شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب
)مقفلة(
البيانات المالية الموحدة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤

خدمات استثمارية شاملة ألسواق األسھم البحرينية والخليجية
السجل التجاري

٣٣٤٦٩ :

مجلس اإلدارة

 :الشيخ عبدﷲ بن خليفة آل خليفة
حسين الحسيني
سوسن ابوالحسن
محمد عبدﷲ
محمود زيوام
أنور عبدﷲ غلوم
فھد مراد
وليد البريكان
يوسف صالح خلف

الرئيس التنفيذي

 :نجالء الشيراوي

المكاتب

 :الطابق األول والثاني ،بناية بي ام بي،
صندوق بريد  ،١٣٣١مملكة البحرين
ھاتف ،١٧٥١٥٠٠٠ :فاكس١٧٥١٤٠٠٠ :
 :بنك البحرين والكويت

مدققو الحسابات

 :كي بي ام جي فخرو

البنك

 رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة االستثمار نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو في لجنة االستثمار نائب رئيس لجنة االستثمار نائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات عضو لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات نائب رئيس لجنة التدقيق -رئيس لجنة التدقيق

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

المحــتويات

الصفحة

تقرير مجلس اإلدارة

٢-١

تقرير مدققي الحسابات إلى المساھمين

٣

البيانات المالية الموحدة
بيان المركز المالي الموحد
بيان الربح أو الخسارة الموحد
بيان الدخل الشامل الموحد
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
بيان التدفقات النقدية الموحد
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٤
٥
٦
٨-٧
٩
٥٥ - ١٠

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

١

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

٢

٣

تقرير مدققي الحسابات
إلى
السادة المساھمين
شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
المنامة – مملكة البحرين
تقرير حول البيانات المالية
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة األوراق المالي ة واالس تثمار ش.م.ب )مقفل ة( )"البن ك"( والش ركات التابع ة لھ ا )"المجموع ة"(
والتي تتكون من بيان المركز المالي الموحد كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٤والبيانات الموحدة لل ربح أو الخس ارة وال دخل الش امل والتغي رات ف ي
حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتھي ة ب ذلك الت اريخ ،واإليض احات الت ي تتك ون م ن ملخ ص السياس ات المحاس بية الھام ة والمعلوم ات
اإليضاحية األخرى.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن مجلس اإلدارة مسئول عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضھا بش كل ع ادل وفق ا ً للمع ايير الدولي ة إلع داد التق ارير المالي ة ،وع ن نظ ام
الرقابة الداخلي الذي يراه مجلس اإلدارة ضروريا ً إلعداد البيان ات المالي ة الموح دة بص ورة عادل ة وخالي ة م ن أي ة معلوم ات جوھري ة خاطئ ة،
سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

مسئولية المدققين

إن مسئوليتنا ھي إبداء الرأي في ھذه البيانات المالية الموحدة استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بھا .لقد تم تدقيقنا وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية
التي تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المھنة ،وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة من خل و البيان ات المالي ة الموح دة م ن
أية معلومات جوھرية خاطئة.
تشمل أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموح دة .ان اإلج راءات
المختارة تعتمد على تقديراتنا ،بما في ذلك تقييم مخاطر وجود معلومات جوھرية خاطئة في البيان ات المالي ة الموح دة ،س وا ًء كان ت ناتج ة ع ن
احتيال أو خطأ .وعند تقييم ھذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار نظام الرقابة الداخلي المعني بإعداد وع رض البيان ات المالي ة الموح دة بص ورة
عادلة من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة في ظل الظروف القائمة ،وليس لغرض إب داء رأي ح ول فاعلي ة نظ ام الرقاب ة ال داخلي للش ركة.
كما يشمل التدقيق أيضا ً تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاس بية الت ي تجريھ ا اإلدارة باإلض افة إل ى
تقييم عام لعرض البيانات المالية الموحدة.
إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا كافية ومالئمة لتوفير أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

الرأي
برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظھر بصـورة عادلة ،في كل الجوانب الجوھـرية ،الم ـركز الم الي للمجموع ة كم ا ف ي  ٣١ديس مبر ٢٠١٤
وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدية للسنة المنتھية بذلك التاريخ ،وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
تقرير حول المتطلبات التنظيمية األخرى
وفقا ً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والمجلد رقم ) (١من دليل أنظمة مصرف البحرين المركزي ،نفيد بما يلي:
أ( إن المصرف يحتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية الموحدة تتفق معھا.
ب( إن المعلومات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ھذه البيانات المالية الموحدة.
ج( أن ه ل م ي رد إل ى علمن ا وق وع أي ة مخالف ات خ الل الس نة لق انون الش ركات التجاري ة البحرين ي ،أو ق انون مص رف البح رين المرك زي
والمؤسسات المالي ة أو قواع د مص رف البح رين المرك زي )المجل د رق م  ١والفق رات ذات العالق ة م ن المجل د رق م  ٦وتوجيھ ات مص رف
البح رين المرك زي( ،أو أنظم ة أس واق الم ال الص ادرة ع ن مص رف البح رين المرك زي والق رارات ذات العالق ة ،أو أنظم ة وإج راءات
بورصة البحرين ،أو لمتطلبات عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك ،يمكن أن يكون لھا أثر سلبي جوھري على أعمال البنك أو مرك زه
المالي.
د( أننا قد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناھا ألغراض التدقيق.
كي بي ام جي فخرو
رقم ترخيص الشريك ١٠٠
 ١٢فبراير ٢٠١٥

٤

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
بيان المركز المالي الموحد
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية
إيضاح

الموجودات
النقد وما في حكمه
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات متوفرة للبيع
رسوم مدينة
موجودات أخرى
أثاث ومعدات وبرامج

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

٢٠١٤

٢٠١٣

٦١,٤٢٧
١٧,٣٤٠
٢٨,٨١١
١,١٩٢
٦,٩٩٨
١,٥٠٠

٣٢,٧٩٩
١٩,٨١٥
٣٢,٧٤٣
١,٩٨٠
٥,٠٤٦
١,٨١٢

مجموع الموجودات

١١٧,٢٦٨

٩٤,١٩٥

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
قروض بنكية قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى
مستحقات حاملي الوحدات األخرى في الصناديق الموحدة

١٦,٢٢٠
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١
٢,١٧٢

٧,٠٩٤
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤
٢,٣٧٣

٥٤,٥٧١

٣٢,٣٣١

٤٢,٨٤٩
٦,١٤٢
٢,٦٤٢
١,١١٨
٩,٩٤٦

٤٢,٨٤٩
٥,٥٦٧
٢,١٠٠
٢,٤٥٦
٨,٨٩٢

مجموع حقوق الملكية )صفحة (٧

٦٢,٦٩٧

٦١,٨٦٤

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

١١٧,٢٦٨

٩٤,١٩٥

١٣
١٤
١٥
٦

مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي عام
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع
أرباح مستبقاة

١٦
١٧
١٨

إعتمدت البيانات المالية الموحدة ،والتي تشتمل على الصفحات من  ٤إلى  ٥٥من قبل مجلس اإلدارة في
 ١٢فبراير  ٢٠١٥ووقعھا نيابة عن المجلس:

الشيخ عبدﷲ بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

حسين الحسيني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس اللجنة التنفيذية

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٣جزءاً أساسيا ً من ھذه البيانات المالية الموحدة.

نجالء الشيراوي
الرئيس التنفيذي

٥

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية
إيضاح
١٩
٢٠
٢١
٢٢

صافي إيرادات االستثمارات
صافي إيرادات الرسوم والعموالت
إيرادات الوساطة واإليرادات األخرى
إيرادات الفوائد

٣,٩٢٨
٤,٤١٥
٢,٦٢٧
١,٤٣٦

٤,٠٢٧
٣,٩٨٩
١,٢٤٩
١,٣٩٥

١٢,٤٠٦

١٠,٦٦٠

٢٣
٢٢
٢٤

)(٤,٥٣٩
)(٧٤
)(١,٨١٨
)(٣٦٦

)(٣,٦٨٨
)(٨٠
)(١,٦٤٦
)(١٥٥

٦

)(١٧٥

)(٢٠٧

٥,٤٣٤

٤,٨٨٤

١٢.٦٨

١١.٤١

مجموع اإليرادات
مصروفات الموظفين ومصروفات ذات عالقة
مصروفات الفوائد
مصروفات تشغيلية أخرى
مخصص انخفاض قيمة استثمارات متوفرة للبيع
حصة حاملي الوحدات األخرى في الصناديق الموحدة من
األرباح
ربح السنة
العائد األساسي والمخفض لكل سھم )فلس(

الشيخ عبدﷲ بن خليفة آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة

٢٠١٤

٢٠١٣

٣٠

حسين الحسيني
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ورئيس اللجنة التنفيذية

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٣جزءاً أساسيا ً من ھذه البيانات المالية الموحدة.

نجالء الشيراوي
الرئيس التنفيذي

٦

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية
٢٠١٤

ربح السنة

٥,٤٣٤

٢٠١٣
٤,٨٨٤

الدخل الشامل اآلخر
البنود التي يمكن إعادة تصنيفھا الحقا ً للربح أو
الخسارة:
احتياطي القيمة العادلة )استثمارات متوفرة للبيع(
 صافي التغير في القيمة العادلة صافي المبالغ المحولة إلى بيان الدخل من بيع  /انخفاضالقيمة
 -ربح من بيع جزئي لصندوق استثماري موحد

٧٦٤

٣,٣٠٤

)(١,٧٣٤
)(٣٦٨

)(١,٢٦٨
)(٤٩١

مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

)(١,٣٣٨

١,٥٤٥

مجموع الدخل الشامل للسنة

٤,٠٩٦

٦,٦٣٦

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٣جزءاً أساسيا ً من ھذه البيانات المالية الموحدة.

٧

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

٢٠١٤
رأس
المال
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٤
 المحول إلى االحتياطي العام -المحول إلى االحتياطي القانوني

٤٢,٨٤٩
-

احتياطي
قانوني
٥,٥٦٧
٥٧٥

احتياطي
عام
٢,١٠٠
٥٤٢
-

احتياطي القيمة
العادلة لألوراق
المالية المتوفرة
للبيع
٢,٤٥٦
-

أرباح
مستبقاة
٨,٨٩٢
)(٥٤٢
)(٥٧٥

المجموع
٦١,٨٦٤
-

الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة

-

-

-

-

٥,٤٣٤

٥,٤٣٤

الدخل الشامل اآلخر:
احتياطي إعادة التقييم )استثمارات متوفرة للبيع(:
صافي التغير في القيمة العادلة
صافي المبالغ المحولة إلى بيان الربح أو الخسارة من بيع  /انخفاض القيمة
ربح من بيع جزئي لصندوق استثماري موحد
أرباح غير محققة من الصناديق الموحدة محولة إلى أرباح مستبقاة

-

-

-

٧٦٤
)(١,٧٣٤
)(٣٦٨
-

٣٦٨
)(٤١٧

٧٦٤
)(١,٧٣٤
)(٤١٧

مجموع الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

)(١,٣٣٨

-

)(١,٣٣٨

مجموع الدخل الشامل للسنة

-

-

-

)(١,٣٣٨

٥,٣٨٥

٤,٠٤٧

معامالت مع المساھمين محتسبة مباشرة في حقوق الملكية
 -أرباح أسھم معلنة في ٢٠١٣

-

-

-

-

)(٣,٢١٤

)(٣,٢١٤

الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

٤٢,٨٤٩

٦,١٤٢

٢,٦٤٢

١,١١٨

٩,٩٤٦

٦٢,٦٩٧

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٣٣جزءاً أساسيا ً من ھذه البيانات المالية الموحدة.

٨

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

٢٠١٣
احتياطي
قانوني

رأس
المال

احتياطي القيمة
العادلة لألوراق
المالية المتوفرة
للبيع

احتياطي
عام

أرباح
مستبقاة

المجموع

الرصيد في  ١يناير ) ٢٠١٣معدل – صفحة (٨
 المحول إلى االحتياطي العام المحول إلى االحتياطي القانوني -أصدار أسھم لبرنامج الموظفين

٤٢,٧٢٦
١٢٣

٤,٩٨٤
٥٤٢
٤١

١,٧٨٦
٣١٤
-

٩١١
-

٦,٨٨٢
)(٣١٤
)(٥٤٢
-

٥٧,٢٨٩
١٦٤

الدخل الشامل للسنة:
ربح السنة

-

-

-

-

٤,٨٨٤

٤,٨٨٤

الدخل الشامل اآلخر:

احتياطي إعادة التقييم )أوراق مالية متوفرة للبيع(:
صافي التغير في القيمة العادلة
صافي المبالغ المحولة إلى بيان الربح أو الخسارة من بيع  /انخفاض القيمة
ربح من بيع جزئي لصندوق استثماري موحد
أرباح غير محققة من الصناديق الموحدة محولة إلى أرباح مستبقاة

-

-

-

٣,٣٠٤
)(١,٢٦٨
)(٤٩١
-

٦٧٦
)(٥٥٨

٣,٣٠٤
)(١,٢٦٨
١٨٥
)(٥٥٨

مجموع الدخل الشامل اآلخر

-
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
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٢٠١٣
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(

