114
    
 نقد وأرصدة لدى البنوك 10.343  21.236
 ودائع تحت ال لب 2.311  1.230

  قصيرة األجل  بنكية ودائع 21.402  23.634
 من المؤسسات األخرى المستحقات 14.316  16.116

    
31.420  11.512    

 

دينككار  4.631: 2114بحرينككي )دينككار 3.182يتضككمن النقككد ومككا فككي حكمككه علككى أرصككدة بنكيككة بقيمككة 
 بالنيابة عن حسابات عمالء.محتف  بها بحريني( 

 
دينككار  16.116: 2114دينككار بحرينككي ) 14.316تتضككمن المسككتحقات مككن المؤسسككات األخككرى مبلككغ 

 بحريني( تمثل اتفاقيات إعادة شراء.
 
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  5 5132  2114
    

    مسةرة )مدرجة( –أسهم ملكية    
 الصناديق الموحدة 6.111  6.633
 الشركة االم 2.211  2.433

    

 مسةرة -صناديق  283  1.183
    

    مسعرة - سندات الدين   
 مسةرة - 1.233  0.181
 مسةرةغير  - 6.422  6.214

10.641  32.525  

 
 أوراق ماليكة 2111ديسكمبر  61الكربح والخسكارة كمكا فكي  مكن خكاللة تشمل اإلسكتثمارات  بالقيمكة الةادلك

 عككادة شككراءإاتفاقيككة  بموجككبدينككار بحرينككي(، تككم بيةهككا  6.124: 2114دينككار بحرينككي ) 1.230بمبلككغ 
 .(16)إيضاح 

 
 

 .  استثمارات متوفرة للبيع5 5132  2114
    

   ملكية أسهم   
 (مدرجةمسةرة )أسهم  - 1.613  1.842
 مسةرةأسهم غير  - 622  2.130

8.163  2.115  

 صناديق استثمارية     
 مسةرة - 0.410  0.314
 مسةرةغير  - 4.362  4.416

12.130  35.125  

 سندات دين     
 مسةرة - 11.610  8.638
 مسةرةغير  - 1.131  610

8.011  35.231  

28.811  11.522  



 63                                             مار ش.م.ب )مقفلة(شركة األوراق المالية واالستث
 

 إيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 ةدين.  رسوم م31

محاف  مستحقة للبنك من تشمل هذه الرسوم بشكل رئيسي رسوم اإلدارة ورسوم الوصاية ورسوم األداء ال
 .وأموال البنكةمالء ال

 

2114  5132  
    
 رسوم اإلدارة 311  301
 رسوم األداء 413  408
 رسوم الوصاية 28  63

    
1.132  3.315  

 
 

 أخرى .  موجودات33 5132  2114
    

 ذمم مدينة من الةمالء والوس اء 2.138  4.221
 رصة البحرينوديةة ضمان لدى بو 111  111
  مقدمال  مدفوعة مصروفات 213  246
 مستحقة فوائد 288  232
 ذمم مدينة أخرى 416  106

    
1.633  1.515  

 
 

 وبرامج . أثاث ومعدات35 برامج أثاث  5132 2114
   ومعدات المجمو  المجمو 

     
 التكلفة    

 يناير ١ في 2.113 381 6.111 2.303
 الضافاتا 113 14 216 68
 االستبةادات - (4) (4) (16)

     
 ديسمبر 13 في 5.312 3.112 1.531 6.111

     

 االستهالك    
 يناير ١ في 333 862 1.111 1.134
 السنة استهالك 133 03 208 611

 االستبةادات - (4) (4) (16)
     

 5132ديسمبر  13 في 515 511 3.112 3.213

     
 5132ديسمبر  13القيمة الدفترية في  3.111 355 3.212 -

     

 2114ديسمبر  61القيمة الدفترية في  1.640 116 - 1.111

 
 تكلفة الموجودات المستهكلة كلياً تحت    

 االستخدام - - 3.153 841
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 قروض قصيرة األجل .31

: 2114دينككار ) 10.000تشككمل القككروض البنكيككة قصككيرة األجككل بموجككب اتفاقيككات إعككادة شككراء مبلككغ 
تمثكل القيمكة الةادلكة . : ال شكيء(2114دينار ) 2.111 بلغم ودائع بنكية قصيرة األجل و دينار( 13.221

دينككار  1.230 بمبلككغمتةهككد بهككا كضككامانات  مككن خككالل الككربح أو الخسككارة القيمككة الةادلككةسككتثمارات بالل
نيابككة عككن  باإلضككافة إلككى إبككرام اتفاقيككات إعككادة الشككراء (.3و  8)ان ككر إيضككاح  (دينككار 6.124: 2114)

متةهكد بهكا دينكار(  10.112: 2114دينار ) 11.343 لك األوراق المالية بمبلغالةمالء حيث أن الةميل يم
 كضمانات.

