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�أهداف �شركة الأوراق املالية واال�ستثمار وحقائق عن ال�شركة

�أهداف �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار
�أن تكون �شركة �أوراق مالية رائدة في تقديم مجموعة منتقاة من الخدمات الم�صرفية اال�ستثمارية ،بما فيها
�إدارة الأ�صول وتمويل الم�ؤ�س�سات والو�ساطة في دول مجل�س التعاون الخليجي� .إننا نطمح �إلى طرح منتجات
وخدمات مبتكرة ب�صورة م�ستمرة لتلبية االحتياجات اال�ستثمارية المتنامية لعمالئنا ،ملتزمين بالمعايير
الأخالقية والمهنية �أثناء مزاولة �أن�شطتنا .وبذلك ،ف�إننا نهدف �إلى م�ضاعفة القيمة لم�ساهمينا وتعزيز
موقع البحرين كمركز �إقليمي لأ�سواق ر�أ�س المال.

حقائق عن ال�شركة
تقدم �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار (�سيكو) ،التي تتخذ من البحرين
مقر ًا لها ،لعمالئها في دول مجل�س التعاون الخليجي مجموعة منتقاة من
الخدمات الم�صرفية اال�ستثمارية التي تركز على منطقة الخليج العربي
وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وت�شمل� :إدارة الأ�صول ،والو�ساطة،
و�صناعة ال�سوق ،وتمويل الم�ؤ�س�سات ،وحفظ الأوراق المالية والخدمات
الإدارية �إلى جانب تقديم الأبحاث اال�ستثمارية ذات القيمة الم�ضافة.
بد�أت �سيكو مزاولة �أعمالها في عام  ،1995وهي تحمل رخ�صة م�صرفية
من م�صرف البحرين المركزي وقد تم �إدراج �أ�سهمها في �سوق البحرين
للأوراق المالية في عام  2003ك�شركة مقفلة .ول�سيكو �شركة تابعة مملوكة
لها بالكامل ,هي �شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية ،والتي تعد
�شركة متخ�ص�صة في �أعمال حفظ الأوراق المالية والخدمات الإدارية على
الم�ستوى الإقليمي.

وتعد �سيكو �أكبر و�سيط في �سوق البحرين للأوراق المالية �إ�ضافة �إلى كونها
ال�شركة الوحيدة والفاعلة في مجال �صناعة ال�سوق حيث تقدم ال�شركة
قاعدة عري�ضة من خدمات الو�ساطة في دول مجل�س التعاون الخليجي.
وتدير وحدة �إدارة الأ�صول في �سيكو مبالغ تزيد على  400مليون دوالر من
خالل مجموعة من الخدمات .وقد حققت �صناديق �أ�سهم ال�شركة الأربعة
نتائج متميزة وفاق �أدا�ؤها ب�شكل م�ستمر م�ؤ�شرات �أ�سواق المنطقة .كما
ح�صل �صندوق �أ�سهم الخليج على جائزة ليبر وتم رفع ت�صنيفه من درجة
‘� ’Aإلى ‘ ’AAمن ق�سم خدمات ال�صناديق في وكالة �ستاندرد �آند بورز في
دي�سمبر  .2008وح�صل �صندوق �سيكو للأ�سهم الخليجية على درجة ‘،’AA
كما ح�صلت �صناديق �سيكو اال�ستثمارية الأخرى� ،صندوق �سيكو للأوراق
المالية المختارة ،و�صندوق �سيكو المالي العربي على ت�صنيفات بدرجة ‘’A
من قبل وكالة �ستاندرد �آند بورز.

وتعد ال�شركة المقدم الرئي�سي لخدمات تمويل الم�ؤ�س�سات ،حيث قامت
وت�ضم قائمة م�ساهمي �سيكو �أه ــم الم�ؤ�س ــ�سات المالية في البحريـ ــن ب�إتمام العديد من عمليات االكتتاب العام في الأ�سهم في ال�سوق المحلية
ودول مجل�س التع ـ ــاون الخليجـ ــي منها علــى �سبيل المثـ ــال :الهيئة العــامة واالكتتابات الخا�صة و�إ�صدارات ال�سندات و�إ�صدارات �أ�سهم حقوق
للت�أمينات االجتماعية ،والعديد من البنوك اال�ستثم ــارية والتجارية الرائدة الأف�ضلية في البحرين ودول مجل�س التعاون الخليجي وم�صر.
في منطقة الخليج.
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�أهم امل�ؤ�شرات املالية

العائد على متو�سط الموجودات

ح�ص�ص الأرباح لل�سهم الواحد (فل�س)

املعدل ال�سنوي
2004
2005
2006
2007
2008

املعدل ال�سنوي
2004
2005
2006
2007
2008

%17
%20
%7
%17
%2-

التكلفة �إلى العائد

�صافي هام�ش الفوائد

املعدل ال�سنوي
2004
2005
2006
2007
2008

املعدل ال�سنوي
2004
2005
2006
2007
2008

%26
%20
%38
%25
%87

العائد على متو�سط حقوق الملكية

الأرباح الموزعة لل�سهم الواحد (فل�س)

املعدل ال�سنوي
2004
2005
2006
2007
2008

املعدل ال�سنوي
2004
2005
2006
2007
2008
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%23
%31
%14
%36
%3-

33
56
29
38
()4

%1
%1
%3
%3
%4

7
10
8
10
-

�إجمالي الإيرادات
مليون دينار بحريني

2008

2007

15.981 4.677

2006

6.581

2005

9.705

2004

5.467

حقوق الملكية
مليون دينار بحريني

�إجمالي الموجودات
مليون دينار بحريني
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�إجمالي الإيرادات 2007
مليون دينار بحريني

�إجمالي الإيرادات/الخ�سائر 2008
مليون دينار بحريني

لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2007

لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر 2008

ا�ستثمارات  2.975-مليون دينار بحريني
و�ساطة  2.692مليون دينار بحريني
�إدارة الأ�صول  2.728مليون دينار بحريني
متويل امل�ؤ�س�سات  0.4مليون دينار بحريني
�أخرى  0.684مليون دينار بحريني

ا�ستثمارات  5.9مليون دينار بحريني
و�ساطة  1.4مليون دينار بحريني
�إدارة الأ�صول  6.4مليون دينار بحريني
متويل امل�ؤ�س�سات  0.6مليون دينار بحريني
�أخرى  1.7مليون دينار بحريني
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تقرير رئي�س جمل�س الإدارة

بالنيابة عن �أع�ضاء مجل�س الإدارة الموقرين،
�أق��دم لكم التقرير ال�سنوي والبيانات المالية
الموحدة ل�شركة الأوراق المالية واال�ستثمار
(���س��ي��ك��و) ل��ل�����س��ن��ة ال��م��ال��ي��ة ال��م��ن��ت��ه��ي��ة في
 31دي�سمبر .2008

ال�شيخ محمد بن عي�سى �آل خليفة
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مما ال �شك فيه �أن هذه ال�سنة كانت من �أكثر ال�سنوات التي واجهت
ال�شركة فيها تحديات جمة منذ �أن بد�أنا عملنا في عام  .1995ورغم
البداية الم�شجعة لل�سنة� ،إال �أن الن�صف الثاني منها �شهد واحدة من
�أ�سو�أ االنهيارات المالية في العالم ،ما �أدى �إلى تراجع كافة االقت�صادات
الرئي�سية ،ال�صناعية منها والنا�شئة على حد �سواء .وكان �أثر هذا االنهيار
المالي على اقت�صادات دول الخليج �أعم بكثير مما كان متوقعاً ،حيث
�شهدت معظم �أ�سواق المال الإقليمية �أ�سو�أ �سنة في تاريخها.
لقد ت�أثرت اقت�صادات دول مجل�س التعاون الخليجي �سلب ًا جراء الهبوط
الحاد في �أ�سعار النفط الخام ،والخ�سائر التي تكبدتها من ا�ستثماراتها
المحلية والأجنبية .غير �إن البنية االقت�صادية لمنطقة الخليج ما زالت
قوية ومتين ًة على المدى المتو�سط والمدى البعيد ،مع نمو اقت�صادي يعتمد
ب�شكل متزايد على القطاعات غير النفطية ،والتي ت�شكل الآن ما يزيد على
 %50من �إجمالي الناتج المحلي الحقيقي .وقد دخلت الدول ال�ست الأع�ضاء
في مجل�س دول التعاون الخليجي هذه الأزمة الراهنة مع توافر احتياطيات
�أجنبية هائلة وتدني م�ستويات المديونية الحكومية .ولذلك ف�إنه من غير
المحتمل �أن يت�أثر اال�ستقرار االقت�صادي للمنطقة ب�صورة كبيرة بالتباط�ؤ
ال�شديد الذي ي�شهده االقت�صاد العالمي .ومع انح�سار �ضغوطات الت�ضخم
لل�سنوات الثالث الما�ضية ،تبقى هناك �أمور ًا رئي�سية مقلقة هي انخفا�ض
ال�سيولة وتوترات �أ�سواق المال وا�ستمرار �أزمة االئتمان.

وفي �شهر يونيو من عام  ،2008ا�ستكملت �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار
طرح �أ�سهم حقوق الأولوية للم�ساهمين حيث ازدادت قيمة ر�أ�س المال
المدفوع لت�صل �إلى  42.35مليون دينار بحريني ,وهو ما يعد م�ؤ�شر ًا على
الثقة التي �أوالها م�ساهمونا لل�شركة .ومنذ �أن بد�أت ال�شركة �أعمالها،
وبالأخ�ص خالل المراحل الأولى من الأزمة المالية العالمية الراهنة،
حر�صت ال�شركة با�ستمرار على �إدارة عمليًاتها على �أ�سا�س “الميزانية
العامة المح�صنة” وحماية �أ�صول العمالء والم�ساهمين .ورغم ت�أثر
ال�شركة �سلب ًا خالل الن�صف الثاني من العام ب�سبب ا�ضطراب الأ�سواق
المالية العالمية ،والعواقب الالحقة على �أ�سواق الأوراق المالية في دول
مجل�س التعاون الخليجي� ،إال �أن ال�شركة ا�ستمرت في �إدارة �أعمالها باتباع
منهج فعال ومتحفظ تجاه الأحداث المتطورة ,وا�ضع ًة م�صلحة العمالء
على ر�أ�س قائمة �أولوياتها.

وت�شمل �إنجازات العمل الرئي�سية خالل ال�سنة الحفاظ على �أداء وجودة
ال�صناديق اال�ستثمارية ل�شركة الأوراق المالية واال�ستثمار ,التي ا�ستمرت
في تقديم �أداء �أف�ضل من م�ؤ�شرات ال�صناديق اال�ستثمارية الم�شابهة.
وقد تم ت�أكيد الأف�ضليـة ل�صناديقنا في تقرير وكالة الت�صنيف العالمية
�ستاندرد �أند بورز ,حيث ح�صلت �صناديقنا اال�ستثمارية الأربعة على
الت�صنيف ‘ ’AAو ‘ .’Aبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تم اعتماد �صندوق �أ�سهم الخليج
بعد ح�صوله على جائزة ليبر لل�صناديق اال�ستثمارية ك�أف�ضل �صندوق
ا�ستثمار خليجي في فئة ال�سنوات الثالث .كما حافظت �شركة الأوراق
وكانت �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار قد حققت نتائج مالية المالية واال�ستثمار “�سيكو” على مركزها باعتبارها ال�شركة الرائدة في
قيا�سية في الن�صف الأول من عام �,2008إال �أن الظروف ال�صعبة �صناعة ال�سوق ،والو�سيط الأول في �سوق البحرين للأوراق المالية ,حيث
عملت على تو�سيع نطاق منتجاتها وخدماتها بالإ�ضافة �إلى تو�سيع نطاق
التي طالعتنا في المنت�صف الثاني من العام كان لها �أثر �سلبي �أن�شطتها �إلى خارج البحرين.

على �شركتنا حيث بلغت خ�سارتنا  1.4مليون دينار بحريني
لل�سنة المالية  2008مقارنة مع الأرباح التي بلغت  11.9مليون
دينار بحريني في عام  .2007وقد كان هذا نتيجة ل�سيا�ستنا
المتحفظة حيث تم توفير مخ�ص�صات كاملة ال�ضمحالل قيمة
اال�ستثمارات التي ت�أثرت �سلب ًا بالأزمة الحالية .وتجدر الإ�شارة
�إلى �أن جميع �أعمالنا في مجاالت الخدمات اال�ستثمارية
المختلفة حققت عوائد �إيجابية من الر�سوم والأتعاب ,حيث
ارتفعت ن�سبة العمولة من عمليات الو�ساطة وموارد الدخل وجاء هذا الأمر في �صالحنا خالل الن�صف الثـاني من عام  ،2008تلك
الأخرى بن�سبة  %43.6لت�صل �إلى  3.6مليون دينار بحريني الفترة التي �شهدت تقلق ًال في �أو�ضاع ال�سوق حيث تمكنا من مواجهة �أ�سو�أ
مقابل  2.5مليون دينار بحريني عام .2007
عا�صفة مالية .ونظر ًا �إلى �أن ال�شركة تمتلك �سيولة عالية ور�سملة قوية

جاء الأداء لجميع عملياتنا في عام  2008لي�ؤكد مرة �أخرى على نجاح
الإ�ستراتيجية العامة لل�شركة من حيث التركيز على تقديم الخدمات على
نطاق دول مجل�س التعاون الخليجي ,والنمو والتنوع في الأعمال ,وال�سعي
�إلى خدمة عمالئنا على �أكمل وجه ،والحفاظ على نهج مت�سق ومنظم في
�إدارة الم�صاريف والمخاطر ور�أ�س المال ،وتحظى ا�ستراتيجيتنا بدعم
ثقافة م�ؤ�س�سية ا�ستثنائية وفريدة من نوعها تتبنى منهج �أعمال محافظ ًا
والتزام ًا ثابت ًا بقيم االن�ضباط وال�سرية والنزاهة وال�شفافية.
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تقرير رئي�س جمل�س الإدارة

مع انعدام المديونية ،فهي مهيئة ب�شكل جيد لال�ستفادة من فر�ص العمل
الجديدة عند تح�سن الأ�سواق .وعلى �أي حال� ،سنلتم�س الحيطة والحذر
عند اتخاذ �أي قرار م�ستقبلي ب�ش�أن نمونا وتو�سعنا ،فال بد من الت�أكد من
منطقية مثل هذه القرارات.
ولقد وا�صلنا طيلة �أيام هذه ال�سنة ببناء القدرات الم�ؤ�س�سية لل�شركة،
وذلك بتعزيز �أطر الحوكمة و�إدارة المخاطر والحفاظ على �إجراءات
�ضبط الإنفاق ،واال�ستمرار في تو�سيع نطاق الميزانية العمومية .ولقد
عمدنا كذلك �إلى توظيف المزيد من المحترفين لدعم نمونا الإ�ستراتيجي
والتجاري ,وقمنا بتنمية مواردنا الب�شرية والفنية ،وتو�سيع نطاق خدمات
الأبحاث لدينا.

كما �أود قبل الختام ,نياب ًة عن الم�ساهمين وزمالئي �أع�ضاء مجل�س الإدارة
وكوادر ال�شركة من �إداريين وموظفين� ،أن �أرفع �أ�سمى �آيات االمتنان
والتقدير �إلى ح�ضرة �صاحب الجاللة الملك حمد بن عي�سى �آل خليفة،
ملك مملكة البحرين المفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن �سلمان �آل خليفة ،رئي�س الوزراء الموقر ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
�سلمان بن حمد �آل خليفة ،ولي العهد الأمين ،على القيادة الحكيمة وبرنامج
الإ�صالح الطموح والدعم المتوا�صل للقطاع المالي في المملكة .وال�شكر
مو�صول �إلى وزارة ال�صناعة والتجارة ،وم�صرف البحرين المركزي و�سوق
البحرين للأوراق المالية على دعمهم الم�ستمر لنا.

كما تابعنا برنامج ال�شركة المتعلق بالم�س�ؤولية االجتماعية وذلك بتقديم
العون �إلى العديد من الجهات الخيرية والطبية والتعليمية والثقافية
ومراكز خدمة المجتمع وغيرها من الجهات الم�ستحقة ,كما �ساهمنا في ال�شيخ محمد بن عي�سى �آل خليفة
العديد من مبادرات دعم القطاع المالي وتطويره في المملكة وفي الأ�سواق رئي�س مجل�س الإدارة
الر�أ�سمالية الإقليمية.
وبناء على النتائج المالية لل�شركة لعام  ،2008ف�إن مجل�س الإدارة يو�صي
بموافقة الم�ساهمين على �صرف مبلغ وقدره ثالثين �ألف دينار بحريني في
عام  2009لدعم الجمعيات الخيرية والثقافية والتعليمية.
و�أتوجه نياب ًة عن �أع�ضاء مجل�س الإدارة بخال�ص ال�شكر �إلى ال�سيد �ألبرت
كتانة وال�سيد على الرحيمي  -اللذين قدما ا�ستقالتهما من مجل�س الإدارة
في وقت �سابق من عام  2008على م�ساهماتهما القيمة في مجل�س الإدارة.
كما �أرحب في هذا المقام بالع�ضو الجديد في المجل�س ,ال�سيدة �سو�سن
�أبو الح�سن ,التي ال �شك �أن مهارتها وخبرتها �ستعودان على المجل�س
بالنفع العظيم و�ستكون لنا عون ًا في مواجهة التحديات الم�ستقبلية.
و�أغتنم هذه الفر�صة �أي�ض ًا لأوجه عميق ال�شكر والتقدير لل�سادة
الم�ساهمين على ما قدموه لنا من ثقة متوا�صلة ودعم مالي ,كما �إنني
�أثمن الثقة والت�شجيع اللذين لم�سناهما من عمالئنا و�شركائنا ,وااللتزام
والإخال�ص والنزاهة التي �أبدتها �إدارة �شركتنا وموظفيها.
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“ان ال�شركة تمتلك �سيولة عالية ور�سملة قوية مع انعدام المديونية،
فهي مهيئة ب�شكل جيد لال�ستفادة من فر�ص العمل الجديدة
عند تح�سن الأ�سواق”.
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1

2

3
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 .1ال�شيخ محمد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س مجل�س الإدارة
ويمثل الهيئة العامة للت�أمين الإجتماعي (الت�أمينات الإجتماعية)

 .5محمود الزوام العماري
ع�ضو مجل�س الإدارة
ويمثل الم�ؤ�س�سة العربية الم�صرفية

 .2ح�سين الح�سيني
نائب رئي�س مجل�س الإدارة
ويمثل بنك البحرين الوطني

 .6عبدالكريم بوجيري
ع�ضو مجل�س الإدارة
ويمثل بنك البحرين والكويت

� .3أنور عبداهلل غلوم
ع�ضو مجل�س الإدارة
ويمثل الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي (التقاعد)

 .7خالد الرميحي
ع�ضو مجل�س الإدارة
ويمثل ال�شركة العربية للموارد

 .4عبدالعزيز المال
ع�ضو مجل�س الإدارة
ويمثل م�ؤ�س�سة الخليج لال�ستثمار

� .8سو�سن �أبو الح�سن
ع�ضو مجل�س الإدارة
وتمثل البنك الأهلي المتحد

فريق الإدارة
�أنتوني مالي�س
الرئي�س التنفيذي

�شكيل �ساروار
�إدارة الأ�صول

�إ�سماعيل �صباغ
تقنية المعلومات

نجالء ال�شيراوي
الرئي�س التنفيذي للعمليات

ب�سام خوري
الو�ساطة

ديفيد هال�ستد
العمليات

�سمير �سامي
الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سات

فا�ضل مخلوق
اال�ستثمارات والخزينة

ندين عوي�س
العالقات الم�صرفية

حنان �ساتر
ال�ش�ؤون المالية

رامي ايكو
تمويل الم�ؤ�س�سات

جيت�ش قوبي
البحوث

نادية خليل
الموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

تي .راجاغوباالن
�إدارة المخاطر

�أنانثا نارايانان
التدقيق الداخلي
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خــير م ــا �أ�صــف ب ــه عــام  2008هــو ت�شبيهــه بلعب ــة
“القطار المت�أرجح” نتيجة تباين الأحوال بين ن�صفيــه
الأول والثاني.

ا�ستعرا�ض الو�ضع االقت�صادي وظروف ال�سوق
بد�أ العام بداية �إيجابية مدفوع ًا بالطفرة االقت�صادية في دول مجل�س التعاون
الخليجي القائمة على �أ�س�س الأعمال المتينة وثقة الم�ستثمرين المتجددة رغم
المخاوف ال�ضمنية من �شح م�صادر االئتمان على الم�ستويين العالمي والإقليمي
وارتفاع �أ�سعار الطاقة وم�ؤ�شرات الت�ضخم الإقليمي .وظل �أداء كل من �سوق الأ�سهم
و�سوق العقارات في دول مجل�س التعاون الخليجي ح�سن ًا ا�ستناد ًا �إلى االنتعا�ش
القوي الذي تميز به عام .2007

�أنتوني مالي�س
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وبنا ًء على ذلك� ،سجلت �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار �أدا ًء قيا�سي ًا
للن�صف الأول من عام  2008من حيث النتائج المالية و�إنجازات الأعمال
مع ارتفاع �إجمالي الدخل بن�سبة  %52و�صافي الأرباح بن�سبة  %61مقارنة
بنف�س الفترة من العام الما�ضي .وقد �ساهمت جميع �أن�شطتنا الم�صرفية
بدعم هذا الأداء القوي وا�شتملت على �صناعة ال�سوق واال�ستثمارات والخزينة
والو�ساطة و�إدارة الأ�صول وتمويل الم�ؤ�س�سات ون�شاط حفظ الأوراق المالية
من خالل �شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية التابعة لنا .وبينت
تلك النتائج مرة �أخرى نجاح �سيا�سة ال�شركة القائمة على تنويع م�صادر
الدخل وتحقيق التوازن بين �إيرادات الر�سوم والأتعاب وعائدات اال�ستثمارات
الخا�صة بال�شركة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ومن خالل �إ�ستراتيجيتها في تركيز
الأن�شطة الم�صرفية في دول مجل�س التعاون الخليجي ،تابعت ال�شركة �إحراز وعلى الجانب الإيجابي ،تمتلك دول مجل�س التعاون الخليجي احتياطيات
تقدم في جني الأرباح من حيث تو�سيع قاعدة العمالء وتح�سين الإيرادات �ضخمة من العمالت الأجنبية جراء االنتعا�ش الذي �شهدته المنطقة لمدة
�ست �سنوات �إبان االرتفاع ال�شديد في �أ�سعار النفط .وما زالت الأ�س�س التي
وزيادة هوام�ش الربح.
يقوم عليها اقت�صادها الكلي قوية مع تنب�ؤ �صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو
غير �إن الن�صف الثاني من عام  2008كان في منتهى ال�صعوبة ،فقد تفاقمت متو�سط للناتج المحلي الإجمالي يتراوح ما بين � %3إلى  %5مقارنة بما يزيد
�أزمتا الرهن العقاري الأمريكية واالئتمان ،ونتج عنهما �أ�سو�أ حالة من حاالت على  %6في عام  .2008ورغم تعديل الموازنات المالية وما نتج من عجز
انهيار النظام المالي واالقت�صادي لم يعرفها العالم منذ خم�سة و�سبعين للعام القادم� ،إال �أن معظم دول مجل�س التعاون الخليجي تعهدت بتقديم
عاماً ،مع انهيار لم ي�سبق له مثيل لبنك ليمان برذرز ( )Lehman Brothersالتمويل لإتمام الم�شاريع االجتماعية وم�شاريع البنية التحتية الكبرى ،في
وما تبعه من تخلي الحكومة عنه وت�أميم للعديد من الم�ؤ�س�سات المالية حين يتوقع من الأ�سواق الإقليمية �أن تتفاعل تفاع ًال �إيجابي ًا عند و�ضوح الر�ؤية
العالمية الكبرى .وانتقلت الأزمة �إلى �أوروبا بتبعات مماثلة ،ثم بد�أت ت�ؤثر على لحالة االقت�صاد العالمي.
دول مجل�س التعاون الخليجي بدرجة �أ�شد مما كان متوقعاً .وفي الوقت
نف�سه ،ا�ستعرا�ض الو�ضع املايل
بد�أت كبرى الدول ال�صناعية والنا�شئة تت�أثر بالتراجع الحاد والمفاجئ في
الطلب االقت�صادي ما �أدى �إلى مراجعة جذرية للنمو االقت�صادي العالمي .بعد التدهور الحاد غير الم�سبوق في �أو�ضاع �أ�سواق المال على الم�ستويين
وبدت �آثار هذا االنكما�ش االقت�صادي العالمي بالظهور على �شكل تناق�ص العالمي والإقليمي في الن�صف الثاني للعام� ،سجلت �سيكو خ�سارة بلغت
في الإنتاج ال�صناعي وهبوط حاد في �أ�سعار ال�سلع بما فيها الطاقة التي تمثل  1.4مليون دينار بحريني ل�سنة  ،2008مقارنة ب�أرباح بلغت  11.9مليون
الداعم الرئي�سي لإيرادات دول مجل�س التعاون الخليجي.
دينار بحريني �سنة  ،2007وهو ما يعك�س قرار ال�شركة بتوفير مخ�ص�صات
وكان عام � 2008أ�سو�أ عام لمعظم �أ�سواق الأ�سهم الخليجية نظر ًا لتعر�ضها كاملة ت�صل �إلى  2.2مليون دينار بحريني ال�ضمحالل قيمة اال�ستثمارات
لهبوط فاق نظيره في البور�صات الغربية حيث بد�أت الأزمة .فهبطت القيمة في الأ�سهم وال�صناديق المدارة التي ت�أثرت �سلب ًا بالأزمة الحالية .ورغم
ال�سوقية �إلى ما يقارب  500مليار دوالر �أمريكي ،وبلغ �إجمالي ر�سملة الأ�سواق تحقيقنا لمكا�سب �إيجابية من الأتعاب والر�سوم المح�صلة من جميع �أن�شطتنا
الخليجية  570مليار دوالر �أمريكي مقارنة بـ  1.1تريليون دوالر �أمريكي في الم�صرفية المختلفة لهذا العام� ،إال �أنها �سجلت تراجع ًا كبير ًا نظر ًا لأو�ضاع
نهاية عام � .2007أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد كانت الخ�سارة ال�سوق .ونتيجة لذلك ،بلغ الدخل الت�شغيلي لعام  2008ما مجموعه  4.7مليون
الأكبر من ن�صيب �سوق دبي المالي بتراجعه ب�أكثر من  ،%72في حين خ�سرت دينار بحريني مقارنة بـ  16مليون دينار بحريني لل�سنة التي �سبقتها .وارتفع
�سوق �أبو ظبي للأوراق المالية  ،%47ما ي�ضع كال ال�سوقين قرب �أدنى م�ستوى �صافي الدخل من الفائدة بن�سبة  %27لي�صل �إلى  1.1مليون دينار بحريني
لهما منذ �أربعة �أعوام .كما تراجع �أدا�ؤهما بفعل عملية الت�صحيح التي ( 0.900مليون دينار بحريني ل�سنة  )2007بينما انخف�ض �صافي الر�سوم
�شهدها �سوق العقارات التي حققت نمو ًا مذه ًال في ال�سنوات الما�ضية .وهبط والعموالت بن�سبة  %57لي�صبح  2.8مليون دينار بحريني ( 6.6مليون دينار
ال�سوق ال�سعودي ،وهو الأكبر في العالم العربي ،بن�سبة  ،%56وخ�سر �سوق بحـريـني ل�سنة � .)2007أما الو�ساطة و�أنواع الدخل الأخرى ف�سجلت ارتفاع ًا
الكويت الذي يمثل ثاني �أكبر الأ�سواق العربية � .%38أما �سوق قطر للأوراق ايجابي ًا بن�سبة  %43.6لت�صل �إلى  3.6مليون دينار بحريني ( 2.5مليون
المالية فكان �أقل الأ�سواق الخليجية ت�أثر ًا بتراجعه بما ال يزيد على  ،%28دينار بحريني ل�سنة  .)2007وا�ستقرت قيمة الأ�صول تحت �إدارة ال�شركة في
في حين تراجع �سوق م�سقط للأوراق المالية بن�سبة  ،%40وتراجعت بور�صة نهاية ال�سنة عند  152.4مليون دينار بحريني مقارنة بـ  229.8مليون دينار
بحريني في نهاية �سنة .2007
البحرين بن�سبة .%34
ومن الم�ستجدات ال�سلبية الأخرى في الن�صف الثاني لعام  2008الهبوط الحاد
في �أ�سعار النفط من �أعلى م�ستوياتها التي بلغت ما يقرب من  150دوالر ًا
�أمريكي ًا للبرميل في �شهر يوليو �إلى  38دوالر ًا في نهاية ال�سنة .كما منيت دول
مجل�س التعاون الخليجي بخ�سائر فادحة في ا�ستثماراتها الخارجية �إذ هبطت
قيمة �إجمالي موجوداتها التي تبلغ  1.3تريليون دوالر �أمريكي بمقدار  350مليار
دوالر �أمريكي .ونظر ًا لعجز البنوك الدولية والإقليمية الكبرى عن اال�ستمرار في
تمويل الم�شاريع في دول مجل�س التعاون الخليجي ،فقد تم ت�أجيل �أو �إلغاء العديد
من م�شاريع البنى التحتية والم�شاريع ال�صناعية في المنطقة ،بينما واجهت عدة
م�شاريع قائمة �صعوبة في ت�أمين ت�سهيالت �إعادة التمويل .
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ورغم اتخاذ ال�شركة قرار ًا مبكر ًا بت�صفية بع�ض المراكز ابتدا ًء من منت�صف  1.6مليون دينار بحريني .وهذا النظام الجديد �سيكون عام ًال �ضروري ًا
العام قبل هبوط �أداء �أ�سواق مجل�س التعاون الخليجي الذي بد أ� في �شهر لدعم النمو الم�ستقبلي ل�سيكو وال�شركات التابعة لها وتطورها.
�سبتمبر� ،إال �أن محفظة اال�ستثمارات �سجلت خ�سارة �صافية
مقدارها 32007الر�ؤية الم�ستقبلية
ماليين دينار بحريني مقارنة بربح بلغ  5.9مليون دينار بحريني عام
عندما �سجلت �أ�سواق الأ�سهم الإقليمية ن�شاط ًا و�أدا ًء قويين .و�أثر متو�سط مما ال �شك فيه �أن عام � 2009سيكون عام ًا مليئ ًا بالتحديات و�سوف ي�شهد
انهيار �أ�سواق مجل�س التعاون الخليجي عام  2008بمعدل يزيد على  %56على المزيد من الغمو�ض ،فالأزمة المالية العالمية وبيئة الركود لم تنته بعد
تقييمات ا�ستثمارات ال�شركة في محفظة اال�ستثمارات المتاحة للبيع الخا�صة و�ستظل تلقي بظاللها القاتمة على ال�سنة القادمة .و�أنا على يقين ب�أن
بال�شركة والتي ت�شتمل على الأ�سهم وال�صناديق طويلة الأجل.
من �ش�أن االرتفاع الن�سبي في النمو االقت�صادي بعد عام  2009م�صحوبا
وانخف�ض �إجمالي الم�صاريف التي ت�ضم نفقات الموظفين والم�صاريف ببيانات �سكانيـة �إقليميـة مميزة �أن يحافظ على نمو مجل�س التعاون الخليجي
العامة وغيرها من الم�صاريف بن�سبة  %4.2لت�صبح  3.9مليون دينار على المدى البعيد للأ�سواق الإقليمية ما �سي�ؤثر �إيجاب ًا على الأن�شطة
بحريني ( 4.1مليون دينار بحريني ل�سنة  )2007نتيجة التباع �سيا�سات الم�صرفية ل�سيكو.
�صارمة في �إدارة الم�صاريف� .إال �أن ال�شركة �ستوا�صل اال�ستثمار في مجاالت و�أ�ؤكد على �أن ال�شركة تمتلك �سيولة عالية ور�سملة قوية مع عدم وجود �أية
�أعمالها المختلفة ل�ضمان قوة مركزها من ناحية ا�ستغالل
الفر�ص بمجرد مديونية ،ف�إذا �أ�ضفنا �إلى ذلك نهجها اال�ستراتيجي المتنا�سق ونموذج عملها
تح�سن �أداء �أ�سواق دول مجل�س التعاون الخليجي المتوقع م�ستقبالً.
الن�شط وفريقها الإداري المتميز ،ف�إن ال�شركة تتمتع بمركز قوي ال�ستغالل
وهنا �أ�شير �إلى �أن �سيكو انتهجت خالل العام �سيا�سات حكيمة واتبعت منهج ًا فر�ص الأعمال الجديدة عند تح�سن الأ�سواق في الم�ستقبل ،رغم �أننا مع ذلك
حذر ًا في �إدارة المخاطر لعملياتها كافة ،لتنهي العام بن�سبة تزيد على � %72سنوا�صل التقدم بحذر.
في الميزانية العامة من ال�سيولة النقدية والودائع وبمركز �صلب من حيث
حقوق ملكية الم�ساهمين .وازدادت حقوق ملكية الم�ساهمين ل�سيكو لت�صل وب�صورة عامة ،ف�إننا ن�أمل �أن يكون ت�أثير الأزمة المالية العالمية على مجل�س
�إلى ما يزيد على  42مليون دينار بحريني في نهاية يونيو  2008حيث تم التعاون الخليجي داعي ًا �إلى تن�سيق �أف�ضل بين البنوك المركزية في المنطقة
�إ�صدار �أ�سهم زيادة ر�أ�س المال للم�ساهمين مما دل على ثقة م�ساهمينا وفر�ض المزيد من ال�شفافية من قبل ال�سلطات وتنا�سق ال�ضوابط التنظيمية
ل�سوق ر�أ�س المال على م�ستوى مجل�س التعاون الخليجي وبذل المزيد من
ودعمهم المالي المتوا�صل.
روح التعاون في العمل مع ًا لتحقيق التكامل بين �أ�سواق الأ�سهم الإقليمية في
الوقت الذي نن�شئ فيه �سوق ًا فعا ًال ل�سندات الديون الحكومية ما يقودنا �إلى
تطور الأعمال والتنظيم الإداري
�أ�سواق ر�أ�س مال �إقليمية �أبعد و�أكثر تنوعا .كما يجب على الم�ؤ�س�سات في
يورد الق�سم الخا�ص با�ستعرا�ض العمليات من هذا التقرير ال�سنوي بالتف�صيل الوقت نف�سه �أن تتفح�ص �أطر الحوكمة الإدارية و�إدارة المخاطر ،و�أن تتبع
�إنجازات الأعمال خالل عام  .2008وكما ذكر �سابق ًا فقد حققنا معظم هذه منهج “الرجوع �إلى الأ�سا�سيات” في العمل المبني على الثقة .وال �شك ب�أننا
الإنجازات خالل الن�صف الأول من العام ،ثم تال ذلك تراجع في الأن�شطة �سنرى في الفترة القادمة مراجعة كبرى للتنظيم المالي الدولي ،فمعايير
الم�صرفية خالل الن�صف الثاني نظر ًا لتدهور �أو�ضاع ال�سوق الذي �أدى �إلى بازل لر�أ�س المال الموزون بالمخاطر والتي تمثل واحدة من �أكبر المحفزات
ت�أجيل تفوي�ضات العديد من العمالء� .إال �أن �سيكو ا�ستمرت في تعزيز �سمعتها لمراعاة التقلبات الدورية في االقت�صاد قد فقدت م�صداقيتها ،لكن هناك
باعتبارها الم�ؤ�س�سة الرائدة في �صناعة ال�سوق والو�سيط الأول في �سوق ثمة �إجراءات بديلة يمكن اتخاذها منها تكوين االحتياطات من ر�أ�س المال
البحرين للأوراق المالية ،ومدير �صناديق متفوق ًا ومقدم ًا للبحوث الم�ستقلة للبنوك خالل �أوقات االزدهار ال�ستخدامها في �أوقات الأزمات.
عالية الم�ستوى.