١٠

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .١الوضع القانوني واألھداف
شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة( )"البنك"( شركة مساھمة بحرينية مقفلة مسجلة في
مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم  ٣٣٤٦٩بتاريخ  ١١فبراير  .١٩٩٥بدأ البنك أعماله خالل
شھر يوليو  .١٩٩٥في شھر سبتمبر  ،١٩٩٧حصل البنك على ترخيص بنك استثماري من مصرف
البحرين المركزي .في  ٧مايو  ،٢٠٠٣تم إدراج البنك في سوق البحرين لألوراق المالية كشركة مقفلة.
فيما يلي األھداف الرئيسية للبنك :
 العمل على إيجاد وتحريك التعامل في سوق البحرين لألوراق المالية.
 المساعدة في تطوير سوق األوراق المالي ة ف ي البح رين ع ن طري ق البح وث وتس ويق األدوات المالي ة
واالستثمارات المختلفة.
 ترتيب إصدار السندات ألغراض التطوير واالستثمار.
 العمل كوكيل ومؤتمن وكوسيط لالستثمار.
 تأسيس وإدارة االستثمارات والصناديق والمحافظ المالية.
 تقديم الخدمات االستشارية المالية وخدمات إصدارات األسھم والسندات كتقديم االستشارات للمؤسسات
والش ركات العائلي ة لتص بح ش ركات مس اھمة عام ة ،ووض ع ھيكل ة مع امالت الخصخص ة وال دمج
والشراء.
تتض من البيان ات المالي ة الموح دة أرص دة حس ابات البن ك والش ركات التابع ة ل ه )يطل ق عليھ ا مجتمع ة
"المجموعة"(.
 .٢أساس اإلعداد
أ( اساس االلتزام
أعدت البيان ات المالي ة الموح دة وفق ا ً للمع ايير الدولي ة إلع داد التق ارير المالي ة ومتطلب ات ق انون الش ركات
التجارية البحريني لسنة .٢٠٠١
ب( أسس القياس
أع دت البيان ات المالي ة الموح دة وفق ا ً لمب دأ التكلف ة التاريخي ة ع دا االس تثمارات بالقيم ة العادل ة م ن خ الل
الربح أو الخسارة واالستثمارات المتوفرة للبيع ،حيث احتسبت بالقيمة العادلة.
ج( استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد البيان ات المالي ة يتطل ب م ن اإلدارة اس تخدام
التقديرات واألحكام والفرضيات التي ت ؤثر عل ى تطبي ق السياس ات المحاس بية والمب الغ المس جلة لألص ول
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الحقيقية عن ھذه التقديرات.
تتم مراجعة الفرضيات والتقديرات الموضوعة بشكل مستمر .يحتس ب التع ديل عل ى التق ديرات المحس ابية
في الفترة نفسھا التي قد تم تعديل التقديرات فيھا وفي أي فترة مستقبلية متأثرة .إن المواض يع الت ي تش تمل
على درجة عالية م ن االجتھ اد أو التق دير ف ي تطبي ق السياس ات المحاس بية أو المواض يع الت ي تك ون فيھ ا
الفرضيات والتقديرات جوھرية بالنسبة للبيانات المالية الموحدة قد تم اإلفصاح عنھ ا ف ي اإليض اح رق م ٣
)ج(.

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

١١

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .٢أساس اإلعداد )يتبع(
د(

المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في أو بعد  ١يناير ٢٠١٤
تم تطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية للمرة األولى للسنة المنتھية في أو بع د  ١ين اير ، ٢٠١٤
وكان لھا اثراً جوھريا ً على المجموعة:
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (١٠والمعيار الدولي إلعداد التق ارير المالي ة
رقم ) (١٢ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) " (٢٧الشركات االستثمارية" :
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) (١٠تع َرف الش ركة االس تثمارية وتتطل ب م ن
الشركة التي تستوفي تعريف الشركة االستثمارية أن ال تقوم بتوحيد ش ركاتھا التابع ة ،ولك ن ب دالً م ن ذل ك
تتطلب أن تقيس ش ركاتھا التابع ة بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال ربح و الخس ارة ف ي بياناتھ ا المالي ة الموح دة
والمنفصلة.
ت م عم ل التع ديالت الالحق ة والمترابط ة عل ى المعي ار ال دولي إلع داد التق ارير المالي ة رق م ) (١٢ومعي ار
المحاسبة المالي رقم ) (٢٧لتقديم متطلبات االفصاح الجديدة للشركات االستثمارية.
استنتجت المجموعة أنه ال ينطبق عليھا تعريف "الشركة االستثمارية" ،وبالتالي فإن التعديالت أع اله غي ر
قابلة للتطبيق على الشركة  /المجموعة.
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٢حول مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية:
التع ديالت عل ى معي ار المحاس بة ال دولي رق م  ٣٢توض ح المتطلب ات الض رورية لمقاص ة الموج ودات
والمطلوبات المالية .وعلى وجه الخصوص ،فإن التعديالت توضح معنى "ل دى الش ركة حالي ا ً ح ق ق انوني
واجب النفاذ إلجراء المقاصة" و"التحقق والسداد في آن واحد" .تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي.
لم تكن ھناك تأثيرات جوھرية على البيانات المالية الموحدة للمجموعة نتيجة لھذه التعديالت.
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٦حول إفصاحات المبالغ القابلة لالسترداد للموجودات غير
المالية
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٦تلغي متطلب ات اإلفص اح ع ن المب الغ القابل ة لالس ترداد للوح دة
المولدة للنقد ،والتي خصص لھا شھرة أو موجودات غير ملموسة أخرى ذات أعمار إنتاجي ة غي ر مح ددة،
حينما ال يكون ھناك انخفاض في القيمة أو عكس لالنخفاض ف ي القيم ة للوح دة المول دة للنق د ذات العالق ة.
باإلضافة لذلك ،تم إضافة إفصاحات المبالغ القابلة لالسترداد لألص ل أو الوح دة المول دة للنق د عن دما تك ون
المبالغ بناء على القيمة العادلة مطروحا ً منھا تكاليف االستبعاد .تم ل ھ ذه التع ديالت تراتبي ة القيم ة العادل ة
واالفتراضات الرئيسية وتقنيات التقييم المستخدمة المتوافقة مع المعيار الدولي إلعداد التق ارير المالي ة رق م
)) (١٣قياس القيمة العادلة(.
لم يكن لتطبيق ھذه التعديالت على مستوى المجموعة اي تأثيرات جوھرية عل ى اإلفص احات ف ي البيان ات
المالية الموحدة المجموعة.

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

١٢

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .٢أساس اإلعداد )يتبع(
د( المعايير والتعديالت والتفسيرات السارية المفعول في أو بعد  ١يناير ) ٢٠١٤يتبع(
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٩حول تجديد المشتقات واستمرار محاسبة التحوط
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٩تقدم خيار إلغ اء ش رط التوق ف ع ن محاس بة التح وط عن دما ي تم
تجديد األداة المشتقة المصنفة كأداة تحوط وفق ظروف معينة .كما توضح التعديالت أن أي تغير ف ي القيم ة
العادلة لألداة المش تقة المص نفة ك اداة تح وط والناتج ة م ن التجدي د ،يج ب تض مينھا ف ي تقي يم وقي اس فعالي ة
التحوط .تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي.
لم يكن لتطبيق ھذه التعديالت أي تأثيرات جوھرية على البيانات المالية الموحدة المجموعة.
ھـ( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة الصادرة والتي لم يتم تطبيقھا بعد
ت م إص دار ع دد م ن المع ايير الدولي ة إلع داد التق ارير المالي ة والتع ديالت والتفس يرات التالي ة ذات عالق ة
بأنشطة المجموعة ،والتي لم تكن سارية المفعول للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر .٢٠١٥
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) – (٩األدوات المالية
المعي ار ال دولي إلع داد التق ارير المالي ة رق م ) (٩المنش ور ف ي يولي و  ٢٠١٤يح ل مح ل معي ار المحاس بة
الم الي رق م  :٣٩األدوات المالي ة – االحتس اب والقي اس .المعي ار ال دولي إلع داد التق ارير المالي ة رق م )(٩
يشمل توجيھا مراجعا ً حول تصنيف وقياس األدوات المالية ،بما في ذلك النموذج الجدي د للخس ارة االئتماني ة
المتوقع ة الحتس اب انخف اض قيم ة الموج ودات المالي ة ،والمتطلب ات العام ة الجدي دة لمحاس بة التح وط .كم ا
تحمل قُدما ً توجيھات االحتساب وإلغاء االحتساب الخاصة بمعيار المحاسبة المالي رقم .٣٩
المعي ار ال دولي إلع داد التق ارير المالي ة رق م ) (٩س يكون س اري المفع ول للس نوات المنتھي ة م ن أو بع د ١
يناير  ،٢٠١٨مع السماح بالتطبيق المبكر.
تقوم المجموعة حاليا ً بتقييم األثر الناتج المحتمل من تطبيق ھذا المعيار على البيانات المالية.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ) – (١٥إيراد العقود مع العمالء
المعي ار ال دولي إلع داد التق ارير المالي ة رق م ) (١٥يؤس س إط اراً ش امالً لتحدي د م ا إذا ك ان ،وك م ،وكيفي ة
احتساب اإليراد .ويحل محل اإلرشادات احتساب اإليراد الحالية ،بما ف ي ذل ك معي ار المحاس بة ال دولي رق م
) -(١٨اإليراد ،ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) - (١١عقود اإلنش اء ،وتفس ير لجن ة المع ايير الدولي ة إلع داد
التقارير المالية رقم ) – (١٣برامج والء العمالء.
المعيار الدولي إلعداد التق ارير المالي ة رق م ) (١٥س اري المفع ول للس نوات المالي ة الت ي تب دأ م ن أو بع د ١
يناير  ،٢٠١٧مع السماح بالتطبيق المبكر.
ال تتوقع المجموعة تأثير جوھري على البيانات المالية الموحدة من اعتماد ھذا المعيار.
تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم ) (١٦ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) (٣٨توض يح الط رق المقبول ة
لالستھالك واإلطفاء
تع ديالت معي ار المحاس بة ال دولي رق م ) (١٦تمن ع الش ركات م ن اس تخدام طريق ة اس تھالك عل ى أس اس
اإليرادات لبنود الممتلك ات واآلالت والمع دات .تع ديالت معي ار المحاس بة ال دولي رق م ) (٣٨تق دم افتراض ا ً
ق ابالً للتفني د ،وھ و أن اإلي راد ل يس بالض رورة األس اس المناس ب الحتس اب اإلطف اء للموج ودات غي ر
الملموس ة .م ن الممك ن تفني د ھ ذا االفت راض فق ط إذا ك ان ي تم التعبي ر ع ن األص ل غي ر الملم وس كمقي اس
لإليراد ،أو إذا كان من الممكن برھن ة ت رابط اإلي راد واس تھالك المن افع االقتص ادية لألص ل غي ر الملم وس
بشكل كبير .تطبق التعديالت بأثر رجعي للسنوات من أو بعد  ١يناير .٢٠١٦
ال يوجد أي أثر جوھري لتطبيق التعديالت أعاله على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

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

١٣

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .٢أساس اإلعداد )يتبع(
ھـ( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد )يتبع(
معيار المحاسبة الدولي رقم ) – (١٩خطط المنافع المحددة :مساھمات الموظفين
تع ديالت معي ار المحاس بة ال دولي رق م ) (١٩توض ح كي ف يج ب أن تق وم الش ركة باحتس اب مس اھمات
الموظفين أو األطراف األخرى لتحديد خطط المن افع ،بن ا ًء عل ى م ا إذا كان ت ھ ذه المس اھمات تعتم د عل ى
سنوات الخدمة المقدمة من الموظف .بالنسبة للمساھمات التي تعتمد على عدد سنوات الخدمة ،فإن للش ركة
خيار احتسابھا كتخفيض في تكلفة الخدم ة ف ي الفت رة الت ي ت م تق ديم الخدم ة فيھ ا ،أو نس بتھا لفت رات خدم ة
الموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان للمشروع ،بينما بالنسبة للمساھمات التي تعتمد على ع دد س نوات
الخدمة ،فإن الشركة ملزمة بنسبتھا لفترات خدمة الموظف.
ال يوجد للتعديالت أعاله أي اثر جوھري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة  ٢٠١٢-٢٠١٠ودورة -٢٠١١
.٢٠١٣
التعديالت السنوية على المع ايير الدولي ة إلع داد التق ارير المالي ة للس نوات  ٢٠١٢-٢٠١٠و٢٠١٣-٢٠١١
تشمل عدد من التعديالت لمختلف المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .معظم التع ديالت س تكون س ارية
المفعول بأثر رجعي ابتداء من أو بع د  ١يولي و  ،٢٠١٤م ع الس ماح ب التطبيق المبك ر )جنب ا ً إل ى جن ب م ع
المتطلبات االنتقالية الخاصة بكل حالة( ،وفي ھذه الحالة ستطبق أيضا ً التعديالت الالحقة ذات العالقة عل ى
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى.
ال يتوقع أن يكون ھناك أي اثر جوھري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
و( التطبيق المبكر للمعايير
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي من المعايير الجديدة أو المعدلة في .٢٠١٤

 .٣السياسات المحاسبية الھامة
تم تطبي ق السياس ات المحاس بية أدن اه م ن قب ل المجموع ة عل ى نح و ثاب ت للفت رات المعروض ة ف ي البيان ات
المالية الموحدة.
أ( أساس التوحيد
 (١الشركات التابعة
الشركات التابعة ھي الش ركات الت ي تس يطر عليھ ا المجموع ة .تس يطر المجموع ة عل ى المنش أة عن دما
تتعرض ،أو لديھا الحق في العوائد المتغيرة من مشاركتھا م ع المنش أة ول ديھا الق درة عل ى الت أثير عل ى
تلك العوائد من خالل سلطتھا عليھا .ي تم تض مين البيان ات المالي ة للش ركات التابع ة ف ي البيان ات المالي ة
الموحدة من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ فقدانھا.
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أ( أساس التوحيد )يتبع(
 (٢الحصة غير المسيطرة
ي تم احتس اب الحص ة غي ر المس يطرة حس ب نس بة الملكي ة ف ي ص افي موج ودات الش ركة المش تراة ف ي
ت اريخ الش راء .أي مع امالت ي تم إجراءھ ا م ع الش ركة م ن قب ل المجموع ة والت ي ال ت ؤدي إل ى فق دان
السيطرة يتم احتسابھا كمعامالت مع المساھمين.
 (٣فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابع ة ،فإنھ ا تس تبعد موج ودات ومطلوب ات الش ركة التابع ة،
وأي ة حص ة غي ر مس يطرة ذات الص لة وغيرھ ا م ن عناص ر حق وق الملكي ة .ي تم إثب ات أي مكس ب أو
خسارة ناتجة في الربح أو الخسارة .يتم قياس أي حصة محتفظ بھ ا ف ي الش ركة التابع ة الس ابقة بالقيم ة
العادلة عند فقدان السيطرة.
 (٤معامالت تم استبعادھا عند توحيد البيانات المالية
ت م اس تبعاد جمي ع المع امالت واألرص دة وأي خس ائر وأرب اح غي ر محقق ة والناتج ة ع ن عملي ات ب ين
شركات المجموعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة.
تس تبعد األرب اح الغي ر محقق ة م ع الش ركات الزميل ة بنس بة حص ة المجموع ة ف ي رأس م ال الش ركة
الزميلة .تم أيضا ً استبعاد الخسائر غير المحققة بالطريقة نفسھا فق ط لح د أن ال تك ون ھن اك دالئ ل عل ى
انخفاض القيمة.
ب( العمالت األجنبية

) (١عملة التعامل والعرض
يتم قياس بنود البيانات المالية للبنك والشركات التابعة ل ه وفق ا ً لعمل ة البيئ ة األساس ية الت ي تعم ل فيھ ا ھ ذه
المنش أة )"عمل ة التعام ل"( .البيان ات المالي ة الموح دة مع دة بال دنانير البحريني ة الت ي تمث ل عمل ة التعام ل
والعرض للمجموعة.