 
 

   . حسابات العمالء32

  المستحقة للةمالء عن الصفقات والمبالغ المستلمة من الةمالء لتمويل األنش ة التجارية.تمثل المبالغ 
 

  

 أخرى . مطلوبات32 5132  2114
    
  ةمستحق مصروفات 183  243
 مخصي مكافأة نهاية خدمة المو فين 448  682

 م لوبات برنامج أسهم منح المو فين 1.461  1.266
 ذمم دائنة أخرى 868  1.460

    
6.611  5.531    

 
 

 المال . رأس31 5132  2114
    

  رأس المال المصرح   
 ( سهم  1.111.111.111: 2114) 1.111.111.111   

 فلس لكل سهم   111بواقع     311.111    111.111

 
 

 رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل  5132  2114
    

  111أسهم عادية بواقع  428.480.041: 2111يناير  1كما في    
 أسهم عادية بواقع  428.480.041: 2114فلس لكل سهم )   

 فلس لكل سهم( 111 42.843  42,849
    
 رنامج أسهم منح المو فين خالل السنةإصدار أسهم لب -  -

    
 أسهم عادية بواقع  428.480.041: 2111ديسمبر  61كما في    
 أسهم عادية بواقع  428.480.041: 2114فلس لكل سهم ) 111   

 فلس لكل سهم( 111 25.525  42,849

 
 

 و فين. بإصدار أي أسهم وفقا لخ ة خيار منح أسهم للم قم البنك خالل السنةلم ي

 
 
 
 



 68                                             شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
 

 إيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 المال )يتبع( . رأس13
 

 التخصيصات: 5132  2114
    

 %(3: 2114) %1 –أرباح مقترح توزيةها  5.325  6.813
 االحتيا ي الةام -  101

 
 

 المساهمون : الجنسية 5132  2114

   رأس المال %  رأس المال %
    النسبة   النسبة

       

 التقاعد لصندوق الةامة الهيئة البحرين 3.622.1 21.03  3.622.1 21.03
 االجتماعية للتأمينات الةامة الهيئة البحرين 3.311.1 11.41  3.311.1 11.41
 الو ني ش.م.ب البحرين بنك البحرين 1.632.1 12.11  1.632.1 12.11

 ن(يالبنك األهلي المتحد )البحر      
 ش.م.ب البحرين 1.111.1 11.34  1.111.1 11.34
 بوالكويت ش.م. البحرين بنك البحرين 4.121.1 3.36  4.121.1 3.36

 شركة مصادر االستثمار الةربية      
 ش.م.ب مةفاة  البحرين 6.611.1 0.01  6.611.1 0.01
 المصرفية ش.م.ب الةربية المؤسسة البحرين 6.611.1 0.01  6.611.1 0.01
 الخليجي االستثمار مؤسسة الكويت 6.611.1 0.01  6.611.1 0.01
 البحرين ش.م.ب -بنك السالم  البحرين 821.1 1.36  821.1 1.36

 خدماتأند كورب لل ترست فوالو      
 المحدودة  جيرسي 1.133.1 6.06  1.133.1 6.06

       
111.1 42.843  311.1 25.525   

 
 

                  دينار بحريني  1.163صافي قيمة الموجودات لكل سهم هي فان لبيانات المالية، لهذه اوفقال 
 بحريني(.دينار  1.143: 2114)

 
 

 القانوني  . االحتياطي31

 الربح صافي من %11 تخصيي يتم ،2111 التجارية البحرين لسنة الشركات قانون مت لبات حسب
 القانون من 224 المادة بموجب إال المساهمين توزيةه عادة على ال يتم الذي لالحتيا ي القانوني،

. تم خالل المدفو  المال رأس من %11 تيا ياالح مجمو  بلغ ما متى التخصيي إيقاف يجوزالمذكور. 
 ( لالحتيا ي.بحريني دينار 101: 2114) بحريني دينار 281الةام تحويل مبلغ 

 
 

 العام  . االحتياطي35

األساسي و توصيات مجلس اإلدارة، تم اقتراح تحويل مبالغ محددة إلى االحتيا ي  القانون مت لبات حسب
د أي قيود على توزيع هذا االحتيا ي. تخضع التخصيصات لموافقة الةام في السنة الحالية. ال توج

 المساهمين في الجمةية الةمومية السنوية. 
 