�شكر وتقدير

وعلى ال�صعيد التنظيمي ،قمنا في عام  2008بتعزيز فريق الإدارة العليا في
ال�شركة با�ستحداث من�صب جديد هو الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سات الذي وفي الختام �أتقدم بال�شكر �إلى مجل�س الإدارة لثقتهم المتوا�صلة وت�شجيعهم
يتولى التطوير اال�ستراتيجي وتطوير الأعمال و�إدارة المخاطر .وب�صفتنا و�إر�شاداتهم ،كما ال يفوتني �أن �أعبر عن تقديري الخا�ص لل�سلوك المهني
م�ؤ�س�سة قائمة على خدمة العمالء وملتزمة ب�أعلى معايير ر�ضا الزبائن ،فقد وااللتزام المتوا�صلين الذين �أبداهما �إدارتنا وموظفونا خالل الأوقات ال�صعبة.
�أن�ش�أنا وحدة جديدة لإدارة عالقات العمالء لتمثل دور نقطة االت�صال الأولى
مع عمالء �سيكو في جميع الأمور با�ستثناء �أمور التداول .كما تم خالل العام �أنتوني مالي�س
اختيار الم�ؤ�س�سة التي �سوف تزود ال�شركة بنظام م�صرفي �آلي جديد بقيمة الرئي�س التنفيذي
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“انتهجت �سيكو خالل العام �سيا�سات حكيمة واتبعت منهج ًا حذر ًا في �إدارة
المخاطر لعملياتها كافة ،لتنهي العام بن�سبة تزيد على  %72في الميزانية
العامة من ال�سيولة النقدية والودائع وبمركز �صلب من حيث حقوق
ملكية الم�ساهمين”.
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لقد �أنتجت جميع �أن�شطتنا الم�صرفية مكا�سب ًا �إيجابية من العمالت .كما حقق الدخل من الفائدة على ح�سابات الهام�ش وح�سابات
الأتعاب والر�سوم خالل عام  2008و�إن كانت قد �شهدت تراجع ًا ال�سحب على المك�شوف نمو ًا خالل ال�سنة.

كبير ًا مقارنة بال�سنة التي �سبقتها نظر ًا لتردي �أو�ضاع ال�سوق .وا�ستمرت الخزينة في تو�سيع �شبكة نظرائها في عام  2008بتنويع �أن�شطتها
ووا�صلت �أق�سام الخدمات الم�شتركة في ال�شركة التو�سع لتعزيز خارج البحرين وتقديم منتجات خزينة جديدة للعمالء .وارتفع ر�أ�س المال
المدفوع ل�سيكو �إلى  42.346مليون دينار بحريني في �شهر يونيو ،وبقيت
�أن�شطتها والم�ساهمة في دعم القدرات الم�ؤ�س�سية ل�سيكو.
ال�شركة تملك �سيولة مرتفعة مع عدم وجود �أي مديونية في نهاية العام،
و�شكل النقد والودائع والأوراق المالية الحكومية ق�صيرة الأجل ما ن�سبته
خطوط العمل
 %79من الميزانية العمومية.
�صناعة ال�سوق
الو�ساطة
تمكنت �سيكو خالل عام  2008من المحافظة على مركزها باعتبارها
الم�ؤ�س�سة الرائدة في �صناعة ال�سوق منذ عام  1997كما ر�سخت مركزها احتفظت �سيكو في عام  2008بمركزها كو�سيط �أول في �سوق البحرين
كواحدة من �صناع ال�سوق الأ�سا�سيين في المنطقة .ونظر ًا لتزايد للأوراق المالية للعام العا�شر على التوالي وبقيت الو�سيط الأول ل�صفقات
اهتمام العمالء ،وخ�صو�ص ًا من خارج البحرين ،فقد قامت ال�شركة التداول ذات القيمة العالية .وتعززت هذه المكانة ب�إدارة ال�شركة لأكبر
ب�إنجاز معامالت �شهادات الإيداع العالمية وو�سعت النطاق الجغرافي عملية تداول في بور�صة البحرين لعام  2008التي نفذتْ عن طريق مزاد
لعملها خالل العام .ونتج عن هذه الأن�شطة زيادة في الدخل من الأجور ات�صف بالمناف�سة ال�شديدة على �أ�سهم بنك البحرين والكويت.
لل�سنة المذكورة.
كما زادت ال�شركة خالل العام من حجم �أعمالها في خدمة العمالء من
خارج مجل�س التعاون الخليجي ما زاد في تعزيز مكانتها “و�سيط ًا �أمثل”
اال�ستثمارات
في �سوق البحرين للأوراق المالية لمديري ال�صناديق الدوليين وكبار
�شرعت �سيكو بت�صفية مراكزها اعتبار ًا من منت�صف ال�سنة تح�سب ًا الو�سطاء والبنوك .وقد �أبدى الم�ستثمرون من خارج مجل�س التعاون
لالنكما�ش المحتمل في ال�سوق ،وذلك قبل الهبوط ال�شامل في �أ�سواق الخليجي اهتمام ًا كبير ًا خالل الن�صف الأول من العام مع تنفيذ ال�شركة
لمجل�س التعاون الخليجي الذي بد�أ في �شهر �سبتمبر� ،إال �أن حدة التراجع لمعظم تداوالتهم في ال�سوق .و�سعي ًا من �سيكو لدعم نمو هذه الأعمال
في الأ�سواق المالية مع انهيار �أ�سواق مجل�س التعاون الخليجي بمتو�سط والتو�سع في �أن�شطتها على م�ستوى المنطقة ،فقد طرحت خدمة جديدة
يزيد على � ،%56أثرا على تقييمات اال�ستثمارات في محفظة اال�ستثمارات للو�ساطة بالوكالة عن طريق التعاون مع الو�سطاء ال�شركاء والعمالء من
المتاحة للبيع والتي �أدت �إلى انخفا�ض قيمة الأ�صول المحتفظ بها.
الم�ؤ�س�سات ،وتعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في البحرين وفي دول
وقررت ال�شركة توفير مخ�ص�صات كاملة ال�ضمحالل قيمة اال�ستثمارات مجل�س التعاون الخليجي �أي�ضاً.
التي ت�أثرت �سلب ًا بالأزمة الحالية .و�ساهم ذلك في وقوع خ�سارة �صافية وا�ستمرت �سيكو على م�ستوى منطقة الخليج با�ستكمال �أن�شطتها في مجال
لال�ستثمارات بلغت  3ماليين دينار بحريني مقارنة بربح مقداره  5.9الو�ساطة في البحرين .و�أ�سهم تح�سن التغطية والخدمة خالل عام  2008في
مليون دينار بحريني في عام  2007عندما �سجلت �أ�سواق الأ�سهم الإقليمية زيادة ن�شاط الو�ساطة الخارجي بالنيابة عن العمالء من �أفراد وم�ؤ�س�سات
ن�شاط ًا وم�ستويات �أداء غير م�سبوقة.
في �أ�سواق مجل�س التعاون الخليجي زياد ًة كبيرة .كما و�سعت �سيكو في الوقت
نف�سه تغطيتها في مجال الو�ساطة لت�ضم كال من الأردن وم�صر.
الخزينة
�سجلت �أعمال الخزينة في ال�شركة عام � 2008أدا ًء قوي ًا رغم �صعوبة �إدارة الأ�صول
�أو�ضاع ال�سوق ،فقد �ساهمت ودائع العمالء و�إدارة النقد و�أ�سعار �صرف ا�ستمرت ال�شركة في تنمية �أعمالها في مجال �إدارة الأ�صول خالل عام
العمالت الأجنبية في النمو الن�شط في الدخل من الفائدة والتداول في  2008وح�صلت على عدة تفوي�ضات جديدة من م�ؤ�س�سات مالية �إقليمية
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ودولية مرموقة .كما تخطط �سيكو للتو�سع في �أن�شطتها خارج المنطقة البحوث
بت�أ�سي�س �صندوق جديد في جزيرة جير�سي تابع ل�صندوق �أ�سهم الخليج،
قامت �سيكو عام  2008بزيادة فريق الأبحاث الخا�ص بها بتعيين محللين
ومن المتوقع �أن يطلق في وقت قريب.
رئي�سيين �إ�ضافيين وتو�سيع قاعدة بيانات البحوث وزيادة عدد التقارير
كما ا�ستمر الأداء القوي ل�صناديق الأ�سهم الأربعة التابعة لل�شركة �إلى �شهر مقارنة بالعام ال�سابق .و�شمل ذلك تغطية اقت�صادات دول مجل�س التعاون
يوليو من عام  2008متفوقة في �أدائها على الم�ؤ�شرات الخا�صة بها .ورغم الخليجي و�أ�سواقها وقطاعاتها و�شركاتها .كما �شملت �أهم التقارير التي
ذلك ،فقد �أنهت هذه ال�صناديق العام ب�شكل �سلبي نتيجة الهبوط ال�شامل �أ�صدرت عام  2008تقارير عن بنوك البحرين وعمان وقطاع العقارات
في �سوق مجل�س التعاون الخليجي� ،إال �أنها تفوقت في �أدائها على م�ؤ�شرات في دبي ،بالإ�ضافة الى تقرير عن الر�ؤية الم�ستقبلية لأ�سواق دول مجل�س
ال�سوق وعلى نظرائها من ال�صناديق المماثلة .ورغم �أو�ضاع ال�سوق ال�سيئة التعاون الخليجي لعام .2009
هذه فقد كان �صافي التدفقات الواردة لموجودات ال�صندوق �إيجابياً.
كما �أعيد خالل العام تعيين ال�شركة �شريك ًا ر�سمي ًا للأبحاث لمجموعة
ومن الإنجازات الكبيرة خالل هذا العام �إحراز �صندوق �أ�سهم الخليج �أك�سفورد للأعمال لإ�صدارها ال�سنوي الذي يحمل ا�سم “ التقرير –
جائزة ليبر لل�صناديق اال�ستثمارية عن �أف�ضل �صناديق الأ�سهم لدول البحرين” ،كما ا�ستمرت في تقديم البيانات للن�شرات الإح�صائية ربع
مجل�س التعاون الخليجي عن فئة الثالث �سنوات ،كذلك رفعت وكالة ال�سنوية عن �أ�سواق ر�أ�س المال ال�صادرة عن م�صرف البحرين المركزي.
�ستاندارد �أند بورز ت�صنيفه من ‘� ’Aإلى ‘ .’AAكما منحت الوكالة المذكورة
ت�صنيف ‘ ’AAل�صندوق �سيكو للأ�سهم الخليجية وت�صنيف ‘ ’Aل�صندوق
اخلدمات الإدارية امل�شرتكة
�سيكو للأوراق المالية المختارة و�صندوق �سيكو المالي العربي.
ونظر ًا لأو�ضاع ال�سوق ،تراجعت الأ�صول تحت الإدارة في عام � 2008إلى عالقات العمالء
 152.4مليون دينار بحريني مقارنة بـ  229.8مليون دينار بحريني للعام �إن �سيكو ،باعتبارها �شركة قائمة على خدمة العمالء ،ملتزمة بتقديم �أعلى
ال�سابق .وكانت عمليات اال�سترداد محدودة ،حيث هبطت قيمة الأ�صول معايير خدمة الزبائن وتحقيق �أعلى الم�ستويات الممكنة من ر�ضا العمالء.
تحت الإدارة نتيجة لأداء ال�سوق .و�شهدت �أتعاب الإدارة ارتفاع ًا طفيف ًا وقد �أن�شئت في عام  2008وحدة جديدة لعالقات العمالء كي تكون نقطة
عن م�ستواها في عام  ،2007بينما انخف�ضت الإيرادات المحققة من االت�صال الأولى لعمالء �سيكو في الم�سائل غير المتعلقة بالتداول وتكون
ر�سوم الأداء.
م�س�ؤولة عن الأمور المتعلقة بمكافحة غ�سل الأموال وااللتزام.
تمويل الم�ؤ�س�سات
كان فريق ال�شركة لتمويل الم�ؤ�س�سات و�إ�صدارات الأ�سهم و�سندات الدينْ
ن�شط ًا خالل الن�صف الأول من ال�سنة .و�شمل هذا الن�شاط عمليات طرح
�أ�سهم حقوق الأف�ضليـة ل�شركة البحرين للت�سهيالت التجارية ()BCFC
وال�شركة العامة للتجارة و�صناعة الأغذية ترافكو ( )TRAFCOو�إدراج بنك
الخليج التجاري في بور�صة البحرين وطرح �أ�سهم حقوق الأف�ضليـة ل�سيكو
وعمليتي ا�ست�شارة مالية.

العمليات
لقد كان تركيز فريق “�إدارة العمليات” خالل عام  2008من�صب ًا على
تو�سيع خدماته وتح�سينها لتلبية احتياجات “عمالء ال�شركة الداخليين”
وخ�صو�ص ًا في الإدارات المختلفة للخدمات الم�صرفية .كما روجعت
�سيا�سات الت�شغيل وعملياته و�إجراءاته و�سبل تطويرها ،بالإ�ضافة �إلى
تن�سيق النظم وزيادة ا�ستخدام نظام �سويفت .و�سيكون لهذه الإجراءات
دور في دعم النمو الم�ؤ�س�سي ل�سيكو ولأن�شطتها التجارية الجديدة.
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تقنية المعلومات

ال�شركات التابعة

�أكملت ال�شركة خالل العام مراجعتها لقائمة الموردين المحتملين لتزويد حفظ الأوراق المالية و�إدارة خدمات ال�صناديق اال�ستثمارية
ال�شركة بنظام م�صرفي �آلي جديد وقامت باختيار المورد الأف�ضل لها.
تقدم ال�شركة عن طريق �شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية
ويمثل هذا النظام الم�صرفي الآلي ،الذي ي�شكل ا�ستثمار ًا كبير ًا يبلغ التابعة والمملوكة لها بالكامل ،مجموعة وا�سعة من حلول حفظ الأوراق
 1.6مليون دينار بحريني ،عن�صر ًا مهم ًا في التمكين الم�صرفي لدعم المالية و�إدارة خدمات ال�صناديق اال�ستثمارية للعمالء الإقليميين .وكان
النمو الم�ستقبلي ل�سيكو ولل�شركات التابعة لها وتطورها .و�سيتم التنفيذ العام  2008من �أكثر الأعوام نجاح ًا ل�شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق
على عدة مراحل :الأولى في الن�صف الثـاني من عام  ،2009والثانية في اال�ستثمارية �إذ �شهد تو�سيع ال�شركة لقاعدة عمالئها ورفعها لعدد
الن�صف الأول من عام  .2010ويجعل هذا النظام جميع العمليات الرئي�سية ال�صناديق التي ت�شرف عليها ب�شكل كبير كما زادت من م�ساهمتها في
تتم �آلي ًا ما �سيحد من العمل اليدوي ويتيح للموظفين التركيز على تقديم ربحية �سيكو.
خدمة ممتازة للعمالء.
وت�ضم التطورات الرئي�سية الأخرى زيادة ر�أ�س المال خالل العام ،وتقدم
وتم خالل العام �أي�ض ًا مراجعة وتطوير الخطة المو�ضوعة ال�ستمرارية �شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية بطلب لتغيير ترخي�صها
العمل والتي ت�شتمل على تد�شين الموقع البديل لموا�صلة العمل عند حدوث – من مقدم لخدمات حفظ الأوراق المالية و�إدارة خدمات ال�صناديق
�أي طارئ .كذلك تم خالل العام و�ضع �أحدث نظم لأمن المعلومات.
اال�ستثمارية �إلى الأعمال اال�ستثمارية ،ما �سيتيح لها تقديم مجموعة
وا�سعة من الخدمات والت�سجيل لدى بور�صة البحرين كحافظ للأوراق
الموارد الب�شرية
المالية .كما تم خالل عام  2008توقيع عدد من التفوي�ضات الجديدة مع
�إن ثقافة “ال�شراكة” الم�ؤ�س�سية ل�سيكو من �أهم عوامل نجاحها المتوا�صل .بع�ض الم�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية.
ف�أ�سلوب العمل القائم على المبادرة مع االن�ضباط الذاتي الم�سرع لإنجاز
الأعمال دون الوقوع في الكثير من البيروقراطية والروتين يميز �سيكو
عن غيرها من الم�ؤ�س�سات المالية ،ويعزز االعتراف بها “ك�صاحب عمل
مف�ضل”.
وا�ستمرت �سيكو في عام  2008في ا�ستقطاب المواهب الجديدة لدعم
خطط �أعمال ال�شركة الحالية والم�ستقبلية وتوجهها اال�ستراتيجي .كما تم
في الوقت نف�سه �شغل بع�ض المنا�صب من الداخل ما يبرز قدرة �سيكو،
كم�ؤ�س�سة �صغيرة ن�سبياً ،على توفير فر�ص التطور الوظيفي لموظفيها .كما
وا�صلت ال�شركة خالل العام ا�ستثماراتها الكبيرة في التدريب والتطوير
مانحة موظفيها كل الفر�ص الممكنة للح�صول على م�ؤهالت جديدة،
وزيادة معارفهم ومهاراتهم ،وتحقيق �إمكاناتهم.
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“احتفظت �سيكو في عام  2008بمركزها كو�سيط �أول في �سوق البحرين
للأوراق المالية للعام العا�شر على التوالي وظلت الو�سيط الأول ل�صفقات
التداول ذات القيمة العالية”.
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بحوث �سيكو

حتديد �أداء �شركة �سيكو يف ال�سوق

�شراكات البحوث
خالل عام  ،2008تم تعيين �سيكو لل�سنة الخام�سة على التوالي ك�شريك
بحث ر�سمي لمجموعة �أك�سفورد للأعمال
في �إ�صدارها ال�سنوي “التقرير :البحرين” .وقد �أ�ضحى ذلك الآن �أداة
معلوماتية ال غنى عنها بالن�سبة لل�شركات الدولية والم�ستثمرين الأجانب
ممن ي�سعون �إلى تنفيذ الأعمال في المملكة.

يعد تقديم البحوث المتخ�ص�صة والمعمقة من العوامل الرئي�سية التي تميز
�سيكو ،وم�ساهم ًا رئي�سي ًا في تحديد الأداء الناجح الم�ستمر لل�شركة .ومن
خالل فريقها المخت�ص من المحللين الرئي�سيين ذوي الخبرة الوا�سعة،
تقدم �سيكو لعمالئها خدمة م�ستقلة ذات قيمة م�ضافة ،وتدعم �أي�ض ًا
منهج العمل المحافظ الذي تتبناه وحدات العمل في ال�شركة .ونجحت
�سيكو على مدى ال�سنوات القليلة الما�ضية في تعزيز قدراتها البحثية
ب�صورة م�ستمرة ،حيث يعمل فيها فريق بحث ي�شكل حوالي  %10من كما ا�ستمرت �سيكو �أي�ض ًا في تزويد م�صرف البحرين المركزي بالبيانات
مجموع الموظفين .وت�ضم بحوث �سيكو المتنوعة وال�شاملة مراقبة �أ�سواق والمعلومات المنتظمة الخا�صة بالتقرير الف�صلي المحدث حول �أ�سواق
دول مجل�س التعاون الخليجي ب�شكل يومي ،وتقدم تغطية �أ�سبوعية ل�سوق ر�أ�س المال.
البحرين ومراجعة ف�صلية لأ�سواق دول مجل�س التعاون الخليجي وتقارير
دورية عن �شركات دول مجل�س التعاون الخليجي المدرجة والقطاعات
الإقليمية الرئي�سية والآفاق الإ�ستراتيجية القت�صاد دول مجل�س التعاون
الخليجي .وتغطي قاعدة بيانات ال�شركة ،التي تخ�ضع للتحديث المنتظم،
ما يزيد على  %90من �شركات دول مجل�س التعاون الخليجي المدرجة
كافة.
()Oxford Business Group

وقام فريق البحوث في �شركة �سيكو والذي ي�ضم محللين رئي�سيين
متخ�ص�صين من القطاعات الرئي�سة في المنطقة كافة بن�شر مالحظات
هامة ت�ستدعي االهتمام بالقطاعات وال�شركات الرائدة ،وت�شتمل على
تقارير عن قطاع العقارات في دبي والقطاع الم�صرفي في البحرين وعمان
وقطاع البتروكيماويات بالإ�ضافة �إلى تقرير �شامل عن الر�ؤية الم�ستقبلية
لأ�سواق دول مجل�س التعاون الخليجي لعام .2009
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و�إعداد ك�شوفات ح�ساب الحفظ ،وفتح الح�سابات الم�صرفية و�إدارتها،
حلول متقدمة حلفظ و�إدارة خدمات
ومطابقة الح�سابات ،وت�سوية العمليات اال�ستثمارية والم�صاريف ،وتح�صيل
ال�صناديق اال�ستثمارية
الفوائد مثل توزيعات الأرباح ،و�أ�سهم المنحة ،والقيام ب�إجراءات االكتتاب في
�شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية ،المرخ�صة من قبل م�صرف �إ�صدارات �أ�سهم حق الأف�ضليـة.
البحرين المركزي ،هي �إحدى ال�شركات الإقليمية الرائدة في مجال
تقديم �إدارة خدمات ال�صناديق
الحلول المتقدمة والمتكاملة لحفظ الأ�صول و�إدارة خدمات ال�صناديق،
ولديها �سجل حافل بالإنجازات في مجال �أعمال الحفظ لفترة تزيد على تقدم �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية حلو ًال �شامل ًة لإدارة خدمات
ع�شر �سنوات.
ال�صناديق التي ت�ساعد على تنظيم الإدارة اليومية ل�صناديق اال�ستثمار
ومحافظه ،حيث �إنها تغطي جميع الأن�شطة الالزمة لم�سك الدفاتر و�إعداد
ً
وان�سجاما مع التزام �سيكو بال�شفافية ومنهجها المحافظ في حماية التقارير الالزمة لت�شغيل ال�صناديق ،حيث تقدم مجموعة وا�سعة من
المعلومات غير المعلنة� ،أن�ش�أت �شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية الخدمات.
في عام  2004ك�شركة تابعة م�ستقلة ،عن طريق ف�صل وحدة الحفظ في
ال�شركة لإن�شاء م�ؤ�س�سة م�ستقلة ومتخ�ص�صة في حفظ خدمات ال�صناديق وت�شتمل هذه الخدمات على �إجراء العمليات المحا�سبية لل�صناديق متعددة
اال�ستثمارية و�إدارتها للعناية بم�صالح العمالء ب�شكل �أف�ضل .ورغم ا�ستفادة العمالت ،وحفظ الدفاتر وال�سجالت الرئي�سية ،والتحقق من االلتزام
ال�شركة من القاعدة الرا�سخة والوجود القوي الذي تتمتع به �شركة �سيكو في بالإر�شادات الخا�صة بال�صناديق/المحافظ ،ومراقبة ا�ستثمارات كل
ال�سوق� ،إال �أن عمليات �شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية وخدماتها �صندوق وفق ًا لن�شرة االكتتاب الخا�صة بال�صندوق ،وح�ساب القيمة ال�صافية
تت�سمان با�ستقاللية تامة عن ال�شركة الأم .وت�سير العالقة بين ال�شركة و�سيكو لموجودات ال�صناديق و�إعداد التقارير الخا�صة بها ،و�إعداد قوائم مالية
ب�صفتها و�سيط ومدير للأ�صول على �أ�سا�س ْ
ا�ستقاللية الطرفين على نحو متكاملة ،وتن�سيق عمليات مراجعة الح�سابات الداخلية والخارجية ،و�ضمان
�صارم.
التقيد باللوائح مثل مكافحة غ�سل الأموال.
ي�ساعد ا�ستخدام الأدوات والعمليات التكنولوجية المتطورة ومن�صات الت�سليم
المتقدمة �شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية على تقديم خدمات
مميزة ومرنة يتم ت�صميمها لتنظيم �إدارة الخدمات اليومية ل�صناديق
اال�ستثمار ومحافظها ،الأمر الذي ي�سمح للعمالء بالتركيز على �أن�شطة
�أعمالهم الجوهرية .ويقوم فريق ال�شركة الذي ي�ضم مهنيين متخ�ص�صين من
ذوي الخبرة الوا�سعة ،والذين يعملون من خالل �شبكة مختارة من م�ؤ�س�سات
الحفظ ال�شريكة وم�ؤ�س�سات مالية مف�ضلة ،بتزويد العمالء بخدمات مهنية
متكاملة مميزة تلبي متطلباتهم المتنوعة.

�إدارة ال�سجالت
تقدم �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية خدمات مف�صلة لإدارة �سجالت
ال�صناديق ،والتي تمثل عن�صر ًا هام ًا من عنا�صر حلول �إدارة خدمات
ال�صناديق لدى ال�شركة.

ت�شتمل هذه الخدمات على معالجة طلبات اال�ستثمار ،وحفظ �سجل حاملي
الوحدات ،وحفظ عقود االكتتاب الأ�صلية ،ومعالجة التحويالت واالكتتابات
والت�سويات ،و�إدارة توزيع الأرباح ،وتقديم معلومات لمدققي الح�سابات
تغطي الحلول الرئي�سة التي تقدمها �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية الخارجيين بنا ًء على طلبهم ،و�إ�صدار تقارير دورية عن ال�سجل.
جوانب حفظ خدمات ال�صناديق و�إدارتها كافة ،بما في ذلك وظائف �
إدارة �إ�صدار التقارير
�سجل الم�ساهمين وخدمات �إ�صدار التقارير ،مدعومة بقدرة بحثية م�ستقلة
ذات قيمة م�ضافة.
تقدم �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية خدمة �إ�صدار تقارير عالية
الو�صاية
الجودة حيث �إن توافر التقارير ب�صفة دورية بال�صيغة التي يتوقعها مدير
ال�صندوق �أو اال�ستثمار من المتطلبات ال�ضرورية التخاذ �أف�ضل القرارات.
تقدم �شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية حلو ًال متنوعة في مجال ويعتمد ذلك على عملية �آلية بالكامل بدء ًا با�ستخراج البيانات ،و�إعداد
الحفظ تغطي ك ًال من برامج اال�ستثمار الجماعي والمحافظ اال�ستثمارية النماذج ،وو�ضع ال�صيغة المنا�سبة ،و�صو ًال �إلى ت�سليم التقارير عن طريق
الخا�صة ،بما يتما�شى مع المتطلبات التنظيمية الإقليمية .وحيث �إنه يغطي الفاك�س �أو البريد الإلكتروني ،ما يقلل من احتمالية ارتكاب �أي خط�أ ب�شري،
دورة حياة اال�ستثمار كاملة ،ي�ضم هذا الحل مجموعة �شاملة من الخدمات .ومن�صة عمل قابلة للتعديل ت�ساعد على تقديم التقارير التي تلبي االحتياجات
وت�شتمل هذه الخدمات على حفظ الأ�صول ،وحفظ الم�ستندات القانونية ،المحددة للعمالء من المعلومات.
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�صناديق �سيكو اال�ستثمارية

املزيد من االجنازات ل�صناديق �سيكو
اال�ستثمارية
ا�ستمر الأداء القوي لل�صناديق اال�ستثمارية الأربعة التابعة ل�شركة �سيكو في للأ�سهم الخليجية وت�صنيف ‘ ’Aل�صندوق �سيكو للأوراق المالية المختارة
الن�صف الأول من العام متفوق ًا تفوق ًا كبير ًا على الم�ؤ�شرات الخا�صة بكل و�صندوق �سيكو المالي العربي في دي�سمبر .2008
منها .وفي الوقت الذي ا�شتدت فيه حدة الأزمة المالية العالمية� ،شهدت
�أ�سواق دول مجل�س التعاون الخليجي هبوط ًا حاد ًا في الن�صف الثاني من يعزى الأداء القوي الم�صاحب ل�صناديق �سيكو للأ�سهم �إلى �أ�سلوب ال�شركة
العام .ونتيجة لذلك� ،أنهت �صناديقنا العام ب�شكل �سلبي� ،إال �أنها تفوقت المحافظ في توزيع الأ�صول و�إ�ستراتيجية انتقاء الأ�سهم لتحقيق الزيادة
ب�شكل كبير على م�ؤ�شرات ال�سوق ،والأهم من ذلك �أنها تفوقت على نظرائها في ر�أ�س المال على المدى البعيد .يركز مدراء محافظ �سيكو على تحديد
ال�شركات القوية �أ�سا�س ًا والتي يتم تداولها ب�أقل من قيمها العادلة .وي�ستمر
من ال�صناديق الأخرى الم�شابهة.
هذا الأ�سلوب في توفير العائدات المتنوعة والمتفادية للمخاطر والثابتة
ومن الإنجازات الكبيرة خالل هذه ال�سنة ح�صول �صندوق �أ�سهم الخليج على لعمالء ال�شركة على المدى المتو�سط وبعيد الأجل.
جائزة ليبر لل�صناديق اال�ستثمارية عن �أف�ضل �صناديق الأ�سهم لدول مجل�س
التعاون الخليجي في فئة ثالث ال�سنوات ،وقامت وكالة �ستاندارد �آند بورز “�إن المنهج المقا�س بعناية والذي تعتمده الإدارة العليا في
برفع ت�صنيفه من ‘� ’Aإلى ‘ .’AAووفق ًا لوكالة الت�صنيف“ :لقد ت�أ�س�س �صندوق ال�شركة يحتمل �أن يجعل �سيكو م�ؤ�س�سة �أعمال �أكثر ا�ستقرار ًا
�أ�سهم الخليج ليكون واحد ًا من �أف�ضل ال�صناديق �أدا ًء في دول مجل�س
التعاون مقارن ًة بالعديد من نظرائها في �أوقات االنهيارات والتوترات”
الخليجي .ونجاحه �شاهد على المنهج المن�ضبط والحا�سم الذي تتبناه
المجموعة” .كما منحت الوكالة المذكورة ت�صنيف ‘ ’AAل�صندوق �سيكو
ر�أي �ستاندرد �آند بورز (دي�سمبر .)2008

منو الأ�صول حتت الإدارة
مليون دوالر �أمريكي
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�صندوق �أ�سهم الخليج
تاريخ الطرح

�صندوق �سيكو للأ�سهم الخليجية
تاريخ الطرح

مار�س 2004

التركيز اال�ستثماري الرئي�سي الأ�سهم المدرجة في �أ�سواق الأوراق المالية في
دول مجل�س التعاون الخليجي.