) (٢األرصدة والمعامالت
المعامالت بالعمالت األجنبية يتم تحويلھا إلى الدينار البحريني بأسعار الصرف السائدة في وقت المعامل ة.
الموج ودات والمطلوب ات النقدي ة الموج ودة ب العمالت األجنبي ة ي تم تحويلھ ا إل ى ال دينار البحرين ي بأس عار
الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي .يتم احتساب فروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة ع ن
التحويل في ال ربح أو الخس ارة ،م ا ع دا الناتج ة م ن االس تثمارات المت وفرة للبي ع والت ي ي تم احتس ابھا ف ي
حقوق الملكية.
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ج( استخدام التقديرات واألحكام
يتم مراجعة التقديرات والفرضيات المستخدمة بصورة دورية .يتم احتساب التقديرات المحاسبية المراجعة
في فترة مراجعة التقديرات أوأي فترات مستقبلية متأثرة.
األحكام

تصنيف االستثمارات
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،تقرر اإلدارة ما إذا كان يجب تصنيف االستحواذ على
االستثمار كاستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو كاستثمار محتفظ به حتى االستحقاق أو
كأوراق مالية متوفرة للبيع .يعكس تصنيف كل استثمار نية اإلدارة فيما يتعلق بكل استثمار والذي يكون
قابالً لمعالجات محاسبية مختلفة بناءاً على ھذا التصنيف.

تحديد السيطرة على المستثمر – صناديق االستثمار
تعمل المجموعة كمدير صندوق لعدد من صناديق االستثمار .ان تحديد ما إذا كانت المجموعة مسيطرة
على الصندوق االستثماري عادة ما يركز على تقييم المصالح االقتصادية اإلجمالية للمجموعة في
الصندوق )والتي تضم أي مصالح حالية ،إضافة إلى الرسوم اإلدارية المتوقعة( وحقوق المستثمرين
الستبدال مدير الصندوق.
التقديرات

انخفاض قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع
تحدد المجموعة االستثمارات المتوفرة للبيع على أنھا منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي على
ذلك .يعتبر االنخفاض الجوھري أو التاريخي في القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع أقل من
تكلفتھا دليل موضوعي على انخفاض قيمتھا .يتطلب تحديد ما إذا كان االنخفاض في االستثمارات
المتوفرة للبيع جوھرية أو تاريخية باستخدام التقدير .تعتبر المجموعة االنخفاض بأكثر من  %٣٠من
القيمة العادلة أقل من التكلفة انخفاض جوھري وتعتبر االنخفاض المستمر أقل من التكلفة ألكثر من تسعة
أشھر انخفاض تاريخي .عندما ال تتوافر القيمة العادلة وتكون االستثمارات محتسبة بالتكلفة ،يتم تقدير
القيمة القابلة لإلسترداد من ھذه االستثمارات الختبار تعرضھا النخفاض القيمة .عند التقدير ،يقيم البنك
باإلضافة إلى العوامل األخرى دليل التدھور المالي لالستثمار و أداء الصناعة والقطاع والتغير في التقنية
تدفقات النقد التشغيلية والتمويلية.
د( االستثمارات في األوراق المالية

 (١التصنيف
تصنف األوراق المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وھي تلك االستثمارات التي
تحصل عليھا المجموعة أو المتوفرة لغرض البيع أو التي تم شرائھا في المدى القريب أو تمتلكھا كجزء من
محفظة استثمارية تدار من أجل الربح في األجل القصير أو اتخاذ مركز .تعتبر المجموعة أن االستثمارات
ھي استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة عندما تكون ھذه االستثمارات مدارة ومقيمة داخليا ً
باستخدام أساس القيمة العادلة.
االستثمارات المتوفرة للبيع ھي استثمارات غير مشتقة وغير مصنفة تحت الموجودات المالية األخرى.
تشمل ھذه االستثمارات في األسھم المدرجة وغير المدرجة من األوراق المالية وسندات ذات معدل متغير
وبعض الصناديق المدارة.
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 (٢االحتساب وإلغاء االحتساب
يتم احتساب االستثمارات في األوراق المالية عندما تصبح المجموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة
المالية .يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات عندما ينتھي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية
أو عندما تقوم المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوھري.

 (٣القياس
تقاس االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة والمصنفة بالقيمة العادلة خالل الربح أوالخسارة مبدئيا ً بالتكلفة
وكونھا ھي القيمة العادلة ،ويتم احتساب تكاليف المعاملة مباشرة في بيان الدخل .يعاد قياس االستثمارات
المحتفظ بھا للمتاجرة بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي وأي ربح أوخسارة ناتج يحتسب في بيان
الدخل.
تقاس االستثمارات المتوفرة للبيع مبدئيا ً بالتكلفة وھي القيمة العادلة شاملة تكاليف المعاملة .يتم احتساب أي
أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة من تغير القيمة العادلة لالستثمارات المتوفرة للبيع في احتياطي كجزء
منفصل من حقوق الملكية .في حالة البيع ،أو االستبعاد ،أو التحصيل أو انخفاض القيمة ،يتم تحويل متراكم
الربح أو الخسارة المقيد في حقوق الملكية إلى بيان الدخل .االستثمارات المتوفرة للبيع الغير مدرجة التي ال
يمكن تحديد قيمتھا العادلة بصورة موثوقة يتم قياسھا بالتكلفة مطروحا ً منھا مخصص انخفاض القيمة.

 (٤مبادئ قياس القيمة العادلة
القيمة العادلة ھي الثمن الذي سيتم استالمه عند بيع أحد الموجودات أو سداده عند تحويل مطلوبات في
معاملة منظمة بين أطراف مشاركين في السوق وملمين بالمعاملة وعلى أسس تجارية بتاريخ القياس كمبدأ،
أو في حال عدم توفره ،ففي السوق األكثر فائدة والذي يمكن للمجموعة الوصول إليه بذلك التاريخ .القيمة
العادلة للمطلوبات ،تعكس مخاطر عدم األداء.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة المالية بإستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لھذه األداة متى
ما توافرت ھذه األسعار .ويعتبر السوق نشطا ً عندما تتوافر فيه األسعار المدرجة بسھولة وبشكل منتظم
وتمثل معامالت سوق حقيقية ومتكررة بإنتظام على أسس تجارية .كما تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة
بإستخدام طرق تقييم عندما يكون السوق غير نشط ،والتي تزيد من استخدام المدخالت القابلة للرصد ذات
العالقة ،وتحد من استخدام المدخالت الغير قابلة للرصد .طريقة التقييم المستخدمة تدمج جميع العوامل التي
يأخذھا المشاركين في السوق باإلعتبار عند تحديد األسعار لمعاملة ما.
إذا كانت الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة تملك سعر عرض وسعر طلب ،تقوم المجموعة
بقياس الموجودات لسعر العرض ،وتقيس المطلوبات لسعر الطلب.
بالنسبة لالستثمارات في أدوات الدين غير المدرجة في سوق نشط ،تستخدم المجموعة معلومات من
خدمات التسعير مثل خدمة بلومبيرج الستخدامھا كمدخالت لقياس القيمة العادلة والتي تزيد من استخدام
المدخالت القابلة للرصد.
بالنسبة لالستثمارات في أدوات الصناديق غير المدرجة في سوق نشط  ،تستخدم المجموعة صافي قيمة
الموجودات التي يقدمھت مدراء الصناديق ،كونھا القيمة العادلة.
تحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة كما في نھاية كل فترة والتي تم خاللھا
حدوث ھذه التغييرات.
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(٥انخفاض قيمة الموجودات
تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ بيان المركز المالي لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت انخفاض في
قيمة موجود مالي محدد ،عدا االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تنخفض قيمة
الموجودات المالية عندما تكون ھناك أدلة موضوعية تشير إلى حدوث خسارة بعد االحتساب األصلي
بحيث تؤثر ھذه الخسارة على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل يمكن تقديرھا بشكل معقول .إن وجد مثل
ھذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القبالة لالسترداد لألصل المالي لتحديد مقدار االنخفاض في القيمة.
يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجود على صعوبة مالية كبيرة للمصدر ،أو تخلف
المصدر ،والمؤشرات أن المصدر سيدخل اإلفالس واختفاء من سوق نشط لألوراق المالية.

االستثمارات المتوفرة للبيع
في حالة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية والصناديق المدارة المصنفة كاستثمارات متوفرة للبيع ،يتم
األخذ في اإلعتبار وجود إنخفاض جوھري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة بأقل من سعر التكلفة لتحديد ما
إذا كان ھناك إنخفاض في قيمة الموجودات وبالتالي إحتساب خسائر إنخفاض القيمة .إذا وجد مثل ھذا
الدليل ،فإن الخسارة المتراكمة المحتسبة كالفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية ،مطروحا ً منھا
خسائر إنخفاض القيمة على األصل المالي والمحتسبة سابقا ً في الربح أو الخسارة ،يتم إعادة تصنيفھا من
احتياطي القيمة العادلة وإلى بيان الربح أو الخسارة .خسائر إنخفاض القيمة المحتسبة في بيان الربح أو
الخسارة على أدوات حقوق الملكية المتوفرة للبيع يتم عكسھا الحقا ً من خالل بيان الدخل الشامل .
في حالة االستثمارات في حقوق الملكية المتوفرة للبيع والمسجلة بالتكلفة ،تقوم المجموعة بعمل تقييم لتحديد
وجود دليل موضوعي يثبت انخفاض قيمة كل استثمار عن طريق تقييم المؤثرات المالية والمؤثرات
التشغيلية واالقتصادية األخرى .تحتسب الخسائر المترتبة من االنخفاض عندما يتم تقدير القيمة المتوقع
استرجاعھا بأقل من تكلفة االستثمار.
في حالة أوراق الدين المالية والمصنفة كاستثمارات متوفرة للبيع ،تقيم المجموعة بشكل فردي ما إذا كان
ھناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة بنا ًء على نفس القاعدة المستخدمة للموجودات المالية المحتسبة
بالتكلفة المطفأة .تمثل خسارة االنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة صافي المبالغ المدفوعة واإلطفاء،
والقيمة العادلة الحالية مطروحا ً منھا خسائر االنخفاض في القيمة السابقة المحتسبة في بيان الربح أو
الخسارة .في حالة ارتفاع القيمة العادلة في فترات الحقة لورقة الدين المتاحة للبيع والمخفضة قيمتھا،
بحيث يمكن ربط ارتفاع القيمة بشكل موضوعي بحدث ائتماني واقع بعد احتساب خسارة االنخفاض في
القيمة في الربح أو الخسارة ،يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة.
ھـ( إلغاء احتساب المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء احتساب المطلوبات المالية عند اإلنتھاء أو إلغاء االلتزامات التعاقدية.
و( النقد وما في حكمه
لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد ،يتكون النقد وما في حكمه بالنقد وأرصدة لدى البنوك وودائع تحت
الطلب وودائع لدى البنوك تستحق في  ٣أشھر أو أقل من تاريخ شرائھا ،وتكون خاضعة لمخاطر غير
جوھرية من تغيرات القيمة العادلة.