 
 
 
 



 63                                             شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
 

 إيضاحات حول 
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 االستثماراتإيرادات  صافي. 35
 

2114  5132  
    

    
 بالقيمة الةادلة من خالل استثمارات منالربح  )الخسارة( / صافي   

 الربح أو الخسارة (1.212)  012
 بيع استثمارات متوفرة للبيع أرباح 1.320  2.122
 أسهم استثمارات بالقيمة الةادلة الربح أو الخسارةأرباح  281  406
 أرباح أسهم استثمارات متوفرة للبيع  421  181

    
6.328  3.251  

 
 

 من استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة من: الربح  / يتكون صافي )الخسارة(
      

2114  5132   
    

    
 البيع   أرباح محققة من )خسائر( / (211)  1.131

 خسائر غير محققة تمثل تةديالت القيمة الةادلة  (332)  (416)

    
012  (3.515)  

 
الربح المحقق من استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية 

 أو التسوية. ن سةر البيعها في الةام الحالي، وبيلالستثمارات في بداية السنة، أو سةر الصفقة إذا تم شراؤ
 
مثل أرباح غير محققة الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمارات في بداية السنة، أو سةر الصفقة إذا تم ت

 .سنةالدفترية في نهاية ال اشراؤها في الةام الحالي، وقيمته
 
 

 . إيرادات / مصروفات الرسوم والعموالت51
 

2114  5132  
    

    
 إيرادات رسوم وعموالت األمانات واألنشطة بصفة األمانة األخرى   

 رسوم اإلدارة 2.132  2.021
 رسوم األداء 321  1.646
 رسوم الوصاية 411  416

4.400  1.155  
    
 مصروفات الرسوم والعموالت   
 رسوم الوصاية (23)  (32)

    
 والعموالت صافي إيراد الرسوم 1.115  4.411

 
 



 21                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 . إيرادات الوساطة واإليرادات األخرى53
 

2114  5132  
    
 إيراد الوسا ة 1.131  1.318
 إيراد االستثمار المصرفي 111  101
 أرباح تحويل الةمالت األجنبية 466  111
 إيردات أخرى 113  23

    
2.320  3.112  

 
 

 . إيرادات/ مصروفات الفوائد 55
 

2114  5132  
 من: إيرادات الفوائد   

 ودائع لدى البنوك وودائع تحت ال لب 631  611
   استثمارات في سندات دين 1.113  386
 هامش اإلقراض 136  168

    
1.463  3.111  

    
 على: مصروفات الفوائد   
 قروض بنكية 11  04

    
1.632  3.212  

 
 

 ذات عالقةمصروفات الموظفين و مصروفات. 51
    

2114  5132  
    

 رواتب وعالوات المو فين 6.438  4.211
 االجتماعي التأمينتكاليف  110  111
 تكاليف أخرى 111  168

    
4.163  1.111  

 
   

  (41: 2114) 66و مو فال بحرينيال ( 13: 2114)33المو فين  عدد بلغ  2111 ديسمبر 61 كما في
   مو فا أجنبيال.

 
 111: 2114ي )دينكار بحرينك 110 للسنة للمو فين المجموعة المتةلقة بالتأمين االجتماعي مساهمة بلغت

 دينار بحريني(.
 
 

 
 



 41                                     )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 ى. مصروفات تشغيلية أخر52 5132  2114
    

 إيجار 213  211
 مصروفات االتصاالت 642  283
 مصروفات التسويق 148  130
 رسوم مهنية 166  184
 مصروفات تشغيلية أخرى 318  310
 االستهالك 208  611

    
1.818  3.132  

 
 

    العالقة ذات األطرافمعامالت مع . 52

 ابعةتملكها الشركات الت استثمارية معامالت مع صناديق

تقدم المجموعة خدمات إدارية للصكناديق المملوككة مكن قبكل الشكركات التابةكة، وهكي شكركة صكناديق سكيكو 
ش.م.ب )مغلقكة(،  6ش.م.ب )مغلقكة(، وشكركة صكناديق سكيكو 2ش.م.ب )مغلقة(، وشركة صناديق سكيكو 

 3ش.م.ب )مغلقككة(، شككركة صككناديق سككيكو  1ش.م.ب، شككركة صككناديق سككيكو  4شككركة صككناديق سككيكو 
فكي  كروف  ش.ش.وش.م.ب )مقفلكة(، وشكركة مشكاريع سكيكو  0ش.م.ب )مغلقة(، شركة صكناديق سكيكو 

 وتملك أيضا استثمارات في بةض الصناديق. ،الةمل االعتيادية
 

2114  5132  
    

    
 إيرادات الرسوم والةموالت 311  884

    
 ةدينرسوم م 121  211

    
 استثمارات:   
 متوفرة للبيع استثمارات   

 صندوق الخليج لألسهم - 303  1.144
 صندوق سيكو لألوراق المالية المختارة - 101  131

 استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة   
 صندوق سيكو لألسواق المالية - -  1.183

 
 

 .28تفاصيل الصناديق المدارة المملوكة للمجموعة في إيضاح 
  

 ت مع المساهمينمعامال

دينككار بحرينككي  2.111 وذلككك بمبلككغة مسككاهم كوبنكك المجموعككة علككى قككروض قصككيرة األجككل مككن حصككلت
، وتحصككل علككى لككدى البنككك بإيككدا  ودائككع، وتقككوم مصككرفيةالقككات ع. لككدى المجموعككة (شككيءال : 2114)

تكتم  محليكة.الك بنكومكن المع بةض مساهميها  مستخدمةائتمانية غير  تقروض قصيرة األجل ولديها تسهيال
 جميع هذه المةامالت في  روف الةمل االعتيادية وبشرو  تجارية عادية.