مار�س 2006

التركيز اال�ستثماري الرئي�سي	الأ�سهم المدرجة في �أ�سواق دول مجل�س
التعاون الخليجي ،با�ستثناء المملكة العربية
ال�سعودية.

الت�صنيف	رفعت وكالة �ستاندرد �آند بورز ت�صنيفه من
‘� ’Aإلى ‘ ’AAفي دي�سمبر من
عام .2008

الت�صنيف	الت�صنيف ‘’AAبوا�سطة �ستاندرد �آند بورز في
�شهر دي�سمبر من عام 2008

الم�ؤ�شر المعتمد	م�ؤ�شر  MSCIلدول مجل�س التعاون الخليجي.

الم�ؤ�شر المعتمد	م�ؤ�شر  MSCIفي دول مجل�س التعاون
الخليجي ،با�ستثناء المملكة العربية ال�سعودية.

ال�صناديق الم�شابهة	�صناديق الأ�سهم المدرجة في �أ�سواق دول
مجل�س التعاون الخليجي

العائد من ال�صندوق :يناير  -يونيو 2008

ال�صناديق الم�شابهة

�صناديق �أ�سهم دول مجل�س التعاون الخليجي،
با�ستثناء �أ�سهم �سوق المملكة العربية ال�سعودية.

العائد من ال�صندوق :يناير  -يونيو 2008

عائد الم�ؤ�شر:

%9.4-

عائد الم�ؤ�شر:

%1.6-

عائد �صندوق �سيكو:

%14.3

عائد �صندوق �سيكو:

%18.5

العائد من ال�صندوق :يناير  -دي�سمبر 2008

العائد من ال�صندوق :يناير  -دي�سمبر 2008

عائد الم�ؤ�شر:

%56.8-

عائد الم�ؤ�شر:

%53.6-

عائد �صندوق �سيكو:

%33.9-

عائد �صندوق �سيكو:

%30.8-

العائد من ال�صندوق :منذ طرحه

العائد من ال�صندوق :منذ طرحه

عائد الم�ؤ�شر:

%15.7-

عائد الم�ؤ�شر:

%49-

عائد �صندوق �سيكو:

%63

عائد �صندوق �سيكو:

%11.8-
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�صناديق �سيكو اال�ستثمارية

�صندوق �سيكو للأوراق المالية المختارة

�صندوق �سيكو المالي العربي
تاريخ الطرح	�أغ�سط�س 2007
التركيز اال�ستثماري الرئي�سي	�أ�سهم القطاع المالي المدرجة في �أ�سواق
الأوراق المالية العربية في البحرين وم�صر
والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان
وقطر والمملكة العربية ال�سعودية وتون�س
والإمارات العربية المتحدة.
الت�صنيف	الت�صنيف ‘ ’Aبوا�سطة �ستاندرد �آند بورز
في �شهر دي�سمبر من عام .2008
الم�ؤ�شر المعتمد	�ستاندرد �آند بورز فاينان�شيال لدول مجل�س
التعاون الخليجي.
ال�صناديق الم�شابهة	 �صناديق الأ�سهم لمنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.

مايو 1998
تاريخ الطرح
التركيز اال�ستثماري الرئي�سي	الأ�سهم و�أوراق الدين المدرجة� ،أو المتوقع
�إدراجها ،في �سوق البحرين للأوراق
المالية.
الت�صنيف	الت�صنيف ‘ ’Aبوا�سطة �ستاندرد �آند بورز
في �شهر دي�سمبر من عام 2008
م�ؤ�شر �سوق البحرين للأوراق المالية.
الم�ؤ�شر المعتمد
ال�صناديق الم�شابهة	�صناديق الأ�سهم المدرجة في �سوق
البحرين للأوراق المالية

العائد من ال�صندوق :يناير  -يونيو 2008

العائد من ال�صندوق :يناير  -يونيو 2008
عائد الم�ؤ�شر:

%4.1-

عائد الم�ؤ�شر:

%3.8

عائد �صندوق �سيكو:

%14.2

عائد �صندوق �سيكو:

%11.5

العائد من ال�صندوق :يناير  -دي�سمبر 2008

العائد من ال�صندوق :يناير  -دي�سمبر 2008
عائد الم�ؤ�شر:

%53.4-

عائد الم�ؤ�شر:

%34.5-

عائد �صندوق �سيكو:

%29.9-

عائد �صندوق �سيكو:

%28.4-

العائد من ال�صندوق :منذ طرحه

العائد من ال�صندوق :منذ طرحه
عائد الم�ؤ�شر:

%38.8-

عائد الم�ؤ�شر:

%42.9

عائد �صندوق �سيكو:

%15.4-

عائد �صندوق �سيكو:

%123.4
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�إدارة املخاطر

مراجعة �إدارة املخاطر

تعد المخاطر جزء ًا رئي�س ًا من �أعمال �سيكو و�إدارتها عن�صر �أ�سا�سي لنجاح
ال�شركة.
�إدارة المخاطر عملية منتظمة تهدف �إلى )1( :تحديد وتقييم مخاطر الأعمال
الرئي�سية التي تواجه ال�شركة ،و ( )2و�ضع �أدوات التحكم المنا�سبة لإدارة تلك
المخاطر ،و (� )3ضمان فاعلية ومالئمة عمليات المراقبة والتوثيق.
تتبع �سيكو منهجية منظمة ومتنا�سقة ومن�ضبطة للموازنة بين ا�ستراتيجيات
الأعمال والعمليات والأ�شخا�ص والتكنولوجيا والمعرفة بهدف تقييم و�إدارة
مخاطرها .وي�ستند هذا الأمر �إلى �إطار �إدارة مخاطر مب�سط لبنوك
اال�ستثمار الن�شطة ذات المعامالت �أو الأن�شطة غير المعقدة.
يقدم هذا الق�سم موجز ًا للإف�صاحات النوعية الرئي�سة الواردة بمزيد من
التفا�صيل في �إف�صاحات وثيقة بازل  -2المحور  3من هذا التقرير ال�سنوي
اطار �إدارة المخاطر
يتولى مجل�س الإدارة م�س�ؤولية و�ضع ال�سيا�سات والإر�شادات والإجراءات
ال�سليمة لإدارة المخاطر الناجمة عن �أعمال �سيكو و�أن�شطتها .وتن�سجم هذه
ال�سيا�سات مع ا�ستراتيجيات العمل العام لل�شركة وقوة ر�أ�س مالها وخبراتها
الإدارية وقدرتها على ال�سيطرة على المخاطر� .سيكو تدرك �ضرورة المحافظة
على ال�سمعة الطيبة ،والتي �شكلت الخطة العامة لإدارة المخاطر وفل�سفة
الرقابة الداخلية فيها.
وهناك هيكل تنظيمي متين لدعم �إ�ستراتيجية العمل و�إدارة المخاطر و�إطار
الرقابة الداخلية ومراجعة الموازنات التقديرية والتوقعات الم�ستقبلية
للأعمال بحيث ت�أخذ بعين االعتبار الظروف ال�سلبية المحتملة والتي تدر�س
بعناية على م�ستويي الإدارة العليا ومجل�س الإدارة.
وتتولى دائرة �إدارة المخاطر م�س�ؤولية قيادة تطبيق �إدارة المخاطر وتوجيهها
وتن�سيقها في دوائر ال�شركة كافة .وت�ضمن دائرة �إدارة المخاطر �إتباع مبادئ
�إدارة المخاطر ومتطلباتها ب�صورة متنا�سقة في �أق�سام �سيكو كافة ،وهي
الم�س�ؤولة عن تحديد �إطار �إدارة المخاطر والموارد المنا�سبة لم�ساعدة �سيكو
في تحقيق �أهدافها وموا�صلة تطوير �أعمالها.
التطورات الرئي�سية عام 2008
•نفذ عدد من المبادرات خالل العام لتعزيز �إطار حوكمة ال�شركات
و�إدارة المخاطر والتقيد والرقابة الداخلية في �سيكو.
�ضمت وحدة ال�ش�ؤون القانونية والتقيد �إلى دائرة �إدارة المخاطر لتوفير
• ُ
منهج موحد لمهام المخاطر والتقيد.
•�أ�س�ست لجنتان �إداريتان جديدتان هما لجنة الرقابة الداخلية ولجنة
الموجودات والمطلوبات واال�ستثمارات ،مع دمج م�س�ؤوليات لجنة
اال�ستثمار واالئتمان ال�سابقة �ضمن م�س�ؤوليات لجنة الموجودات
والمطلوبات واال�ستثمارات.

•بعد اتباع م�صرف البحرين المركزي لإر�شادات اتفاقية بازل  ،2التي
دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير :2008
-اتبعت �سيكو المنهج المعياري لمخاطر ال�سوق ومخاطر االئتمانومنهج الم�ؤ�شر الأ�سا�سي للمخاطر الت�شغيلية بموجب المحور .1
-اتبعت خطة تقييم مالءة ر�أ�س المال الداخلي ح�سب ما ورد فيالمحور .2
-حددت �إف�صاحات المحور  3في ق�سم منف�صل من هذا التقريرال�سنوي.
�إ�ستراتيجية و�سيا�سات و�إجراءات اال�ستثمار
ت�ضع خطة الأعمال المعززة لإ�ستراتيجية اال�ستثمار في المجموعة �أهداف ًا
واقعية ،وتقدم موارد عالية الجودة لتحقيق النتائج المو�ضوعة في الخطة
اال�ستثمارية و�ضمان تما�شي �أدوات اال�ستثمار والقيود المو�ضوعة لها مع
متطلبات مخاطر المجموعة و�أهداف ال�شركة.
وت�ستلم الإدارة معلومات دورية تبين بالتف�صيل م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية مثل
مخاطر الأ�سعار والأمور الت�شغيلية.
ويتم توجيه مديري المحافظ ومنفذي الأوامر لدى ال�شركة وفق ًا ل�سيا�سات
المجموعة و�إجراءاتها والقوانين واللوائح التنظيمية ذات العالقة لتجنيب
المجموعة الوقوع في الخ�سائر المالية �أو االحتيال �أو عدم االمتثال للأنظمة.
وتحظى مراكز اال�ستثمارات التي تمنى بالخ�سائر باهتمام الإدارة العليا
لإتخاذ التدابير الالزمة وو�ضع اال�ستراتيجية المتعلقة بت�سييل المراكز.

خماطر ال�سوق

مخاطر ال�سوق هي المخاطر المرتبطة بفقدان قيمة �أحد الأدوات المالية
ب�سبب التذبذب الحاد في �أ�سعار الأ�سهم و�سعر الفائدة ومعدل �سعر ال�صرف
والتي من الممكن �أن تنتج عن عوامل قد ت�ؤثر على �أداة مالية محددة �أو على
ال�سوق ب�شكل عام.
مخاطر �أ�سعار الأ�سهم
يت�ألف جزء كبير من اال�ستثمارات الخا�صة بال�شركة تحت محفظة المتاجرة
ومحفظة اال�ستثمارات المتاحة للبيع من الأ�سهم المدرجة وبالتالي ف�إنها تت�أثر
بمخاطر �أ�سعار الأ�سهم .ويتم التخفيف من هذه المخاطر من خالل �إدارة
اال�ستثمارات �ضمن �إر�شادات توزيع المحفظة والقيود اال�ستثمارية الأخرى.
وتراقب دائرة �إدارة المخاطر هذه الأمور عن كثب وتقوم لجنة الموجودات
والمطلوبات واال�ستثمارات بمراجعتها ب�صورة منتظمة.
في المراحل الأولى من الأزمة المالية� ،أثبت منهج �سيكو في �إدارة المخاطر
فاعلية كبيرة ما �أدى �إلى ت�صفية جزء كبير من محفظة الأ�سهم في الوقت
المنا�سب و�إعادة توجيه �إ�ستراتيجيتها الخا�صة باال�ستثمار و�أولوياتها نحو حفظ
ر�أ�س المال والتركيز على الجودة (الأ�سهم و�أدوات الدخل الثابت) وال�سيولة.
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ت�صنيف اال�ستثمارات

تقرر �إدارة ال�شركة عند �شراء اال�ستثمارات ما �إذا كانت �ست�صنفها على
�أنها ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو الخ�سارة �أو على �أنها
ا�ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �أو على �أنها ا�ستثمارات
متاحة للبيع .ويعد تحديد �أغرا�ض االحتفاظ باال�ستثمار �سوا ًء كان لجني
الأرباح الناتجة عن التقلب ق�صير الأجل في �أ�سعار ال�سوق �أم لال�ستفادة من
ارتفاع قيمة ر�أ�س المال على الأجل الطويل حجر الأ�سا�س في تحديد كيفية
ت�صنيفها كا�ستثمارات محتفظ بها للمتاجرة (القيمة العادلة من خالل الربح
�أو الخ�سارة) �أو ا�ستثمارات طويلة الأجل (متاحة للبيع) .ويعك�س ت�صنيف كل
ا�ستثمار نية الإدارة ب�أن يخ�ضع للعمليات المحا�سبية وطرق �إدارة المخاطر
ذات العالقة بالت�صنيف .وال يوجد حالي ًا في المحافظ �أية ا�ستثمارات احتفظ
بها لأ�سباب �إ�ستراتيجية �أو ل�سيطرة الإدارة على ال�شركة الم�ستثمر فيها.
ويتم اختيار اال�ستثمارات في الأوراق المالية وال�صناديق المدارة من
خالل عملية اختيار حذرة با�ستخدام منهج يقوم على البحوث والدرا�سة
الم�ستفي�ضة لحيثيات كل ا�ستثمار .وتعد مذكرة ا�ستثمار لتوثيق الجهد
والعناية المبذولين لكل ا�ستثمار ويتم الموافقة عليها من قبل دائرة �إدارة
المخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات واال�ستثمارات باعتبارهما الم�ستوى
الأول من ال�سلطة.
مخاطر �أ�سعار الفائدة
مخاطر �أ�سعار الفائدة هي خطر تذبذب في الو�ضع المالي لل�شركة نتيجة
للتغيرات في �أ�سعار الفائدة في ال�سوق  .وت�ؤدي اال�ستثمارات في �أدوات الدين
والودائع تحت الطلب والقرو�ض �إلى ن�شوء مثل هذه المخاطر .وتقوم وحدة
الخزينة بمراقبة هذه المخاطر بعناية بهدف تجنب هذه المخاطر .و�أجبرت
الظروف ال�سلبية في �أ�سواق الأ�سهم ال�شركة على زيادة النقد وما في حكمه
و�سندات اال�ستثمارات عالية الجودة لديها ب�صورة �أكبر.
وتم المحافظة على هام�ش معقول بين الفائدة على ودائع ال�شركة والفائدة
على ودائع العمالء .ويتم الحفاظ على الموجودات ومطلوبات الخزينة
في محافظ ذات تواريخ ا�ستحقاق متقاربة وفي �أ�سواق مال عالية ال�سيولة
وق�صيرة الأجل لتجنب �أي حالة من حاالت عدم التوافق في اال�ستحقاقات.
ويتم االحتفاظ ب�أدوات الدينْ متو�سطة الأجل ب�شكل كبير حتى تاريخ
اال�ستحقاق .وال تمار�س �سيكو عمليات الم�ضاربة بالم�شتقات.
مخاطر �أ�سعار ال�صرف
يتم التعامل بجزء كبير من �أعمال ال�شركة بالدينار البحريني وعمالت دول
مجل�س التعاون الخليجي والدوالر الأمريكي ،لذلك ف�إن التعر�ض لمخاطر
�سعر ال�صرف محدودة جداً.

خماطر ال�سيولة والتمويل

المالية بال�سرعة المطلوبة ب�سعر قريب من ال�سعر العادل لها لتتما�شى مع
ا�ستحقاقات المطلوبات �أو الموجودات .ويمكن �أن تن�ش�أ من نفاد النقد وما
في حكمه وانعدام ال�سيولة في اال�ستثمارات وعدم توافق نمط اال�ستحقاق
للموجودات والمطلوبات المالية و تعد عملية قيا�س و�إدارة احتياجات ال�سيولة
�أمرا ًحيوي ًا للقيام بعمليات ال�شركة بفاعلية .وب�سبب حالة عدم الو�ضوح الذي
ي�شهده الو �ضع االقت�صادي في المدى القريب ،فيتم االحتفاظ بم�ستوى عالٍ
من �إجمالي الأ�صول بالنقد و ما هو في حكمه .وتدير الخزينة هذه المخاطر
عن طريق مراقبة التدفقات المالية و الإحتياجات التمويلية ،بما فيها الودائع
تحت الطلب والودائع الآجلة ق�صيرة الأجل .ويتم مراقبة و�ضع ال�سيولة
ب�شكل يومي من قبل دائرة �إدارة المخاطر وب�شكل �أ�سبوعي من قبل لجنة
الموجودات والمطلوبات واال�ستثمارات.

خماطر االئتمان

تن�ش�أ مخاطر االئتمان عن �إخفاق العميل �أو الطرف المقابل في الوفاء
بالتزاماته التعاقدية ما ي�ؤدي �إلى �إيقاع خ�سارة مالية لل�شركة .وتتكون مخاطر
االئتمان للطرف المقابل من نوعين من المخاطر هما مخاطر ما قبل ال�سداد
ومخاطر ال�سداد .وت�ؤدي اال�ستثمارات في �أدوات الدين وال�صناديق المدارة
والودائع الآجلة لدى البنوك المقابلة �إلى ن�شوء مخاطر االئتمان .وتن�ش�أ مخاطر
االئتمان للطرف المقابل من تداول العمالء والو�سطاء .وت�ؤدي ال�صفقات في
دائرة �إدارة الأ�صول ودائرة اال�ستثمارات والخزينة التي تتم من خالل و�سطاء
�آخرين �إلى ن�شوء مخاطر االئتمان للطرف المقابل .ويتم مراقبة ائتمان الجهة
الم�صدرة ب�شكل م�ستقل من خالل التقييم االئتماني للطرف الم�صدر.
وتخفف ال�شركة من مخاطر االئتمان عن طريق اتباع منهج ال�سوق الم�ستهدفة
الذي يركز على فئة معينة من الم�ستثمرين من الم�ؤ�س�سات والأفراد ذوي
المالءة العالية .وقد تم و�ضع �سقف ائتماني جديد للت�سهيالت المالية
المحددة على �ضوء توافر م�ستويات �سيولة عالية في الأ�سواق الم�شتركة بين
البنوك .واقت�صرت اال�ستثمارات في �أدوات الدين على البنوك والم�ؤ�س�سات
ال�سيادية �أو ذات اال�ستثمارات عالية الجودة .ويتم مراقبة هذه المخاطر
والتحكم بها عن طريق حدود التقيد للتعر�ضات المعتمدة وفق ًا لل�سيا�سات
والإجراءات المحددة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات واال�ستثمارات �أو
اللجنة التنفيذية �أو مجل�س الإدارة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تلتزم �سيكو ب�صرامة
بحدود التعر�ضات الكبيرة المعتمدة من قبل م�صرف البحرين المركزي.
�أدوات الدخل الثابت

تن�ص ال�سيا�سة على �أن تكون اال�ستثمارات في الدين مقت�صرة على �أدوات
الدرجة اال�ستثمارية التي توفر حماية لر�أ�س المال وتعود على ال�شركة بعوائد
مغرية ،وهي معتمدة �أي�ض ًا من خالل مذكرات اال�ستثمار ح�سب ما هو معمول
به لأي ا�ستثمار.
ودائع الخزينة الآجلة

تن�ش�أ مخاطر ال�سيولة من مخاطر عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بالتزاماتها ت�ستخدم طلبات الت�سهيالت المالية المحددة التي تدعمها التقارير المالية
المالية عند ا�ستحقاقها وهذا قد ينتج عن عدم قدرتها على ت�سييل الأ�صول والتقارير التحليلية الأخرى المقدمة من دائرة البحوث في الم�صادقة على
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محددات ودائع الخزينة الآجلة وودائع �أ�سواق المال الآجلة لدى الم�صارف.
حيث يو�صي مدير الخزينة بمثل هذه الطلبات التي توافق عليها الإدارة العليا.
وتكون الموافقة النهائية على �أي تعر�ضات جديدة وفق ًا لل�ضوابط المعتمدة
لال�ستثمارات .ويتم مراقبة �أو�ضاع القيود لل�شركة من قبل الإدارة العليا
ب�شكل يومي.
مخاطر ال�سداد

مخاطر ال�سداد هي المخاطر النا�شئة عن عدم حدوث ال�سداد من خالل
نظام التحويل كما هو متوقع .وعموماً ،يحدث هذا الأمر ب�سبب �إخفاق �أحد
الأطراف في الوفاء ب�إلتزاماته �إلى واحد �أو �أكثر من الأطراف المقابلة.
وعليه ،تنق�سم مخاطر ال�سداد �إلى مخاطر االئتمان ومخاطر ال�سيولة.
ومخاطر االئتمان هي المخاطر الناجمة من عدم قيام الطرف المقابل
مطلق ًا بدفع المال �أو ت�سليم الأوراق المالية في تاريخ ال�سداد� .أما مخاطر
ال�سيولة فهي التي تنجم عن عدم قدرة الطرف المقابل بالوفاء بالتزامه في
التاريخ الم�ستحق ،ولكنه �أتم ذلك في تاريخ غير محدد بعد ذلك.
وهناك قيود ل�ضبط ومراقبة الذمم المدينة لعمالء الو�ساطة .وت�ساعد
مراجعات الت�سويات الدورية التي تتم في وقتها في التخفيف من هذه المخاطر.
و�سطاء الطرف المقابل

والأفراد ذوي القيمة العالية كعمالء لها .وهناك اتفاقيات معقودة تحدد
البنود وال�شروط القانونية المختلفة لفتح ح�سابات و�ساطة جديدة .وتخ�ضع
الطلبات الجديدة كافة لعملية تقييم االئتمان ومكافحة غ�سل الأموال للتخفيف
من المخاطر .ويعمل التمويل الم�سبق للح�ساب على التخفيف من المخاطر.
وهناك قيود عامة وفقا لفئة العمالء من �أجل قبول طلبات ال�شراء غير الممولة
م�سبقاً .وهناك تقرير ا�ستثنائي يومي لمراقبة العمالء الذين لم يقوموا ب�سداد
ح�ساباتهم في التواريخ المحددة .وتعمل الأ�سهم في محفظة العميل ك�ضمانة
�إ�ضافية .ويحق ل�سيكو العمل على ت�صفية و�ضع العميل �إذا كان هناك ت�أخير ًا
متوا�ص ًال في �سداد الم�ستحقات .وي�ضمن البند الوارد في اتفاقية فتح ح�ساب
العميل تطبيق هذا الأمر.
التداول بالهام�ش

يتم تقديم خدمة الإقرا�ض بالهام�ش وفق ًا للتنظيمات الخا�صة ال�صادرة عن
م�صرف البحرين المركزي .ويتم عمل تقييم ائتماني �شامل من قبل الإدارة
العليا له�ؤالء العمالء قبل الموافقة على منحهم الت�سهيالت .غير �إن التعر�ض
للمخاطر مالي ًا لهذا النوع من الأعمال محدود جداً.
م�ؤ�س�سات تقييم االئتمان الخارجية

ت�ستخدم �سيكو الت�صنيفات االئتمانية ال�صادرة عن �ستاندرد �أند بوور وموديز
وفيت�ش ،وذلك للح�صول على �أوزان المخاطر بموجب �إطار المالءة المالية
الذي و�ضعه م�صرف البحرين المركزي وفق ًا التفاقية بازل  ،2وهي موجهة
ب�شكل رئي�سي للم�صارف ،وحيثما �أمكن ،للمخاطر الأخرى مثل �أدوات الدين.
وعند تباين الت�صنيفات بين وكاالت الت�صنيف المختلفة ،يتم �إتباع الت�صنيف
الأكثر تحفظاً.

ي�ؤدي التعامل مع و�سطاء الطرف المقابل في الأ�سواق المالية خارج البحرين
�إلى ن�شوء مخاطر �سداد عالوة على مخاطر الحفظ الأمين .وتن�ش�أ مخاطر
الحفظ الأمين ب�سبب قدرة الو�سطاء على التحكم في الأوراق المالية
الم�شتراة من قبل �سيكو وعمالئها ،والتي يتم االحتفاظ بها في عهدة ه�ؤالء
الو�سطاء .وال بد من الموافقة على و�سطاء الطرف المقابل كافة من قبل
الإدارة العليا بنا ًء على معايير متعددة ت�شتمل على �سمعته ب�صفته و�سيط تركيز مخاطر االئتمان
م�سجل في البور�صة المعنية والقدرة على تقديم خدمات ت�شغيلية متطورة .تلتزم المجموعة ب�شكل ح�صري بمعايير مخاطر الطرف المقابل الفردي
عمالء الو�ساطة
التي ين�ص عليها م�صرف البحرين المركزي .وكما في  31دي�سمبر ،2008
ي�ؤدي التعامل مع عمالء الو�ساطة �إلى ن�شوء مخاطر ال�سداد .ويتم تخفيف ف�إن مخاطر البنك التالية تتجاوز ن�سبة  %15المحددة للطرف المقابل كما
هذه المخاطر من خالل �آلية منظمة لبذل الحيطة المطلوبة بالن�سبة للموافقة هي واردة في تعليمات م�صرف البحرين المركزي.
على العمالء الجدد .وت�ستهدف �سيكو ب�شكل رئي�سي الم�ؤ�س�سات ال�ضخمة

الطرف المقابل
الطرف المقابل �أ
الطرف المقابل ب
الطرف المقابل ج
الطرف المقابل د
الطرف المقابل هـ
الطرف المقابل و

البلد
البحرين
البحرين
البحرين
الواليات المتحدة الأمريكية
البحرين
ال�سعودية

المبلغ (ب�آالف الدنانير
البحرينية)
19.494
12.373
10.724
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8.703

ن�سبة ( )%التعر�ض �إلى قاعدة ر�أ�س
المال الم�ؤهلة
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�إدارة املخاطر

هذه المخاطر كافة هي عبارة عن ودائع �آجلة بين البنوك وتاريخ ا�ستحقاق �أقل من وتطبق ال�شركة منهج ًا للتقيد يعتمد على الإقتداء بمجل�س الإدارة والإدارة والعليا.
 180يوم ًا ولذلك ت�صنف مخاطر معفاة وفق ًا لمعايير التعر�ضات الكبيرة المعتمدة وتم �إن�شاء وحدة التقيد وال�ش�ؤون القانونية خالل عام  ،2008وف�صلها عن المهام
الأخرى ل�ضمان ا�ستقالليتها وتجنب �أي تعار�ض في الم�صالح.
من قبل م�صرف البحرين المركزي .
ويتم الإف�صاح عن التوزيع الجغرافي والقطاعي ال�ستثمارات البنك في البيانات المالية
تحت المالحظة ( 3ب) .وتت�ألف مخاطر البنك الأخرى من النقد و�أر�صدة البنك تن�ش�أ مخاطر اال�ستئمان عن دائرة �إدارة الأ�صول التابعة ل�سيكو وخدمات الحفظ
والذمم المدينة على العمالء .وتتركز هذه المخاطر ب�شكل رئي�سي في دول الخليج.
الأمين و�إدارة خدمات ال�صناديق التي تقدمها الوحدة التابعة وهي �شركة �سيكو
م�ؤ�س�سات الحفظ الأمين الخارجية والإداريين
لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية:
تكون م�ؤ�س�سات الحفظ الأمين الخارجية واالداريون الخا�صون ببرامج اال�ستثمار • �إدارة الأ�صول
الجماعي التي ت�سوقها �سيكو وتديرها دائرة �إدارة اال�صول م�ستقلين عن المجموعة ،تخ�ضع الأ�صول الموجهة لمجموعة من ال�ضوابط لدعم نوعية عملية اال�ستثمار
ح�سب اللوائح التنظيمية لم�صرف البحرين المركزي .ويتم اختيار مزودي وت�شرف عليه لجنة �إدارة الأ�صول .وهناك �ضوابط ت�شغيلية �صارمة ترافق البحوث
الخدمات الخارجيين بناء على تقييم دقيق الجراءاتهم من حيث الرقابة الداخلية المخ�ص�صة والإر�شادات الأخرى التي تدعم هذا الن�شاط .كما �إن هناك العديد
ا�ضافة الى �سمعتهم في ال�سوق وقدراتهم على تقديم الخدمات .وهناك عقود من المحددات ال�صارمة التي تحمي �أ�صول العمالء بالإ�ضافة �إلى قيود على تبادل
مف�صلة توفر و�ضوحا في البنود وال�شروط والتزامات الطرفين.
المعلومات لتجنب تعار�ض الم�صالح .وتراقب وحدة التقيد ب�شكل منتظم �أن�شطة هذه
الدائرة وترفع تقارير بنتائجها ومالحظاتها �إلى لجنة �إدارة الأ�صول.
المخاطر الت�شغيلية هي مخاطر الخ�سارة الناجمة عن خلل في العمليات �أو • الحفظ الأمين و�إدارة خدمات ال�صناديق
الأنظمة �أو الأخطاء الب�شرية �أو نتيجة الأحداث الخارجية .وعلى عك�س مخاطر تتولى �شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية �أن�شطة الحفظ الأمين و�إدارة
االئتمان �أو مخاطر ال�سوق ،والتي تكون منتظمة بطبيعتها ،تعد المخاطر الت�شغيلية خدمات ال�صناديق ،وهي تعمل ك�شركة تابعة م�ستقلة .وقد و�ضعت �شركة �سيكو
مخاطر داخلية خا�صة بال�شركة ومتعلقة بالعمل اليومي لل�شركة .ويمكن �أن تعزى لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية عدد ًا من ال�ضوابط الت�شغيلية التي ت�شتمل على
هذه المخاطر �إلى مجموعة كبيرة من الأ�سباب مثل عدم �إنهاء عملية مالية �أو مراقبة الت�سويات والإبالغ عنها.
ب�سبب خط�أ في ممار�سة العمل �أو في �أداء الوظيفة �أو �إخفاق �أحد الأنظمة �أو تلف
تمويل الم�ؤ�س�سات
الموجودات وكذلك خطر التعر�ض لعمليات الغ�ش والتزوير داخلي ًا �أو خارجياً.
وتعد �إجراءات الرقابة الداخلية ال�سليمة التي ت�شمل �إطار �سيا�سات و�إجراءات يخ�ضع هذا الن�شاط �إلى مخاطر ال�سمعة والمخاطر القانونية .ويتم الحد من هذه
الت�شغيل ومبادرات االلتزام والموظفين الأكفاء هي المفتاح لإدارة المخاطر المخاطر بالح�صول على الموافقات القانونية والتنظيمية ال�ضرورية .وتتم مراقبة
الت�شغيلية بنجاح .وتتبنى �سيكو فل�سفة رقابة متحفظة وتتبع عدد من الآليات الأمور اال�ست�شارية و االكتتاب والتحكم بها من قبل لجنة االموجودات والمطلوبات
لإدارة المخاطر .وت�شمل هذه الآليات هيك ًال تنظيمي ًا محدد ًا و�إر�شادات و�إجراءات واال�ستثمارات.
و�سيا�سات معتمدة وف�صل في المهام و�صالحيات للم�صادقة ومطابقات دورية
والعديد من ال�ضوابط والقيود .وتوفر وظائف التدقيق الداخلي وااللتزام الدعم يوفر التدقيق الداخلي خط دعم �إ�ضافي لإدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية.
الالزم لهذه الأن�شطة.
ودور التدقيق الداخلي هو توفير �ضمان م�ستقل ومحايد ب�أن عملية تحديد وتقييم
و�إدارة المخاطر الهامة التي تواجهها ال�شركة مطبقة ب�صورة مالئمة وفاعلة.
مخاطر التقيد هي مخاطر الأرباح �أو ر�أ�س المال الحالية والم�ستقبلية الناجمة ويتلخ�ص الدور المحدد للتدقيق الداخلي في:
عن مخالفة القوانين �أو الأنظمة �أو القواعد والممار�سات المحددة �أو االتفاقيات
•رفع التقارير حول �سير عمليات الرقابة وتقدم الإدارة في معالجة الم�سائل
التعاقدية �أو المعايير الأخالقية �أو عدم االلتزام بها .وتعد العقوبات التنظيمية
المعنية ب�شكل ف�صلي �إلى مجل�س الإدارة من خالل لجنة التدقيق.
الناجمة عن عدم االلتزام بالتوجيهات التنظيمية في ظل الهيكل التنظيمي الحالي
•رفع التقارير بنتائج عمليات التدقيق المختلفة في الفترة الواقعة بين
ومن منطلق دورنا في ال�سوق و ترخي�صنا كم�صدر رئي�سي لهذه المخاطر .وقد ت�ؤدي
اجتماعات لجنة التدقيق.
مخاطر التقيد �إلى تدهور في ال�سمعة ومحدودية في فر�ص العمل وتراجع في التو�سع
•رفع تقارير بالق�ضايا النا�شئة عن كل عملية تدقيق والنتائج المتعلقة بها �إلى
المحتمل ،بل وحتى �إلى توقف العمل .وعليه ،يتعين على وحدة التقيد �ضمان اتباع
الإدارة المعنية والح�صول على تعهد منها باتخاذ الإجراءات الت�صحيحية
الت�شريعات والقواعد والمعايير الأ�سا�سية ال�صادرة عن م�صرف البحرين المركزي
الالزمة.
و�سوق البحرين للأوراق المالية والمعاهدات ال�سوقية وقواعد ال�سلوك الداخلية
المطبقة على المدراء والإدارة والموظفين.
•المراجعة الم�ستمرة لفاعلية متطلبات المخاطر الخا�صة بالمجموعة
واالعتماد على عملية �إدارة المخاطر المنا�سبة لرفع كفاءة التدقيق.