١٨

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .٣السياسات المحاسبية الھامة )يتبع(
ز( قياس التكلفة المطفأة

إن التكلفة المطفأة لالصل أو االلتزام المالي ھو المبلغ الذي يتم من خالله قياس الموجود أو المطلوب
المالي عند االحتساب المبدئي ،مطروحا ً منه المبالغ المدفوعة ،مضافا ً إليه أو مطروحا ً منه اإلطفاء المتراكم
باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ألي فرق بين المبلغ المحتسب مبدئيا ً ومبلغ االستحقاق ،مطروحا ً منه
مخصص االنخفاض في القيمة .يشتمل معدل الفائدة الفعلي على الرسوم والنقاط المدفوعة والمستلمة والتي
تمثل جزء أساسي من معدل الفائدة الفعلي.
ح( انخفاض قيمة الموجودات المالية التي تظھر بالتكلفة المطفأة
تتمثل خسائر انخفاض الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة في الفرق بين القيمة الدفترية
للموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة المخصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي
لألصل للموجودات المالية .يتم احتساب الخسائر في بيان الربح أو الخسارة .عندما يتسبب حدث الحق
بخفض قيمة الخسائر ،يتم عكس خسائر االنخفاض في بيان الربح أو الخسارة.
ط( األثاث والمعدات والبرامج
األثاث والمعدات ،تظھر بالتكلفة مطروحا ً منھا االستھالك المتراكم واالنخفاض في القيمة ،إن وجد .ويتم
مراجعة قيد األصول المتبقية والعمر اإلفتراضي ،وتعدل كلما لزم ذلك بتاريخ بيان المركز المالي .ويتم
تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فوراً إلى قيمتھا القابلة لإلسترداد إذا كانت القيمة الدفترية أكثر من
قيمتھا القابلة لإلسترداد المقدرة.
يحتسب االستھالك وفقا ً لطريقة القسط الثابت بموجب النسب المئوية التي تكفي لتغطية التكلفة خالل العمر
االنتاجي االفتراضي وھو كما يلي.
البرامج
األثاث والمعدات

 ١٠سنوات
 ٣سنوات

ي( االقتراض
تحتسب القروض بداية بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة ،وتقاس الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة
معدل الفائدة الفعلي.
ك( اتفاقيات إعادة الشراء
الموجودات المباعة مع االلتزام بإعادة شرائھا في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة الشراء( ال يتم
استبعادھا .يحتفظ البنك بكل أو معظم مخاطر وعوائد األصول المنقولة ،المبالغ المستلمة بموجب ھذه
االتفاقيات تعامل على انھا كمطلوبات ،ويعامل الفرق بين المبيعات وسعر إعادة الشراء على أنھا
مصروفات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
ال يتم إدراج الموجودات المشتراة مع وجود التزام إلعادة بيعھا في تاريخ مستقبلي محدد )اتفاقيات إعادة
الشراء العكسي( في بيان المركز المالي .يتم التعامل مع المبالغ المدفوعة بموجب ھذه االتفاقات واألصول
والفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

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

١٩

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .٣السياسات المحاسبية الھامة )يتبع(
ل( إيداعات العمالء
تقاس إيداعات العمالء مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف التي يمكن نسبھا مباشرة للمعاملة ،وتقاس الحقا ً
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
م( منافع الموظفين

 (١الموظفون البحرينيون
ان حقوق التقاع د والحق وق االجتماعي ة األخ رى الخاص ة ب الموظفين البح رينيين ي تم تغطيتھ ا حس ب أنظم ة
ھيئة التأمين االجتماعي والتي يتم بموجبھا تحصيل اشتراكات شھرية من المجموع ة والع املين عل ى أس اس
نس بة مئوي ة ثابت ة م ن الروات ب .ي تم احتس اب حص ة المجموع ة م ن المس اھمات ف ي ھ ذا النظ ام وھ و نظ ام
تقاعدي ذات مساھمات محددة وفق ا ً للمعي ار المحاس بي ال دولي رق م ) (١٩كمص روفات ف ي الس نة المحتس بة
فيھا.

 (٢الموظفون األجانب
يستحق الموظفون األجانب مكافأة نھاية الخدمة وفقا ً لنصوص قانون العمل البحريني بالقطاع األھلي رقم
) (٣٦لسنة  ٢٠١٢على أساس مدة الخدمة وآخر راتب والعالوات المدفوعة األخرى .تم عمل مخصص
غير مدفوع .لھذه االلتزامات والذي يمثل خطة تقاعدية ذات منافع محددة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي
رقم ) ،(١٩واحتسب على افتراض إنھاء خدمات جميع الموظفين بتاريخ بيان المركز المالي.

 (٣برنامج أسھم منحة للموظفين
يقوم البنك بإدارة محفظة خاصة إلعطاء حوافز تنافسية طويلة األجل للموظفين ،وھي عبارة عن تسوية
نقدية لنظام الدفع على أساس األسھم .يتم تحديد مجموع المصروفات الواجب توزيعھا على فترة االكتساب
والبالغة  ٥سنوات بالرجوع إلى القيمة العادلة لألسھم في تاريخ المنح على أن يعاد تقييمھا في نھاية كل
سنة خالل فترة االكتساب.
ن( أرباح األسھم
تحتسب األرباح الخاصة بالمساھمين كمطلوبات في الفترة التي يتم فيھا اإلعالن عنھا.
س( المخصصات
يتم احتساب المخصصات عندما تكون على المجموعة التزامات حالية )قانونية أو إستنتاجية( جــرّ اء
معامالت سابقة وانه من المحتمل الحاجة لتدفق موارد تتضمن منافع اقتصادية لسداد تلك االلتزامات ،وكان
باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة.
ع( أنشطة بصفة األمانة
تقوم المجموعة بإدارة موجودات محتفظ بھا في صناديق وأدوات استثمارية اخرى نيابة عن المستثمرين.
لم يتم تضمين البيانات المالية لھذه الشركات في ھذه البيانات المالية الموحدة ،ماعدا المنشآت التي تسيطر
عليھا المجموعة.
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٢٠

إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .٣السياسات المحاسبية الھامة )يتبع(
ف( المحاسبة في تاريخ المتاجرة
جميع المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية ،عدا األدوات المشتقة ،يتم إثباتھا في تاريخ
المتاجرة ،وھو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل .إن المشتريات والمبيعات العادية
ھي تلك التي تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص
عامة في القوانين أو حسب أعراف السوق.
ص( المقاصة
يتم إجراء مقاصة ب ين الموج ودات والمطلوب ات وي درج ص افي المبل غ ف ي بي ان المرك ز الم الي الموح د فق ط
عندما يوجد حق قانوني قابل للتنفيذ الجراء مقاصة للمبالغ المعترف بھا وعند وجود نية للتسوية عل ى أس اس
صافي المبلغ أو تسييل الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
ق( العائد على السھم
تعرض المجموعة معلومات العائد على السھم األساسي ألسھمھا العادية .يحتسب العائد على السھم
األساسي عن طريق قسمة الربح أو الخسارة المنسوبة لمساھمي البنك على المتوسط المرجح لألسھم
العادية القائمة خالل السنة.
ر( إيرادات ومصروفات الفوائد
تحتسب إيرادات ومصروفات الفوائد في بيان الربح أو الخسارة عند استحقاقھا باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي .معدل الفائدة الفعلي ھو المعدل المماثل لمعدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية خالل الفترة
المتوقعة من الموجودات أو المطلوبات المالية للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المالية .يحتسب
معدل الفائدة الفعلي عند االحتساب المبدئي للموجودات أو المطلوبات المالية وال يعدل الحقا ً.
إيرادات ومصروفات الفوائد المقدمة في بيان الربح أو الخسارة تشمل الفائدة على األصول المالية
وااللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة واسندات الدين المتاحة للبيع وسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة المحسوبة على أساس معدل الفائدة الفعلي.
ش( إيرادات ومصروفات الرسوم والعموالت
يتكون إيراد الرسوم والعموالت من رسوم االحتفاظ ورسوم اإلدارة ورسوم األداء من خدمات إدارة
المحافظ التي يقدمھا البنك .تحتسب ھذه الرسوم عند تقديم الخدمة المعنية.
رسوم األداء يحتسب وفقا التفاقات إدارة االستثمار حيث يحق للبنك الحصول على حصة من أرباح
صناديق االستثمار حالما يتم التوصل إلى عائد معين على أساس العالمة المائية العالية .وفقا لشروط
وأحكام االتفاقات إدارة االستثمار ،يتم احتساب رسوم األداء المستحقة للبنك في تاريخ بيان المركز المالي،
مع مراعاة كل حالة األداء وترتيبات توزيع األموال ككل .مصروفات الرسوم والعموالت تتكون من رسوم
االحتفاظ التي يتم تسجيلھا كمصروفات عند تقديم الخدمة.
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .٣السياسات المحاسبية الھامة )يتبع(
ت( صافي إيرادات االستثمارات
يشمل صافي إيرادات االستثمارات جميع تغيرات القيمة العادلة المحققة وغير المحققة على االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،واالستثمارات المتوفرة للبيع وإيرادات أرباح األسھم ذات
العالقة.
ث( إيراد أرباح األسھم
يحتسب إيراد أرباح األسھم عند نشوء الحق في استالم اإليراد .يتم عرض أرباح األسھم في صافي
إيرادات االستثمارات.
خ( إيرادات الوساطة واإليرادات األخرى
إيرادات الوساطة واإليرادات األخرى تتألف من دخل الوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وإيرادات
التسويق .تحتسب ھذه الرسوم عند اكتسابھا.
ذ( القطاعات التشغيلية
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )" (٨القطاعات التشغلية" ،يقدم "نھج اإلدارة" إلعداد تقارير
القطاعات والذي يتطلب تغييراً في العرض واإلفصاح عن معلومات القطاع بنا ًء على التقارير الداخلية
والتي تراجع بصورة منتظمة من قبل "صانع القرارات التشغيلية الرئيسي" للبنك ،بھدف تقييم أداء كل
قطاع وتخصيص الموارد لھذه القطاعات .تزاول المجموعة أنشطتھا بشكل أساسي في الوساطة وإدارة
االصول وتمويل الشركات والعمل على تحريك التعامل في السوق وأعمال الوصاية .في الوقت الحاضر
فان إيرادات المجموعة تراجع على أساس خطوط األعمال الرئيسية ،أما المصروفات والنتائج فكانت
تراجع على مستوى المجموعة ،وبالتالي ،لم يتم تقديم بيانات منفصلة لنتائج القطاعات التشغيلية في البيانات
المالية الموحدة.
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .٤إدارة المخاطر المالية
أ( مقدمة ولمحة عامة
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة الستخدام األدوات المالية للمخاطر التالية :


مخاطر االئتمان



مخاطر السيولة



مخاطر السوق



المخاطر الشتغيلية

يعرض ھذا اإليضاح المعلومات عن المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة بخصوص المخاطر المشار
إليھا أعاله واألھداف والسياسات واإلجراءات التي تتخذھا المجموعة لقياس وإدارة المخاطر وكيفية
إدارة المجموعة لرأس مالھا.

إطار إدارة المخاطر
يتحم ل مجل س إدارة المجموع ة )المجل س( المس ئولية العام ة بش أن وض ع ومراقب ة إط ار عم ل إدارة
المخاطر للمجموعة .تقوم لجنة االستثمارات بمساعدة المجلس بھذا الخصوص.
أسس المجلس وحدة مس تقلة إلدارة المخ اطر لقي ادة وتوجي ه الجھ ود إلدارة المخ اطر .ت وفر ھ ذه الوح دة
منھجية عامة ومترابطة وذات توجه مستقبلي وموجه لعمليات محددة لتمكن المجموعة من الموازنة ب ين
مخاطر األعمال الرئيسية والفرص المتاحة مع نية تحقيق أقصى العوائد وحقوق المساھمين.
لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس اإلدارة مسئولة عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات البنك ومراجعة
كفاية إطار إدارة المخاطر المرتبط ة بالمخ اطر الت ي تواج ه البن ك .يق وم قس م الت دقيق ال داخلي بمس اعدة
اللجنة وذلك بالقيام بمراجعة دورية ألنظمة الرقابة وإجراءات إدارة المخ اطر وتع رض نت ائج المراجع ة
على لجنة التدقيق.
ب( مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان ھو فشل العميل أو الطرف المقابل للموجودات بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب
خسارة مالية للمجموعة .تنشأ مخاطر االئتمان للمجموعة بصورة أساسية من أنشطة الوساطة ومخاطر
سعر المصدرللمحافظ الخاصة .مخاطر االئتمان للطرف المقابل تتكون من نوعين من المخاطر،
مخاطر ما قبل السداد ومخاطر السداد .في قسم الوساطة ،مخاطر األطراف المقابلة تنشأ من تداول
المتعاملين والوسطاء .وفي قسم إدارة الموجودات وقسم االستثمارات والخزينة ،فإن الصفقات التي تتم
من خالل وسطاء آخرين تؤدي إلى مخاطر االئتمان للطرف المقابل.

إدارة مخاطر االئتمان
تحد المجموعة من مخاطر االئتمان عن طريق تطبيق سياسات وإجراءات ائتمان معدة مسبقا ً ومصدقة
من قبل المجلس ولجنة االستثمار.
تدير المجموعة مخاطر الطرف المقابل لعمالء الوساطة بإجراء تقييم ائتمان للعمالء والوسطاء
اآلخرين من دول مجلس التعاون واألسواق المالية األخرى باستخدام قياسات مالية وقياسات أخرى.

٢٣
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إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
ب( مخاطر االئتمان )يتبع(
إدارة مخاطر االئتمان )يتبع(
تتم مراقبة المخاطر في المحافظ الجماعية والسيطرة عليھا عن طريق توجيھات توزيع الموجودات
وحدود التعرضات المعتمدة وفقا ً لسياسات وإجراءات االستثمار المعدة مسبقا ً من قبل لجنة استثمار
األصول والخصوم ومجلس اإلدارة كلما كان مناسب .باإلضافة لذلك ،تلتزم المجموعة بصرامة في
حدود التعرضات الكبيرة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي.
يتم إجراء تدقيق دوري على وحدات األعمال وعمليات االئتمان من قبل المدقق الداخلي.

التعرض لمخاطر االئتمان
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للمجموعة كاآلتي :
٢٠١٤
النقد وما في حكمه
سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
سندات الدين المتوفرة للبيع
رسوم مدينة
ذمم مدينة أخرى

٢٠١٣

٦١,٤٢٧
١٠,٢٨٩
٨,٧٠٥
١,١٩٢
٥,١٩٦

٣٢,٧٩٩
٩,١٦٢
٧,٣٣١
١,٩٨٠
٣,٢٣٨

٨٦,٨٠٩

٥٤,٥١٠

حالياً ،يخضع تداول إقراض الھامش فقط بسوق الخليج لألوراق المالية لترتيبات ضمانات رسمية .يتم
الدخول في ھذا البرنامج وفقا ً للتنظيمات الخاصة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي .األسھم
الموجودة في محفظة تداول الھامش يتم رھنھا مقابل المبلغ المقرض للعميل .يتم تقييم ھذه األسھم
بالقيمة السوقية بصورة يومية .وفي حالة وجود عجز عن الحد األدنى من معدل حقوق الملكية فإنه يتم
إصدار طلب المحافظة على الھامش.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن اتفاقيات الوساطة تشمل على بند يحق بموجبه للمجموعة تصفية األسھم التي
في عھدتھا إذا فشل العميل بسداد التزاماته.
تقوم المجموعة بشطب رصيد العميل /االستثمار عندما تحدد المجموعة بأن القيمة الدفترية غير قابلة
للتحصيل .يتم تحديد ذلك بعد النظر في المعلومات مثل حدوث تغير جوھري للمركز المالي للعميل/
المصدر مثل عجز العميل  /المصدر على سداد االلتزام أو عدم كفاية المبلغ المحصل من الضمان غير
لسداد مبلغ التعرض.