 
تقكككدم المجموعكككة خكككدمات اختياريكككة إلدارة محكككاف  اسكككتثمارية الثنكككين مكككن مسكككاهميها فكككي  كككروف الةمكككل 
االعتياديككة.  تقككدم هككذه الخككدمات بشككرو  و أحكككام تجاريككة عاديككة و تحككتف  المجموعككة بالصككناديق بصككفة 

 الفوائد بالشرو  التجارية. دفعإيدا  الفائض من النقد في البنوك كودائع وسيتم  يتمئتمانية. ا
 



 42                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق ركةش
 

 إيضاحات حول
 نير البحرينيةبآالف الدنا       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 
 الةالقة )يتبع( ذات . المةامالت مع األ راف21

 

2114  5132  
    

 إيرادات الرسوم والةموالت  111  1.636
 ةدينرسوم م 111  663

    
 الصناديق المدارة 11.631  04.112

    
 بنكية ودائع 3.111  4.326

    
 ديسمبر 13 كما فيقروض  5.111  -
 ض محصلة خالل السنةقرو 2.111  -

 قروض مدفوعة خالل السنة -  6.881

 
 

 موظفو اإلدارة الرئيسيون

مو فو اإلدارة الرئيسيون للمجموعة هم األشخاي الذي يمتكلون سكل ة وسكي رة علكى التخ كي  والتوجيكه 
ورئيس  ي. يتألف مو فو اإلدارة الرئيسيون من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذأنش تهاوالتحكم في 

 . ورئيس قسم الشركات ورؤساء األقسام التنفيذيةمليات ال
 

 مو في اإلدارة الرئيسيين كالتالي: مكافآت
 

2114  5132  
    

 قصيرة األجل منافع 838  312
 ما بةد التو يف منافع 41  43

  منافع على شكل أسهم 38  211

    
1.136  3.111  

 
 

( أتةاب بحريني دينار 140: 2114) بحريني دينار 38مبلغ  خرىالتشغيلية األتشمل المصروفات 
 . لجنة االستثمارومصروفات أخرى متةلقة بأعضاء مجلس اإلدارة و ومكافآت حضور

 
 

 منح الموظفينأسهم . خطة 51

مكنح المكو فين )"الخ كة"( والتكي تكدار مكن خكالل حسكاب أمانكة. أنشكأ حسكاب أسهم أنشأت المجموعة خ ة 
  ريق تحويل أسهم البنك المخصصة للمو فين في إ ار الخ ة.األمانة عن 

 
 بقكال للخ ككة، يحككق للمكو فين اسككتالم أسككهم كجككزء مكن مكافككأتهم بنسككب يحكددها مجلككس االدارة. تحككدد قيمككة 
األسهم بناء على القيمة الةادلة لصافي موجودات المجموعة بتاريخ بيان المركز المالي. تةامكل هكذه الخ كة 

قدية بناء على األسهم بسبب القيود المفروضة على الخ ة والتي تجبر المو فين على بيع هذه كمةاملة دفع ن
 األسهم للمجموعة في حالة االستقالة / التقاعد بناء على الشرو  المذكورة في الخ ة.

 
 مكنح عند إصدار أسكهم تحكت هكذه الخ كة، يزيكد رأس المكال مكع زيكادة مقابلكة فكي حسكاب مقكدم خ كة أسكهم

           مكككنح للمكككو فين بتكككاريخأسكككهم فين المصكككنف تحكككت موجكككودات أخكككرى.  بلكككغ حسكككاب مقكككدم خ كككة المكككو 
 دينار بحريني(. 1.113: 2114دينار بحريني ) 1.113 مبلغ 2111ديسمبر  61



 46                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في ة الموحدة للسنة المنتهية البيانات المالي

 
 
 الةالقة )يتبع( ذات . المةامالت مع األ راف21
 

دينككار  1.266: 2114دينككار بحرينككي ) 1.461 بقيمككةللمككو فين  باحتسككاب مخصككيالمجموعككة قامككت 
صكافي القيمكة الةادلكة لبنكاءل علكى  لمخصكيتكم تقكدير هكذا ابحريني( علكى األسكهم الممنوحكة حتكى تاريخكه. 

ويةتبكر هكذا المسكتوى األول لتقيككيم  وفقكال ألحكككام الخ كة. 2111ديسكمبر  61موجكودات المجموعكة بتكاريخ 
 تراتبية القيمة الةادلة. 

  
       حركة في األسهم المصدرة تحت الخ ة كما يلي:ال

   

2114  5132  

  معدد األسه القيمة  عدد األسهم القيمة
  الصادرة   الصادرة 

      
 يناير 1في  11.380.041 1.113  11.380.041 1.113

 أسهم مصدرة خالل السنة* - -  - -
      

1.113 11.380.041  3.225 32.551.123  

 
 
 بإصدار أي أسهم وفقا لخ ة خيار منح أسهم للمو فين. قم البنك خالل السنةلم ي *

 
 

 غير موحدة مركبة العالقة مع كيانات. 51
 

 الكيان المركبنوع   الطبيعة واألهداف المجموعة استثمار

الصادرة   االستثمار في وحدات• 
 عن الصندوق

 األصول إدارة الرسوم منتوليد ل• 
 نيابة عن مستثمرين.