خماطر اال�ستئمان

املخاطر الت�شغيلية

التدقيق الداخلي

خماطر التقيد

�شركة الأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب( .مقفلة) 30

احلوكمة الإدارية

تلتزم �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار بالتم�سك ب�أعلى معايير الحوكمة الإدارية .وتت�ألف من االلتزام
باال�شتراطات التنظيمية وحماية حقوق الم�ساهمين وم�صالحهم وتحقيق المتطلبات التنظيمية.
ور�سمت ال�شركة �سيا�سات اعتمدها مجل�س الإدارة في مجال حوكمة ال�شركات و�إدارة المخاطر وااللتزام
وال�ضوابط الداخلية وفق ًا لآخر القواعد والإر�شادات ال�صادرة عن م�صرف البحرين المركزي.
وخالل العام  ،2008وح�سبما كان منا�سباً ،تم مراجعة ال�سيا�سات من قبل
الإدارة و�صادق عليها مجل�س الإدارة .وتت�ضمن مبادرات الحوكمة الإدارية
ت�شكيل لجنتين �إداريتين جديدتين هما لجنة الموجودات والمطلوبات
واال�ستثمارات ( )ALICOولجنة المراقبة الداخلية.

امل�س�ؤوليات

مجل�س الإدارة م�س�ؤول تجاه الم�ساهمين عن تحقيق الأداء المالي المتوا�صل
والمحافظة على قيمة حقوق الم�ساهمين على المدى البعيد .ورئي�س المجل�س
م�س�ؤول عن قيادة المجل�س و�ضمان كفاءة ومراقبة �أداء الإدارة التنفيذية
والمحافظة على توا�صل الحوار مع م�ساهمي ال�شركة.

قام مجل�س الإدارة بتعيين لجنتين من المجل�س وفو�ضهما ب�صالحيات عديدة
لتنفيذ م�س�ؤوليتهما :اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق .يقوم ق�سم التدقيق
الداخلي برفع تقاريره مبا�شرة �إلى مجل�س الإدارة من خالل لجنة التدقيق
الداخلي وخول مجل�س الإدارة �صالحيات �إدارة ال�شركة �إلى الرئي�س التنفيذي
الذي يدعمه فريق �إدارة عليا م�ؤهل وخم�س لجان من الإدارة :لجنة الإدارة
العليا ،ولجنة �إدارة الأ�صول ،ولجنة الموجودات والمطلوبات واال�ستثمارات،
ولجنة الرقابة الداخلية ،ولجنة تطوير تقنية المعلومات.
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�أع�ضاء وت�شكيلة جمل�س الإدارة
لمحة موجزة عن �أع�ضاء مجل�س الإدارة

ال�شيخ محمد بن عي�سى �آل خليفة
عبدالكريم بوجيري
رئي�س مجل�س الإدارة
ع�ضو مجل�س �إدارة  -رئي�س اللجنة التنفيذية
ي�شغل من�صب رئي�س مجل�س الإدارة منذ العام  1999وع�ضو مجل�س الإدارة ع�ضو مجل�س �إدارة منذ العام 2004
منذ العام 1995
الرئي�س التنفيذي :بنك البحرين والكويت
الرئي�س التنفيذي :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي
رئي�س مجل�س الإدارة :كريدي مك�س
النائب الأول لرئي�س مجل�س الإدارة :بتلكو
رئي�س مجل�س الإدارة :بنك كابينوفا الإ�سالمي اال�ستثماري
نائب الرئي�س :ال�شركة الوطنية لل�سيارات� ،شركة البحرين العالمية للجولف ،نائب رئي�س مجل�س الإدارة� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية
بنك البحرين والكويت
ع�ضو مجل�س الإدارة :الجمعية الم�صرفية بالبحرين
ع�ضو مجل�س الإدارة� :شركة البحرين للت�سهيالت التجارية
�سو�سن �أبو الح�سن
ح�سين الح�سيني
ع�ضو مجل�س �إدارة  -ع�ضو في لجنة التدقيق
نائب رئي�س مجل�س الإدارة  -نائب رئي�س اللجنة التنفيذية
ع�ضو مجل�س �إدارة منذ العام 2008
ع�ضو مجل�س �إدارة منذ العام 1997
نائب الرئي�س التنفيذي للمجموعة ،الخدمات الم�صرفية الخا�صة و�إدارة
الثروات :البنك الأهلي المتحد
م�ساعد المدير العام التنفيذي :بنك البحرين الوطني
ع�ضو مجل�س الإدارة :البنك الأهلي المتحد (المملكة المتحدة)
مجموعة الخزينة واال�ستثمار
ع�ضو مجل�س الإدارة� :شركة �أيه يو بي نومينيز ليمتد
ع�ضو مجل�س الإدارة� :شركة �أيه يو بي (كا�سا  ،)2الواليات المتحدة
�أنور عبداهلل غلوم
ع�ضو مجل�س الإدارة :هيئة �صندوق العمل االجتماعي
ع�ضو مجل�س �إدارة  -رئي�س لجنة التدقيق
ع�ضو مجل�س �إدارة منذ العام 2002
خالد الرميحي
مدير �إدارة اال�شتراكات والإيرادات :الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي (التقاعد) ع�ضو مجل�س الإدارة  -ع�ضو اللجنة التنفيذية
ع�ضو مجل�س الإدارة� :شركة البحرين لل�سياحة ،ع�ضو مجل�س الإدارة :ع�ضو مجل�س الإدارة منذ العام 2005
ع�ضو اللجنة الإدارية� :إنف�ستكورب ()Investcorp
الجامعة الملكية للبنات
عبدالعزيز المال
محمود الزوام العماري
ع�ضو مجل�س �إدارة  -ع�ضو اللجنة التنفيذية
ع�ضو مجل�س �إدارة  -ع�ضو لجنة التدقيق
ع�ضو مجل�س �إدارة منذ العام 2003
ع�ضو مجل�س �إدارة منذ العام 2004
نائب الرئي�س الأول ورئي�س �إدارة المحافظ اال�ستثمارية :الم�ؤ�س�سة العربية رئي�س دائرة �أ�سواق ر�أ�س المال لأدوات الدين ,ودائرة الخزينة :م�ؤ�س�سة
الخليج لال�ستثمار
الم�صرفية.
التغيرات التي طر�أت على مجل�س الإدارة خالل العام
ا�ستقال من مجل�س الإدارة خالل العام كل من ال�سيد �ألبرت كتانة ،ممثل
م�ساهمي الأقلية وال�سيد على الرحيمي ممثل بنك الخليج الدولي ،وان�ضم �إلى
مجل�س الإدارة الع�ضو الجديد ال�سيدة �سو�سن �أبو الح�سن ،ممثلة عن البنك
الأهلي المتحد.
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جلان جمل�س الإدارة
اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق

الهدف
الهدف
ممار�سة �صالحيات مجل�س الإدارة ب�ش�أن الأمور العاجلة والهامة التي قد تتولى درا�سة عملية للتقارير المالية لل�شركة و�أدوات الرقابة الداخلية و�أنظمة
تطر�أ ما بين اجتماعات مجل�س الإدارة.
�إدارة المخاطر وعملية مراقبة االلتزام بالأنظمة مع ال�سيا�سات والإجراءات
والقوانين والأنظمة وال�سلوك المهني والأخالقي لل�شركة.
الأع�ضاء
الأع�ضاء
رئي�س اللجنة التنفيذية
نائب رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضو

عبدالكريم بوجيري
ح�سين الح�سيني
خالد الرحيمي
عبدالعزيز المال

رئي�س لجنة التدقيق
ع�ضو
ع�ضو

�أنور عبداهلل غلوم
محمود الزوام العماري
�سو�سن �أبو الح�سن

التغيرات التي طر�أت على لجان مجل�س الإدارة
في �ضوء التغيرات التي ا�ستجدت على �أع�ضاء مجل�س الإدارة� ،أعيد خالل العام ت�شكيل لجان مجل�س الإدارة .فبعد ا�ستقالة ال�سيد �ألبرت كتانة من مجل�س
الإدارة ،حل ال�سيد عبدالكريم بوجيري محله في اللجنة التنفيذية ،بينما ان�ضمت ال�سيدة �سو�سن �أبو الح�سن �إلى لجنة التدقيق كع�ضو جديد.

الإدارة والهيكل التنظيمي
جمل�س الإدارة

�أمني �سر املجل�س

جلنة املجل�س
التنفيذية

جلنة التدقيق
دائرة التدقيق
الداخلي

الرئي�س التنفيذي
دائرة ال�ش�ؤون املالية

دائرة املوارد الب�شرية
وال�ش�ؤون الإدارية

دائرة العالقات
امل�صرفية

دائرة العمليات

ال�سكرترية التنفيذية

دائرة البحوث

جلنة الإدارة
العليا

الرئي�س التنفيذي
لال�سرتاتيجية /تطوير
الأعمال واملخاطر

الرئي�س التنفيذي
للعمليات

دائرة �إدارة املخاطر

دائرة تكنولوجيا
املعلومات

دائرة الو�ساطة

دائرة �إدارة الأ�صول

دائرة اال�ستثمارات
واخلزينة

دائرة متويل
امل�ؤ�س�سات
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نبذة عن الإدارة
�أنتوني مالي�س
الرئي�س التنفيذي  -التحق ب�سيكو في عام 2000
يتمتع �أنتوني بخبرة م�صرفية دولية تمتد �إلى �أكثر من ثالثين عاماً .وكان
قبل التحاقه ب�سيكو �شريك ًا في �شركة �أ�سهم خا�صة مقرها لندن ين�صب
تركيزها على منطقة ال�شرق الأو�سط .وعمل �سابق ًا لدى �شركة Credit
 ،Suisse Asset Managementو�شركة ،Bankers Trust Company
وبنك الخليج الدولي ،و�سيتي بنك .وهو ع�ضو في مجل�س �إدارة �شركة ABQ
 Zawyaوكان حتى عهد قريب ع�ضو ًا في مجل�س �إدارة الجمعية الم�صرفية
بالبحرين .و�أنتوني حا�صل على درجة البكالوريو�س في �إدارة الأعمال من
الجامعة الأمريكية في بيروت ،والتحق ببرنامج المديرين التنفيذيين في كلية
�ستانفورد للأعمال في الواليات المتحدة الأمريكية.
نجالء ال�شيراوي
الرئي�س التنفيذي للعمليات  -التحقت ب�سيكو في عام 1997

حنان يو�سف �ساتر
المدير المالي  -التحقت ب�سيكو في عام 1997
عملت حنان لما يقارب من ثالثين �سنة في دوائر المحا�سبة في م�ؤ�س�سات
م�صرفية عدة مثل بنك  Manufacturers Hanover Trust Bankوبنك
 Chemical Bankوبنك  .Chase Manhattan Bankتخرجت في جامعة
البحرين ،وهي حا�صلة كذلك على �شهادة دبلوم من جمعية المحا�سبين
القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة ( )ACCAو�شهادة �أخ�صائية
معتمدة في مجال مكافحة غ�سل الأموال من قبل جمعية الأخ�صائيين
المعتمدين في مجال مكافحة غ�سل الأموال ( .)ACAMSوخالل �سنوات
خدمتها ،التحقت حنان ببرامج تدريبية متعددة في مجال الرقابة
الداخلية و�إدارة المخاطر في م�ؤ�س�سات تدريبية متخ�ص�صة كان �آخرها مع
م�ؤ�س�سة� أن�سياد  INSEADفي فرن�سا.
نادية خليل
رئي�س دائرة الموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية  -التحقت ب�سيكو في
عام 1995
عملت نادية نحو �أربعة ع�شر عاما ً مع �سيكو ،وقد قامت خالل عملها
بت�أ�سي�س دائرة الموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية ،بالإ�ضافة �إلى مهام �إدارة
�إجتماعات مجل�س الإدارة .قبل ان�ضمامها �إلى �سيكو  ،قامت بتقديم الدعم
الإداري لوحدة الخدمات الم�صرفية الخا�صة في بنك ت�شي�س مانهاتن .نادية
حا�صلة على دبلوم �إدارة المكاتب من جامعة البحرين.

تتمتع نجالء بخبرة م�صرفية ا�ستثمارية تمتد �إلى �أكثر من اثني ع�شر عاماً.
وكانت قبل توليها من�صب الرئي�س التنفيذي للعمليات في عام  ،2006ت�شغل
وظيفة رئي�س �إدارة الأ�صول ،ثم رئي�س اال�ستثمارات والخزينة في �سيكو.
وعملت �سابق ًا محا�ضرة في كلية الهند�سة في جامعة البحرين ،وعملت
قبلها في عدد من الم�ؤ�س�سات المملوكة من قبل �شركة دار المال الإ�سالمي
االئتمانية التي مقرها جنيف ( )Dar Al-Maal Al-Islami Trustحيث تولت
م�س�ؤولية �إقامة عمليات م�صرفية خا�صة للمجموعة في منطقة الخليج� .شكيل �ساروار
ونجالء حا�صلة على درجتي البكالوريو�س والماج�ستير في الهند�سة المدنية .رئي�س دائرة �إدارة الأ�صول  -التحق ب�سيكو في عام 2004
كما التحقت ببرنامج الإدارة التابع لأن�سياد  INSEADفي فرن�سا.
يتمتع �شكيل بخبرة تمتد �إلى �أكثر من �أربعة ع�شر عام ًا في مجال �صناعة
اال�ستثمار في المملكة المتحدة والباك�ستان وال�شرق الأو�سط .وقبل التحاقه
�سمير �سامي
ب�سيكو ،عمل �شكيل في ق�سم �إدارة الأ�صول في بنك الريا�ض ،وكان �أحد
الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سات  -التحق ب�سيكو في عام 2008
�أع�ضاء الفريق الذي قام ب�إدارة �أكثر من ثالث مليارات دوالر �أمريكي في
يتمتع �سمير بخبرة دولية تمتد �إلى �أكثر من ت�سع وع�شرين عام ًا في المجال الأ�سهم ال�سعودية .وعمل �سابق ًا في  ABN Amro Asia Securitiesفي كل
الم�صرفي والتخطيط اال�ستراتيجي و�إدارة المخاطر ،في كل من المملكة من المملكة المتحدة والباك�ستان .ويحمل درجة الماج�ستير في العلوم المالية
المتحدة وال�شرق الأو�سط .وبد�أ عمله الم�صرفي في البحرين حيث تولى والم�صرفية من معهد �إدارة الأعمال في كرات�شي في الباك�ستان.
من�صب م�س�ؤول �إداري في بنك الخليج الدولي عام  1980ثم انتقل �إلى �سيتي
بنك حيث �أم�ضى �سبع ع�شرة �سنة في �إدارة محفظة و تمويل الم�ؤ�س�سات ب�سام خوري
لدى البنك و�إدارة المخاطر في المملكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية رئي�س دائرة الو�ساطة  -التحق ب�سيكو في عام 2008
المتحدة .والتحق بعدها ب�شركة  Credit Suisse Private Bankingثم يتمتع ب�سام بخبرة دولية تمتد �إلى �أكثر من  20عام ًا في عدة مجاالت من
بمجموعة �شركات غبا�ش للتجارة واال�ستثمار المحدودة  Ghobash Tradingالأ�سواق المالية واال�ستثمارية .وكان يعمل قبل التحاقه ب�سيكو رئي�س ًا تنفيذي ًا
 & Investmentكنائب رئي�س المجموعة .و�سمير حا�صل على �شهادة في ل�شركة الم�ؤ�س�سة العربية الم�صرفية للأوراق المالية ،وعمل �سابق ًا في البنك
الكيمياء الحيوية وعلم الحيوان من جامعة لندن بالمملكة المتحدة ،وهو ال�سعودي الفرن�سي في المملكة العربية ال�سعودية ،وبنك BMB Investment
ع�ضو في مجال�س �إدارة العديد من الم�ؤ�س�سات الخيرية.
وبنك  Lehman Brothersفي البحرين ،ومكتب عائلي خا�ص في باري�س،
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و�شركة  M. Sternburg & Companyفي الواليات المتحدة الأمريكية� .أو انترنا�شونال المخت�صة في اال�ست�شارات التقنية والمعلوماتية  ،وم�ست�شار ًا
ب�سام حا�صل على درجة بكالوريو�س في �إدارة الأعمال واالقت�صاد من جامعة ل�شركة مايكرو�سوفت فيما يخ�ص  ERP systemsو  CRMومدير ًا للم�شاريع.
كما عمل م�ست�شار �أعمال ومدرب لتكنولوجيا المعلومات وال�شبكات لدى New
 ،Kings Collegeنيويورك ،الواليات المتحدة الأمريكية.
� .Horizonsإ�سماعيل حا�صل على درجة البكالوريو�س في علوم الكمبيوتر
فا�ضل مخلوق
من الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت ،وهو حا�صل على �شهادات
2004
عام
في
ب�سيكو
التحق
والخزينة
اال�ستثمارات
رئي�س دائرة
عدة في مجال �إدارة وتحليل تقنية المعلومات وهو خبير معتمد من �شركة
قبل تعيينه رئي�س ًا لدائرة اال�ستثمارات والخزينة في عام  ،2008كان يعمل مايكرو�سوفت.
فا�ضل رئي�س ًا لدائرة الو�ساطة في �سيكو لمدة خم�س �سنوات ،حيث قام ديفيد هال�ستد  
خالل هذه الفترة ب�إدارة عدد من المعامالت المميزة في �سوق البحرين رئي�س دائرة العمليات  -التحق ب�سيكو في عام 2007
للأوراق المالية .وعمل قبل هذا في العديد من الم�ؤ�س�سات بما فيها بنك
( Investcorp and Chemical Bankالمعروف الآن با�سم  JPM Morganعمل ديفيد في مجال الأعمال والبنوك في كل من المملكة المتحدة ،وال�شرق
 .)Chaseوفا�ضل حا�صل على درجة الماج�ستير في �إدارة الأعمال من جامعة الأو�سط ،وهونغ كونغ ،والهند ،وهنغاريا ،و�سلوفينيا ،وبلغاريا ،و�صربيا،
والبو�سنة والهر�سك .وقبل ان�ضمامه ل�سيكو ،عمل في مجموعة Raiffeisen
غالمورغان ،المملكة المتحدة.
 ،Zentralbank Groupو  ،Deleoitte and Touche Tohmatsuوبنك
رامي �إيكو
�ستاندرد ت�شارترد .وهو �أي�ض ًا زميل في معهد الم�صرفيين المعتمدين في
2006
عام
في
ب�سيكو
التحق
ؤ�س�سات
�
الم
تمويل
دائرة
رئي�س
المملكة المتحدة.
يتمتع رامي بخبرة تمتد �إلى �أكثر من اثني ع�شر عام ًا في اال�ست�شارات الإدارية ندين عوي�س
والأعمال الم�صرفية اال�ستثمارية .و�أدار رامي عدة عرو�ض رئي�سية لأ�سواق رئي�س دائرة العالقات الم�صرفية  -التحقت ب�سيكو في عام 2008
الديون و�أ�سواق ر�أ�س المال الم�ساهم وقدم الم�شورة في عمليات اندماج
وا�ستمالك ومعامالت حقوق الملكية الخا�صة وبرامج الخ�صخ�صة .وعمل قبل ان�ضمامها ل�سيكو ،كانت ندين م�س�ؤولة عن الت�سويق والعالقات العامة
رامي قبل التحاقه ب�سيكو مع فريق لتقديم الخدمات المالية العالمية في في مايكرو�سوفت البحرين .وقامت قبل ذلك ب�إدارة �سبعة ح�سابات �إقليمية
ديلوات لال�ست�شارات ( ،)Deloitte Consultingو�أدار محفظة قرو�ض ل�شركة  ،Lowe Contextureوهي �شركة �إقليمية تعمل في مجال ا�ست�شارات
�شركات متعددة ال�صناعات في بنك عودة .ويحمل رامي درجة الماج�ستير الأعمال والت�سويق في البحرين .كما �سبق لها العمل في بروكتور �آند غامبل
في العلوم المالية من كلية الإدارة الأوروبية ( European School ofالأردن ( ،)Proctor & Gamble Jordanو�إدارة المواد الإعالنية والترويجية
في محطة فن �إف �إم الإذاعية في الأردن .وتحمل ندين درجة الماج�ستير في
.)Management
الدرا�سات الدبلوما�سية من المعهد الدبلوما�سي الأردني ،بالإ�ضافة �إلى درجة
تي .راجاغوباالن
البكالوريو�س في الحقوق من الجامعة الأردنية.
رئي�س دائرة �إدارة المخاطر  -التحق ب�سيكو في عام 2000
جيت�ش قوبي   
يتمتع راجاغوباالن بخبرة دولية تمتد �إلى �أكثر من ت�سعة ع�شر عاماً .وقبل رئي�س دائرة البحوث  -التحق ب�سيكو في عام 2006
تعيينه في من�صبه الحالي في عام  ،2005كان يعمل بوظيفة مدقق داخلي
في �سيكو .وعمل �سابق ًا في �إيرن�ست �آند يونغ البحرين .وقبل ذلك ،عمل في يتمتع جيت�ش بخبرة تمتد �إلى �أكثر من ع�شرة �أعوام ،منها �ست �سنوات في
منا�صب عدة منها م�س�ؤول التدقيق ،وم�س�ؤول الح�سابات في �شركة  FMCGقطاع الطاقة في الهند .وعمل قبل التحاقه ب�سيكو في �إيريفنا لخدمات
الكبرى في الهند .وهو محا�سب قانوني ومحا�سب تكاليف معتمد (الهند) ،البحوث ( -)Irevna Research Servicesوهي �شركة تابعة ل�شركة -S&P
في مجال متابعة حقوق الملكية الهندية والدولية .وعمل لفترة وجيزة
وهو متخ�ص�ص معتمد في مجال مكافحة غ�سل الأموال.
ل�صالح ال�شركة الدولية للتمويل (مانيال) في قطاع الطاقة .وهو حا�صل
�إ�سماعيل ال�صباغ
على �شهادة “محلل مالي معتمد( ،”)CFAكما يحمل �شهادة الماج�ستير في
2007
عام
في
ب�سيكو
التحق
المعلومات
تكنولوجيا
رئي�س دائرة
�إدارة الأعمال من المعهد الآ�سيوي للإدارة ،مانيال ،الفلبين .والتحق �أي�ض ًا
يتمتع �إ�سماعيل بخبرة تمتد �إلى �أكثر من اثنتي ع�شر عام ًا في ا�ست�شارات بكلية  Tuckللأعمال ،دارتماوث ،في الواليات المتحدة الأمريكية كجزء من
تقنية وتكنولوجيا المعلومات وهند�سة ال�شبكات .وقبل ان�ضمامه ل�سيكو ،البرنامج الدولي لتبادل الطالب.
عمل �إ�سماعيل مدير ًا ال�ست�شارات تكنولوجية المعلومات لدى �شركة بي دي
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احلوكمة الإدارية

�أنانثا نارايانان   
رئي�س دائرة التدقيق الداخلي  -التحق ب�سيكو في عام 2008

لجنة �إدارة الأ�صول
الهدف
مراجعة و�إقرار �إ�ستراتيجية تخ�صي�ص الأ�صول واال�ستثمار الخا�صة ب�صناديق
ال�شركة ومحافظها اال�ستثمارية ،و�ضمان تقيد ال�صناديق والمحافظ
اال�ستثمارية بالتعليمات الداخلية والخارجية (�سواء التنظيمية �أو التي يطلبها
العمالء) ،ومراجعة و�إقرار الأفكار المتعلقة بالمنتجات الجديدة ،والتو�صية
ب�إجراء تعديالت على ال�سيا�سات للموافقة عليها من قبل مجل�س �إدارة �شركات
ال�صناديق اال�ستثمارية التابعة لل�شركة من بين جهات �أخرى.

يتمتع �أنانثا بخبرة تمتد �إلى �أكثر من ثمانية ع�شر عام ًا في مجال التدقيق
و�إدارة المخاطر في ال�صناعة الم�صرفية .وعمل قبل التحاقه ب�سيكو
في بنك  ،Calyon Corporate & Investment Bankوبنك البحرين
والكويت ،وبنك عمان التجاري/بنك م�سقط ،وبراي�س ووتر هاو�س كوبرز
( .)PriceWaterhouseCoopersوهو محا�سب قانوني ومحا�سب معتمد
للتكاليف (الهند) ومدقق معتمد لأنظمة المعلومات (الواليات المتحدة
الأمريكية) ،ومدير للمخاطر المالية (الواليات المتحدة الأمريكية) ،وزميل الأع�ضاء
			
في معهد الدرا�سات المالية (المملكة المتحدة) .وهو حا�صل على درجة الرئي�س التنفيذي
البكالوريو�س مع مرتبة ال�شرف من جامعة مان�ش�ستر ،المملكة المتحدة.
		
الرئي�س التنفيذي للعمليات
�أمل النا�صر
المدير العام � -شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية
التحقت ب�سيكو في عام 1997
تتمتع �أمل بخبرة م�صرفية تمتد �إلى �أكثر من ع�شرين عام ًا وقبل تعيينها في
�سيكو عام  2006كمدير عام ل�شركة �سيكو لخدمات ال�صناديق اال�ستثمارية،
وهي �شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل �سيكو وتقدم خدمات حفظ و�إدارة
ال�صناديق اال�ستثمارية� ،شغلت �أمل من�صب رئي�س العمليات في �سيكو لمدة
ع�شر �سنوات .و�أم�ضت قبل ذلك ع�شر �سنوات في بنك ALUBAF Arab
 International Bankفي البحرين حيث عملت خالل تلك الفترة في
ق�سم العمليات لالئتمان واال�ستثمار الم�صرفي .و�أمل حا�صلة على درجة
البكالوريو�س في االقت�صاد من جامعة بونا ،الهند.
لجنة الإدارة العليا

الهدف
تتولى مراجعة الأداء العام لكل دائرة مقابل الأهداف ودرا�سة واتخاذ
القرار ب�ش�أن تنفيذ المبادرات والمنتجات الجديدة والم�ساهمة في تطوير
الإ�ستراتيجية الم�ستمرة لل�شركة.
الأع�ضاء

�شركة الأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب( .مقفلة) 36

لجنة الموجودات والمطلوبات واال�ستثمارات
الهدف
العمل كجهة رئي�سية في و�ضع ال�سيا�سات لتكون م�س�ؤولة عن الإ�شراف على
موارد ال�شركة الر�أ�سمالية والمالية و�إدارة الميزانية العمومية و�أن�شطة
اال�ستثمار الخا�صة بال�شركة كافة ،مع الأخذ بعين االعتبار التغيرات الحا�صلة
في الميزانية العمومية وديناميكية الأ�سواق.
الأع�ضاء

جلان الإدارة

الرئي�س التنفيذي
الرئي�س التنفيذي للعمليات
الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سات
رئي�س دائرة الخزينة
رئي�س دائرة الو�ساطة
رئي�س دائرة �إدارة الأ�صول
المدير المالي
رئي�س دائرة العمليات

الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سات
		
رئي�س دائرة �إدارة الأ�صول
		
رئي�س دائرة �إدارة المخاطر
			
رئي�س دائرة التدقيق الداخلي

رئي�س اللجنة
نائب رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

رئي�س اللجنة
نائب رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

الرئي�س التنفيذي
		
الرئي�س التنفيذي للعمليات
الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سات
المدير المالي
رئي�س دائرة اال�ستثمارات والخزينة
رئي�س دائرة �إدارة المخاطر
رئي�س دائرة التدقيق الداخلي
رئي�س ق�سم اال�ستثمارات

رئي�س اللجنة
نائب رئي�س اللجنة
ع�ضو له حق الت�صويت
ع�ضو له حق الت�صويت
ع�ضو له حق الت�صويت
ع�ضو له حق الت�صويت
ع�ضو بدون حق الت�صويت
ع�ضو بدون حق الت�صويت

لجنة الرقابة الداخلية
الهدف
تقييم الأثر العام لنظام الرقابة الداخلية ب�سبب المخاطر المتنوعة التي يتم
مواجهتها ،ومراقبة مدى فعالية �آلية الرقابة الداخلية ل�شركة الأوراق المالية
واال�ستثمار.
الأع�ضاء

الرئي�س التنفيذي
الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سات
الرئي�س التنفيذي للعمليات
المدير المالي
رئي�س دائرة التدقيق الداخلي
رئي�س دائرة �إدارة المخاطر

رئي�س اللجنة
نائب رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو

لجنة تطوير تقنية المعلومات

االلتزام بالأنظمة
باعتباره م�صرف ًا ذو ترخي�ص �شامل و�شركة مقفلة مدرجة ،يتوافر لدى �سيكو
ال�سيا�سات والإجراءات ال�شاملة لت�أمين االلتزام بالأنظمة والقواعد والأنظمة
الأخرى ذات العالقة ال�صادرة عن م�صرف البحرين المركزي و�سوق
البحرين للأوراق المالية.
ات�صاالت ال�شركة
تجري �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار (�سيكو) االت�صاالت مع �أطرافها
المعنية كافة بطريقة مهنية ونزيهة و�شفافة ومفهومة ودقيقة في الوقت
المنا�سب .ومن بين قنوات االت�صال الرئي�سية التقرير ال�سنوي والموقع
الإلكتروني لل�شركة والإعالنات المنتظمة في و�سائل الإعالم المحلية
المنا�سبة .ومن �أجل �ضمان الإف�صاح الم�ستمر عن المعلومات كافة ذات
ال�صلة للم�ساهمين ،يحافظ البنك على تحديث موقعه الإلكتروني ليف�صح
من خالله عن نتائجه المالية لآخر ثالث �سنوات على الأقل ،وذلك بالإ�ضافة
�إلى الإف�صاح عن المعلومات كافة ذات ال�صلة في حينها.