تمركز تعرض المخاطر
تنشأ مخاطر التمركز عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابھة ،أو في أنشطة في
نفس المنطقة الجغرافية ،أو يكون لھم سمات اقتصادية متماثلة مما قد يجعل قدرتھم على الوفاء
بالتزاماتھا التعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرھا .تشير
التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أو منطقة
جغرافية معينة.

٢٤

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
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 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
ب( مخاطر االئتمان )يتبع(

تمركز تعرض المخاطر )يتبع(
من أجل تجنب الزيادة في مخاطر التمركز ،مبادئ وسياسات المجموعة تشمل توجيه إجراءات للتركيز
على الحفاظ على محفظة متنوعة .تماشيا ً مع المتطلبات التنظيمية ،لدى البنك على مستوى المجموعة
سياسة مفصلة النھج في إدارة مخاطر تمركز على القطاعات وفئات األصول ،والملتزمين والبلدان بما
في ذلك تحديد حدود معينة.
تتم إدارة مخاطر التمركز عن طريق الطرف المقابل ،وحسب المنطقة الجغرافية ،وحسب القطاع
الصناعي .كان التعرض األقصى لالئتمان إلى أي عميل أو طرف مقابل أو مجموعة من األطراف
المقابلة ترتبط ارتباطا وثيقا كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤مبلغ  ٨,٢٤٤دينار بحريني ):٢٠١٣
 ١١,٥٦٩دينار بحريني( ،المتعلقة بالنقد وما في حكمه واالستثمارات المتوفرة للبيع.
تعرض التوزيع الجغرافي
التوزيع الجغرافي للموجودات والمطلوبات للمجموعة كاآلتي:
٢٠١٤

دول مجلس
التعاون
الخليجي

أمريكا
الشمالية

أوروبا

المجموع

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
استثمارات متوفرة للبيع
رسوم مستحقة
موجودات أخرى

٥٨,٥٠٥

-

٢,٩٢٢

٦١,٤٢٧

١٥,٨١٤
١٣,٨٨٠
١,١٩٢
٨,٤٠٧

٦,٣٣٨
٤٦

١,٥٢٦
٨,٥٩٣
٤٥

١٧,٣٤٠
٢٨,٨١١
١,١٩٢
٨,٤٩٨

مجموع الموجودات

٩٧,٧٩٨

٦,٣٨٤

١٣,٠٨٦

١١٧,٢٦٨

المطلوبات
قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى
مستحقات لحاملي الوحدات

٦,٨١٠
٣١,٦٥٢
٣,٣٠١
٢,١٧٢

٥٦٨
-

٩,٤١٠
٦٥٨
-

١٦,٢٢٠
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١
٢,١٧٢

مجموع المطلوبات

٤٣,٩٣٥

٥٦٨

١٠,٠٦٨

٥٤,٥٧١

٢٥
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 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
ب( مخاطر االئتمان )يتبع(
٢٠١٣

دول مجلس
التعاون
الخليجي

أمريكا
الشمالية

أوروبا

المجموع

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
استثمارات متوفرة للبيع
رسوم مستحقة
موجودات أخرى

٣٢,٠٠٢

-

٧٩٧

٣٢,٧٩٩

١٨,٣٣٢
١٦,٣٩٢
١,٩٨٠
٦,٨١٠

٧,٠٣٣
٩

١,٤٨٣
٩,٣١٨
٣٩

١٩,٨١٥
٣٢,٧٤٣
١,٩٨٠
٦,٨٥٨

مجموع الموجودات

٧٥,٥١٦

٧,٠٤٢

١١,٦٣٧

٩٤,١٩٥

المطلوبات
قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى
مستحقات لحاملي الوحدات
األخرى

٧,٠٩٤
١٩,٤٠١
٣,٢٤٤

١٠
-

٢٠٩
-

٧,٠٩٤
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤

٢,٣٧٣

-

-

٢,٣٧٣

مجموع المطلوبات

٣١,١١٢

١٠

٢٠٩

٣٢,٣٣١

توزيع الموجودات والمطلوبات حسب القطاع الصناعي على النحو التالي:
٢٠١٤

خدمات
مصرفية

أخرى

المجموع

مجموع الموجودات

٨٥,٤٠٨

٣١,٨٦٠

١١٧,٢٦٨

مجموع المطلوبات

٣٥,٧٨٧

١٨,٧٨٤

٥٤,٥٧١

٢٠١٣

خدمات
مصرفية

أخرى

المجموع

مجموع الموجودات

٦٣,٤٠٧

٣٠,٧٨٨

٩٤,١٩٥

مجموع المطلوبات

١١,٥٨٤

٢٠,٧٤٧

٣٢,٣٣١

مخاطر التسوية
قد تؤدي أنشطة المجموعة لمخاطر في وقت تسوية المعامالت والصفقات .مخاطر التسوية ھو احتمال
الخسارة الناجمة عن عدم قيام الطرف المقابل بالوفاء بالتزاماته لتقديم النقد واألوراق المالية أو غيرھا
من األصول على النحو المتفق عليه تعاقديا ً.

٢٦
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 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
ج( مخاطر السيولة
مخاطر السيولة ،ھي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الحصول على األموال الالزمة لس داد التزاماتھ ا
المتعلقة باألدوات المالية من خ الل النق د أو موج ودات مالي ة أخ رى .ي تم إدارة مخ اطر الس يولة لألقس ام
الثالثة المنشأة للمخاطر – إدارة الموجودات ،والوس اطة واالس تثمار والخزان ة والش ركة التابع ة )ش ركة
صناديق سيكو(.
تنشأ مخاطر السيولة من عدم توافق نم ط االس تحقاق للموج ودات والمطلوب ات المالي ة أو أي عج ز آخ ر
والذي يمكن أن ينتج عنھ ا نض وب مص ادر التموي ل والتس ھيالت االئتماني ة .إن قي اس وإدارة احتياج ات
السيولة تعتبر حيوية للقيام بعمليات البنك بفعالية.
تعتب ر مخ اطر الس يولة للمجموع ة حالي ا ً مح دودة ألن ج زءاً كبي راً م ن األم وال م ودع ف ي ودائ ع بنكي ة
قص يرة األج ل ،وعن د اس تحقاق ھ ذه الودائ ع تح ول إل ى الحس ابات الجاري ة بن ا ًء عل ى االحتياج ات
المتوقعة.
يواجه البنك ثالثة أنواع من مخاطر السيولة على النحو التالي:


مخاطر التموي ل – الحاج ة إل ى اس تبدال ص افي الت دفقات بس بب الس حب غي ر المتوق ع /ع دم تجدي د
حسابات إيداع تحت الطلب واالقتراض أو عدم القدرة عل ى تص فية الموج ودات المالي ة ف ي الوق ت
المناسب.

 الس يولة التش غيلية – الحاج ة إل ى التع ويض ع ن انخف اض الس يولة م ن االس تثمارات واألس واق أو
عدم استالم المتوقع من التدفقات المالية.
 مخاطر االستدعاء – بسبب تبلور المطلوبات المالية الطارئة خارج الميزانية العمومية وعدم الق درة
على استغالل فرص تجارية مربحة عند طلبھا.

إدارة مخاطر السيولة
تق وم وح دة الخزين ة حالي ا ً ب إدارة مخ اطر الس يولة ع ن طري ق مراقب ة الت دفقات النقدي ة واالحتياج ات
التمويلية بصورة يومية .تم الحصول على حدود للتس ھيالت االئتماني ة م ع بن وك ومؤسس ات مالي ة قليل ة
ليتم استخدامھا عند الحاجة .كما يخطط البنك إلنشاء لجنة إستثمار األص ول والخص وم بھ دف اإلش راف
عن كثب على إدارة السيولة والمخاطر المرتبطة بھا.
االستحقاقات التعاقدية المتبقية من المطلوبات المالية ھي على النحو التالي :
٢٠١٤
قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى
مستحقات لحاملي الوحدات
في الصناديق الموحدة

القيمة
الدفترية

إجمالي
المتدفق للخارج

من سنة إلى
خمس سنوات

أقل من سنة
واحدة

أكثر من
خمس سنوات

١٦,٢٢٠
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١

١٦,٢٣٢
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١

١٦,٢٣٢
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١

-

-

٢,١٧٢

٢,١٧٢

٢,١٧٢

-

-

٥٤,٥٧١

٥٤,٥٨٣

٥٤,٥٨٣

-

-

٢٧
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بآالف الدنانير البحرينية
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إدارة مخاطر السيولة )يتبع(
٢٠١٣
قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى
مستحقات لحاملي الوحدات
في الصناديق الموحدة

القيمة
الدفترية

إجمالي
المتدفق للخارج

أقل من سنة
واحدة

أكثر من
خمس سنوات

من سنة إلى
خمس سنوات

٧,٠٩٤
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤

٧,٠٩٧
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤

٧,٠٩٧
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤

-

-

٢,٣٧٣

٢,٣٧٣

٢,٣٧٣

-

-

٣٢,٣٣١

٣٢,٣٣٤

٣٢,٣٣٤

-

-

د( مخاطر السوق
ھي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية للمجموعة نتيجة لتغير أسعار السوق سواء كانت ھذه التغيرات
ناتجة من عوامل خاصة بأوراق المالية محددة أو مصدر ھذه األوراق المالية أو عوامل تؤثر على
جميع األوراق المالية المتداولة في السوق.
يتعرض البنك خالل نشاطه االعتيادي لمخاطر السوق في استثماراته في األوراق المالية المتداولة
والمتوفرة للبيع .غير أن اإلدارة تسيطر على ھذه المخاطر عن طريق المراجعة اإلدارية المناسبة
والمراقبة من خالل دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بمحفظة االستثمارات وسياسات صناعة
السوق والتوجيھات الصادرة من لجنة االستثمار وإدارة المجموعة.
بالت الي ،تنط وي إدارة مخ اطر الس وق عل ى إدارة مخ اطر أس عار األس ھم ،ومخ اطر أس عار الفائ ده
ومخاطر صرف العمالت األجنبية.

 (١مخاطر أسعار األسھم
يك ون ألنش طة االس تثمار ف ي األس ھم ت أثير كبي ر عل ى األرب اح ،والعالق ات التجاري ة للبن ك .تأخ ذ
المجموع ة باالعتب ار األس ھم وص ناديق األس ھم لغ رض ادارة مخ اطر الس وق ولحس اب مخ اطر الس وق
الرأسمالية.
االدارة النشطة لالستثمارات ھ ي طريق ة معروف ة جي دا إلدارة مخ اطر االس ھم .إن تنوي ع المح افظ عل ى
أساس الصناعة ،والقطاع ،والموقع الجغرافي ،وعوامل السوق ُيمكن البنك من الح د م ن ھ ذه المخ اطر.
أقرّ مجلس اإلدارة سياسات و إجراءات استثمارية معدة تحك م المح افظ االس تثمارية للمت اجرة والمت وفرة
للبيع.
أعدت سياس ات التقي يم الرس مية الت ي تح دد منھجي ات التقي يم المالئم ة والس ليمة م ن أج ل االس تثمار ف ي
الشركات المدرجه واالستثمارات غير المباشرة في الصناديق .يتم تقي يم محفظ ة األس ھم بالقيم ة الس وقية
عل ى أس اس ي ومي وأن المكاس ب والخس ائر غي ر المحقق ة تحتس ب عل ى أس اس ي ومى .تق يم الص ناديق
والمح افظ المالي ة الم دارة خارجي ا ً بالقيم ة الص افية لألص ول الت ي يق دمھا م ديري االس تثمار الخ ارجيين
على أساس شھري.

٢٨
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 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
د( مخاطر السوق )يتبع(

 (١مخاطر أسعار األسھم )يتبع(
تتوافق منھجيات تقييم المح افظ االس تثمارية م ع المب ادئ المحاس بيه المقبول ة وتس تند عل ى نھ ج تجريبي ة
سليمة و مقبولة ،موضحة وموثقه جيداً ،وتطبق باستمرار على استثمارات مماثلة على مر الزمن.
تحليل الحساس يه بنس بة  %١م ن التغي ر ف ي أس عار الس وق عل ى األرب اح أو الخس ائر غي ر المحقق ة م ن
محافظ االستثمارات بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر واحتياطي االستثمارات المت وفرة للبي ع
موضح أدناه:
استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة
٢٠١٣
٢٠١٤
 %١زيادة
 %١انخفاض

١٧٣
)(١٧٣

١٩٨
)(١٩٨

استثمارات متوفرة للبيع
٢٠١٤
٢٢٨
)(٢٨٨

٢٠١٣
٣٢٧
)(٣٢٧

 (٢مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر اسعار الفائده ھو خطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق.
االس تثمارات ف ي أدوات ال دين ،والودائ ع ،والق روض ،والودائ ع تح ت الطل ب تخض ع لمخ اطر أس عار
الفائده .تقوم وحدة الخزانة بمراقبة ھذه األدوات المالية عن كثب من أجل التخفيف من ھذه المخاطر.
يحد البنك من تعرضه لمخاطر أسعار الفائدة عن طريق المراقبة الدقيقة لھذه المخاطر .الودائع والودائ ع
تحت الطلب لدى البنوك ھي بأسعار فائده ثابتة وتستحق في غضون ثالثة أشھر .تشمل مطلوب ات البن ك
مدفوعات مستلمة مقدما ً من العمالء لشراء استثمارات نيابة عنھم.
يستثمر البنك أموال العمالء )األموال الفائضة في الحسابات تحت الطل ب( ف ي ع دة بن وك بھ دف تحقي ق
فوائد على ھذه األموال .بھذا تنقل الفائدة المكتسبة )مطروحا ً منھ ا الھ امش والمص روفات اإلداري ة( إل ى
العمالء .بما أن التعاقد مع العميل ليس عل ى أس اس مع دل فائ دة مع ين ،ل ذلك ف إن أي تغي ر ف ي مع دالت
الفائدة صعوداً أو نزوالً ال يؤثر سلبا ً على البنك.
ويح تفظ البن ك باألرص ده النقدي ة م ع بن وك مختلف ة وبعم الت مختلف ة لتلبي ة متطلب ات الس يولة الالزم ة
لس داد ص فقات األس ھم بھ ذه العم الت .وتنش أ ھ ذه المتطلب ات بس بب الحاج ة إل ى دف ع مب الغ الس داد ف ي
الوقت المناسب من قبل العمالء باإلضافة للمعامالت التجارية العادية.
يتع رض البن ك ألدوات ال دين الت ي تص درھا المؤسس ات المالي ة ف ي دول مجل س التع اون الخليج ي ف ي
المحافظ الخاصة .ليس ھناك سوق نشط لبيع بعض ھذه األدوات وال يمك ن المت اجرة بھ ا إال ع ن طري ق
السوق غير المنظمة .يتم الموافقة على االستثمارات فى أدوات الدين على أساس تحليل م نظم لالس تثمار
المقترح ولمصدره .بعض أدوات الدين غير مصنفة ائتمانيا ً.