 استثمارية صناديق

 رسوم اإلدارة • 
 رسوم األداء• 

يتم تمويل هذه المركبات من خالل • 
 للمستثمرين. إصدار وحدات

 

االحتفا  باألسهم باألمانة بموجب •  ال يوجد
 برنامج تحفيز المو فين.

 المو فينتحفيز برنامج  ائتمان صندوق

 
 

غيككر الموحككدة. الحككد األقصككى  المركبككة الكيانككات فككي المجموعككةحصككي يبككين الجككدول أدنككاه تحلككيال لمبككالغ 
 .القائمة رسوم اإلدارة واألداءو ،بها للتةرض لخسارة هو القيمة الدفترية للموجودات محتف 

 

2114  5132  
    

 صناديقاستثمارات في    
 صندوق سيكو لألوراق المالية المختارة 101  131

 صندوق الخليج لألسهم 303  1.144
 صندوق سيكو لألسواق المالية -  1.183

    
2.421  3.321  

 
 
 
 



 44                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 . االلتزامات الطارئة والحسابات التي لها مقابل55
 

 التزامات االستثمار  

% مكن صكافي قيمكة 1لألوراق المالية المختارة بحكد أدنكى  في صندوق سيكو باالستثمار المجموعة تالتزم
% من صافي الموجودات في أي وقت خالل عمكر الصكندوق. 11الموجودات وفي صندوق الخليج لألسهم 

دينكار بحرينكي( والتكزام  111: 2114دينكار بحرينكي ) 113لدى البنك التزامكات اسكتثمارية أخكرى بمبلكغ 
 دينار بحريني(. 1.414: 2114نار بحريني )دي 1.613لسحب قرض مع هامش بمبلغ 

 

2114  5132  
    
 صناديق مدارة من قبل الشركة )صافي قيمة الموجودات(   

 صندوق سيكو لألوراق المالية المختارة 1.006  6.112
 صندوق الخليج لألسهم 10.184  21.111
 صندوق سيكو الخليجي لألسهم 3.336  11.886
 و لألسواق الماليةصندوق سيك -  1.183
 لألسهم المملكة صندوق سيكو  6.163  6.608
 صندوق سيكو للدخل الثابت 6.300  6.618

 حساب إدارة المحاف  االختياري 233.113  231.433
 
 

 صافي قيمة موجودات هذه الصناديق مبنية على المةلومات المالية المةدة من قبل اإلدارة.
 

ة المحاف  بصفة الوكالة أو األمانة وال تحتسب كموجودات للمجموعكة وعليكه تحتف  األموال في حساب إدار
 لم يتم إدراجها في البيانات المالية الموحدة.

 

2114  5132  
    

 الوصايةمحتفظ بها بصفة  موجودات 3.151.121  1.363.406

 
األوراق  قيمككة تتسككجيل األوراق الماليككة الخاصككة بككالةمالء. بلغككو الوصككايةة خككدمات لمجموعككا تقككدم

والوسكا ة " كمكا  الوصكاية "عقكد بموجكب الةمكالء عكن نيابكة المجموعكة قبكل مكن المحفو كة الماليكة
دينكككككككار  1.363.406 .:2114دينكككككككار بحرينكككككككي ) 1.333.311بلكككككككغ م 2111 ديسكككككككمبر 61 فكككككككي

دينككككار بحرينكككككي(  611.610: 2114دينككككار بحرينكككككي ) 231.831مبلككككغ  والتككككي تتضكككككمنبحرينككككي( 
  نيابة عن الةمالء. لبنكامسجلة باسم 

 
 مطالبات قانونية

 
، تم إخ ار شركة األوراق المالية واالستثمار "اإلمارات الةربية المتحدة" ذ.م.م )الشركة 2116خالل سنة   

 التابةة( باتخاذ إجراء قانوني ضدها باالشتراك مع  رف ثالث من قبل أحد الةمالء السابقين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 )يتبع( . االلتزامات ال ارئة والحسابات التي لها مقابل28
 

 رف الم بها ان دينار بحريني ناتجة عن مةامالت احتيالية قمليوبقيمة أضرار  عن تةويض المدعي ي الب
من متالك الشركة التابةة قبل ا محل النزا  . جرت المةاملةالسابقين للشركة التابةةثالث، وأحد المو فين ال

 .ذ.م.معندما كان اسم الشركة التابةة لشركة سي آي كابيتال الخليج للوسا ة المالية شركة وقبل البنك 
 

شراء الالبنك من أي إجراءات قانونية تتةلق بأي حادث قبل تاريخ  اعفاءشراء شر  البيع والاتفاق يشمل 
 ويضع المسؤولية على المساهمين القدامى. 2111سبتمبر  11
 