الهدف
�سيا�سة الأجور والأتعاب
العمل كجهة ل�صنع القرارات الرئي�سية م�س�ؤولة عن تخطيط وتنفيذ وتطوير
مجل�س الإدارة -يتم الموافقة على �أتعاب مجل�س الإدارة من قبل الم�ساهمين.
الم�شاريع الم�ستقبلية لتقنية المعلومات واالت�صاالت داخل ال�شركة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تدفع لأع�ضاء مجل�س الإدارة �أجور رمزية عن ح�ضورهم
الأع�ضاء
الجتماعات المجل�س ولجانه.
رئي�س دائرة العمليات
رئي�س اللجنة الموظفون -تنطبق �سيا�سات البنك الخا�صة بالأجور ،والمعتمدة من قبل
ع�ضو
		
المدير المالي
مجل�س الإدارة ،على الموظفين كافة بمن فيهم الرئي�س التنفيذي .وتت�شكل
ع�ضو
			
المعلومات
تقنية
رئي�س دائرة
الأجور ب�صورة �أ�سا�سية من الراتب ال�شهري ،ومكاف�آت الأداء ،وبرنامج امتالك
			
رئي�س دائرة �إدارة المخاطر
ع�ضو الموظفين للأ�سهم في ال�شركة ،الذي ت�ساهم به ال�شركة ب�صورة جزئية.
			
رئي�س دائرة التدقيق الداخلي
ر�ؤ�ساء الدوائر المختلفة ح�سب الطلب

ع�ضو

�إطار احلوكمة

ي�ضم �إطار الحوكمة في �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار قواعد ال�سلوك
المهني و�سيا�سات الت�شغيل و�إجراءاته ،و�أدوات الرقابة الداخلية و�أنظمة
�إدارة المخاطر ،و�إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي وااللتزام بالأنظمة،
واالت�صاالت الفعالة ،وعمليات الإف�صاح ال�شفافة والقيا�س والمحا�سبة.
قواعد ال�سلوك المهني
تزاول ال�شركة �أن�شطتها وفق ًا لأعلى معايير ال�سلوك الأخالقي .وتم �إعداد
مدونة ال�سلوك الأخالقي والمهني التي تنظم جوانب ال�سلوك المهني
وال�شخ�صي كافة لجميع �أطرافها المعنية.
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امل�س�ؤولية الإجتماعية لل�شركة

ب�صفتها واحدة من الم�ؤ�س�سات المالية الرائدة في البحرين� ،أدركت �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار
منذ �أمد بعيد م�س�ؤوليتها في دعم وتعزيز الرفاه االجتماعي والرخاء االقت�صادي في المملكة .وبنا ًء
على ذلك ،م�ضت ال�شركة قدم ًا في تنفيذ برنامج الم�س�ؤولية االجتماعية الذي يهدف للإ�سهام في دفع
عجلة التطور في المجتمع المحلي وتعزيز مكانة مملكة البحرين و�سمعتها ب�صفتها المركز المالي
لمنطقة ال�شرق الأو�سط ،ولتطـويـر �أ�سواق المال في منطقة الخليج.
دعم النهو�ض يف املجتمع املحلي

دعم منو القطاع املايل
ت�شغل مملكة البحرين مكانة مالية مرموقة في منطقة ال�شرق الأو�سط ،ويعد
هذا بحد ذاته عام ًال رئي�سي ًا في جذب المزيد من اال�ستثمار الأجنبي �إلى
المملكة .ولهذا ف�إن �شركة الأوراق المالية واال�ستثمار ملتزمة بتقديم كامل
الدعم لنمو القطاع الم�صرفي والخدمات المالية في المملكة والإ�سهام في
تطوير �أ�سواق المال في المنطقة.

يعد التعليم والرعاية ال�صحية والرفاه االجتماعي من لبنات البناء ال�ضرورية
في المجتمعات النا�شئة ,وهذا هو واقع الأمر في مملكة البحرين التي تتمثل
مواردها الرئي�سية في العامل الب�شري لديها .وقد �أبرمت �شركة الأوراق
المالية واال�ستثمارات العديد من ال�شراكات مع المنظمات والجمعيات
الخيرية في القطاعات الم�شار �إليها �آنف ًا كجزء من برنامجها ال�سنوي
الخا�ص بالتبرعات ورعاية العديد من الفعاليات خالل العام  ,2008وذلك
ال�شراكات والرعايات والم�شاركات
في �سعي م�شترك للنهو�ض بالمجتمع المحلي.
•االجتماع ال�سنوي للبنك الدولي و�صندوق النقد الدولي في وا�شنطن:
قطاع التعليم
حفل ا�ستقبال قطاع البحرين المالي الذي تنظمه جمعية الم�صرفيين
بالبحرين.
• م�ؤتمر الجامعة الملكية للبنات حول التعليم الخا�ص وال�شامل
• برنامج ولي العهد للمنح الدرا�سية العالمية
•الم�ؤتمر ال�سنوي الثاني لال�ستثمار في ال�شرق الأو�سط الذي تنظمه جمعية
نيويورك لمحللي الأوراق المالية ()NYSSA
• يوم التوظيف في مدر�سة ابن خلدون الوطنية
• مدر�سة القلب المقد�س
•ملتقى تعزيز التعاون في �إدارة الأ�صول بين البحرين و�سنغافورة الذي
تنظمه الجمعية الم�صرفية بالبحرين ومجل�س التنمية االقت�صادية في
الرعاية ال�صحية والرفاه االجتماعي
�سنغافورة
•بطولة الجولف الخيرية الكال�سيكية التي نظمها م�ست�شفى الإر�سالية • منتدى �صناديق اال�ستثمار في ال�شرق الأو�سط
الأمريكية والتي �أطلقت فعالياتها في ملعب الجولف الخا�ص ب�صاحب
الجاللة ملك البحرين في ال�صخير .وخ�ص�ص ريع هذا الحدث ال�سنوي،
الذي يهدف لجمع التبرعات ل�صالح م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية ،ل�شراء
وتطوير المعدات الطبية.
• مركز “كن حراً”
• رو�ضة ال�صداقة للأطفال المكفوفين
• الجمعية البحرينية لمتالزمة داون
• دار رعاية الطفولة
• جمعية النور للبر
• الجمعية البحرينية للتخلف العقلي
• دار يوكو لرعاية الوالدين
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ينبغـي عــلى م�ؤ�س�سـات الأعــمال �أال
تكتفي بالعمـل عــلى �إيجــاد القــيم
و�إ�ضفائها فح�سب ،بل يجب عليها
�أيـ�ضـ ًا �أن تلع ــب دور ًا فاع ـ ـ ًال ف ــي
المجتمعات التي تعمل فيها.
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تـ ـقـريـ ــر مدق ـقــي احلــ�ســابـ ـ ــات
�إىل ال�سادة امل�ساهمني

�شركة الأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب (مقفلة)
املنامة – مملكة البحرين
 26يناير 2009

تقرير حول البيانات املالية املوحدة

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة ل�شركة الأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب (مقفلة) ("البنك") وال�شركات التابعة لها ("املجموعة") والتي تتكون من
امليزانية العمومية املوحدة كما يف  31دي�سمرب  ،2008وبيان الدخل املوحد ،وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ،وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة
املنتهية بذلك التاريخ ،بالإ�ضافة �إىل ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات الأخرى .ت�شتمل هذه البيانات املالية املوحدة على البيانات املالية
لل�شركات التابعة للبنك ،والتي يبلغ �صايف موجوداتها  1.555.437دينار بحريني ( 725.854 :2007دينار بحريني) ،وجمموع �أرباحها 229.582
دينار بحريني ( 195.433 :2007دينار بحريني) لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2008حيث مت تدقيقها من قبل مدققني �آخرين والذين �أ�صدروا
مبني
تقارير ًا غري متحفظة على هذه البيانات املالية� .إن ر�أينا بخ�صو�ص املبالغ اخلا�صة بال�شركات التابعة واملدرجة يف هذه البيانات املالية املوحدة ٌ
فقط على تقارير املدققني الآخرين.
م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية املوحدة
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولون عن �إعداد البيانات املالية املوحدة وعر�ضها ب�شكل عادل وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية� .إن هذه
امل�س�ؤولية تت�ضمن ت�صميم وتنفيذ و�إتباع �أنظمة رقابة داخلية معنية ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة وخالية من �أية معلومات
جوهرية خاطئة� ،سواء كانت ناجتة عن اختال�سات �أو �أخطاء ،وكذلك اختيار وتطبيق �سيا�سات حما�سبية منا�سبة و�إجراء تقديرات حما�سبية معقولة يف
ظل الأو�ضاع القائمة.
م�س�ؤولية املدققني
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي يف هذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملا قمنا به من �أعمال التدقيق .لقد مت تدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية التي
تتطلب منا االلتزام ب�أخالقيات املهنة ذات العالقة ،وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق بهدف احل�صول على ت�أكيدات معقولة من خلو البيانات املالية
املوحدة من �أي معلومات جوهرية خاطئة.
ي�شمل التدقيق القيام ب�إجراءات معينة للح�صول على �أدلة تدقيق م�ؤيدة للمبالغ والإي�ضاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة .تعتمد �إجراءات التدقيق
املختارة على تقديراتنا ،مبا فيها تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة يف البيانات املالية� ،سواء كانت ناجتة عن اختال�سات �أو �أخطاء .وعند
تقييم هذه املخاطر يتم الأخذ يف االعتبار �أنظمة الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض البيانات املالية املوحدة ب�صورة عادلة والتي متكننا من ت�صميم
�إجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل الأو�ضاع القائمة ،ولي�س بغر�ض �إبداء ر�أي يف مدى فاعلية �أنظمة الرقابة الداخلية لل�شركة .كما ي�شمل التدقيق �أي�ض ًا تقييم
مدى مالئمة املبادئ املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي جتريها الإدارة بالإ�ضافة �إىل تقييم عام لعر�ض البيانات املالية.
�إننا نرى �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين �أ�سا�س �سليم للر�أي الذي تو�صلنا �إليه.
الر�أي
بر�أينا �أن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�صـورة عادلة ،يف كل اجلوانب اجلوهـرية ،املـركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2008و�أداءها املايل
وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية بذلك التاريخ ،وذلك وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
تقرير حول الأمور القانونية والتنظيمية الأخرى
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،بر�أينا� ،أن البنك مي�سك �سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املوحدة تتفق معها .لقد قمنا مبراجعة تقرير رئي�س جمل�س
الإدارة املرفق ون�ؤكد ب�أن املعلومات الواردة به متفقة مع البيانات املالية املوحدة .و�أنه مل يرد �إىل علمنا وقوع �أي خمالفات خالل ال�سنة لقانون ال�شركات
التجارية البحريني ل�سنة � ،2001أو قانون م�صرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ل�سنة � ،2006أو ل�شروط ترخي�ص البنك� ،أو لأحكام عقد الت�أ�سي�س
والنظام الأ�سا�سي للبنك ،ميكن �أن يكون لها �أثر جوهري على �أعمال البنك �أو مركزه املايل .ولقد ح�صلنا من الإدارة على جميع الإي�ضاحات واملعلومات
التي طلبناها لأغرا�ض التدقيق.
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امليزانية العمومية املوحدة
كما يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

املوجودات

نقد و�أر�صدة لدى البنوك
�سندات اخلزينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أثاث ومعدات
ر�سوم م�ستحقة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

املطلوبات

قرو�ض ق�صرية الأجل
ح�سابات العمالء
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي عام
احتياطي �إعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�أرباح م�ستبقاة
جمموع حقوق امللكية (�صفحة )43
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الإدارة

�إي�ضاحات

2008

5
6
7
8
9
10
11

78.013
8.050
5.008
13.483
168
1.130
2.913

12
13
14
15

16
17
18

108.765
35.908
20.926
2.072

58.906

42.346
3.832
1.028
)(576
3.229

49.859
108.765
ح�سني احل�سيني
نائب رئي�س جمل�سي الإدارة
واللجنة التنفيذية

2007
63.174
20.392
13.776
128
5.096
2.266
104.832
566
53.661
8.499
62.726
13.921
3.415
2.071
3.384
19.315
42.106
104.832
�أنطوين مالي�س
الرئي�س التنفيذي
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بيان الدخل املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

دخل الفوائد
م�صروفات الفوائد
�صايف �إيرادات الفوائد

�إي�ضاحات
19
19

2008

1.313
)(165

1.148

2007
1.563
)(659
904

�صايف �إيرادات الر�سوم والعموالت
�صايف �أرباح ( /خ�سائر) اال�ستثمارات
�إيرادات الو�ساطة والإيرادات الأخرى
الإيرادات الت�شغيلية

20
21
22

2.845
)(2.975
3.659

6.586
5.944
2.547
15.981

خم�ص�ص ا�ضمحالل اال�ستثمارات
تكلفة املوظفني
م�صروفات عمومية و�إدارية وم�صروفات �أخرى

8
23
24

)(2.173
)(2.886
)(1.017

)(3.157
)(918

�صايف (خ�سائر) � /أرباح ال�سنة
العائد الأ�سا�سي واملخفف لكل �سهم (فل�س)

29

)(1.399
)(4

11.906
38

4.677

		

ال�شيخ حممد بن عي�سى �آل خليفة
رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سني احل�سيني
نائب رئي�س جمل�سي الإدارة
واللجنة التنفيذية

�إعتمدت البيانات املالية املوحدة ،والتي ت�شتمل على ال�صفحات من � 41إىل  75من قبل جمل�س الإدارة يف  26يناير .2009

�شركة الأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب( .مقفلة) 42

�أنطوين مالي�س
الرئي�س التنفيذي

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

2008

كما يف  1يناير 2008
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف التغري يف القيمة العادلة
�صايف اخل�سارة املحولة �إىل بيان الدخل
من انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صايف الربح املحول �إىل بيان الدخل
من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
اجمايل الإيرادات وامل�صروفات املحت�سبة يف حقوق امللكية مبا�شرة
�صايف خ�سارة ال�سنة
اجمايل الإيرادات وامل�صروفات املحت�سبة خالل ال�سنة
�أرباح مدفوعة ل�سنة 2007
حتويل �إىل االحتياطي العام ل�سنة 2007
مكاف�أة جمل�س الإدارة مدفوعة ل�سنة 2007
�إ�صدار �أ�سهم منحة
�إ�صدار حقوق الأولوية
املحول �إىل احتياطي منح �أ�سهم املوظفني
حتويل �إىل االحتياطي القانوين ل�سنة 2008
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008
2007
كما يف  1يناير 2007
تعديل �أرباح م�ستبقاة ل�شركة تابعة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف التغري يف القيمة العادلة
�صايف املبلغ املحول �إىل بيان الدخل
من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
اجمايل الإيرادات وامل�صروفات املحت�سبة يف حقوق امللكية مبا�شرة
�صايف �أرباح ال�سنة
اجمايل الإيرادات وامل�صروفات املحت�سبة خالل ال�سنة
�أرباح مدفوعة ل�سنة 2006
حتويل �إىل االحتياطي العام ل�سنة 2006
مكاف�أة جمل�س الإدارة مدفوعة ل�سنة 2006
املحول �إىل احتياطي منح �أ�سهم املوظفني
حتويل �إىل االحتياطي القانوين ل�سنة 2007
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2007

ر�أ�س
املال

احتياطي
قانوين

احتياطي
عام

احتياطي
القيمة العادلة
للأوراق املالية
املتاحة للبيع

�أرباح
م�ستبقاة

13.921

3.415

2.071

3.384

19.315

جمموع
حقوق
امللكية

42.106

-

-

-

)(4.487

-

)(4.487

-

-

-

2.173

-

2.173

-

-

-

)(1.646

-

)(1.646

-

-

-

)(3.960

-

-

-

)(3.960

)(1.399

)(576

3.229

10.233
10

28.669
10

-

3.688

-

14.115
14.116
194
-

-

394
23

-

1.191
)(2.234
-

-

-

42.346

3.832

1.028

13.910
-

2.212
-

1.666
-

648
-

-

-

-

3.688

11
13.921

12
1.191
3.415

405
2.071

)(952
2.736
2.736
3.384

-

)(3.960

)(1.399

)(1.399

)(1.392
)(1.191
)(200
)(11.881
)(23

)(1.392
)(200
14.116
588
-

11.906
11.906
)(1.113
)(405
)(125
)(1.191
19.315

)(5.359

49.859

)(952
2.736
11.906
14.642
)(1.113
)(125
23
42.106
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بيان التدفقات النقدية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

�أن�شطة الت�شغيل

�إي�ضاح

�صايف الفوائد امل�ستلمة
بيع �أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�شراء �أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
بيع �أوراق مالية متاحة للبيع
�شراء �أوراق مالية متاحة للبيع
�صايف (النق�صان)/الزيادة يف ح�سابات العمالء
ودائع العمالء
ا�شرتاكات م�ستلمة لوحدات ال�صناديق غري خم�ص�صة
ا�شرتاكات م�ستلمة لوحدات ال�صناديق
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة
مقبو�ضات �سم�سرة ومقبو�ضات �أخرى
مدفوعات مل�صروفات املوظفني وم�صروفات ذات عالقة
مدفوعات مل�صروفات عمومية و�إدارية
وديعة لدى �صندوق ال�ضمان امل�شرتك يف �سوق البحرين للأوراق املالية
التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل

1.039
113.934
)(103.964
12.183
)(16.377
)(17.706
20.926
)(3.345
793
7.638
)(3.187
)(911
-

11.023

�أن�شطة اال�ستثمار

)(139

�صايف مدفوعات ر�أ�سمالية على الأثاث واملعدات
التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار

)(139

�أن�شطة التمويل

مقبو�ضات من �إ�صدار حقوق الأولوية
�سداد قرو�ض ق�صرية الأجل
�أرباح �أ�سهم مدفوعة
مكاف�آت جمل�س الإدارة مدفوعة
التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل

78.013
8.050

63.174
63.174

86.063

86.063
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)(79
)(79

14.163
)(566
)(1.392
)(200
63.174

5
6

960
33.823
)(37.905
6.099
)(4.818
31.392
3.345
693
4.274
)(1.991
)(744
)(450
34.678

)(1.127
)(1.113
)(125
)(2.365
32.234
30.940
63.174

12.005
22.889

�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يت�ضمن:
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
�سندات اخلزينة

2008

2007

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

 .1الو�ضع القانوين والأهداف
�شركة الأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب (مقفلة) ("البنك") �شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة م�سجلة يف مملكة البحرين مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 33469بتاريخ  ١١فرباير  .1995بد�أ البنك �أعماله خالل �شهر يوليو  .1995يف �شهر �سبتمرب  1997ح�صل البنك على ترخي�ص بنك ا�ستثماري من
م�صرف البحرين املركزي .يف  7مايو  ،2003مت �إدراج البنك يف �سوق البحرين للأوراق املالية ك�شركة مقفلة .يف يوليو  2008مت منح البنك ت�صريح
م�شروط لتقدمي اخلدمات البنكية باجلملة من قبل م�صرف البحرين املركزي وفق ًا للمجلد الأول من كتيب القواعد.
		
فيما يلي الأهداف الرئي�سية للبنك :
• العمل على �إيجاد وحتريك التعامل يف �سوق البحرين للأوراق املالية.
• امل�ساعدة يف تطوير �سوق الأوراق املالية يف البحرين عن طريق البحوث وت�سويق الأدوات املالية واال�ستثمارات املختلفة.
• �إعداد و�إ�صدار ال�سندات لأغرا�ض التطوير واال�ستثمار.
• العمل كوكيل وكو�سيط وم�ؤمتن لال�ستثمار.
• ت�أ�سي�س و�إدارة اال�ستثمارات وال�صناديق واملحافظ املالية.
•تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية و�ضمان �إ�صدارات الأ�سهم وال�سندات وتقدمي اال�ست�شارات للم�ؤ�س�سات وال�شركات الفردية لت�صبح �شركات م�ساهمة
عامة .كذلك و�ضع هيكلة معامالت اخل�صخ�صة والدمج والتملك.
الأن�شطة الأ�سا�سية
يقوم البنك باال�ستثمار حل�سابه اخلا�ص يف الأوراق املالية يف البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجية الأخرى والأ�سواق العاملية� .إن البنك هو و�سيط فعال
يف �سوق البحرين للأوراق املالية ويوفر للزبائن خدمات �إدارة املحافظ ومتاجرة الهام�ش.
ال�شركات التابعة
ميتلك البنك ثالث �شركات تابعة مملوكة بالكامل ،مرخ�صة من قبل م�صرف البحرين املركزي للقيام ب�أعمال برامج اال�ستثمار اجلماعية:
•�شركة �سيكو خلدمات ال�صناديق (�ش.م.ب مقفلة) "�شركة ال�صناديق" .قامت �شركة ال�صناديق ب�إن�شاء �صندوق الأ�سهم املختارة ( )SSSFو�صندوق
�أ�سهم اخلليج.
• �شركة �صناديق �سيكو (�( )2ش.م.ب مقفلة) والتي �أن�ش�أت ال�صندوق العربي املايل.
• �شركة �صناديق �سيكو (�( )3ش.م.ب مقفلة) التي �أن�ش�أت �صندوق �سيكو للأ�سهم اخلليجية.
كما ميلك البنك �أي�ض ًا �شركة تابعة �أخرى مملوكة بالكامل هي �شركة �سيكو خلدمات ال�صناديق اال�ستثمارية (�ش.م.ب مقفلة) ،والتي تقدم خدمات
الو�صاية والإدارة.

 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�أ .املعايري املتبعة
�أعدت البيانات املالية املوحدة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ومتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ل�سنة  2001وقانون م�صرف
البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية ل�سنة .2006
ب� .أ�سا�س �إعداد البيانات
�أعدت البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية عدا الأوراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة والأوراق املالية املتاحة للبيع،
حيث احت�سبت بالقيمة العادلة.
 45التقرير ال�سنوي 2008