٢٩

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
د( مخاطر السوق )يتبع(
 (٢مخاطر أسعار الفائدة )يتبع(
يتب ع البن ك منھجي ة موح دة إلدارة مخ اطر أس عار الفائ دة ،حي ث يق اس التع رض للمخ اطر ف ي األوراق
المالية ذات الدخل الثابت باستخدام نھج ذي ش قين  -قي اس مخ اطر المص در والمخ اطر العام ة للس وق.
تستخدم طريقة مدة الفج وة لھ ذا الغ رض والت دفق النق دي المخص وم للتقي يم الع ادل ل ألوراق المالي ة ذات
الدخل الثابت.
بيان إعادة تسعير معدل الفائدة
٢٠١٤

معدل
الفائدة
الفعلي
%
السنوي

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع تحت الطلب*
ودائع لدى البنوك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات متوفرة للبيع
رسوم مدينة
موجودات أخرى
أثاث ومعدات وأصول غير ملموسة

أكثر من
سنة

خالل
سنة

المجموع

الفائدة غير
الحساسة

%١,٠٤

١,٢٦٧
٣٩,٨٩٧

-

٢٠,٢٦٣
-

٢٠,٢٦٣
١,٢٦٧
٣٩,٨٩٧

% ٧,٠٣
% ٤,٩١
-

٩٠٣
٣٠٧
-

٩,٣٨٧
٨,٣٩٨
-

٧,٠٥٠
٢٠,١٠٦
١,١٩٢
٦,٩٩٨
١,٥٠٠

١٧,٣٤٠
٢٨,٨١١
١,١٩٢
٦,٩٩٨
١,٥٠٠

٤٢,٣٧٤

١٧,٧٨٥

٥٧,١٠٩

١١٧,٢٦٨

١٦,٢٢٠
-

-

٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١

١٦,٢٢٠
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١

-

-

٢,١٧٢

٢,١٧٢

مجموع المطلوبات

١٦,٢٢٠

-

٣٨,٣٥١

٥٤,٥٧١

حقوق الملكية

-

-

٦٢,٦٩٧

٦٢,٦٩٧

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

٢٦,١٥٤

١٧,٧٨٥

١٠١,٠٤٨

١١٧,٢٦٨

حساسية الفجوة في معدل الفائدة

٢٦,١٥٤

١٧,٧٨٥

٤٣,٩٣٩

-

حساسية الفجوة في معدل الفائدة
المتراكم

٢٦,١٥٤

٤٣,٩٣٩

-

-

مجموع الموجودات
قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى

مستحقات لحاملي الوحدات في
الصناديق الموحدة

%٠,٨٤
-

٣٠

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
د( مخاطر السوق )يتبع(
 (٢مخاطر أسعار الفائدة )يتبع(
٢٠١٣

معدل
الفائدة
الفعلي
%
السنوي

نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع تحت الطلب*
ودائع لدى البنوك
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
استثمارات متوفرة للبيع
رسوم مدينة
موجودات أخرى
أثاث ومعدات وأصول غير ملموسة

أكثر من
سنة

خالل
سنة

المجموع

الفائدة غير
الحساسة

%١,٤١

١,٣٤٧
٢١,٨٦٨

-

٩,٥٨٤
-

٩,٥٨٤
١,٣٤٧
٢١,٨٦٨

% ٧,٠١
% ٥,٩٢
-

٤٤٤
-

٨,٧١٨
٧,٣٣٢
-

١٠,٦٥٣
٢٥,٤١١
١,٩٨٠
٥,٠٤٦
١,٨١٢

١٩,٨١٥
٣٢,٧٤٣
١,٩٨٠
٥,٠٤٦
١,٨١٢

٢٣,٦٥٩

١٦,٠٥٠

٥٤,٤٨٦

٩٤,١٩٥

٧,٠٩٤
-

-

١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤

٧,٠٩٤
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤

-

-

٢,٣٧٣

٢,٣٧٣

مجموع المطلوبات

٧,٠٩٤

-

٢٥,٢٣٧

٣٢,٣٣١

حقوق الملكية

-

-

٦١,٨٦٤

٦١,٨٦٤

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

-

-

٨٧,١٠١

٩٤,١٩٥

حساسية الفجوة في معدل الفائدة

١٦,٥٦٥

١٦,٠٥٠

٣٢,٦١٥

-

حساسية الفجوة في معدل الفائدة
المتراكم

١٦,٥٦٥

٣٢,٦١٥

-

-

مجموع الموجودات
قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى

مستحقات لحاملي الوحدات في
الصناديق الموحدة

%٠,٩٤
-

* ف ي  ٣١ديس ـمبر  ٢٠١٤مع دل الفائ دة الفعل ي عل ى الودائ ع تح ت الطل ب بال دينار البحرين ي
 :٢٠١٣) %٠,٤٢٢ال شيء في السنة( وال شيء على ودائع تحت الطل ب بال دوالر األمريك ي ) :٢٠١٣ال
شيء(.

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

٣١
بآالف الدنانير البحرينية

 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
د( مخاطر السوق )يتبع(

 (٣مخاطر أسعار الصرف
مخاطر أسعار صرف العمالت ھي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار
صرف العمالت االجنبية .معظم تعرضات البنك لمخاطر العمالت ھي لعمالت دول مجلس التعاون
الخليجي والدوالر األمريكي .وتشمل ھذه التعرضات الودائع الثابتة قصيرة األجل ،واالستثمارات في
األوراق المالية والمبالغ المستحقة من /للعمالء .وبما أن الدينار البحريني وجميع عمالت مجلس
التعاون الخليجي عدا الدينار الكويتي مقومة بالدوالر األمريكي ،لذلك فإن مخاطر العملة محدودة.

ھـ( المخاطر التشغيلية
مخ اطر التش غيل ھ ي مخ اطر الخس ائر الناتج ة ع ن نق ص أو فش ل العملي ات ،أو األنظم ة الداخلي ة أو
موظفي البنك أو الناتجة بسبب األحداث الخارجية .على خالف مخاطر السوق والمخاطر االئتمانية ذات
الطبيع ة المنتظم ة ،يك ون لك ل ش ركة مخ اطر تش غيلية خاص ة بھ ا وناتج ة ع ن عملي ات البن ك اليومي ة.
تشمل ھذه طيفا ً واسعا ً من المخاطر الت ي يمك ن أن تن تج م ن أس باب مختلف ة منھ ا ،عل ى س بيل المث ال ال
الحص ر ،معالج ة ناقص ة للمع امالت ،والممارس ات التجاري ة ،وممارس ات التوظي ف ،وفش ل األنظم ة،
والتلف المادي للموجودات المادية .كما تشمل أيضا ً مخاطراالحتيال الداخلي والخارجي.
يمتل ك البن ك وعي ا ً متحفظ ا ً لمراقب ة ھ ذه المخ اطر ويعتم د عل ى ع دد م ن اآللي ات إلدارتھ ا .تش مل ھ ذه
اآلليات على ھيكل تنظيمي واضح ،ودليل سياسات وإجراءات ،وفصل الواجبات ،وجدول الص الحيات،
والتس ويات ،وح دود التحم ل لھ ذه المخ اطر .ت وفر وح دة الت دقيق ال داخلي ووح دة ال دعم لھ ذا النش اط
الرق ابي .ت وفر تس ويات مراك ز الوص اية الدوري ة وتس ويات البن ك نق اط ق وة رئيس ية لتخفي ف المخ اطر
التشغيلية .كما أن ھناك تغطية تأمينية للتعويضات المخاطر المھنية.
المسعى اآلخر إلدارة المخاطر التشغيلية في البنك ھو المباشرة من خالل المعالجة )إس تي بي(
لتمكينھا من المعالجة المستمرة وتقليل االخطاء التشغيلية و الوصول باإلنتاجية إلى الحد األمثل .كما
توجد خطة شاملة إلدخال مھام المكتب االوسط لضمان أفضل إدارة لاللتزام .يوجد لدى البنك مشروع
قيد التنفيذ يھدف لرفع مستوى النظام المصرفي الرئيسي وآلية األعمال المكتبية ،ويتوقع ان يتم تنفيذ
المشروع خالل عام .٢٠١٤
فيما يتعلق بنشاط إدارة األصول ،يوجد عدد من الضوابط لدعم نوعية عملية االستثمار وتشرف عليه
لجنة إدارة االصول .يدعم ھذه اللجنة ضوابط تشغيلية صارمة لحماية أصول العمالء ،ويتم استعراض
أداء إدارة االستثمار بشكل منتظم.
أما في مجال تمويل الشركات ،تتعرض الشركة لمخاطر قانونية و مخاطر السمعة .إن الحصول على
الموافقات القانونية والتنظيمية يحد من ھذه المخاطر .يتم مراقبة األمور االستشارية واالكتتاب من قبل
لجنة استثمار األصول والخصوم.
يشكل االلتزام باألنظمة ،بما في ذلك االلتزام ببرنامج مكافحة غسيل االموال ،عنصراً رئيسيا ً في إدارة
المخاطر .يعلق مجلس اإلدارة وإدارة الشركة أھمية كبيرة على ھذه األمور ذات االھمية االستراتيجية.
توجد لدى البنك سياسات وإجراءات واضحة لتحقيق االلتزام بالمسائل التنظيمية.

٣٢

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
و( إدارة رأس المال
يق وم مص رف البح رين المرك زي بتحدي د ومراقب ة متطلب ات رأس الم ال للبن ك كمجموع ة .إن تنفي ذ
المتطلبات الحالية لمصرف البحرين المركزي يتطلب من المجموعة المحافظة على المع دل المنص وص
عليه لمجموع رأس المال إلى مجموع الموجودات الموزونة بالمخاطر.
إن سياسة البنك ھي االحتفاظ برأس مال كافي للمحافظ ة عل ى ثق ة المس تثمر والس وق ول دعم التط ورات
المس تقبلية ألعم ال البن ك .ت م األخ ذ ف ي ع ين األعتب ار ت أثير مق دار رأس الم ال عل ى عوائ د حق وق
المساھمين .وكذلك الموازنة بين أعلى عائد محتمل مع أكبر نسبة اقتراض ومق دار االيجابي ات والحماي ة
التي يوفرھا الوضع السليم لرأس المال.
إبت دا ًء م ن  ١ين اير  ،٢٠٠٨يتطل ب م ن البن ك االلت زام باش تراطات نم وذج كفاي ة رأس الم ال المع دل
الص ادر ع ن مص رف البح رين المرك زي )مع دل بن اء عل ى إط ار ب ازل  (٢فيم ا يتعل ق ب رأس الم ال
التنظيمي .لقد تبنى البنك النھج الموحد إلدارة مخ اطر االئتم ان والس وق ونھ ج المؤش ر األساس ي إلدارة
مخاطر التشغيل وفقا ً لإلطار المعدل.
وضع رأس مال المجموعة التنظيمي كما في  ٣١ديسمبر ھو كما يلي :
بنا ًء على أرصدة السنة النھائية

٢٠١٤

٢٠١٣

تعرضات المخاطر الموزونة
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
مخطر التشغيل

٦١,٠٣١
٢٤,١٨٤
١١,٦١٠

٥٦,٦٦٨
٢٩,٩٢٢
١٠,١٦٧

مجموع الموجودات الموزونة بالمخاطر

٩٦,٨٢٥

٩٦,٧٥٧

الفئة األولى لرأس المال
الفئة الثانية لرأس المال

٥٥,٧٠٧
٥,٩١٨

٥٩,٣٦٥
٩١٩

مجموع رأس المال التنظيمي

٦١,٦٢٥

٦٠,٢٨٤

معدل كفاية رأس المال

%٦٣,٦٥

%٦٢,٣١

٣٣

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٤إدارة المخاطر المالية )يتبع(
و( إدارة رأس المال )يتبع(
بناء على متوسط األرصدة خالل السنة