الشركة التابةة في موقف قوة للدفا  عن فإن ين القانونيين للبنك، بناءل على رأي المستشارفي هذه المرحلة، 
 .يةمن هذه القض على المجموعة أي التزام نشوءن المرجح نفسها وليس م

 
 

 . صافي المراكز المالية الهامة المفتوحة بالعمالت األجنبية55
 

2114  5132  
    

 اللاير الق ري 11.362  11.221
 الدوالر األمريكي  43.312  48.113

 الدينار األردني 62  61
 الدينار الكويتي  06  1.110
 اللاير السةودي 4.188  1.331

 الجنيه االسترليني 2  63
 الدرهم اإلماراتي 11.338  3.138

 اللاير الةماني (23)  (212)
 اليورو 21  -
 الجنيه المصري 3  -

 
 

            فةليال بالدوالر األمريكي، عدا الدينار الكويتي، بواقع مرتب ةجميع عمالت دول مجلس التةاون 
 دينار بحريني.  1.600 = دوالر  1
 
 

 على السهماألساسي العائد . 11
 

2114  5132  
    

    
 ربح السنة 5.521  1.464

    
 المتوس  المرجح لةدد األسهم المصدرة )باآلالف( 255.251  428.480

     
 الةائد على السهم )بالفلس( 1.12  12.38

 
 

الةائد  تخفيضسينتج عنها  التزاماتعة ليس لديها أن المجموحيث  المخفضلم يةرض الةائد على السهم 
 على السهم.

 
 



 43                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية       5132 ديسمبر 13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

  والمطلوبات الموجودات اقاستحق . بيان13
    

 5132ديسمبر  13 أقل من  سنة إلى أكثر من 

  سنة سنوات 2 سنوات 2 المجموع
     
 الموجودات    

 النقد وما في حكمه   31.304 - - 31.304
  سندات خزانة 011 - - 011

 استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو    
 الخسارة 3.468 3.103 1.041 14.218
 متوفرة للبيع استثمارات - 1.111 21.136 61.244
 أثاث ومةدات - 268 1.130 1.461
 رسوم مدينة 1.168 - - 1.168
 أخرى موجودات 6.338 - - 6.338

     
 الموجودات مجموع 11.515 33.215 55.113 335.111

      
 المطلوبات    

 قروض قصيرة األجل 13.000 - - 13.000
 حسابات الةمالء 28.811 - - 28.811
 م لوبات أخرى 2.311 - - 2.311

 مستحقات لحاملي الوحدات األخرى في    
 الصناديق الموحدة 2.863 - - 2.863

     
 المطلوبات مجموع 22.155 - - 22.155

     
 فجوة السيولة 35.521 33.215 55.113 25.215
 وة السيولة المتراكمةفج 35.521 11.215 25.215 25.215

 
 
 
 



 40                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية      5132 ديسمبر  13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 
 )يتبع( والم لوبات الموجودات استحقاق . بيان61
 

 2114ديسمبر  61 أقل من  سنة إلى أكثر من 

  سنة سنوات 1 سنوات 1 المجمو 
     
 الموجودات    

 النقد وما في حكمه   31.420 - - 31.420
 استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو           

 الخسارة 0.314 1.332 6.634 10.641
 وفرة للبيعمت استثمارات 610 1.283 26.218 28.811
 أثاث ومةدات - 118 1.642 1.111
 رسوم مدينة 1.132 - - 1.132
 أخرى موجودات 1.633 - - 1.633

     
 الموجودات مجمو  03.203 11.463 20.314 111.333

      
 الم لوبات    

 قروض قصيرة األجل 13.221 - - 13.221
 حسابات الةمالء 62.808 - - 62.808
 م لوبات أخرى 6.611 - - 6.611

 مستحقات لحاملي الوحدات األخرى في    
 الصناديق الموحدة 2.102 - - 2.102

     
 الم لوبات مجمو  14.101 - - 14.101

     
 فجوة السيولة 21.018 11.463 20.314 31.138
 فجوة السيولة المتراكمة 21.018 66.144 31.138 31.138

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48                                                                                                                      )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية ألوراقا شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                             5132 ديسمبر  13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة. 15

 :لها الةادلةالقيم الموجودات والم لوبات المالية ويوضح الجدول اآلتي تصنيف ( 1
 

 5132ديسمبر  13 بالقيمة العادلة      
  من خالل الربح متوفرة قروض مطلوبات بالقيمة أخرى مجموع

  أو الخسارة   للبيع ذمم مدينةو ةالعادل بالتكلفة المطفأة ةدفتريالقيمة ال

       
 النقد وما في حكمه - - 31.304 - - 31.304

  سندات خزانة - - - - 011 011
 الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل 14.218 - - - - 14.218
 استثمارات متوفرة للبيع - 61.244 - - - 61.244
 ةدينرسوم م - - 1.168 - - 1.168
 موجودات أخرى - - 6.013 - - 6.013