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ب� .أ�سا�س �إعداد البيانات (تتمة)
حتت�سب اال�ستثمارات يف ال�شركات التابعة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية يف البيانات املالية لل�شركة الأم.
ا�ستمرت املجموعة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية كما كانت مطبقة يف ال�سنة ال�سابقة.
�إن �إعداد البيانات املالية يتطلب القيام بالتقديرات لبع�ض احل�سابات .كما يتطلب من الإدارة القيام بالفر�ضيات وتطبيقها على ال�سيا�سات املحا�سبية
للمجموعة .احل�سابات املعقدة والتي تتطلب فر�ضيات عالية وتقديرات جوهرية يف بيان الدخل املوحد يتم الإف�صاح عنها يف �إي�ضاح .4
ج� .أ�سا�س توحيد البيانات
البيانات املالية املوحدة ت�شتمل على ح�سابات البنك وال�شركات التابعة له اململوكة بالكامل ("املجموعة") .مت ا�ستبعاد جميع املعامالت والأر�صدة بني
البنك وال�شركات التابعة له عند �إعداد البيانات املالية املوحدة.
مت ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بنف�س الطريقة التي مت بها ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة ،وذلك �إىل امل�ستوى الذي ال ي�ؤدي �إىل االنخفا�ض يف القيمة.
ال�شركة التابعة هي م�ؤ�س�سات خا�ضعة ل�سيطرة املجموعة .توجد ال�سيطرة عندما يكون للمجموعة �سلطة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �إدارة
ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية مل�ؤ�س�سة من �أجل احل�صول على منافع من �أن�شطتها .يتم دمج البيانات املالية لل�شركة التابعة من تاريخ بدء �سيطرة ال�شركة
الأم �إىل تاريخ فقدان تلك ال�سيطرة.
د .العمالت الأجنبية
( )1العملة الوظيفية
يتم قيا�س بنود البيانات املالية للبنك وال�شركات التابعة له وفق ًا للبيئة التي تعمل فيها هذه ال�شركة (عملة التعامل) .البيانات املالية املوحدة معدة
بالدنانري البحرينية التي متثل عملة التعامل والعر�ض للمجموعة.
( )2املعامالت والأر�صدة
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الدينار البحريني ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة وقت �إجراء املعاملة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات
النقدية التي تتم بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف تاريخ امليزانية العمومية .تدرج �أرباح وخ�سائر فروقات العملة املحققة وغري املحققة لهذه
العنا�صر يف الأرباح الأخرى فيما عدا الأوراق املالية املتاحة للبيع والتي يتم �إدراجها يف حقوق امللكية.
هـ .اال�ستثمارات يف الأوراق املالية
 .1الت�صنيف
ت�صنف الأوراق املالية املتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة وهي تلك اال�ستثمارات التي حت�صل عليها املجموعة �أو املتاحة للبيع �أو التي
مت �شرائها يف املدى القريب �أو متتلكها كجزء من حمفظة ا�ستثمارية تدار من �أجل الربح يف الأجل الق�صري �أو اتخاذ مركز.
الأوراق املالية املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق هي �أ�صول غري م�شتقة ذات مدفوعات وتاريخ ا�ستحقاق ثابت ولدى املجموعة النية والقدرة
لالحتفاظ بها.
الأوراق املالية املتاحة للبيع هي ا�ستثمارات غري م�شتقة وغري م�صنفة حتت املوجودات املالية الأخرى وت�شمل هذه اال�ستثمارات يف الأ�سهم املدرجة وغري
املدرجة من الأوراق املالية و�سندات ذات معدل متغري وبع�ض ال�صناديق املدارة.
 .2االحت�ساب و�إلغاء االحت�ساب
يتم احت�ساب اال�ستثمارات يف الأوراق املالية عندما ت�صبح املجموعة طرف ًا يف الأحكام التعاقدية للأداة املالية .يتم �إلغاء االعرتاف باال�ستثمارات عندما
ينتهي حق ا�ستالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية �أو عندما تقوم املجموعة بنقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�شكل جوهري.
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 .3القيا�س
تقا�س الأوراق املالية املحتفظ بها للمتاجرة وامل�صنفة بالقيمة العادلة خالل الربح �أواخل�سارة مبدئي ًا بالتكلفة وكونها هي القيمة العادلة ،ويتم احت�ساب
تكاليف املعاملة مبا�شرة يف بيان الدخل .يعاد قيا�س الأوراق املالية املحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة يف تاريخ امليزانية العمومية و�أي ربح �أوخ�سارة
ناجت يحت�سب يف بيان الدخل.
تقا�س الأوراق املالية املتاحة للبيع مبدئي ًا بالتكلفة وهي القيمة العادلة �شاملة تكاليف املعاملة .يتم احت�ساب �أي �أرباح �أو خ�سائر ناجتة من تغري القيمة
العادلة للأوراق املالية املتاحة للبيع يف احتياطي كجزء منف�صل من حقوق امللكية .يف حالة البيع� ،أو الهبوط يف القيمة� ،أو التح�صيل �أو انخفا�ض القيمة،
يتم حتويل مرتاكم الربح �أو اخل�سارة املقيد يف حقوق امللكية �إىل بيان الدخل .الأوراق املالية املتاحة للبيع غري املدرجة التي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة
ب�صورة موثوقة يتم قيا�سها بالتكلفة مطروح ًا منها خم�ص�ص انخفا�ض القيمة.
تقا�س الأوراق املالية املحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق مبدئي ًا بالتكلفة ،وتظهر فيما بعد بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
 .4مبادئ قيا�س القيمة العادلة
• قيا�س التكلفة املطف�أة
�إن التكلفة املطف�أة للأ�صل �أو االلتزام املايل هو املبلغ الذي يتم من خالله قيا�س الأ�صل �أو االلتزام املايل يف االحت�ساب املبدئي ،مطروح ًا منه
املبالغ املدفوعة ،م�ضاف ًا �إليه �أو مطروح ًا منه الإطفاء املرتاكم با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي لأي فرق بني املبلغ املحت�سب مبدئي ًا
ومبلغ اال�ستحقاق ،مطروح ًا منه خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة .يت�ضمن احت�ساب معدل الربح الفعلي كل الأتعاب املدفوعة �أو امل�ستلمة والتي ت�شكل
جـزء ًا �أ�سا�سي ًا من معدل الفائدة الفعلي.
• قيا�س القيمة العادلة
القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة �أ�صل �أو �سداد التزام بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى �أ�س�س جتارية بتاريخ القيا�س .يتم حتديد القيمة
العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بنا ًء على الأ�سعار املدرجة بال�سوق �أو ت�سعريات املتداولني للأدوات املالية املتداولة يف �سوق ن�شط .وحالة املوجودات
املالية التي لي�س لها �سوق ن�شط حتدد القيمة العادلة بنا ًء على التعامالت احلديثة �أو ت�سعرية الو�سطاء .تقا�س القيمة العادلة للأداة با�ستخدام الأ�سعار
املدرجة يف �سوق ن�شط لهذه الأداة متى ما توافرت هذه الأ�سعار .يعترب ال�سوق �سوق ًا ن�شط ًا عندما تتوافر فيه الأ�سعار ب�سهولة وب�شكل منتظم ومتثل
معامالت �سوق حقيقية ومتكررة بانتظام على �أ�س�س جتارية .كما تقوم بتحديد القيمة العادلة با�ستخدام طرق تقييم عندما يكون ال�سوق غري ن�شط،
وت�شمل طرق التقييم ا�ستخدام معامالت جتارية حديثة بني طرفني ملمني.
و .انخفا�ض قيمة املوجودات
تقوم املجموعة بعمل تقييم يف تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد وجود دليل مو�ضوعي يثبت انخفا�ض يف قيمة �أ�صل مايل حمدد .الأدلة على االنخفا�ض
يف قيمة املوجودات املالية (مبا يف ذلك اال�ستثمارات يف �أوراق مالية) ميكن �أن ت�شمل عجز �أو ت�أخري املقرت�ضني يف ال�سداد� ،أو �إعادة هيكلة القر�ض �أو
املبلغ املدفوع مقدم ًا من قبل املجموعة ،ب�شروط ال تعتربها املجموعة يف ظروف �أخرى ،م�ؤ�شرات على �أن املقرت�ض �أو امل�صدر �سيعلن �إفال�سه� ،إنتهاء
�سوق ن�شط لأحد �أنواع الأوراق املالية� ،أو �أي معلومات تتعلق مبجموعة من املوجودات  ،كتغريات �سلبية يف و�ضع دفعات املقرت�ضني �أو امل�صدر� ،أو الأو�ضاع
االقت�صادية املتالزمة مع العجز يف املجموعة.بالإ�ضافة لذلك ،ف�إن وجود انخفا�ض جوهري �أو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة ب�أقل من �سعر التكلفة يف
حالة اال�ستثمارات يف �أوراق مالية يعترب دلي ًال على انخفا�ض القيمة.
 )1املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطف�أة
تتمثل خ�سائر انخفا�ض املوجودات املالية امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة يف الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
املقدرة املح�سومة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي الأ�صلي للأ�صل املايل .يتم احت�ساب اخل�سائر يف بيان الدخل .عندما يت�سبب حدث الحق بخف�ض قيمة
اخل�سائر ،يتم عك�س خ�سائر االنخفا�ض يف بيان الدخل.
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 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
و .انخفا�ض قيمة املوجودات (تتمة)
 )2اال�ستثمارات املتاحة للبيع
يف حالة اال�ستثمارات يف الأوراق املالية وامل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع والتي تظهر بالقيمة العادلة ،يتم الأخذ يف االعتبار وجود انخفا�ض جوهري
�أو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة ب�أقل من �سعر التكلفة لتحديد ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمة املوجودات� .إذا وجد مثل هذا الدليل لال�ستثمارات
املتاحة للبيع ،ف�إن اخل�سارة املرتاكمة ،ومتثل الفرق بني تكلفة ال�شراء والقيمة العادلة احلالية مطروح ًا منها خ�سائر انخفا�ض قيمة اال�ستثمار احت�سبت
�سابق ًا يف بيان الدخل ،يتم حتويلها من حقوق امللكية �إىل بيان الدخل .خ�سائر انخفا�ض قيمة الأ�سهم املحت�سبة �سابق ًا على �أدوات امللكية يف بيان الدخل
ال يتم عك�سها الحق ًا يف بيان الدخل .يف حالة اال�ستثمارات املتاحة للبيع وامل�سجلة بالتكلفة ،تقوم املجموعة بعمل تقييم لتحديد وجود دليل مو�ضوعي يثبت
انخفا�ض قيمة كل ا�ستثمار عن طريق تقييم امل�ؤثرات املالية وامل�ؤثرات الت�شغيلية واالقت�صادية الأخرى .حتت�سب اخل�سائر املرتتبة من االنخفا�ض عندما
يتم تقدير القيمة املتوقع ا�سرتجاعها ب�أقل من القيمة الدفرتية لال�ستثمار.
 )3املوجودات الأخرى غري املالية
يتم مراجعة القيمة الدفرتية ملوجودات املجموعة (عدا املوجودات املالية امل�شروحة �أعاله) ،يف تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد دالئل �إنخفا�ض يف
القيمة� .إذا وجد مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة املتوقع �إ�سرتجاعها من هذه املوجودات .وحتت�سب اخل�سائر املرتتبة من الإنخفا�ض �إذا فاقت القيمة
الدفرتية لأي موجود القيمة املتوقع ا�سرتجاعها ،وحتمل هذه اخل�سائر على بيان الدخل .يتم عك�س اخل�سارة فقط عند وجود دليل بعدم ا�ستمرار وجود
�إنخفا�ض يف قيمة املوجود وهناك تغيري يف التقديرات امل�ستخدمة يف حتديد القيمة املتوقع ا�سرتجاعها للأ�صل.
ز .النقد وما يف حكمه
لغر�ض بيان التدفقات النقدية املوحد ،يتم تعريف النقد وما يف حكمه بالنقد و�أر�صدة لدى البنوك وودائع حتت الطلب وودائع لدى البنوك ت�ستحق يف
� 3أ�شهر �أو �أقل.
ح .الأثاث واملعدات
الأثاث واملعدات ،تظهر بالتكلفة مطروح ًا منها اال�ستهالك املرتاكم و الهبوط يف القيمة� ،إن وجد .ويتم مراجعة قيد الأ�صول املتبقية والعمر الإفرتا�ضي،
وتعدل كلما لزم ذلك بتاريخ امليزانية العمومية .ويتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للموجودات فور ًا �إىل قيمتها القابلة للإ�سرتداد �إذا كانت القيمة الدفرتية
�أكرث من قيمتها القابلة للإ�سرتداد املقدرة.
يحت�سب اال�ستهالك وفق ًا لطريقة الق�سط الثابت مبوجب الن�سب املئوية التي تكفي لتغطية �صايف التكلفة خالل العمر االنتاجي االفرتا�ضي وهو ثالث �سنوات.
ط .االقرتا�ض
حتت�سب القرو�ض بداية بالقيمة العادلة زائد ًا تكاليف املعاملة وتقا�س الحق ًا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ي� .إيداعات العمالء
تقا�س �إيداعات العمالء مبدئي ًا بالقيمة العادلة زائد ًا التكاليف التي ميكن ن�سبها مبا�شرة للمعاملة ،وتقا�س الحق ًا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي.
ك .منافع املوظفني
 .1املوظفون البحرينيون
ان حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية الأخرى اخلا�صة باملوظفني البحرينيني يتم تغطيتها ح�سب �أنظمة الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي والتي يتم
مبوجبها حت�صيل ا�شرتاكات �شهرية من ال�شركة والعاملني على �أ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الرواتب .يتم احت�ساب ح�صة املجموعة من امل�ساهمات يف
هذا النظام وهو نظام تقاعدي ذو م�ساهمات حمددة وفق ًا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم ( )19كم�صروفات يف بيان الدخل املوحد.
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 .2املوظفون الأجانب
ي�ستحق املوظفون الأجانب مكاف�أة نهاية اخلدمة وفق ًا لن�صو�ص قانون العمل البحريني بالقطاع الأهلي ل�سنة  1976على �أ�سا�س مدة اخلدمة و�آخر راتب
والعالوات املدفوعة الأخرى .لقد مت عمل خم�ص�ص غري مدفوع لهذه االلتزامات والذي ميثل خطة تقاعدية ذات منافع حمددة وفق ًا للمعيار املحا�سبي
الدويل رقم ( ،)19واحت�سب على افرتا�ض �إنهاء خدمات جميع املوظفني بتاريخ امليزانية العمومية.
 .3تعوي�ضات يف �صورة �أ�سهم
يقوم البنك ب�إدارة حمفظة خا�صة لإعطاء حوافز تناف�سية طويلة الأجل للموظفني ،وهي عبارة عن ت�سوية نقدية لنظام الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم .يتم
حتديد جمموع امل�صروفات الواجب توزيعها على فرتة االكت�ساب والبالغة � 5سنوات بالرجوع �إىل القيمة العادلة للأ�سهم يف تاريخ املنح على �أن يعاد
تقييمها يف نهاية كل �سنة خالل فرتة االكت�ساب.
ل� .أرباح الأ�سهم ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
حتت�سب الأرباح اخلا�صة بامل�ساهمني ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة كمطلوبات يف الفرتة التي يتم فيها الإعالن عنها.
م .املخ�ص�صات
يتم احت�ساب خم�ص�صات نا�شئة عن حدث �سابق �أو التزامات قانونية �أو اعتبارية وميكن قيا�سها بطريقة موثوقة ،و�سيتطلب ذلك تدفق منافع اقت�صادية
ل�سداد ذلك االلتزام.
ن� .أن�شطة ب�صفة الأمانة
تقوم املجموعة ب�إدارة موجودات مملوكة للعمالء ومل يتم عك�سها يف البيانات املالية املوحدة .يتم اكت�ساب �أتعاب �إدارة املوجودات من خالل تقدمي
خدمات �إدارة اال�ستثمار و�إدارة منتجات �صناديق ا�ستثمارية م�شرتكة .تكت�سب �أتعاب �إدارة املوجودات من تقدمي خدمات الو�صاية .يتم اكت�ساب الأتعاب
عند تقدمي اخلدمات.
�س .املحا�سبة يف تاريخ املتاجرة
جميع امل�شرتيات واملبيعات "العادية" للموجودات املالية يتم �إثباتها يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء �أو بيع الأ�صل� .إن
امل�شرتيات واملبيعات العادية هي تلك التي تتعلق باملوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم املوجودات خالل الإطار الزمني املن�صو�ص عامة يف القوانني �أو
ح�سب �أعراف ال�سوق.
ع .املقا�صة
املوجودات واملطلوبات املالية يتم مقا�صتها وباظهارها بال�صايف عندما يكون للمجموعة احلق القانوين واجب النفاذ باالحت�ساب بال�صايف و�أنها تنوي
الت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف �أو حتى حتقيق هذه املوجودات وت�سوية اخل�صوم يف �آن واحد.
ف .العائد على ال�سهم
تعر�ض املجموعة معلومات العائد على ال�سهم الأ�سا�سي لأ�سهمها العادية .يحت�سب العائد على ال�سهم الأ�سا�سي عن طريق ق�سمة الربح �أو اخل�سارة
املن�سوبة مل�ساهمي البنك على املعدل املرجح للأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة.
�ص� .إيرادات وم�صروفات الفوائد
حتت�سب �إيرادات وم�صروفات الفوائد يف بيان الدخل عند ا�ستحقاقها با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .معدل الفائدة الفعلي هو املعدل املماثل
ملعدل خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية خالل الفرتة املتوقعة من املوجودات �أو املطلوبات املالية للقيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات املالية.
يحت�سب معدل الفائدة الفعلي عند االحت�ساب املبدئي للموجودات �أو املطلوبات املالية وال يعدل الحق ًا.
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 .2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)
ق� .إيراد وم�صروفات الر�سوم والعمالت
يتكون �إيراد الر�سوم والعمالت من ر�سوم االحتفاظ ور�سوم الإدارة ور�سوم الأداء من خدمات ن�شاط الإدارة التي يقدمها البنك .حتت�سب هذه الر�سوم
عند تقدمي اخلدمة املعنية.
م�صروف الر�سوم والعموالت يتكون من ر�سوم االحتفاظ املدفوعة من قبل املجموعة لأطراف خارجية.
ر� .صايف (خ�سارة)� /إيراد اال�ستثمارات
ي�شمل �صايف (خ�سارة)� /إيراد اال�ستثمارات جميع التغريات يف القيمة العادلة املحققة وغري املحققة من خالل الربح �أو اخل�سارة ،والربح  /اخل�سارة
املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع و�إيرادات �أرباح الأ�سهم.
حتت�سب �أرباح الأ�سهم ك�إيراد عند ن�شوء حق ا�ستالم الأرباح.
ت .العمولة والإيرادات الأخرى
العمولة والإيرادات الأخرى تت�ألف من دخل العمولة واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية والإيرادات و�إيرادات الت�سويق .حتت�سب هذه الر�سوم عند اكت�سابها.

� .3إدارة املخاطر املالية
�أ .مقدمة وملحة عامة
• تتعر�ض املجموعة للمخاطر التالية نتيجة ال�ستخدام الأدوات املالية للمخاطر التالية:
• خماطر االئتمان
• خماطر ال�سيولة
• خماطر ال�سوق
• املخاطر الت�شغيلية
يعر�ض هذا الإي�ضاح املعلومات عن املخاطر التي تتعر�ض لها املجموعة بخ�صو�ص املخاطر امل�شار �إليها �أعاله والأهداف وال�سيا�سات والإجراءات التي
تتخذها املجموعة لقيا�س و�إدارة املخاطر وكيفية �إدارة املجموعة لر�أ�سمالها.
�إطار �إدارة املخاطر
جمل�س الإدارة م�سئول ب�صورة عامة عن ت�أ�سي�س ومتابعة وجود �إطار لإدارة املخاطر للمجموعة .حيث تقوم اللجنة التنفيذية مب�ساعدة جمل�س الإدارة
بهذا اخل�صو�ص.
�أ�س�س جمل�س الإدارة وحدة م�ستقلة لإدارة املخاطر لقيادة وتوجيه اجلهود لإدارة املخاطر .توفر هذه الوحدة منهجية عامة ومرتابطة وذات توجه م�ستقبلي
وموجه لعمليات حمددة لتمكن املجموعة من املوازنة بني خماطر الأعمال الرئي�سية والفر�ص املتاحة مع نية حتقيق �أق�صى العوائد وحقوق امل�ساهمني.
جلنة التدقيق املنبثقة من جمل�س الإدارة م�سئولة عن مراقبة االلتزام ب�سيا�سات و�إجراءات البنك ومراجعة كفاية �إطار �إدارة املخاطر املعني باملخاطر
التي تواجه البنك .يقوم ق�سم التدقيق الداخلي مب�ساعدة اللجنة وذلك بالقيام مبراجعة دورية لأنظمة الرقابة و�إجراءات �إدارة املخاطر وتعر�ض نتائج
املراجعة على جلنة التدقيق.
ب .خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هو ف�شل العميل �أو الطرف املقابل للموجودات يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما ي�سبب خ�سارة مالية للمجموعة .تن�ش�أ خماطر
االئتمان للمجموعة ب�صورة �أ�سا�سية من �أن�شطة الو�ساطة وخماطر �سعر امل�صدر للمحافظ اخلا�صة .خماطر االئتمان للطرف املقابل تتكون من نوعني
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من املخاطر ،خماطر ما قبل ال�سداد وخماطر ال�سداد .يف ق�سم الو�ساطة خماطر الأطراف املقابلة تن�ش�أ من تداول املتعاملني والو�سطاء .ويف ق�سم �إدارة
املوجودات وق�سم اال�ستثمارات واخلزينة ،ف�إن ال�صفقات التي تتم من خالل و�سطاء �آخرين ت�ؤدي �إىل خماطر االئتمان للطرف املقابل.
�إدارة خماطر االئتمان
حتد املجموعة من خماطر االئتمان عن طريق تطبيق �سيا�سات و�إجراءات ائتمان معدة م�سبق ًا وم�صدقة من قبل جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية.
تدير املجموعة خماطر الطرف املقابل لعمالء الو�ساطة ب�إجراء تقييم ائتمان للعمالء والو�سطاء الآخرين من دول جمل�س التعاون والأ�سواق املالية
الأخرى با�ستخدام قيا�سات مالية و�أخرى.
املخاطر يف املحافظ اجلماعية تراقب وي�سيطر عليها عن طريق توجيهات توزيع املوجودات وحدود التعر�ضات املعتمدة وفق ًا ل�سيا�سات و�إجراءات
اال�ستثمار املعدة م�سبقا ً من قبل جلنة املوجودات واملطلوبات واال�ستثمارات واللجنة التنفيذية وجمل�س الإدارة كلما كان ذلك منا�سب ًا .بالإ�ضافة لذلك،
تلتزم املجموعة ب�صرامة بحدود التعر�ضات الكبرية املعتمدة من قبل م�صرف البحرين املركزي.
يتم �إجراء تدقيق دوري على وحدات الأعمال وعمليات االئتمان من قبل املدقق الداخلي.
التعر�ض ملخاطر االئتمان
احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان:
النقد وما يف حكمه
�سندات اخلزينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
ا�ستثمارات مالية متاحة للبيع
ر�سوم م�ستحقة
امل�ستحقات وموجودات �أخرى

2008

78.013
8.050
3.470
11.640
1.130
1.874

104.177

2007
63.174
10.007
6.789
5.096
1.843
86.909

يف الوقت احلايل يخ�ضغ فقط قر�ض هام�ش التداول ب�سوق البحرين للأوراق املالية لرتتيبات �ضمانات ر�سمية .يتم الدخول يف هذا الربنامج وفق ًا
للتنظيمات اخلا�صة ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي .الأ�سهم املوجودة يف حمفظة هام�ش التداول يتم رهنها مقابل املبلغ املقر�ض للعميل.
يتم تقييم هذه الأ�سهم بالقيمة ال�سوقية ب�صورة يومية .ويف حالة وجود عجز عن احلد الأدنى من معدل حقوق امللكية ف�إنه يتم �إ�صدار طلب املحافظة
على الهام�ش .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن اتفاقيات الو�ساطة ت�شتمل على بند يحق مبوجبه للمجموعة ت�صفية الأ�سهم التي يف عهدتها �إذا ف�شل العميل يف
�سداد التزاماته.
تقوم املجموعة بتقييم االنخفا�ض يف القيمة لكل �أ�صل مايل حتديد ًا وال يتم تقييم االنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س املحافظ ،وذلك لأن تعر�ض املجموعة
لال�ستثمارات بالأ�سهم لي�ست لها خ�صائ�ص ائتمانية مت�شابهة ميكن �إن�شاء حمافظ خا�صة بها.
تقوم املجموعة ب�شطب ر�صيد العميل /اال�ستثمار عندما حتدد املجموعة ب�أن القيمة الدفرتية غري قابلة للتح�صيل .يتم حتديد ذلك بعد النظر يف
املعلومات مثل حدوث تغري جوهري /املركز املايل للعميل /ال�صادر مثل عجز العميل  /عدم قدرة ال�صادر على �سداد االلتزام �أو �أن املبلغ املح�صل من
ال�ضمان غري كا ٍ
ف ل�سداد كل املبلغ.

 51التقرير ال�سنوي 2008

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

� .3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
ب .خماطر االئتمان (تتمة)
متركز اال�ستثمارات
اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة وا�ستثمارات مالية متاحة للبيع م�سجلة بالقيمة العادلة.
تراقب املجموعة متركز خماطر االئتمان ح�سب القطاعات وح�سب املوقع اجلغرايف .حتليل متركز خماطر االئتمان يف تاريخ امليزانية العمومية مبني �أدناه:
التوزيع ح�سب القطاع

البنوك التجارية
البنوك الأخرى
الت�أمني
اخلدمات
ال�صناديق اال�ستثمارية
�أخرى
جمموع القيمة الدفرتية

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة
2007
2008
385
671
538
1.872
1.542

5.008

1.366
2.615
34
3.517
8.248
4.612
20.392

ا�ستثمارات مالية
متاحة للبيع
2008
2007
186
773
898
10.399
1.227

13.483

1.863
1.086
1.167
6.016
3.644
13.776

ا�ستثمارات مالية
متاحة للبيع
2008
2007
9.589
5.623
4.138
5.613
49
1.492
755
13.776
13.483

ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من
التوزيع اجلغرايف
خالل الربح �أو اخل�سارة
2007
2008
13.034
3.774
دول جمل�س التعاون اخلليجي
1.889
الواليات املتحدة الأمريكية
2.639
1.234
�أوروبا
2.830
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
20.392
5.008
جمموع القيمة الدفرتية
التمركز ح�سب التوزيع اجلغرايف مت حتديده بنا ًء على موقع �صادرالأدوات املالية.
خماطر الت�سوية
قد ت�ؤدي �أن�شطة املجموعة ملخاطر يف وقت ت�سوية املعامالت وال�صفقات .خماطر الت�سوية هي احتمال اخل�سارة الناجمة عن عدم قيام الطرف املقابل
بالوفاء بالتزاماته لتقدمي النقد والأوراق املالية �أو غريها من الأ�صول على النحو املتفق عليه تعاقدي ًا.
ج .خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة وي�شار �إليها مبخاطر التمويل �أي�ض ًا ،هي خماطر عدم قدرة امل�ؤ�س�سة على احل�صول على الأموال الالزمة ل�سداد التزاماتها املتعلقة
بالأدوات املالية .يتم �إدارة خماطر ال�سيولة للأق�سام الثالثة املن�ش�أة للمخاطر � -إدارة املوجودات ،والو�ساطة واال�ستثمار ،واخلزانة.
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تن�ش�أ خماطر ال�سيولة من عدم توافق منط اال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات املالية �أو �أي عجز �آخر والذي ميكن �أن ينتج عنها ن�ضوب م�صادر التمويل
والت�سهيالت االئتمانية� .إن قيا�س و�إدارة احتياجات ال�سيولة تعترب حيوية للقيام بعمليات البنك بفعالية.
تعترب خماطر ال�سيولة للبنك حالي ًا حمدودة لأن جزء ًا كبري ًا من الأموال مودع يف ودائع بنكية ق�صرية الأجل ،وعند ا�ستحقاق هذه الودائع حتول �إىل
احل�سابات اجلارية بنا ًء على االحتياجات املتوقعة.
يواجه البنك ثالثة �أنواع من خماطر ال�سيولة على النحو التايل:
•خماطر التمويل  -احلاجة �إىل ا�ستبدال �صايف التدفقات ب�سبب عدم ال�سحب غري املتوقع /عدم جتديد ح�سابات �إيداع حتت الطلب وعدم القدرة على
االقرتا�ض �أو ت�صفية املوجودات املالية يف الوقت املنا�سب.
• ال�سيولة الت�شغيلية  -احلاجة �إىل التعوي�ض عن انخفا�ض ال�سيولة من اال�ستثمارات والأ�سواق �أو عدم ا�ستالم املتوقع من التدفقات املالية.
• خماطر اال�ستدعاء  -ب�سبب تبلور املطلوبات املالية الطارئة خارج امليزانية العمومية وعدم القدرة على ا�ستغالل فر�ص جتارية مربحة عند طلبها.
�إدارة خماطر ال�سيولة
تقوم وحدة اخلزينة حالي ًا ب�إدارة خماطر ال�سيولة عن طريق مراقبة التدفقات النقدية واالحتياجات التمويلية ب�صورة يومية .مت احل�صول على حدود
للت�سهيالت االئتمانية مع عدة بنوك وم�ؤ�س�سات مالية ليتم ا�ستخدامها عند احلاجة .كما قام البنك ب�إن�شاء جلنة املوجودات واملطلوبات واال�ستثمارات
بهدف الإ�شراف عن كثب على �إدارة ال�سيولة واملخاطر املرتبطة بها.
اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية من املطلوبات املالية هي على النحو التايل:

2008
قرو�ض ق�صرية الأجل
ح�سابات العمالء
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى
2007
قرو�ض ق�صرية الأجل
ح�سابات العمالء
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى

القيمة
الدفرتية
35.908
20.926
831

�إجمايل
املتدفق للخارج
35.908
21.507
831

�أقل من �سنة
واحدة
35.908
21.507
831

من �سنة �إىل
خم�س �سنوات
-

�أكرث من
خم�س �سنوات
-

القيمة
الدفرتية
566
53.661
7.536
61.763

�إجمايل
املتدفق للخارج
600
53.661
7.536
61.797

�أقل من �سنة
واحدة
600
53.661
7.536
61.797

من �سنة �إىل
خم�س �سنوات

�أكرث من
خم�س �سنوات

-

-

57.665

58.246

58.246

-

-

د .خماطر ال�سوق
هي خماطر تذبذب قيمة الأدوات املالية للمجموعة نتيجة لتغري �أ�سعار ال�سوق �سواء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة ب�أوراق مالية حمددة �أو
م�صدر هذه الأوراق املالية �أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأوراق املالية املتداولة يف ال�سوق.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

� .3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
د .خماطر ال�سوق (تتمة)
يتعر�ض البنك خالل ن�شاطه االعتيادي ملخاطر ال�سوق يف ا�ستثماراته يف الأوراق املالية املتداولة واملتاحة للبيع .ومع ذلك ف�إن الإدارة ت�سيطر على هذه
املخاطر عن طريق املراجعة الإدارية املنا�سبة واملراقبة من خالل دليل ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة مبحفظة اال�ستثمارات و�سيا�سات �صناعة ال�سوق
والتوجيهات ال�صادرة من قبل اللجنة التنفيذية و�إدارة املجموعة.
بالتايل ،تنطوي �إدارة خماطر ال�سوق على �إدارة خماطر �أ�سعار الأ�سهم ،وخماطر �أ�سعار الفائدة وخماطر �صرف العمالت الأجنبية.
 .1خماطر �أ�سعار الأ�سهم
يكون لأن�شطة اال�ستثمار يف الأ�سهم ت�أثري كبري على الأرباح ،والعالقات التجارية للبنك .ت�أخذ املجموعة يف االعتبار الأ�سهم امل�سجلة يف دفرت املتاجرة
فقط لغر�ض �إدارة خماطر ال�سوق وحل�ساب خماطر ال�سوق الر�أ�سمالية.
االدارة الن�شطة لال�ستثمارات هي طريقة معروفة جيد ًا لإدارة خماطر الأ�سهم .تنويع املحافظ على �أ�سا�س ال�صناعة ،والقطاع ،واملوقع اجلغرايف،
وعوامل ال�سوق متكن البنك من تنويع املخاطر� .أق ّر جمل�س الإدارة �سيا�سات و�إجراءات ا�ستثمارية معدة م�سبق ًا حتكم املحافظ اال�ستثمارية للمتاجرة
واملتاحة للبيع.
�أعدت �سيا�سات التقييم الر�سمية التي حتدد منهجيات التقييم املالئمة وال�سليمة من �أجل اال�ستثمار يف ال�شركات املدرجه يف البور�صة واال�ستثمارات غري
املبا�شر يف ال�صناديق .يتم تقييم حمفظة الأ�سهم بالقيمة ال�سوقية على �أ�سا�س يومي و�أن املكا�سب واخل�سائر غري املحققة حتت�سب على �أ�سا�س يومي.
تقيم ال�صناديق واملحافظ املالية املدارة خارجي ًا بالقيمة ال�صافية للأ�صول التي يقدمها مديري اال�ستثمار اخلارجيني على �أ�سا�س �شهري.
تتوافق منهجيات تقييم املحافظ اال�ستثمارية مع املبادئ املحا�سبية املقبولة وت�ستند على نهج جتريبية �سليمة ومقبولة ،مو�ضحة وموثقة جيد ًا ،وتطبق
با�ستمرار على ا�ستثمارات مماثلة على مر الزمن.
�آلية �إدارة خماطر �أ�سعار الأ�سهم مو�ضحة �أدناه:
�إدارة احلدود
تتكون احلدود عموم ًا من نوعني  -احلدود اال�سمية واحلدود امل�ستندة على املخاطر .اعتمد البنك بداي ًة احلدود اال�سمية ،وتوجد خطة للبنك لإدخال
احلدود امل�ستندة على املخاطر يف امل�ستقبل .ت�شمل احلدود اال�سمية حدود االئتمان  /حدود التعر�ض للطرف املقابل ،وحدود وقف اخل�سارة ،وحدود
التمركز الخ ،والتي يتم مراقبتها عن طريق ا�ستخدام م�صفوفة تخ�صي�ص املوجودات .ت�شمل هذه امل�صفوفة �أي�ض ًا املحافظ اال�ستثمارية املتاحة للبيع.
حتليل احل�سا�سية لـ  % 1من التغري يف �أ�سعار ال�سوق على الأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة من حمافظ اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو
اخل�سائر واال�ستثمارات املتاحة للبيع مو�ضح �أدناه:
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة
2007
2008
203.894
50.080
)(203.894
)(50.080

ا�ستثمارات متاحة
للبيع
2008
2007
137.848
134.830
)(137.848
)(134.830

 %1زيادة
 %1انخفا�ض
 .2خماطر �أ�سعار الفائدة
خماطر �أ�سعار الفائدة هي خطر تذبذب قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق.
اال�ستثمارات يف �أدوات الدين  ،والودائع  ،والقرو�ض والودائع حتت الطلب تخ�ضع ملخاطر �أ�سعار الفائدة .تقوم وحدة اخلزانة مبراقبة هذه الأدوات املالية
عن كثب من �أجل التخفيف من هذه املخاطر.
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يحد البنك من تعر�ضه ملخاطر �أ�سعار الفائدة عن طريق املراقبة الدقيقة لهذه املخاطر .الودائع والودائع حتت الطلب لدى البنوك هي ب�أ�سعار فائدة ثابتة
وت�ستحق يف غ�ضون ثالثة �أ�شهر .ت�شمل مطلوبات البنك مدفوعات م�ستلمة مقدم ًا من العمالء والتي يحت�سب عليها �أ�سعار الفائدة ال�سائدة يف ال�سوق.
ي�ستثمر البنك �أموال العمالء (الأموال الفائ�ضة يف احل�سابات حتت الطلب) يف عدة بنوك بهدف حتقيق فوائد على هذه الأموال .وبهذا تنقل الفائدة
املكت�سبة (مطروح ًا منها تكاليف الهام�ش وامل�صروفات الإدارية) �إىل العمالء .مبا �أن التعاقد مع العميل لي�س على �أ�سا�س معدل فائدة معني ،لذلك ف�إن
�أي تغري يف معدالت الفائدة �صعود ًا �أو نزو ًال ال ي�ؤثر �سلب ًا على البنك.
ويحتفظ البنك بالأر�صدة النقدية مع بنوك خمتلفة وبعمالت خمتلفة لتلبية متطلبات ال�سيولة الالزمة ل�سداد �صفقات الأ�سهم بهذه العمالت .وتن�ش�أ هذه
املتطلبات ب�سبب احلاجة �إىل دفع مبالغ ال�سداد يف الوقت املنا�سب من قبل العمالء بالإ�ضافة للمعامالت التجارية العادية.
يتعر�ض البنك لأدوات الدين التي ت�صدرها امل�ؤ�س�سات املالية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف املحافظ اخلا�صة .لي�س هناك �سوق ًا ن�شطة لبيع هذه
الأدوات وال ميكن املتاجرة بها �إال عن طريق ال�سوق غري املنظمة .يتم املوافقة على اال�ستثمارات يف �أدوات الدين على �أ�سا�س حتليل منظم لال�ستثمار
املقرتح ومل�صدره .جميع �أدوات الدين غري م�صنفة ائتماني ًا.
يتبع البنك منهجية موحدة لإدارة خماطر �أ�سعار الفائدة ،حيث يقا�س التعر�ض للمخاطر يف الأوراق املالية ذات الدخل الثابت با�ستخدام نهج ذي
�شقني  -قيا�س خماطر امل�صدر واملخاطر العامة لل�سوق .ت�ستخدم طريقة مدة الفجوة لهذا الغر�ض والتدفق النقدي املخ�صوم للتقييم العادل للأوراق
املالية ذات الدخل الثابت.
حمفظة �إعادة ت�سعري �أ�سعار الفائدة

2008
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع حتت الطلب*
ودائع لدى البنوك
�سندات اخلزينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�أوراق مالية متاحة للبيع
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
ر�سوم م�ستحقة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
بنوك دائنة
قرو�ض ق�صرية الأجل
ح�سابات العمالء
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
ح�سا�سية الفجوة يف معدل الفائدة
ح�سا�سية الفجوة يف معدل الفائدة املرتاكم

خالل
معدل الفائدة
الفعلي  %ال�سنوي ال�سنة
167
72.408
%1.29
8.050
%2.85
860
%5.83
377
%5.41
%0.25