٢٠١٤

٢٠١٣

تعرضات المخاطر الموزونة
مخاطر االئتمان
مخاطر السوق
مخطر التشغيل

٥٨,٠٧٦
٢٥,١٣٨
١١,٦١٠

٥٣,٦٠٧
٢٨,١٠٦
١٠,١٦٧

مجموع الموجودات الموزونة بالمخاطر

٩٤,٨٢٤

٩١,٨٨٠

الفئة األولى لرأس المال
الفئة الثانية لرأس المال

٥٥,٩٤٥
٥,٦٢١

٥٥,٥٧٩
٢,٠٥٧

مجموع رأس المال التنظيمي

٦١,٥٦٦

٥٧,٦٣٦

معدل كفاية رأس المال

%٦٤,٩٣

%٦٢,٧٣

قام البنك بااللتزام بجميع متطلبات رأس المال المفروضة من قبل الجھة الرقابية خالل السنة.
توزيع رأس المال
ي تم توزي ع رأس الم ال عل ى األنش طة التش غيلية المح ددة بن ا ًء عل ى المتطلب ات التنظيمي ة .سياس ة البن ك
إلدارة رأس الم ال تس عى لتحقي ق أعل ى عائ د عل ى أس اس المخ اطر المع دل وذل ك باس تيفاء جمي ع
المتطلبات التنظيمية .يق وم مجل س اإلدارة بمراجع ة سياس ة البن ك فيم ا يتعل ق بتوزي ع رأس الم ال بش كل
دوري.
خالل العام ،أصدر مصرف البحرين المركزي اللوائح النھائية لتنفيذ إطار بازل  IIIاعتبارا من  ١ين اير
 .٢٠١٥بازل  IIIيعرف مكونات رأس المال مث ل طبق ة األس ھم األساس ية  ،Iوالطبق ة اإلض افية  ، Iكم ا
أن ه يتطل ب أيض ا ص يانة بع ض مخ ازن رأس الم ال .حس اب طبق ة األس ھم األساس ية يخض ع ل بعض
الخص ومات التنظيمي ة ،ھ ذه الخص ومات تطب ق عل ى مراح ل م ن خ الل الترتيب ات االنتقالي ة بموج ب
اللوائح المنقحة خالل الفترة من  ٢٠١٥إلى  .٢٠١٨واللوائح المنقحة تص ف أعل ى وزن المخ اطر لن وع
مع ين م ن التع رض واالس تثمارات الكبي رة ف ي المؤسس ات المالي ة ،واالس تثمارات الكبي رة ف ي الكيان ات
التجارية والتعرض الكبيرة التي تتجاوز حدود النسبية .موقف رأس المال الحالي للمجموعة ك افي لتلبي ة
المتطلبات الجديدة لرأس المال.
 .٥الشركات التابعة
المبين ة أدن اه ھ ي الش ركات التابع ة الرئيس ية للمجموع ة ف ي  ٣١ديس مبر  .٢٠١٤بخ الف الص ناديق
االستثمارية الموحدة ،للشركات التابعة المبينة أدناه رأس مال يقتصر على األسھم العادية ،المملوك ة مباش رة
من قبل المجموعة وان نسبة ملكية المجموعة في ھذه الش ركات التابع ة مس اوية لحق وق التص ويت .ويت ألف
االستثمار في الصناديق االستثمارية الموحدة على الوحدات الصادرة م ن الص ندوق االس تثماري وإن حص ة
الملكية تشتمل على عدد األسھم المملوكة من قبل المجموع ة كنس بة م ن إجم الي الوح دات الص ادرة .إن بل د
التأسيس أو التسجيل ھو أيضا المقر الرئيسي لمزاولة أعمالھا:

٣٤

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٥الشركات التابعة )يتبع(
الشركة التابعة

النشاط

نسبة
الملكية

تاريخ
التأسيس

بلد
التأسيس

 .١شركة صناديق سيكو ش.م.ب )مقفلة(

%١٠٠

١٩٨٨

البحرين

شركة قابضة
لصناديق سيكو
االستثمارية

 .٢شركة خدمات صناديق سيكو ش.م.ب )مقفلة(

%١٠٠

٢٠٠٤

البحرين

خدمات اإلدارة
والوصاية باألسھم
بالنيابة عن العمالء

 .٣شركة صناديق سيكو ) (٢ش.م.ب )مقفلة(

%١٠٠

٢٠٠٥

البحرين

شركة قابضة
لصناديق سيكو
االستثمارية

 .٤شركة صناديق سيكو ) (٣ش.م.ب )مقفلة(

%١٠٠

٢٠٠٦

البحرين

شركة قابضة
لصناديق سيكو
االستثمارية

 .٥شركة صناديق سيكو ) (٤ش.م.ب )مقفلة(

%١٠٠

٢٠٠٩

البحرين

شركة قابضة
لصناديق سيكو
االستثمارية

 .٦شركة صناديق سيكو ) (٥ش.م.ب )مقفلة(

%١٠٠

٢٠٠٩

البحرين

شركة قابضة
لصناديق سيكو
االستثمارية

 .٧شركة صناديق سيكو ) (٦ش.م.ب )مقفلة(

%١٠٠

٢٠٠٩

البحرين

شركة قابضة
لصناديق سيكو
االستثمارية

 .٨شركة صناديق سيكو ) (٧ش.م.ب )مقفلة(

%١٠٠

٢٠١٠

البحرين

شركة قابضة
لصناديق سيكو
االستثمارية

 .٩شركة مشاريع سيكو ش ش و

%١٠٠

٢٠١٠

البحرين

إلمتالك أسھم في
جميع الشركات
التابعة لسيكو

 .١٠شركة األوراق المالية واالستثمار)اإلمارات
العربية المتحدة( ذ.م.م

%١٠٠

٢٠١١

اإلمارات

خدمات وساطة

 .١١صندوق سيكو ألسھم المملكة

%٧٠

٢٠١١

البحرين

 .١٢صندوق سيكو للدخل الثابت

%٥٩

٢٠١٣

البحرين

االستثمار في
األوراق المالية
المدرجة في المملكة
العربية السعودية
االستثمار في سندات
الدين المدرجة والتي
تضم السندات
والصكوك

٣٥

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٦مستحقات حاملي الوحدات األخرى في الصناديق الموحدة
يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالصناديق االستثمارية الموحدة والمبالغ المستحقة ألصحاب
الوحدات األخرى من غير المجموعة .وبما أن ھناك التزام تعاقدي لتسليم مبالغ نقدية ألصحاب الوحدات
األخرى ،يعتبر المبلغ المستحق لحاملي الوحدات األخرى كالتزام على المجموعة.
صندوق سيكو المملكة لألسھم

٢٠١٣

٢٠١٤

حصة حاملي الوحدات األخرى

%٣٧

%٣٠

النقد وما في حكمه
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى
صافي الموجودات

٢٨
٣,٣٧٠
٢
٢٢
٣,٣٧٨

٩٣
٢,٦٥٥
٣٨
١٥
٢,٧٧١

القيمة الدفترية لمستحقات حاملي الوحدات األخرى

١,٢٥٦

٨٢١

إيرادات االستثمارات
الربح
مجموع الدخل الشامل

٣٤١
٢٦٨
٢٦٨

٨٠٥
٧٤٥
٧٤٥

األرباح المخصصة لحاملي الوحدات األخرى

١٠٠

٢٢١

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

)(٤٠٤
٣٤٠

٩٢
)(١٨

صافي الزيادة ) /النقص( في النقد وما في حكمه

)(٦٤

٧٤

٢٠١٤

صندوق سيكو للدخل الثابت

٢٠١٣

حصة حاملي الوحدات األخرى

%٢٨

%٤١

النقد وما في حكمه
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
موجودات أخرى
القروض قصيرة األجل
مطلوبات أخرى
صافي الموجودات

٧٥٠
٣,٢٠٤
٥٨
٦٩٣
١٠
٣,٣٠٩

٢١٧
٣,٥٣١
٥٨
١٠
٣,٧٩٦

القيمة المسجلة كمطلوبات لحاملي الوحدات األخرى

٩١٦

١,٥٥٢

إيرادات االستثمارات
إيرادات الفوائد
ربح ) /خسارة(
مجموع الدخل الشامل

١٠٧
٢٠٦
٢٧٣
٢٧٣

)(١٥٨
)(١٦٢
)(٣٥
)(٣٥

األرباح ) /الخسائر( المخصصة لحاملي الوحدات األخرى

٧٥

)(١٤

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٥٧٤
)(٧٦٠

)(٣,٦١٤
٣,٨٣١

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

)(١٨٦

٢١٧

٣٦

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
 .٧النقد وما في حكمه
نقد وأرصدة لدى البنوك
ودائع تحت الطلب
ودائع بنكية قصيرة األجل

٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية
٢٠١٣

٢٠.٢٦٣
١.٢٦٧
٣٩.٨٩٧

٩,٥٨٤
١,٣٤٧
٢١,٨٦٨

٦١.٤٢٧

٣٢,٧٩٩

يتض من النق د وم ا ف ي حكم ه عل ى أرص دة بنكي ة بقيم ة  ٤,٣٩٥دين ار بحرين ي ) ٣,٢٢٨ :٢٠١٣دين ار
بحريني( محتفظ بھا بالنيابة عن حسابات عمالء.
 .٨استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٢٠١٤

٢٠١٣

أسھم ملكية – مسعرة )مدرجة(

٥,٨٦٥

٩,٤٧٣

صناديق  -مسعرة

١,١٨٦

١,١٨٠

١٠,٢٨٩
-

٩,١٦٢
-

١٠,٢٨٩

٩,١٦٢

١٧,٣٤٠

١٩,٨١٥

سندات الدين
 مسعرة -غير مسعرة

تش مل اإلس تثمارات بالقيم ة العادل ة م ن خ الل ال ربح والخس ارة كم ا ف ي  ٣١ديس مبر  ٢٠١٤أوراق مالي ة
بمبل غ  ٣,١٢٤دين ار بحرين ي ) ٢,٨١٩ :٢٠١٣دين ار بحرين ي( ،ت م بيعھ ا بموج ب اتفاقي ة إع ادة ش راء
)إيضاح .(١٣
 .٩استثمارات متوفرة للبيع
أسھم ملكية
 أسھم مسعرة )مدرجة( أسھم غير مسعرةصناديق استثمارية
 مسعرة غير مسعرةسندات دين
 مسعرة -غير مسعرة

٢٠١٤

٢٠١٣

٥,٨٤٢
٢,١٩٧

٧,٩٠٤
٢,٢٦٩

٨,٠٣٩

١٠,١٧٣

٧,٦١٤
٤,٤٥٣

٧,٠٠٨
٨,٢٣١

١٢,٠٦٧

١٥,٢٣٩

٨,٣٩٨
٣٠٧
٨,٧٠٥
٢٨,٨١١

٧,٠٣٣
٢٩٨
٧,٣٣١
٣٢,٧٤٣

المبلغ المذكور أعاله ھو صافي مخصص االنخفاض بـ  ٨٠٥دينار بحريني ) ٣١ديسمبر سنة :٢٠١٣
.(٤٣٩
ال تشمل االستثمارات المتوفرة للبيع كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤أوراق مالية ) ٣١ديسمبر :٢٠١٣
 ١,٥٩٨دينار بحريني( ،تم بيعھا بموجب اتفاقية على إعادة شراء.

٣٧

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .١٠رسوم مدينة
تشمل ھذه الرسوم بشكل رئيسي رسوم اإلدارة ورسوم الوصاية ورسوم األداء المستحقة للبنك من محافظ
العمالء وأموال البنك.
٢٠١٣

٢٠١٤
رسوم اإلدارة
رسوم األداء
رسوم الوصاية

 .١١موجودات أخرى

٦٩٥
٤٧٨
٣٩

٤٨٤
١,٤٥٢
٤٤

١,١٩٢

١,٩٨٠

٢٠١٣

٢٠١٤

ذمم مدينة من العمالء والوسطاء
وديعة ضمان لدى بورصة البحرين
برنامج أسھم منح الموظفين
مصروفات مدفوعة مقدما ً
فوائد مستحقة
ذمم مدينة أخرى

برامج

 .١٢أثاث ومعدات وبرامج

٤,٢٢١
٥٠٠
١,٥٥٩
٢٤٣
٢٦٢
٢١٣

٢,٤٦٩
٥٠٠
١,٥٥٩
٢٤٨
٢٥٦
١٤

٦,٩٩٨

٥,٠٤٦

أثاث
ومعدات

٢٠١٤

٢٠١٣

المجموع

المجموع

التكلفة
في  ١يناير
االضافات
االستبعادات

٢,٠١٣
٣
-

٩٦٣
٣٥
)(١٣

٢,٩٧٦
٣٨
)(١٣

١,١١٧
١,٨٧٨
)(١٩

في  ٣١ديسمبر

٢,٠١٦

٩٨٥

٣,٠٠١

٢,٩٧٦

االستھالك
في  ١يناير
استھالك السنة
االستبعادات

٤٦١
٢٠٨
-

٧٠٣
١٤٢
)(١٣

١,١٦٤
٣٥٠
)(١٣

٨٨٢
٣٠١
)(١٩

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

٦٦٩

٨٣٢

١,٥٠١

١,١٦٤

القيمة الدفترية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

١,٣٤٧

١٥٣

١,٥٠٠

-

القيمة الدفترية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣

١,٥٥٢

٢٦٠

-

١,٨١٢

تكلفة الموجودات المستھكلة كليا ً تحت
االستخدام

-

-

٨٤٥

٧٨٦

يشمل األثاث والمعدات على األثاث والتجھيزات ومعدات المكتب وبرامج وأجھزة الحاسب اآللي
والمركبات.

٣٨

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .١٣قروض قصيرة األجل
تشمل القروض البنكية قصيرة األجل بموجب اتفاقيات إع ادة ش راء مبل غ  ١٦,٢٢٠دين ار )٣,٢٠٩ :٢٠١٣
دينار( .تمثل القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة م ن خ الل ال ربح أو الخس ارة متعھ د بھ ا كض امانات
بمبل غ  ٣,١٢٤دين ار ) ٤,٤١٧ :٢٠١٣دين ار( )انظ ر إيض اح  ٨و  .(٩باإلض افة إل ى إب رام اتفاقي ات إع ادة
الشراء نيابة ع ن العم الء حي ث أن العمي ل يمل ك األوراق المالي ة بمبل غ  ١٧,٠٥٢دين ار ) :٢٠١٣ال ش يء(
متعھد بھا كضمانات.
 .١٤حسابات العمالء
تمثل المبالغ المستحقة للعمالء عن الصفقات والمبالغ المستلمة من العمالء لتمويل األنشطة التجارية.
٢٠١٤

 .١٥مطلوبات أخرى
رسوم وساطة مستحقة ألطراف أخرى
مصروفات مستحقة
مخصص مكافأة نھاية خدمة الموظفين
مطلوبات برنامج أسھم منح الموظفين
ذمم دائنة أخرى

 .١٦رأس المال
رأس المال المصرح
 ( ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ :٢٠١٣) ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠سھم
بواقع  ١٠٠فلس لكل سھم

٢٠١٣

٢٧
٢٤٩
٣٨٢
١,٢٢٣
١,٤١٠

٣
١٨٦
٤٩٠
١,٦٥٥
٩١٠

٣,٣٠١

٣,٢٤٤

٢٠١٤

٢٠١٣

١٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

٢٠١٤

٢٠١٣

رأس المال الصادر والمدفوع بالكامل
كما في  ١يناير  ٤٢٨,٤٨٧,٧٤١ :٢٠١٤أسھم عادية بواقع ١٠٠
فلس لكل سھم ) ٤٢٧,٢٥٨,٩٤٠ :٢٠١٣أسھم عادية بواقع
 ١٠٠فلس لكل سھم(

٤٢,٨٤٩

٤٢,٧٢٦

إصدار أسھم لبرنامج أسھم منح الموظفين خالل السنة

-

١٢٣

كما في  ٣١ديسمبر  ٤٢٨,٤٨٧,٧٤١ :٢٠١٤أسھم عادية بواقع
 ١٠٠فلس لكل سھم ) ٤٢٨,٤٨٧,٧٤١ :٢٠١٣أسھم عادية بواقع
 ١٠٠فلس لكل سھم(

٤٢,٨٤٩

٤٢,٨٤٩

لم يقم البنك خالل السنة بإصدار أي أسھم وفقا لخطة خيار منح أسھم للموظفين .خالل السنة  ،٢٠١٣قام
البنك بإصدار  ١,٢٢٨,٨٠١سھم بواقع  ١٠٠فلس لكل سھم وذلك وفقا لخطة خيار أسھم منح للموظفين
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٢بلغت صافي قيمة الموجودات مبلغ  ١٣٤فلس للسھم .بالتالي ،تم زيادة رأس
المال بمبلغ  ١٢٣دينار بحريني وذلك لغاية القيمة األسمية لألسھم وبواقع  ١٠٠فلس لسعر السھم .تبلغ
عالوة إصدار األسھم مبلغ  ٤١دينار بحريني تتعلق بإصدار ھذه األسھم وبعالوة قدرھا  ٣٤فلس للسھم
الواحد تم تحويلھا لالحتياطي القانوني.