       
333.351 121 - 12.513 11.522 32.525  

       
 قروض قصيرة األجل - - - - 13.000 13.000
 مالءحسابات الة - - - - 28.811 28.811
 م لوبات أخرى - - - - 2.311 2.311
 األخرى في الصناديق الموحدة مستحقات لحاملي الوحدات - - - 2.863 - 2.863

       
22.155 23.255 5.511 - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 



 43                                                                                                                      )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                             5132 ديسمبر  13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 )يتبع( . التصنيفات المحاسبية والقيم الةادلة62
 

 2114ديسمبر  61 بالقيمة الةادلة      
  من خالل الربح متوفرة قروض م لوبات بالقيمة أخرى مجمو 
  أو الخسارة   للبيع ذمم مدينةو ةالةادل بالتكلفة الم فأة ةدفتريالقيمة ال

       
 حكمه النقد وما في - - 31.420 - - 31.420
 استثمارات بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة 10.641 - - - - 10.641
 استثمارات متوفرة للبيع - 28.811 - - - 28.811
 ةدينرسوم م - - 1.132 - - 1.132
 موجودات أخرى - - 1.133 - - 1.133

       
116.333 - - 30.811 28.811 10.641  

       
 قروض قصيرة األجل - - - - 13.221 13.221
 حسابات الةمالء - - - - 62.808 62.808
 م لوبات أخرى - - - - 6.611 6.611
 األخرى في الصناديق الموحدة مستحقات لحاملي الوحدات - - - 2.102 - 2.102

       
14.101 12.633 2.102 - - -  

 
 قارب القيمة الةادلة ن را لل بيةة قصيرة األجل لهذه الموجودات والم لوبات.تبالتكلفة الم فأة والم لوبات المدينة القيمة الفةلية للقروض والذمم 



 11                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 نانير البحرينيةبآالف الد      5132 ديسمبر  13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 . التصنيفات المحاسبية والقيم الةادلة )يتبع(62
 
 تسلسل القيمة الةادلة (2
 

ةكس أهمية المدخالت تي ت، والةالقيمة الةادلة التالي راتبيةتقيس المجموعة القيم الةادلة باستخدام ت
 المستخدمة في القيام بهذه القياسات:

 مماثلة. والتزامات موجوداتلةدلة( في سوق نش  :  أسةار السوق المدرجة )غير الم1المستوى

( أو غيكر مباشكرة )أي األسكةارمباشكرة )أي إمكا : تقنيات تقييم مبنية على مدخالت قابلة للرصكد، 2المستوى
مشتقة من األسةار(. هذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام: أسةار السوق المدرجة في سكوق نشك  ألدوات 

سوق المدرجكة فكي سكوق ألدوات ماليكة مماثلكة أو مشكابهة فكي سكوق يةتبكر أقكل مكن مالية مماثلة، وأسةار ال
نش ، أو  رق تقييم أخرى حيث تككون جميكع المكدخالت الهامكة قابلكة للرصكد مباشكرة أو غيكر مباشكرة مكن 

 مةلومات السوق.

األدوات  غيكر قابلكة للرصكد. تشكمل هكذه الفئكة جميكع جوهريكة : تقنيات تقييم مبنيكة علكى مكدخالت6المستوى
 غير مبنية على مةلومات قابلة للرصد.  تقييم تكون مدخالتهاالتي تشمل تقنيات 

 
، حسكب المسكتوى فكي تراتبيكة القيمكة الةادلكة، ات المالية المقاسة بالقيمة الةادلكةموجودالجدول التالي يحلل ال

 وحيث تم تصنيف قياس القيمة الةادلة:
 

 5132ديسمبر  13ما في ك 3المستوى 5المستوى 1المستوى المجموع
     
 الموجودات    
 استثمارات متوفرة للبيع    

 صناديق استثمارية - 11.361 1.131 213 12.112
 أسهم ملكية - 1.613 - 613 1.301

 دين سندات - 8.201 4.240 - 12.110
     
 بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة    

 تثماريةاسصناديق  - 283 - - 283
 ملكية أسهم - 1.211 - - 1.211
 دين سندات - 8.021 - - 8.021

 مطلوبات    
 مستحقات لحاملي الوحدات األخرى في -    
 موحدةالصناديق ال (2.863) - - (2.863)

     
 المجموع 12.151 2.215 212 23.111

 
 خاللها تم والتي فترة كل نهاية في كما لةالةاد القيمة تراتبية مستويات بين التحويالت المجموعة تحتسب
 .التغييرات هذه حدوث

 
 
 
 
 
 



 11                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية      5132 ديسمبر  13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 
 صنيفات المحاسبية والقيم الةادلة )يتبع(. الت62

 
 تسلسل القيمة الةادلة )يتبع( (2

 
 المالية خالل السنة : للموجوداتالجدول التالي يوضح الحركة في المستوى الثالث 

 