�أكرث من
�سنة
394
5.850
-

الفائدة غري
احل�سا�سة
5.438
3.754
7.256
168
1.130
2.913

5.438
167
72.408
8.050
5.008
13.483
168
1.130
2.913

20.926
-

-

35.908
2.072

35.908
20.926
2.072

60.936
60.936

6.244
67.180

67.180
-

-

81.862

20.926
20.926

6.244

-

20.659

37.980
49.859
87.839

املجموع

108.765

58.906
49.859
108.765
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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� .3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
 .2خماطر �أ�سعار الفائدة (تتمة)
2007
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع حتت الطلب
ودائع لدى البنوك
�أوراق مالية متداولة
�أوراق مالية متاحة للبيع
ممتلكات ومن�ش�آت ومعدات
ر�سوم م�ستحقة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
بنوك دائنة
قرو�ض ق�صرية الأجل
ح�سابات العمالء
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
ح�سا�سية الفجوة يف معدل الفائدة
ح�سا�سية الفجوة يف معدل الفائدة املرتاكم

معدل الفائدة
الفعلي  %ال�سنوي
%3.77
%6.30
%6.59

%9.75
%5.91
%2.13

خالل
ال�سنة
850
47.101
860
48.811
7
566
13.334
13.907
13.907
34.904
34.904

�أكرث من
�سنة
469
400
869
869
35.773

الفائدة غري
احل�سا�سة
15.230
19.063
13.376
128
5.096
2.266
55.159
40.327
8.499
48.826
42.106
90.932
)(35.773
-

املجموع
15.230
850
47.101
20.392
13.776
128
5.096
2.266
104.839
7
566
53.661
8.499
62.733
42.106
104.839
-

* يف  31دي�سـمرب  2008كان معدل الفائدة الفعلي على الودائع حتت الطلب بالدينار البحريني  %0.70يف ال�سنة ( %3.125 - %2.875 :2007يف ال�سنة)
وعلى ودائع حتت الطلب بالدوالر الأمريكي  %0.95يف ال�سنة ( %3.75 - %3.5 : 2007يف ال�سنة) .
 .3خماطر �أ�سعار ال�صرف
خماطر �أ�سعار �صرف العمالت هي خماطر تذبذب قيمة الأدوات املالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت االجنبية .معظم تعر�ضات البنك
ملخاطر العمالت هي لعمالت دول جمل�س التعاون اخلليجي والدوالر الأمريكي .وت�شمل هذه الودائع الثابتة ق�صرية الأجل ،واال�ستثمارات يف الأوراق
املالية واملبالغ امل�ستحقة من /للعمالء .ومبا �أن الدينار البحريني مقوم بالدوالر الأمريكي ،لذلك ف�إن خماطر العملة حمدودة .ال يقوم البنك بالتحوط
ملخاطر العملة.
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هـ .املخاطر الت�شغيلية
خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�سائر الناجتة عن نق�ص �أو ف�شل العمليات� ،أو الأنظمة الداخلية �أو موظفي البنك �أو الناجتة ب�سبب الأحداث اخلارجية.
على خالف خماطر ال�سوق واملخاطر االئتمانية ذات الطبيعة املنتظمة ،يكون لكل �شركة خماطر ت�شغيلية خا�صة بها وناجتة عن عمليات البنك اليومية.
ت�شمل هذه طيف ًا وا�سع ًا من املخاطر التي ميكن �أن تنتج من �أ�سباب خمتلفة منها ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،معاجلة ناق�صة للمعامالت ،واملمار�سات
التجارية ،وممار�سات التوظيف ،وف�شل الأنظمة ،والتلف املادي للموجودات املادية ،كما ت�شمل �أي�ض ًا خماطر االحتيال الداخلي واخلارجي.
ميتلك البنك وعي ًا متحفظ ًا ملراقبة هذه املخاطر ويعتمد على عدد من الآليات لإدارتها .ت�شتمل هذه الآليات على هيكل تنظيمي وا�ضح ،ودليل �سيا�سات
و�إجراءات ،وف�صل الواجبات ،وجدول ال�صالحيات ،والت�سويات ،وحدود التحمل لهذه املخاطر .توفر وحدة التدقيق الداخلي وااللتزام باللوائح التنظيمية
الدعم لهذه املراقبة .توفر الت�سويات الدورية مراكز الو�صاية وت�سويات البنك نقاط قوة رئي�سية لتخفيف املخاطر الت�شغيلية .كما �أن هناك تغطية ت�أمينية
لتعوي�ضات املخاطر املهنية.
امل�سعى الآخر لإدارة املخاطر الت�شغيلية يف البنك هو املبا�شرة يف خالل املعاجلة (�إ�س تي بي) لتمكينها من املعاجلة امل�ستمرة وتقليل االخطاء الت�شغيلية
والو�صول بالإنتاجية �إىل احلد الأمثل .كما توجد خطة �شاملة لإدخال مهام املكتب الأو�سط ل�ضمان �أف�ضل �إدارة لاللتزام .يوجد لدى البنك م�شروع قيد
التنفيذ يهدف لرفع م�ستوى النظام امل�صريف الرئي�سي و�أمتتة الأعمال املكتبية ،ويتوقع �أن يبد�أ امل�شروع خالل عام .2009
فيما يتعلق بن�شاط �إدارة الأ�صول ،يوجد عدد من ال�ضوابط لدعم نوعية عملية اال�ستثمار وت�شرف عليه جلنة �إدارة اال�صول .يدعم هذه اللجنة �ضوابط
ت�شغيلية �صارمة حلماية �أ�صول العمالء ،ويتم ا�ستعرا�ض �أداء الإدارة اال�ستثماري ب�شكل منتظم.
�أما يف جمال متويل ال�شركات ،تتعر�ض ال�شركة ملخاطر قانونية وخماطر ال�سمعة� .إن احل�صول على املوافقات القانونية والتنظيمية يحد من هذه
املخاطر .تتم مراقبة الأمور اال�ست�شارية والإكتتاب من قبل جلنة �سيكو ال�ستثمار الأ�صول واخل�صوم.
ي�شكل الإلتزام بالأنظمة ،مبا يف ذلك االلتزام بربنامج مكافحة غ�سل االموال ،عن�صر ًا رئي�سي ًا يف �إدارة املخاطر .يعلق جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة
�أهمية كبرية على هذه الأمور ذات االهمية اال�سرتاتيجية .توجد لدى البنك �سيا�سات و�إجراءات وا�ضحة لتحقيق االلتزام بامل�سائل التنظيمية.
و� .إدارة ر�أ�س املال
يقوم م�صرف البحرين املركزي وهو الهيئة الرقابية الرئي�سية للبنك بتحديد ومراقبة متطلبات ر�أ�س املال لكل املجموعة .تنفيذ املتطلبات احلالية
مل�صرف البحرين املركزي يتطلب من املجموعة املحافظة على معدل جمموع ر�أ�س املال �إىل جمموع املوجودات املوزون باملخاطر.
�إن �سيا�سة البنك هي االحتفاظ بر�أ�س مال كا ٍ
ف للمحافظة على ثقة امل�ستثمر وال�سوق ولدعم التطورات امل�ستقبلية لأعمال البنك.
مت الأخذ بعني الإعتبار ت�أثري مقدار ر�أ�س املال على عوائد حقوق امل�ساهمني ،وكذلك املوازنة بني �أعلى عائد حمتمل مع �أكرب ن�سبة اقرتا�ض ومقدار
االيجابيات واحلماية التي يوفرها الو�ضع ال�سليم لر�أ�س املال.
�إبتدا ًء من  1يناير  ،2008يتطلب من البنك االلتزام با�شرتاطات منوذج كفاية ر�أ�س املال املعدل ال�صادر عن م�صرف البحرين املركزي (معدل بنا ًء
على �إطار بازل  )Basel II 2فيما يتعلق بر�أ�س املال التنظيمي .لقد تبنى البنك النهج املوحد لإدارة خماطر االئتمان ونهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي لإدارة خماطر
الت�شغيل وفق ًا للإطار املعدل.
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� .3إدارة املخاطر املالية (تتمة)
و� .إدارة ر�أ�س املال (تتمة)
و�ضع ر�أ�س مال املجموعة التنظيمي كما يف  31دي�سمرب  2008هو كما يلي:
بنا ًء على �أر�صدة ال�سنة النهائية

2008
تعر�ضات املخاطر املوزونة
خماطر االئتمان
خماطر ال�سوق
خماطر الت�شغيل
جمموع املوجودات املوزونة باملخاطر
الفئة الأوىل لر�أ�س املال
الفئة الثانية لر�أ�س املال
جمموع ر�أ�س املال التنظيمي
معدل كفاية ر�أ�س املال
بناء على متو�سط الأر�صدة خالل ال�سنة

)بازل (2

2007
)بازل (1

37.067
35.875
17.978
90.920
49.291
255
49.546
%54.49

33.853
72.313
106.166
38.273
1.726
39.999
٪37.68

2008
بازل 2

2007
بازل 1

42.022
52.420
17.978
112.420
46.942
4.439
51.381
%45.70

24.376
64.644
89.020
28.273
3.388
31.661
٪35.57

تعر�ضات املخاطر املوزونة
خماطر االئتمان
خماطر ال�سوق
خماطر الت�شغيل
جمموع املوجودات املوزونة باملخاطر
الفئة الأوىل لر�أ�س املال
الفئة الثانية لر�أ�س املال
جمموع ر�أ�س املال التنظيمي
معدل كفاية ر�أ�س املال
قام البنك بااللتزام بجميع متطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة خارجي ًا خالل ال�سنة.
توزيع ر�أ�س املال
يتم توزيع ر�أ�س املال على الأن�شطة الت�شغيلية املختلفة بنا ًء على املتطلبات التنظيمية� .سيا�سة البنك لإدارة ر�أ�س املال ت�سعى لتحقيق �أعلى عائد على
املخاطر وذلك با�ستيفاء جميع املتطلبات التنظيمية .يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة �سيا�سة البنك فيما يتعلق بتوزيع ر�أ�س املال ب�شكل دوري.
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 .4التقديرات املحا�سبية والقرارات الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
لإعداد البيانات املالية املوحدة تقوم املجموعة بو�ضع تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات وعلى املبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات
والإيرادات وامل�صروفات خالل ال�سنة املالية القادمة .النتائج الفعلية قد تختلف عن االفرتا�ضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتا�ضات ب�شكل م�ستمر .يتم تغيري التقديرات املحا�سبية يف �سنة التغيري وال�سنوات الالحقة.
االجتهادات
ت�صنيف اال�ستثمارات
�أثناء تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة ،تقرر الإدارة عند �شراء اال�ستثمارات ما �إذا كانت �ست�صنفها كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة �أو كا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �أو كا�ستثمارات متاحة للبيع� .إن ت�صنيف كل نوع من اال�ستثمارات يعك�س نية املجموعة
بالن�سبة لكل ا�ستثمار ويكون كل ا�ستثمار خا�ضع ًا ملعاملة حما�سبية خمتلفة بناء على هذا الت�صنيف.
التقديرات
خ�سائر انخفا�ض قيمة الأوراق املالية املتاحة للبيع
تتحقق املجموعة يف نهاية كل �سنة مالية من انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع عندما يكون هناك �أي هبوط جوهري ودائم للقيمة ال�سوقية لأقل
من �سعر التكلفة� .إن حتديد االنخفا�ض الدائم يتطلب اجتهاد .يف حالة الأ�سهم املدرجة يف الأ�سواق الن�شطة ،ت�أخذ املجموعة باالعتبار �أن انخفا�ض
القيمة �أقل من �سعر التكلفة بن�سبة � %30أو ا�ستمرار االنخفا�ض �أقل من التكلفة ملدة تزيد على � 12شهر ًا هو م�ؤ�شر على انخفا�ض القيمة.
�إذا مل توجد القيمة العادلة ،وكانت اال�ستثمارات تظهر بالتكلفة ،تقدر القيمة القابلة لال�سرتداد لهذه اال�ستثمارات للتحقق من انخفا�ض القيمة .عند
القيام بهذه التقديرات ،بالإ�ضافة لعوامل �أخرى ،ي�أخذ البنك يف االعتبار تدهور الو�ضع املايل لال�ستثمار و�أداء ال�صناعة والقطاع الذي يعمل فيه
والتغريات التقنية والتدفقات النقدية الت�شغيلية والتدفقات النقدية التمويلية.

 .5النقد وما يف حكمه
2008

2007

15.230
5.438
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
850
167
ودائع حتت الطلب
47.101
72.408
ودائع لدى بنوك ق�صرية الأجل
63.181
78.013
)(7
�سحب على املك�شوف
كما يف  31دي�سمرب
63.174
78.013
توجد الودائع حتت الطلب والودائع لدى بنوك ذات مركز ائتماين جيد وتدر فوائد ح�سب معدل �سعر الفائدة ال�سائد .ي�ستخدم البنك تقييمات خارجية
كجزء من عملية تقييم ائتمان بنوك تقع �ضمن حدود الدولة.
يتم احت�ساب فائدة على ال�سحب على املك�شوف ب�سعر الفائدة ال�سائد.
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� .6سندات اخلزينة
تت�ضمن �سندات خزينة ق�صرية الأجل غري مدرجة �صادرة من م�صرف البحرين املركزي ،ويتم االحتفاظ بها حلني ا�ستحقاقها.

 .7ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
حمتفظ بها للمتاجرة
�أ�سهم مدرجة
�صناديق مدارة
�سندات دين
كما يف  31دي�سمرب

2008

2007

1.537
2.217
1.254

10.385
8.678
1.329
20.392

5.008

� .8أوراق مالية متاحة للبيع
�أ�سهم مدرجة
�صناديق مدارة
�سندات دين
يطرح:
خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمة �أ�سهم مدرجة
خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمة �صناديق مدارة
كما يف  31دي�سمرب

2008

2007

3.404
6.025
6.227
15.656

6.987
6.389
400
13.776

1.561
612

13.776

13.483

� .9أثاث ومعدات
التكلفة يف  ١يناير
اال�ضافات
اال�ستبعادات
التكلفة يف  31دي�سمرب
اال�ستهالك يف  ١يناير
ا�ستهالك ال�سنة
اال�ستبعادات
اال�ستهالك يف  31دي�سمرب
القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب
تكلفة املوجودات امل�ستهلكة كلي ًا حتت اال�ستخدام

2008

584
139
)(8

715

456
99
)(8

547
168
380

ي�شتمل الأثاث واملعدات على الأثاث واملعدات و�أدوات املكتب و�آالت احلا�سبات الآلية وبرامج احلا�سب الآيل واملركبات.
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2007
520
81
)(17
584
380
91
)(15
456
128
327

 .10ر�سوم م�ستحقة
ت�شمل هذه الر�سوم ب�شكل رئي�سي ر�سوم الإدارة ور�سوم الأداء امل�ستحقة للبنك من عمالء املحافظ.
ر�سوم الإدارة
ر�سوم الأداء
ر�سوم احلفظ
كما يف  31دي�سمرب

2008
275
759
96

1.130

2007
366
4.568
162
5.096

 .11موجودات �أخرى
ذمم مدينة من العمالء والو�سطاء
وديعة �ضمان لدى �سوق البحرين للأوراق املالية
ح�ساب مقدم برنامج منح �أ�سهم املوظفني
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
فوائد م�ستحقة
ذمم مدينة �أخرى
كما يف  31دي�سمرب

2008
1.220
500
912
127
131
23

2.913

2007
1.244
500
323
100
53
46
2.266

 .12قرو�ض ق�صرية الأجل
قرو�ض بنكية
كما يف  31دي�سمرب
هذه القرو�ض غري م�ضمونة وحتمل �سعر الفائدة ال�سائد يف ال�سوق.

2008

2007

-

566
566

-

 .13ح�سابات العمالء
متثل املبالغ امل�سددة نيابة عن العمالء لغر�ض املتاجرة نيابة عنهم يف �سوق البحرين للأوراق املالية وودائع هام�شية خلدمات ال�سم�سرة التي قدمها
البنك .الفوائد على بع�ض ح�سابات الودائع تدفع وفق ًا لالتفاقية مع العميل وخا�ضعة للحد الأدنى من الر�صيد .بلغت م�صروفات الفوائد على هذه
احل�سابات خالل ال�سنة  90دينار بحريني ( 503 :2007دينار بحريني).
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

 .14ودائع العمالء
ودائع العمالء تت�ضمن فائ�ض ر�صيد عمالء املحافظ املودعة مع البنك .يقدم البنك معدالت الفائدة بال�شروط التجارية على هذه الودائع.

 .15مطلوبات �أخرى
ر�سوم اكتتاب لوحدات �صناديق مل تخ�ص�ص بعد
ر�سوم �سم�سرة م�ستحقة لأطراف �أخرى
م�صروفات م�ستحقة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني
مطلوبات برنامج منح �أ�سهم املوظفني
ذمم دائنة �أخرى
كما يف  31دي�سمرب

 .16ر�أ�س املال

2008

55
742
179
1.062
34

2.072
2008

2007
3.345
2.840
1.312
94
869
39
8.499
2007

ر�أ�س املال امل�صرح
50.000
100.000
� ) 500.000.000 :2007( 1.000.000.000سهم بواقع  100فل�س لكل �سهم
مت خالل اجتماع اجلمعية غري االعتيادية املنعقد يف  24مار�س  ،2008املوافقة على زيادة ر�أ�س املال من  50مليون دينار �إىل  100مليون دينار.

2008

2007

ر�أ�س املال ال�صادر واملدفوع
13.910
13.921
كما يف  1يناير
11
194
�إ�صدار �أ�سهم لربنامج منح �أ�سهم املوظفني
14.115
�إ�صدار �أ�سهم منحة خالل ال�سنة
14.116
�إ�صدار حقوق الأولوية خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب
13.921
42.346
قام البنك خالل ال�سنة  ،2008ب�إ�صدار � 1.947.564سهم بواقع  100فل�س لكل �سهم وذلك وفق ًا خلطة خيار �أ�سهم املنحة للموظفني عن �سنة 2007
لبنك ات�ش ا�س بي �سي تر�ستي (�سي�.آي) كما يف  31دي�سمرب  2007بواقع  302فل�س لل�سهم (� 107.837 :2007سهم بواقع  100فل�س لل�سهم لعام 2006
بواقع  206فل�س لل�سهم) .بالتايل ،مت زيادة ر�أ�س املال مببلغ  194دينار ( 11 :2007دينار) بواقع  100فل�س ل�سعر ال�سهم .عالوة �إ�صدار الأ�سهم مببلغ
 394دينار ( 12 :2007دينار) بعالوة قدرها  202فل�س لل�سهم الواحد ( 106 :2007فل�س لل�سهم الواحد) مت حتويلها لالحتياطي القانوين.
يف  29مايو  ،2008مت �إ�صدار �أ�سهم منحة مبقدار � 141.152.662سهم مببلغ  14.115دينار بن�سبة ( 1:1على ر�أ�س املال بعد �إ�صدار الأ�سهم للأمناء)
عن طريق ر�سملة الأرباح امل�ستبقاة.
يف  22يونيو  ،2008مت �إ�صدار حقوق الأولوية بن�سبة  ( 2:1من ر�أ�س املال بعد عالوة الأ�سهم و�إ�صدار �أ�سهم للأمناء) بواقع �سعر ال�سهم  103فل�س
لل�سهم ( 3فل�س للإ�صدار) .من �إجمايل مبلغ  413دينار امل�ستلمة من امل�ساهمني 3 ،فل�س تخ�ص الإ�صدار ،و  365دينار لتمويل � 3.652.662سهم مت
تخ�صي�صها للموظفني كجزء من �إ�صدار حقوق الأولوية.
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يف عام  ،2008مل يقرتح جمل�س الإدارة �أية �أرباح نقدية �أو مكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة .ل�سنة  2007اقرتح جمل�س الإدارة �أرباح نقدية بواقع  10فل�س
لكل �سهم قيمته اال�سمية  100فل�س� ،أي �أرباح بن�سبة  ،%10ومكاف�أة لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  200.000دينار بحريني .هذه التخ�صي�صات املقرتحة
تتوافق مع النظام الأ�سا�سي للبنك ،وهي خا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني يف اجلمعية العمومية ال�سنوية.

2008

مكاف�آت جمل�س الإدارة
�أرباح مقرتح توزيعها
االحتياطي العام

2007
200
1.392
1.191

-

امل�ساهمون:

اجلن�سية

الهيئة العامة ل�صندوق التقاعد
الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية
بنك البحرين الوطني �ش.م.ب
البنك الأهلي املتحد (البحرين) �ش.م.ب
بنك البحرين والكويت �ش.م.ب
�شركة م�صادر اال�ستثمار العربية �ش.م.ب معفاة
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية �ش.م.ب
م�ؤ�س�سة اال�ستثمار اخلليجي
بنك ات�ش �إ�س بي �سي تر�ستي (�سي� .آي)
البنك البحريني ال�سعودي �ش.م.ب معفاة
بنك البحرين وال�شرق الأو�سط �ش.م.ب معفاة
بنك اخلليج الدويل �ش.م.ب

البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
الكويت
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين

2008

امل�ساهمة
9.322.5
6.600.0
5.362.5
5.115.0
4.125.0
3.300.0
3.300.0
3.300.0
1.095.8
825.0
-

42.345.8

2007

الن�سبة
%22.0
%15.6
%12.7
%12.1
%9.7
%7.8
%7.8
%7.8
%2.6
%1.9
-

100

امل�ساهمة
3.107.5
2.200.0
1.375.0
605.0
1.375.0
1.100.0
1.100.0
1.100.0
171.0
275.0
412.5
1.100.0
13.921.0

الن�سبة
%22.3
%15.8
%9.9
%4.3
%9.9
%7.9
%7.9
%7.9
%1.2
%2
%3
%7.9
100.0

وفق ًا للبيانات املالية� ،صايف قيمة املوجودات لكل �سهم هي  0.118دينار بحريني ( 0.302 :2007دينار بحريني).

 .17االحتياطي القانوين
ح�سب متطلبات قانون ال�شركات التجارية البحرين ل�سنة  ،2001يتم تخ�صي�ص  %10من �صايف الربح لالحتياطي القانوين ،الذي ال يجوز توزيعه عادة
على امل�ساهمني �إال مبوجب املادة  224من القانون املذكور .لقد �أجاز القانون �إيقاف التخ�صي�ص متى ما بلغ جمموع االحتياطي  %50من ر�أ�س املال
ال�صادر .مت خالل العام حتويل مبلغ  23دينار ( 1.191 :2007دينار) لالحتياطي.
مت خالل ال�سنة �إ�ضافة عالوة �إ�صدار مببلغ  394الف دينار ( 12 :2007دينار) �إىل االحتياطي القانوين ناجتة عن �إ�صدار �أ�سهم مبوجب خطة خيار
الأ�سهم للموظفني.
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 .18االحتياطي العام
ح�سب متطلبات القانون الأ�سا�سي وتو�صيات جمل�س الإدارة ،مت اقرتاح حتويل مبالغ حمددة �إىل االحتياطي العام يف ال�سنة احلالية .ال توجد �أي قيود
على توزيع هذا االحتياطي .اقرتح جمل�س الإدارة عدم حتويل �أي مبلغ ( 1.191 :2007دينار بحريني)� .إن هذا الإجراء خا�ضع ملوافقة امل�ساهمني يف
اجلمعية العمومية ال�سنوية.

 .19دخل  /م�صروفات الفوائد
دخل الفوائد
ودائع لدى البنوك وودائع حتت الطلب
�سندات خزينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
هام�ش الإقرا�ض
م�صروفات الفوائد
قرو�ض ودائع العمالء
ح�سابات العمالء

2008
1.184
25
16
58
30

1.313
75
90

165

2007
1.353
25
90
95
1.563
156
503
659

 .20دخل  /م�صروفات الر�سوم والعموالت
دخل ر�سوم وعموالت الأمانات والأن�شطة املالية الأخرى
 ر�سوم الإدارة ر�سوم الأداء ر�سوم احلفظم�صروفات الر�سوم والعموالت
 ر�سوم احلفظ ر�سوم التح�صيل�صايف �إيراد الر�سوم والعموالت
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2008
2.389
339
465

3.193
)(187
)(161

2.845

2007
1.722
4.657
356
6.735
)(149
6.586

� .21صايف (خ�سارة) /دخل اال�ستثمارات
�صايف (اخل�سارة) /الربح من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة
الربح املحقق من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
�أرباح �أ�سهم من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة الربح �أو اخل�سارة
�أرباح �أ�سهم من ا�ستثمارات متاحة للبيع

2008

2007

)(5.414
1.646
348
445

4.299
952
237
456
5.944

)(2.975
يتكون �صايف الربح( /اخل�سارة) من ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة من:
(خ�سائر) � /أرباح حمققة من البيع
(خ�سائر)� /أرباح غري حمققة متثل ت�سويات القيمة العادلة

2008

)(4.220
)(1.194

)(5.414

2007
1.372
2.927
4.299

� .22إيرادات الو�ساطة والإيرادات الأخرى
�إيراد الو�ساطة
�إيراد اال�ستثمار امل�صريف
�إيراد الت�سويق
�أرباح حتويل العمالت الأجنبية
�إيرادات �أخرى

2008

2.692
400
19
459
89

3.659

2007
1.445
639
69
348
46
2.547

 .23تكاليف املوظفني وتكاليف ذات عالقة
رواتب وعالوات املوظفني
تكاليف ال�ضمان االجتماعي
تكاليف �أخرى

2008

2.588
186
112

2.886

2007
2.950
108
99
3.157

		
يعمل لدى املجموعة كما يف  31دي�سمرب  2008عدد  53موظف ًا بحريني ًا ( 49 :2007موظف ًا) و  29موظف ًا �أجنبي ًا ( 18 : 2007موظف ًا)
بلغت م�ساهمة املجموعة املتعلقة بالت�أمني االجتماعي للموظفني البحرينيني لل�سنة  104دينار بحريني ( 82 : 2007دينار بحريني).
ت�شتمل املطلوبات الأخرى على خم�ص�ص مببلغ  179دينار بحريني ( 94 :2007دينار بحريني) لاللتزام غري املمول املتعلق مبكاف�أة نهاية اخلدمة
للموظفني الأجانب.
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

 .24م�صروفات عمومية و�إدارية وت�شغيلية �أخرى
�إيجار
م�صروفات االت�صاالت
م�صروفات الت�سويق
ر�سوم مهنية
م�صروفات ت�شغيلية �أخرى
اال�ستهالك

2008

2007

152
141
289
148
188
99

128
144
261
156
138
91
918

1.017

 .25الأطراف ذات العالقة
معامالت مع �صناديق متلكها ال�شركات التابعة
تقدم املجموعة خدمات �إدارية لل�صناديق اململوكة من قبل ال�شركات التابعة ،وهي �شركة �صناديق �سيكو �ش.م.ب (مقفلة) ،و�شركة �صناديق �سيكو 2
�ش.م.ب (مقفلة) ،و�شركة �صناديق �سيكو � 3ش.م.ب (مقفلة) يف ظروف العمل االعتيادية ومتلك �أي�ض ًا ا�ستثمارات يف بع�ض ال�صناديق.
دخل الر�سوم والعموالت
ر�سوم م�ستحقة

2008
1.146
291

2007
1.986
1.633

اال�ستثمارات:
ا�ستثمارات متاحة للبيع
910
531
 �صندوق �أ�سهم اخلليج670
480
 �صندوق �سيكو للأوراق املالية املختارةا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
245
 �صندوق �أ�سهم اخلليج930
638
 �صندوق �سيكو املايل العربيتفا�صيل ال�صناديق املدارة اململوكة للمجموعة يف �إي�ضاح .27
معامالت مع امل�ساهمني
حت�صل املجموعة على قرو�ض ق�صرية الأجل من امل�ساهمني من غري البنوك .لدى املجموعة عالقات م�صرفية ،وتقوم ب�إيداع ودائع لدى البنك ،وحت�صل
على قرو�ض ق�صرية الأجل ولديها ت�سهيالت ائتمانية غري م�ستخدمة مع بع�ض م�ساهميها الذين هم بنوك حملية .تتم جميع هذه املعامالت يف ظروف
العمل االعتيادية وب�شروط جتارية عادية.
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كما تقدم املجموعة خدمات اختيارية لإدارة حمافظ ا�ستثمارية لإثنني من م�ساهميها يف ظروف العمل االعتيادية .تقدم هذه اخلدمات ب�شروط و�أحكام
جتارية عادية وحتتفظ املجموعة بال�صناديق ب�صفة ائتمانية� .إبتدا ًء من العام احلايل� ،سيتم �إيداع الفائ�ض من النقد يف البنوك كودائع و�سيتم احت�ساب
الفوائد بال�شروط التجارية العادلة.
دخل الر�سوم والعموالت

2008
341

ال�صناديق املدارة
مطلوبات
ودائع
قرو�ض بتاريخ  31دي�سمرب
قرو�ض خالل ال�سنة
قرو�ض مدفوعة خالل ال�سنة

38.009
13.235
-

2007
1.902
76.746
2.577
5.416
)(6.543

موظفو الإدارة الرئي�سيون
موظفو الإدارة الرئي�سيون للمجموعة هم الأ�شخا�ص الذين ميتلكون �سلطة و�سيطرة على التخطيط والتوجيه والتحكم يف �أن�شطة ال�شركة .يت�ألف موظفو
الإدارة الرئي�سيون من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ورئي�س العمليات التنفيذي.
التعوي�ضات املدفوعة  /امل�ستحقة �إىل موظفي الإدارة الرئي�سيني كالتايل:
2007
2008
425
696
مكاف�آت ق�صرية الأجل
15
28
مكاف�آت ما بعد التوظيف
838
370
املكاف�أة بالأ�سهم
1.278
1.094
املجموع
ت�شمل امل�صروفات الإدارية والعمومية مبلغ  34دينار ( 33 :2007دينار) �أتعاب ح�ضور وم�صروفات �أخرى متعلقة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية.

 .26خطة خيار الأ�سهم للموظفني
�أن�ش�أت املجموعة خطة خيار �أ�سهم للموظفني ("اخلطة") والتي تدار من خالل ح�ساب �أمانة� .أن�ش�أ ح�ساب الأمانة عن حتويل �أ�سهم البنك املخ�ص�صة
للموظفني يف �إطار اخلطة.
طبق ًا للخطة ،يحق للموظفني ا�ستالم �أ�سهم كجزء من مكاف�آتهم بن�سب يحددها جمل�س الإدارة .حتدد قيمة الأ�سهم بنا ًء على القيمة العادلة ل�صايف
�أ�صول املجموعة بتاريخ امليزانية العمومية .تعامل هذه اخلطة كمعاملة دفع نقدية بنا ًء على الأ�سهم ب�سبب القيود املفرو�ضة على اخلطة والتي جترب
املوظفني على بيع هذه الأ�سهم للمجموعة يف حالة اال�ستقالة  /التقاعد بنا ًء على ال�شروط املذكورة يف اخلطة.
عند �إ�صدار �أ�سهم حتت هذه اخلطة ،يزيد ر�أ�س املال مع زيادة مقابلة يف ح�ساب مقدم خطة خيار �أ�سهم املوظفني امل�صنف حتت موجودات �أخرى .بلغ
ح�ساب مقدم خطة خيار �أ�سهم للموظفني بتاريخ  31دي�سمرب  2008مبلغ  912دينار بحريني ( 323 :2007دينار بحريني).
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 .26خطة خيار الأ�سهم للموظفني (تتمة)

احت�سبت املجموعة التزام ًا للموظفني بلغ  1.062دينار بحريني ( 869 :2007دينار بحريني) على الأ�سهم املمنوحة حتى تاريخه .قدر هذا االلتزام بنا ًء
على �صايف �أ�صول املجموعة بتاريخ  31دي�سمرب  2008وفق ًا لأحكام اخلطة.
كانت احلركة يف الأ�سهم امل�صدرة حتت اخلطة كما يلي:
2007
2008
عدد الأ�سهم
عدد الأ�سهم
القيمة
ال�صادرة
القيمة
ال�صادرة
301
1.597.261
323
1.705.098
يف  1يناير
22
107.837
588
1.947.564
�أ�سهم م�صدرة خالل ال�سنة*
323
1.705.098
911
3.652.662
3.652.662
�أ�سهم منحة**
3.652.662
�إ�صدار حقوق الأولوية**
323
1.705.098
911
10.957.986

* خالل ال�سنة � ،2008أ�صدر البنك � 1.947.564سهم جديد يف �إطار اخلطة ل�سنة  2007بنا ًء على موافقة جمل�س الإدارة� 2.149.112( .أ�سهم م�ؤهلة
من � 201.548سهم متعلقة مبوظفني غادروا املجموعة خالل ال�سنة والتي مت ت�سديدها نقد ًا).
خالل ال�سنة � ،2007أ�صدر البنك � 107.837سهم جديد يف �إطار اخلطة ل�سنة  2006بنا ًء على موافقة جمل�س الإدارة (� 636.789سهم م�ؤهل من
� 528.952سهم متعلقة مبوظفني غادروا املجموعة خالل ال�سنة والتي مت ت�سديدها نقد ًا).
**يف �إطار خطة زيادة ر�أ�س املال خالل العام ،قامت املجموعة ب�إ�صدار �أ�سهم منحة بواقع �سهم لكل �سهم مملوك وقت الإ�صدار و�أ�سهم حقوق الأولوية
بواقع �سهم لكل �سهمني مملوكني بعد �أن مت تخ�صي�ص �أ�سهم املنحة.
مت متويل تخ�صي�ص �أ�سهم احلقوق من املبالغ امل�ستلمة من امل�ساهمني الآخرين مل�صروفات الإ�صدار.

 .27االلتزامات الطارئة واحل�سابات التي لها مقابل
التزامات اال�ستثمار
التزمت ال�شركة ب�أن ت�ستثمر يف �صندوق �سيكو للأوراق املالية املختارة بحد �أدنى  %5من �صايف قيمة املوجودات يف �أي وقت خالل عمر ال�صندوق .ويف
�صندوق �أ�سهم اخلليج  %10من �صايف املوجودات.
�صناديق مدارة من قبل ال�شركة (�صايف قيمة املوجودات)
�صندوق �سيكو للأوراق املالية املختارة
�صندوق �أ�سهم اخلليج

2008

2007

3.371
26.436

7.514
24.017

�صندوق �سيكو للأ�سهم اخلليجية
�صندوق �سيكو املايل العربي
ح�ساب �إدارة املحافظ االختياري

13.154
6.123
103.397

16.821
8.388
173.108
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تقوم ال�شركة ب�إدارة �صندوق "�صندوق �سيكو للأوراق املالية املختارة" املن�ش�أ يف �أبريل  -مايو  ،1998و�صندوق �أ�سهم اخلليج املن�ش�أ يف مار�س ،2004
و�صندوق �سيكو للأ�سهم اخلليجية املن�ش�أ يف مار�س  ،2006و�صندوق �سيكو املايل العربي املن�ش�أ يف �أغ�سط�س  .2007احت�سبت القيمة ال�صافية ملوجودات
هذه ال�صناديق على �أ�سا�س البيانات املالية املدققة.
يتم االحتفاظ بالأموال يف ح�ساب �إدارة املحافظ ب�صفة الوكالة �أو الأمانة وال حتت�سب كموجودات للمجموعـة وعليه مل يتم �إدراجها يف البيـانـات املاليـة املوحدة.
2007
2008
1.464.413
1.344.333
�أوراق مالية حمتفظ بها ب�صفة الأمانة
تقدم املجموعة خدمات الأمانة وت�سجيل الأوراق املالية اخلا�صة بالعمالء حتت ا�سم ال�شركة .بلغت قيمة الأوراق املالية املحفوظة من قبل ال�شركة نيابة
عن العمالء مبوجب "عقد احلفظ والو�ساطة" كما يف  31دي�سمرب  2008مبلغ وقدره  1.344.333دينار بحريني ( 1.464.413 : 2007دينار بحريني)
من �ضمنها مبلغ  116.298دينار بحريني ( 276.440 : 2007دينار بحريني) م�سجلة با�سم ال�شركة نيابة عن العمالء.

� .28صايف املراكز املالية املفتوحة الهامة بالعمالت الأجنبية
الدوالر الأمريكي
الدينار الكويتي
الريال ال�سعودي
�إن الدينار البحريني مقوم فعلي ًا بالدوالر الأمريكي بواقع دوالر واحد لكل  0.377دينار بحريني.

2008
10.673
5.724
7.948

2007
11.011
4.490
9.034

 .29العائد الأ�سا�سي واملخفف على ال�سهم
(اخل�سارة)/الربح خالل العام
املعدل املرجح لعدد الأ�سهم امل�صدرة (بالآالف)
العائد على ال�سهم (بالفل�س)

2008
)(1.399
372.949
)(4

2007
11.906
314.533
38

ح�سب املعيار املحا�سبي الدويل رقم  ،33يف حالة �أ�سهم املنحة و�أ�سهم احلقوق ،مت تعديل عدد الأ�سهم العادية امل�ستخدمة يف ح�ساب العائد على ال�سهم
لهذا العام والعام املا�ضي.
مل يعر�ض العائد على ال�سهم املخفف مبا �أن املجموعة لي�س لديها ارتباطات �سينتج عنها تخفيف العائد على ال�سهم.
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
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 .30بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات
 31دي�سمرب 2008
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
�سندات اخلزينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�أوراق مالية متاحة للبيع
�أثاث ومعدات
ر�سوم م�ستحقة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

�أقل من
�سنة

�سنة �إىل
� 5سنوات

�أكرث من
� 5سنوات

املجموع

78.013
8.050
860
377
1.130
2.913

394
5.850
168
-

3.754
7.256
-

78.013
8.050
5.008
13.483
168
1.130
2.913

91.343

6.412

11.010

108.765

املطلوبات
قرو�ض ق�صرية الأجل
ح�سابات العمالء
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات

35.908
20.926
2.072

58.906

-

-

35.908
20.926
2.072

فجوة ال�سيولة
فجوة ال�سيولة املرتاكمة

32.437
32.437

6.412
38.849

11.010
49.859

49.859
49.859
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-

-

58.906

 31دي�سمرب 2007
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
�سندات اخلزينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�أوراق مالية متاحة للبيع
�أثاث ومعدات
ر�سوم م�ستحقة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات

�أقل من
�سنة

�سنة �إىل
� 5سنوات

�أكرث من
� 5سنوات

املجموع

63.174
19.063
5.096
2.266
89.599

1.329
400
128
1.857

13.376
13.376

63.174
20.392
13.776
128
5.096
2.266
104.832

املطلوبات
قرو�ض ق�صرية الأجل
ح�سابات العمالء
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات

566
53.661
8.499
62.726

-

-

566
53.661
8.499
62.726

فجوة ال�سيولة
فجوة ال�سيولة املرتاكمة

26.873
26.873

1.857
28.730

13.376
42.106

42.106
42.106
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

 .31الت�صنيفات املحا�سبية والقيم العادلة
يو�ضح اجلدول الآتي ت�صنيف املوجودات واملطلوبات املالية وقيمهم العادلة:

 31دي�سمرب 2008

النقد وما يف حكمه
�سندات اخلزينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ر�سوم م�ستحقة
موجودات �أخرى

قرو�ض ق�صرية الأجل
م�ستحقات للعمالء
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى
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القيمة
العادلة
من خالل
الربح
ا�ستثمارات
�أو اخل�سارة -
�أخرى
حمتفظ بها ا�ستثمارات حمتفظ بها
بالتكلفة
قرو�ض
حلني
متاحة
بغر�ض
اال�ستحقاق وم�ستحقات املطف�أة
للبيع
املتاجرة

�إجمايل
القيمة
الدفرتية

القيمة
العادلة

-

-

8.050

78.013
-

-

78.013
8.050

78.013
8.050

5.008
-

13.483
-

-

1.130
1.874

-

5.008
13.483
1.130
1.874

5.008
13.483
1.130
1.874

5.008

13.483

8.050

81.017

-

107.558 107.558

-

-

-

-

35.908
20.926
831

35.908
20.926
831

35.908
20.926
831

-

-

-

-

57.665

57.665

57.665

 31دي�سمرب 2007

�سندات اخلزينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ر�سوم م�ستحقة
موجودات �أخرى

القيمة
العادلة من
خالل الربح
ا�ستثمارات
�أو اخل�سارة -
�أخرى
حمتفظ بها ا�ستثمارات حمتفظ بها
بالتكلفة
قرو�ض
حلني
متاحة
بغر�ض
اال�ستحقاق وم�ستحقات املطف�أة
للبيع
املتاجرة

�إجمايل
القيمة
الدفرتية

القيمة
العادلة

-

-

-

63.174

-

63.174

63.174

20.392
20.392

13.776
13.776

-

5.096
1.843
70.113

-

20.392 20.392
13.776 13.776
5.096
5.096
1.843
1.843
104.281 104.281

566
566
566
قرو�ض ق�صرية الأجل
53.661 53.661 53.661
م�ستحقات للعمالء
ودائع العمالء
7.536
7.536
7.536
مطلوبات �أخرى
61.763 61.763 61.763
ت�شمل اال�ستثمارات املتاحة للبيع ا�ستثمارات تبلغ  740دينار بحريني ( 364 :2007دينار بحريني) بالتكلفة يف غياب مقيا�س معتمد للقيمة العادلة.

 .32معلومات عن املجموعة
ت�شتمل املجموعة على �شركة الأوراق املالية واال�ستثمار (�ش.م.ب) (مقفلة) (ال�شركة الأم) وال�شركات التابعة لها اململوكة بالكامل التالية :
ر�أ�س
املال تاريخ الت�أ�سي�س الن�شاط
ال�شركات التابعة
 21مار�س � 1998شركة قاب�ضة ل�صناديق �سيكو املتبادلة
50
�شركة �صناديق �سيكو �ش.م.ب (مقفلة)
�شركة �سيكو خلدمات ال�صناديق اال�ستثمارية �ش.م.ب (مقفلة)  29 1.000دي�سمرب  2004خدمات الإدارة واالحتفاظ بالأ�سهم بالنيابة عن العمالء
� 26سبتمرب � 2005شركة قاب�ضة ل�صناديق �سيكو املتبادلة
1
�شركة �صناديق �سيكو (� )2ش.م.ب (مقفلة)
 18يناير � 2006شركة قاب�ضة ل�صناديق �سيكو املتبادلة
1
�شركة �صناديق �سيكو (� )3ش.م.ب (مقفلة)
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�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

 .32معلومات عن املجموعة (تتمة)
فيما يلي ملخ�ص البيانات املالية املنف�صلة لل�شركة الأم:
املركز املايل لل�شركة الأم يف  31دي�سمرب :
كما يف  31دي�سمرب
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى البنوك
ودائع حتت الطلب
ودائع لدى البنوك
�سندات اخلزينة
ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة
�أوراق مالية متاحة للبيع
ا�ستثمار يف �شركات تابعة
�أثاث ومعدات
ر�سوم م�ستحقة
موجودات �أخرى
جمموع املوجودات
املطلوبات
ال�سحب على املك�شوف
قرو�ض ق�صرية الأجل
ح�سابات العمالء
ودائع العمالء
مطلوبات �أخرى
جمموع املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي عام
احتياطي �إعادة تقييم الأوراق املالية املتاحة للبيع
�أرباح م�ستبقاة
جمموع حقوق امللكية
جمموع املطلوبات وحقوق امللكية
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2008

2007

5.414
167
70.991
8.050
5.008
13.483
1.052
163
1.034
2.894

13.864
850
46.597
20.392
13.776
452
124
4.934
2.252
103.241

108.256
35.908
20.926
2.066

58.900

42.346
3.781
1.000
)(576
2.805

49.356
108.256

7
566
53.661
7.172
61.406
13.921
2.216
2.063
3.384
20.251
41.835
103.241

بيان الدخل لل�شركة الأم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب:
الإيرادات
�إيرادات الفوائد
م�صروفات الفوائد
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات الر�سوم والعموالت
�صايف (خ�سائر)� /إيرادات اال�ستثمارات
�إيرادات ال�سم�سرة و�إيرادات �أخرى
الإيرادات الت�شغيلية
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة اال�ستثمارات
تكاليف املوظفني
م�صروفات �إدارية وعمومية
�صايف ربح ال�سنة

2008

2007

1.286
)(165

1.534
)(659
875

1.121
2.518
)(2.975
3.596

6.285
5.944
2.513
15.617

)(2.173
)(2.735
)(981

)(3.027
)(879
11.711

4.260

)(1.629

 .33معايري وتفا�سري �إعداد التقارير املالية الدولية التي مل تطبق حتى الآن
مت خالل ال�سنة �إ�صدار معايري جديدة/معدلة لإعداد التقارير املالية الدولية والتف�سريات التابعة لها ,والتي غري ملزم تطبيقها للمجموعة يف
الوقت احلايل:
املعيار املحا�سبي الدويل رقم (" - )1عر�ض الأدوات املالية" ،والذي �سيكون �ساري املفعول بدء ًا من �أو بعد  1يناير .2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم (" - )27البيانات املالية املنف�صلة واملوحدة" ،والذي �سيكون �ساري املفعول لل�سنوات املالية بدء ًا من �أو بعد  1يناير .2009
التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم (" - )2مدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم � -شروط اال�ستحقاق والإلغاء" ،والذي �سيكون �ساري
املفعول لل�سنوات املالية بدء ًا من �أو بعد  1يناير .2009
التعديالت على املعايري احلالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدويل كجزء من م�شروعها ال�سنوي للتطوير .تختلف التواريخ التي �ستكون مبوجبها
هذه املعايري ملزمة ،ومعظمها �ستكون واجبة التطبيق لل�سنوات املالية بدء ًا من �أو بعد  1يناير .2009
لي�س من املتوقع عند تطبيق هذه املعايري والتف�سريات� ،أو التعديالت الأخرى على املعايري احلالية من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدويل كجزء من
م�شروعها ال�سنوي للتطوير �أن يكون هناك ت�أثري ًا جوهري ًا على البيانات املالية املوحدة.

 .34بيانات املقارنة
مت �إعادة ت�صنيف �أرقام املقارنة لتتوافق مع البيانات املعرو�ضة لهذه ال�سنة� .إعادة الت�صنيف هذه مل يكن لها ت�أثري على �صايف الدخل واملوجودات
وحقوق امللكية.
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بازل  - 2املحور 3
وثيقة الإف�صاح العام ل�سنة 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

 .1نظرة عامة

دخلت قواعد بازل  2الإر�شادية املحور  3ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي للبنوك يف مملكة البحرين حيز التنفيذ يف يناير .2008
ويت�ضمن هذا التقرير و�صف ًا ملتطلبات الإف�صاح العام والنوعية والكمية التي تلتزم بها �شركة الأوراق املالية واال�ستثمار (�سيكو) بغية تعزيز حوكمة
ال�شركات وال�شفافية املالية من خالل تقدمي درجة �أف�ضل من الإف�صاح العام.
وي�ستند �إطار عمل اتفاقية بازل  2على ثالثة حماور رئي�سية هي:
• املحور الأول :ي�صف املتطلبات الدنيا لر�أ�س املال والتي ت�شتمل على ح�ساب ن�سبة مالءة ر�أ�س املال.
• املحور الثاين :ي�صف عمليات املراجعة الرقابية والتي ت�شتمل على خطة لتقييم مدى مالءة ر�أ�س املال الداخلي.
• املحور الثالث :ي�صف ان�ضباط ال�سوق الذي ي�شتمل على الإف�صاح عن عملية �إدارة املخاطر ومعلومات مالءة ر�أ�س املال.
وتت�ضمن املعلومات الواردة هنا ب�شركة الأوراق املالية واال�ستثمار (“�سيكو” �أو “البنك”) املوحدة لل�شركة و�شركاتها التابعة بالإ�ضافة �إىل الإف�صاحات
الواردة يف البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2008
ويقدم هذا التقرير و�صف ًا لإطار �إدارة املخاطر وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة مبالءة ر�أ�س املال ،مبا فيها املعلومات التف�صيلية لعملية ح�ساب مالءة
ر�أ�س املال.
�إن ن�سبة مالءة ر�أ�س املال للفئة الأوىل و�إجمايل ن�سب مالءة ر�أ�س املال املف�صح عنها اخلا�صة ب�سيكو متفقة بالكامل مع املتطلبات الدنيا ملالءة ر�أ�س املال
مبوجب �إطار عمل اتفاقية بازل .2
� 1-1أ�سا�س ومدى تكرار الإف�صاح
�أعدت �سيكو وثيقة الإف�صاح هذه وفق ًا ملتطلبات م�صرف البحرين املركزي املتعلقة باملحور  3ح�سب ما هو حمدد يف دليل الأنظمة ،الق�سم  ،1منوذج .PD
ويف خالف ذلك ،تكون الأرقام كافة كما هي يف  31دي�سمرب  ،2008وهي نهاية ال�سنة املالية .و�سيتم �إ�صدار الإف�صاحات امل�ستقبلية ب�شكل �سنوي ،ويتم
ن�شرها يف �أقرب وقت بعد ن�شر البيانات املالية املدققة ،و�سيتم عمل �إف�صاحات نوعية حمددة ب�شكل ن�صف �سنوي على املوقع االلكرتوين.
 2-1النطاق
تعد �سيكو م�صرف ًا ذا ترخي�ص �شامل ت�أ�س�س يف البحرين ،ويخ�ضع لأنظمة م�صرف البحرين املركزي .لذلك ،ينطبق �إطار عمل اتفاقية بازل  2على البنك
و�أي�ض ًا على �شركاته التابعة (ي�شار �إليها معا “باملجموعة”) .كما يوجد متطلب تنظيمي ين�ص على ح�ساب ن�سب احلد الأدنى لر�أ�س املال واملحافظة عليه
على كال الأ�سا�سني الفردي واملوحد.
�إن ال�شركة الفرعية الرئي�سية املدجمة بالكامل يف القوائم املالية املوحدة ل�سيكو هي �شركة �سيكو خلدمات ال�صناديق اال�ستثمارية ،التي ت�أ�س�ست �أي�ض ًا يف
البحرين ،والتي تقدم خدمات احلفظ الأمني و�إدارة خدمات ال�صناديق .ولي�س هناك �أية قيود على نقل الأموال �أو ر�أ�س املال التنظيمي �ضمن املجموعة.
 3-1تغيري هيكل ر�أ�س املال
يتعني على �سيكو رفع ر�أ�س مالها املدفوع ،كمتطلب �إلزامي ملنحها الرتخي�ص ال�شامل �إىل  100مليون دوالر .وبنا ًء عليه� ،صادق اجتماع الهيئة العامة غري
العادي املنعقد يف  24مار�س  2008على زيادة �أ�سهم ر�أ�س مال البنك امل�صرح به من  50مليون دينار بحريني �إىل  100مليون دينار بحريني .والتزم البنك
بجميع متطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة عليه من جميع اجلهات املخت�صة خالل العام .وكانت احلركة يف ر�أ�س املال ال�صادر واملدفوع بالكامل خالل العام
كما هو حمدد �أدناه:
2007
2008
ال�صادر واملدفوع بالكامل
13.910
13.921
يف  1يناير
14.115
�أ�سهم منحة �صادرة خالل العام
14.116
�إ�صدار �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال خالل العام
11
194
�إ�صدار الأ�سهم �إىل برنامج �أ�سهم املوظفني خالل العام
يف  31دي�سمرب
13.921
42.346
 77التقرير ال�سنوي 2008

بازل  - 2املحور 3
وثيقة الإف�صاح العام ل�سنة 2008
ب�آالف الدنانري البحرينية

 .2منهج متطلبات ر�أ�س املال

يتعني على البنك ،ابتداء من  1يناير  2008االلتزام ب�أحكام منوذج مالءة ر�أ�س املال املراجع اخلا�ص مب�صرف البحرين املركزي (الذي مت مراجعتة
وفقا لإطار عمل اتفاقية بازل  )2فيما يتعلق بر�أ�س املال التنظيمي .واتبع البنك املنهج املعياري لإدارة االئتمان واملخاطر ومنهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي لإدارة
املخاطر الت�شغيلية.
ورغم الأثر املحتمل على عوائد امل�ساهمني ،فقد حافظ البنك على �سيا�سته بهدف املحافظة على قاعدة ر�أ�س مالية قوية وم�ستقرة من �أجل حماية
امل�ستثمرين والدائنني وللحفاظ على ثقة ال�سوق وعلى التنمية امل�ستقبلية للأعمال .غري �إن البنك يدرك احلاجة �إىل �إحداث التوازن بني العوائد املرتفعة
التي ت�صبح ممكنة بزيادة عمليات االقرتا�ض من ناحية ،واملزايا والأمان اللذان يوفرهما الو�ضع القوي لر�أ�س املال.
 1-2مالءة ر�أ�س املال (هيكل ر�أ�س املال املوحد)
كان ر�أ�س مال الفئتني الأوىل والثانية يف  31دي�سمرب  2008كما يلي:
ر�أ�س مال الفئة الأوىل
الأ�سهم العادية ال�صادرة واملدفوعة بالكامل
االحتياطي القانوين
االحتياطي العام
عالوة الإ�صدار
ُ
رحلة
الأرباح امل�ستبقاة امل ّ
�إجمايل اخل�سارة غري املحققة الناجمة عن تقييم الأوراق املالية بالقيمة العادلة
�إجمايل ر�أ�س مال الفئة الأوىل
ر�أ�س مال الفئة الثانية
 %45من �إجمايل الأرباح غري املحققة الناجمة عن تقييم الأوراق املالية بالقيمة العادلة
�إجمايل ر�أ�س مال الفئة الثانية
كان و�ضع ر�أ�س املال التنظيمي للبنك كما يلي:
بنا ًء على �أر�صدة ال�سنة النهائية
تعر�ضات املخاطر املوزونة
خماطر االئتمان
خماطر ال�سوق
املخاطر الت�شغيلية
جمموع املوجودات املوزونة باملخاطر
ر�أ�س املال للفئة الأوىل
ر�أ�س املال للفئة الثانية
�إجمايل ر�أ�س املال التنظيمي
ن�سبة مالءة ر�أ�س املال للفئة الأوىل
�إجمايل ن�سبة مالءة ر�أ�س املال
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42.346
3.286
1.028
546
3.229
()1.144

49.291

255

255

2008
(بازل )2
37.067
35.875
17.978

90.920

49.291
255

49.546

%54.21

%54.49

 2-2متطلبات مالءة ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق
فئات الأ�صول ملخاطر ال�سوق

خماطر �سعر الفائدة
خماطر الأوراق املالية
خماطر العمالت الأجنبية
�إجمايل املتطلبات الدنيا لر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق

الفرتة

املوجوداتاملوزونة املتطلب
الفعلية
بن�سبة %12
املتطلبات الدنيا املتطلبات العليا باملخاطر
94
786
786
135
30
246
1.160
246
220
1.838
3.847
1.838
2.870
344

معامل ال�ضرب
�إجمايل التعر�ض املوزون باملخاطر ال�سوق مبوجب املنهج املعياري
• مراكز الأوراق املالية يف الدفاتر

فئة املوجودات
الأوراق املالية املدرجة
اال�ستثمار يف ال�صناديق امل�صنفة (ح�سب ت�صنيف م�ؤ�س�سات تقييم
االئتمان اخلـارجـي مـن �أ� +إىل �أ)-
اال�ستثمارات يف ال�صناديق غري امل�صنفة
 املدرجة غري املدرجة ال�صناديق غري املدرجة يف حمفظة التداول املعاد ت�صنيفها كدفاترالإجمايل

نهاية ال�سنة

�إجمايل
التعر�ض
3.404
531
363
5.131
2.217

11.646

خم�ص�ص
ا�ضمحالل
القيمة
()1.561
()612
-

()2.173

12.5

12.5

35.875

4.305

متطلب ر�أ�س
املال التنظيمي
بن�سبة %12
�صايف املوجودات على املوجودات
املوزونة باملخاطر املوزونة باملخاطر
221
1.843
266

32

363
6.779
3.326

44
813
399

12.577

1.509

* �صايف الأرباح املحققة من بيع الأوراق املالية املتاحة للبيع
* دخل �أرباح الأوراق املالية املتاحة للبيع
• التغريات يف خم�ص�ص ا�ضمحالل القيمة خالل عام  2008كما يلي:

1.646
445

الر�صيد يف بداية ال�سنة
تكلفة ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2.173

2.173
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• التوزيع القطاعي واجلغرايف ملخ�ص�ص ا�ضمحالل القيمة كما يف  31دي�سمرب  2008كما يلي:
التوزيع ح�سب القطاع
امل�صارف التجارية
امل�صارف الأخرى
اخلدمات
ال�صناديق املدارة
�أخرى

84
144
669
612
664

�إجمايل خم�ص�ص ا�ضمحالل القيمة

2.173

التوزيع اجلغرايف
دول جمل�س التعاون اخلليجي
الواليات املتحدة
�أوروبا

1.425
612
136

�إجمايل خم�ص�ص ا�ضمحالل القيمة

2.173

 3-2متطلب ر�أ�س املال التنظيمي ملخاطر االئتمان

فئة املوجودات ملخاطر االئتمان
املطالبات على م�ؤ�س�سات القطاع العام البحريني
�سندات اخلزينة
املطالبات على امل�صارف
املطالبات على ال�شركات
اال�ستثمارات يف الأوراق املالية
معامالت الت�سليم مقابل الدفع
املوجودات الأخرى
�إجمايل خماطر االئتمان املوزونة مبوجب املنهج املعياري
* مت ح�سابها وفق ًا للمتو�سط الف�صلي
ال يوجد لدى البنك �أية خماطر غري ممولة.
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�صايف املوجودات
�إجمايل التعر�ض املوزونة باملخاطر
500
8.050
15.757
78.782
6.227
6.227
12.575
9.473
434
2.508
2.508

105.974

37.067

متطلب ر�أ�س املال متو�سط �إجمايل
التنظيمي بن�سبة التعر�ض
 %12على املوجودات للمخاطر
املوزونة باملخاطر
لل�سنة *
500
62.354
1.891
1.857
747
18.664
1.509
1.464
3.270
301

4.448

88.109

 4-2متطلب ر�أ�س املال التنظيمي للمخاطر الت�شغيلية

�إجمايل الدخل لل�سنوات الثالث الأخرية:
2005
2006
2007
متو�سط ال�سنوات الثالث
معامل �ألفا
متطلب ر�أ�س املال (متو�سط � 3سنوات م�ضروب ًا ب�ألفا)
التعر�ض املوزون باملخاطر الت�شغيلية مبوجب منهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي
(متطلب ر�أ�س املال )12.5 x
املتطلب بن�سبة  %12من املوجودات املوزونة باملخاطر

املوجودات
الفعلية
املوزونة
باملخاطر
8.707
5.029
15.029
9.588
%15
1.438

17.978
2.157

 5-2خطة تقييم مدى مالءة ر�أ�س املال الداخلي
تعمل �سيكو وفق ًا لنظام �إدارة ر�أ�س مال الذي يهدف �إىل �ضمان مالءة ر�أ�س املال لدعم اال�ستقرار املايل فيما يخ�ص املخاطر امل�صاحبة لأن�شطة الأعمال
املختلفة و�ضمان تخطي ن�سب مالءة ر�أ�س املال للمتطلبات التنظيمية ب�شكل كاف .وهناك خطة �شاملة لتقييم مدى مالءة ر�أ�س املال الداخلي وتت�ضمن قيام
املجل�س والإدارة العليا مبهام الإ�شراف واملراقبة و�إعداد التقارير ومراجعة ال�ضوابط الداخلية لتحديد املخاطر املتنوعة التي مل تغطها خماطر املحور 1
ولتقييم مالءة ر�أ�س املال الإجمايل ب�شكل منتظم مع الأخذ بعني االعتبار خماطر املحور � 2إىل جانب ا�سرتاتيجيات العمل املخطط لها .وت�شمل املخاطر
الرئي�سية يف املحور  2ح�سب خطة تقييم مدى مالءة ر�أ�س املال الداخلي خماطر الت�سوية وخماطر الرتكيز وخماطر ال�سيولة وخماطر �سعر الفائدة يف
الدفاتر وكذلك املخاطر الأخرى التي تكون عموم ًا غري ملمو�سة ولكنها على قدر من الأهمية ،مثل املخاطر الإ�سرتاتيجية واملخاطر املتعلقة بال�سمعة
واملخاطر القانونية وخماطر االلتزام وغريها .وت�شمل خطة تقييم مدى مالءة ر�أ�س املال الداخلي �أي�ض ًا �إجراء اختبار ال�ضغط ملالءة ر�أ�س مال البنك
لتحديد متطلبات ر�أ�س املال مبوجب الظروف غري العادية ،والتخطيط ل�ضمان متتع البنك بر�أ�س مال كاف يتما�شى مع متطلبات املخاطر الإجمالية.
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 6-2خماطر �سعر الفائدة يف الدفاتر
ازداد حجم �أدوات الدخل الثابت يف الربع الأخري من عام  2008ب�سبب ال�صدمات ال�سلبية التي تعر�ضت لها �أ�سواق الأ�سهم ،وبالتايل ازدادت �أهمية
خماطر �أ�سعار الفائدة .وتراقب الإدارة هذا الأمر عن كثب كما هو وارد �أعاله .وت�ستند القرارات اال�ستثمارية �إىل االختيارات احلذرة لتحديد الفر�ص
املحتملة لتوفري عوائد معقولة بالإ�ضافة اىل التوزيع الآمن لر�أ�س املال .وتفر�ض �سيا�سة الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية املتحفظة على �سيكو عدم ا�ستخدام
�أموال العمـالء يف اال�ستثمـارات اخلـا�صة بال�شركـة �أو عمليات الإقرا�ض .ويتم �إيداع �أموال العمالء كودائع �آجلة للبنك .ويتم حفظ االلتزامات يف حمفظة
تواريخ ا�ستحقاق ق�صرية بهدف جتنب �أي فجوات �سلبية بني تواريخ اال�ستحقاق .وعليه ،ال تعد خماطر الفائدة يف الدفرت امل�صريف وخماطر ال�سيولة ذات
�أهمية من منظور عدم تطابق الأ�صل مع االلتزام .وتقع حماية ال�سيولة يف مقدمة �أولويات �سيكو.
وميكن �أن ت�ؤثر الزيادة �أو االنخفا�ض مبعدل  200نقطة �أ�سا�سية يف الفائدة على الودائع امل�صرفية على قيمة �سندات ال�شركة يف حمفظة البنود املتاحة
بر�سم البيع كما يلي:

كما يف  31دي�سمرب 2008

ارتفاع بقيمة  200نقطة
�أ�سا�سية يف الفائدة على
الودائع امل�صرفية
()188

انخفا�ض بقيمة  200نقطة
�أ�سا�سية يف الفائدة على
الودائع امل�صرفية
202

 7-2تخ�صي�ص ر�أ�س املال
ي�ستند تخ�صي�ص ر�أ�س املال بني العمليات والأن�شطة املحددة ب�شكل �أ�سا�سي �إىل املتطلبات التنظيمية .وت�سعى �سيا�سة �إدارة ر�أ�س املال يف البنك �إىل تعظيم
العائد على �أ�سا�س يتم تعديله ح�سب املخاطر ،مبا يلبي يف الوقت نف�سه املتطلبات التنظيمية كافة .وتخ�ضع �سيا�سة البنك حول تخ�صي�ص ر�أ�س املال �إىل
املراجعة املنتظمة من قبل جمل�س الإدارة.

مكونات الإف�صاح لبازل  - 2 -حمور  3مت مراجعتهـا من قـبل املدققـني اخلارجيـني لل�شركة كي بي �إم جي بنــا ًء على ما هو متفق عليه ح�ســب الإجـراءات وكـما هو مطلـوب ح�سـب
الفقــرة ب و د � -أ 4 .2.من منوذج الـ ب .د .لقانون م�صرف البحرين املركزي.

�شركة الأوراق املالية واال�ستثمار �ش.م.ب( .مقفلة) 82