    6المستوى 

2111    
    

 5132يناير  3في    111
  الخسارة:مجمو     
 الربح أو الخسارةفي بيان  -   -

 ي بيان الدخل الشامل اآلخرف -   31
 شراء   -
 سداد   -
 6محول إلى / )من( المستوى    -

    
 5132ديسمبر  13في    212

    
 الخسارة أو الربحلسنة المحتسبة في بيان لمجموع الخسارة    

 5132ديسمبر 13 كما في المحتفظ بهامطلوبات ل/ ل للموجودات  (321)

 
 

موجكودات ماليكة ب والمتةلكق 6ة في القيمة الةادلة لكألدوات الماليكة فكي فئكة المسكتوى للحرك يةتحليل الحساس
 حقوق الملكية.واآلخر الدخل الشامل  تم تحديده بغير المؤثرمتوفرة للبيع 

 
 2114ديسمبر  61كما في  1المستوى 2المستوى 6المستوى المجمو 

     
 الموجودات    
 استثمارات متوفرة للبيع    

 صناديق استثمارية - 0.311 4.243 216 12.130
 أسهم ملكية - 1.842 - 612 3.114
 دين سندات - 8.638 610 - 8.011

     
 بالقيمة الةادلة من خالل الربح أو الخسارة    

 صناديق استثمارية - 1.183 - - 1.183
 أسهم ملكية - 1.831 - - 1.831

 دين سندات - 11.283 - - 11.283
 م لوبات    
 مستحقات لحاملي الوحدات األخرى في -    
 الصناديق الموحدة (2.102) - - (2.102)

     
 المجمو  60.126 4.113 111 42.134

 
 
 
 



 12                              )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 إيضاحات حول
 بآالف الدنانير البحرينية      5132 ديسمبر  13 في نتهية البيانات المالية الموحدة للسنة الم

 
 
 . التصنيفات المحاسبية والقيم الةادلة )يتبع(62

 
 تسلسل القيمة الةادلة )يتبع( (2
 

 المالية خالل السنة : للموجوداتالجدول التالي يوضح الحركة في المستوى الثالث 
 

    6المستوى 

2114    
    

 2114 يناير 1في    2.161
 مجمو  الخسارة:    
 الربح أو الخسارةفي بيان  -   (221)
 في بيان الدخل الشامل اآلخر -   (18)
 شراء   -
 سداد   (1.666)
 6محول إلى / )من( المستوى    -

    
 2114ديسمبر  61في    111

    
 الربح أو الخسارةلسنة المحتسبة في بيان لمجمو  الخسارة    
 2114ديسمبر 61 كما في المحتف  بهام لوبات ل/ ل للموجودات  (633)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16                                                                                                                      )مقفلة( واالستثمار ش.م.ب المالية األوراق شركة
 

 حولإيضاحات 
 بآالف الدنانير البحرينية                                                                                             5132 ديسمبر  13 في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية 

 
 

 . التصنيفات المحاسبية والقيم الةادلة )يتبع(62
 
 ر قابلة للرصد رق التقييم والمدخالت الغي (2
 

الغير قابلة الجوهرية المدخالت  الةالقة المتبادلة بين
 قياس القيمة الةادلة و للرصد

 نو   ريقة التقييم الغير قابلة للرصدالجوهرية المدخالت 

 2المستوى 

مقارنة السوق: ويستند هذا التقييم على مضاعفات تقنية  ال ين بق ال ين بق
قة من األسةار المدرجة المشتو القابلة للرصدالسوق 

 دوات الدين القابلة للمقارنة.أل

 أدوات الدين

للصناديق التي تم الحصول عليها  الموجوداتصافي قيمة  ال ين بق ال ين بق
 من مديري الصناديق

 صناديق

 6المستوى 

القيمة الةادلة المقدرة إذا كان هناك ترتفع / )تنخفض( 
يق استنادا إلى الصناد موجوداتأي تغييرات في صافي 

 ذات الةالقةأداء االستثمارات 

للصكككككككناديق وتقييمكككككككات  الموجكككككككوداتصكككككككافي 
 ذات الةالقةاالستثمارات 

للصناديق التي تم الحصول عليها  لموجوداتصافي قيمة ا
 من مديري الصناديق

 االسكككككتثمار فكككككي صكككككناديق
 حقوق الملكية الخاصة

هناك  إذا كان الةادلة المقدرة القيمةترتفع / )تنخفض( 
 لشركةا( حقوق ملكية) موجوداتصافي  في تغيرات أي

 للخصوماتلشركة مةدلة ا الموجوداتصافي 
على االستثمار في الةقارات ورأس المال 

 االستثماري

 حقوق الملكية المةدلة الموجوداتصافي قيمة 

 
 

 المقارنة أرقام  .11 

 .للمجموعةأو حقوق الملكية  بيان الدخل الشاملمقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه لم تؤثر على  تم إعادة تصنيف بةض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلع اء

 
 