٣٩

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .١٦رأس المال )يتبع(

التخصيصات:

٢٠١٣

٢٠١٤

أرباح مقترح توزيعھا – (%٧.٥ :٢٠١٣) %٩
االحتياطي العام
المساھمون :

الجنسية

الھيئة العامة لصندوق التقاعد
الھيئة العامة للتأمينات االجتماعية
بنك البحرين الوطني ش.م.ب
البنك األھلي المتحد )البحربن( ش.م.ب
بنك البحرين والكويت ش.م.ب
شركة مصادر االستثمار العربية
ش.م.ب معفاة
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب
مؤسسة االستثمار الخليجي
بنك السالم – البحرين ش.م.ب
فوالو ترست أند كورب للخدمات
المحدودة

٣,٨٥٦
٥٧٥
٢٠١٤
رأس المال

%
النسبة

٣,٢١٤
٥٤٢
٢٠١٣
رأس المال

%
النسبة

البحرين
البحرين
البحرين
البحرين
البحرين

٩,٣٢٢,٥
٦,٦٠٠,٠
٥,٣٦٢,٥
٥,١١٥,٠
٤,١٢٥,٠

٢١,٧٦
١٥,٤٠
١٢,٥١
١١,٩٤
٩,٦٣

٩,٣٢٢,٥
٦,٦٠٠,٠
٥,٣٦٢,٥
٥,١١٥,٠
٤,١٢٥,٠

٢١,٧٦
١٥,٤٠
١٢,٥١
١١,٩٤
٩,٦٣

البحرين
البحرين
الكويت
البحرين

٣,٣٠٠,٠
٣,٣٠٠,٠
٣,٣٠٠,٠
٨٢٥,٠

٧,٧٠
٧,٧٠
٧,٧٠
١,٩٣

٣,٣٠٠,٠
٣,٣٠٠,٠
٣,٣٠٠,٠
٨٢٥,٠

٧,٧٠
٧,٧٠
٧,٧٠
١,٩٣

جيرسي

١,٥٩٩,٠

٣,٧٣

١,٥٩٩,٠

٣,٧٣

٤٢,٨٤٩

١٠٠,٠

٤٢,٨٤٩

١٠٠,٠

وفقا ً لھذه البيانات المالية ،فان صافي قيمة الموجودات لكل سھم ھي  ٠,١٤٦دينار بحريني
) ٠,١٤٤ :٢٠١٣دينار بحريني(.
 .١٧االحتياطي القانوني
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية البحرين لسنة  ،٢٠٠١يتم تخصيص  %١٠من صافي الربح
لالحتياطي القانوني ،الذي ال يتم توزيعه عادة على المساھمين إال بموجب المادة  ٢٢٤من القانون المذكور.
يجوز إيقاف التخصيص متى ما بلغ مجموع االحتياطي  %٥٠من رأس المال المدفوع .تم خالل العام
تحويل مبلغ  ٥٧٥دينار بحريني ) ٥٤٢ :٢٠١٣دينار بحريني( لالحتياطي.
تم خالل السنة إضافة عالوة إصدار بمبلغ ال شيء دينار بحريني ) ٤١ :٢٠١٣دينار بحريني( إلى
االحتياطي القانوني ناتجة عن إصدار أسھم بموجب خطة أسھم منح الموظفين.

٤٠

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .١٨االحتياطي العام
حسب متطلبات القانون األساسي و توصيات مجلس اإلدارة ،تم اقتراح تحويل مبالغ محددة إلى االحتياطي
العام في السنة الحالية .ال توجد أي قيود على توزيع ھذا االحتياطي .تخضع التخصيصات لموافقة
المساھمين في الجمعية العمومية السنوية.
 .١٩صافي إيرادات االستثمارات
٢٠١٤
صافي الربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
أرباح بيع استثمارات متوفرة للبيع
أرباح أسھم استثمارات بالقيمة العادلة الربح أو الخسارة
أرباح أسھم استثمارات متوفرة للبيع

٢٠١٣

٧٥٢
٢,١٢٢
٤٧٣
٥٨١

١,٩٠١
١,٤٢٣
٣١٠
٣٩٣

٣,٩٢٨

٤,٠٢٧

يتكون صافي الربح ) /الخسارة( من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من:
٢٠١٤
أرباح محققة من البيع
)خسائر(  /أرباح غير محققة تمثل تعديالت القيمة العادلة

٢٠١٣

١,١٦٥
)(٤١٣

١,١٧١
٧٣٠

٧٥٢

١,٩٠١

الربح المحقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة يمثل الفرق بين القيمة الدفترية
لالستثمارات في بداية السنة ،أو سعر الصفقة إذا تم شراؤھا في العام الحالي ،وبين سعر البيع أو التسوية.
تمثل أرباح غير محققة الفرق بين القيمة الدفترية لالستثمارات في بداية السنة ،أو سعر الصفقة إذا تم
شراؤھا في العام الحالي ،وقيمتھا الدفترية في نھاية السنة.

٤١

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٢٠إيرادات  /مصروفات الرسوم والعموالت
٢٠١٤
إيرادات رسوم وعموالت األمانات واألنشطة بصفة األمانة األخرى
رسوم اإلدارة
رسوم األداء
رسوم الوصاية

مصروفات الرسوم والعموالت
رسوم الوصاية
رسوم التحصيل
صافي إيراد الرسوم والعموالت

٢٠١٣

٢,٧٢١
١,٣٤٣
٤١٣

٢,٢٤١
١,٤٥٨
٣٨٦

٤,٤٧٧

٤,٠٨٥

)(٦٢
٤,٤١٥

)(٣٧
)(٥٩
٣,٩٨٩

 .٢١إيرادات الوساطة واإليرادات األخرى
٢٠١٤
إيراد الوساطة
إيراد االستثمار المصرفي
أرباح تحويل العمالت األجنبية
إيردات أخرى

٢٠١٣

١,٩٠٨
١٧٥
٥١٥
٢٩

٨٣٧
١٦٦
٢٢٤
٢٢

٢,٦٢٧

١,٢٤٩

 .٢٢إيرادات /مصروفات الفوائد
٢٠١٤
إيرادات الفوائد من:
ودائع لدى البنوك وودائع تحت الطلب
استثمارات في سندات دين
ھامش اإلقراض

مصروفات الفوائد على:
قروض بنكية

٢٠١٣

٣١٥
٩٨٣
١٣٨

٣٤٨
٩٦٢
٨٥

١,٤٣٦

١,٣٩٥

٧٤

٨٠

١,٣٦٢

١,٣١٥

٤٢

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٢٣مصروفات الموظفين ومصروفات ذات عالقة
٢٠١٤
رواتب وعالوات الموظفين
تكاليف التأمين االجتماعي
تكاليف أخرى

٢٠١٣

٤,٢٥٠
١٥١
١٣٨

٣,٤٦٠
١٣٠
٩٨

٤,٥٣٩

٣,٦٨٨

كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٤بلغ عدد الموظفين  (٥٥ :٢٠١٣) ٥٦موظفا ً بحرينيا ً و (٣٦ :٢٠١٣) ٤٠
موظفا أجنبيا ً.
بلغت مساھمة المجموعة المتعلقة بالتأمين االجتم اعي للم وظفين للس نة  ١٥١دين ار بحرين ي )١٣٠ :٢٠١٣
دينار بحريني(.
 .٢٤مصروفات تشغيلية أخرى
إيجار
مصروفات االتصاالت
مصروفات التسويق
رسوم مھنية
مصروفات تشغيلية أخرى
االستھالك

٢٠١٤

٢٠١٣

٢١٠
٢٨٩
١٦٧
١٨٤
٦١٧
٣٥١

١١٤
٢٤١
١٣٧
١٢٥
٧٢٨
٣٠١

١,٨١٨

١,٦٤٦

 .٢٥معامالت مع األطراف ذات العالقة
معامالت مع صناديق استثمارية تملكھا الشركات التابعة
تقدم المجموعة خدمات إداري ة للص ناديق المملوك ة م ن قب ل الش ركات التابع ة ،وھ ي ش ركة ص ناديق س يكو
ش.م.ب )مغلقة( ،وشركة ص ناديق س يكو  ٢ش.م.ب )مغلق ة( ،وش ركة ص ناديق س يكو ٣ش.م.ب )مغلق ة(،
ش ركة ص ناديق س يكو  ٤ش.م.ب ،ش ركة ص ناديق س يكو  ٥ش.م.ب )مغلق ة( ،ش ركة ص ناديق س يكو ٦
ش.م.ب )مغلقة( ،ش ركة ص ناديق س يكو  ٧ش.م.ب )مقفل ة( ،وش ركة مش اريع س يكو ش.ش.و ف ي ظ روف
العمل االعتيادية ،وتملك أيضا استثمارات في بعض الصناديق.

٤٣

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٢٥المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(
٢٠١٤

٢٠١٣

إيرادات الرسوم والعموالت

٨٨٤

٦٥٧

رسوم مدينة

٢٥٥

٢٠٢

استثمارات:

استثمارات متوفرة للبيع
 صندوق الخليج لألسھم -صندوق سيكو لألوراق المالية المختارة

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

١.٠٤٤
١٩٠

٩٨٧
١٧٥

١,١٨٦

١,١٧٩

تفاصيل الصناديق المدارة المملوكة للمجموعة في إيضاح .٢٨
معامالت مع المساھمين
حص لت المجموع ة عل ى ق روض قص يرة األج ل م ن بن وك مس اھمة وذل ك بمبل غ الش يء دين ار بحرين ي
) ٣,٨٨٥ :٢٠١٣دين ار بحرين ي( .ل دى المجموع ة عالق ات مص رفية ،وتق وم بإي داع ودائ ع ل دى البن ك،
وتحص ل عل ى ق روض قص يرة األج ل ول ديھا تس ھيالت ائتماني ة غي ر مس تخدمة م ع بع ض مس اھميھا م ن
البنوك المحلية .تتم جميع ھذه المعامالت في ظروف العمل االعتيادية وبشروط تجارية عادية.
تق دم المجموع ة خ دمات اختياري ة إلدارة مح افظ اس تثمارية الثن ين م ن مس اھميھا ف ي ظ روف العم ل
االعتيادي ة .تق دم ھ ذه الخ دمات بش روط و أحك ام تجاري ة عادي ة و تح تفظ المجموع ة بالص ناديق بص فة
ائتمانية .يتم إيداع الفائض من النقد في البنوك كودائع وسيتم دفع الفوائد بالشروط التجارية.
٢٠١٤

٢٠١٣

إيرادات الرسوم والعموالت
رسوم مدينة

١,٣٩٣
٣٣٩

١,٥٩٧
١,٢٦٦

الصناديق المدارة
قروض كما في  ٣١ديسمبر
قروض محصلة خالل السنة
قروض مدفوعة خالل السنة

٧٤,٠٠٢
٣,٨٨٥

٥٠,٥٤١
٣,٨٨٥
٣,٨٨٥
٣,٨٤٧

موظفو اإلدارة الرئيسيون
موظفو اإلدارة الرئيسيون للمجموعة ھم األشخاص الذي يمتكل ون س لطة وس يطرة عل ى التخط يط والتوجي ه
والتحكم في أنشطتھا .يتألف موظفو اإلدارة الرئيسيون من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ورئ يس
العمليات التنفيذي ورئيس قسم الشركات ورؤساء األقسام.

٤٤

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٢٥المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(
مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين كالتالي:
٢٠١٣

٢٠١٤
مكافآت قصيرة األجل
مكافآت ما بعد التوظيف
المكافأة باألسھم

٩٩١
٥١
١١٣

٨٧٧
٢٧

١,١٥٥

تشمل المصروفات التشغيلية األخرى مبلغ  ١٤٧دينار بحريني ) ١٧٠ :٢٠١٣دينار بحريني( أتعاب
حضور ومكافآت ومصروفات أخرى متعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة ولجنة االستثمار.
 .٢٦خطة أسھم منح الموظفين
أنشأت المجموعة خطة أس ھم م نح الم وظفين )"الخط ة"( والت ي ت دار م ن خ الل حس اب أمان ة .أنش أ حس اب
األمانة عن طريق تحويل أسھم البنك المخصصة للموظفين في إطار الخطة.
طبق ا ً للخط ة ،يح ق للم وظفين اس تالم أس ھم كج زء م ن مكاف أتھم بنس ب يح ددھا مجل س االدارة .تح دد قيم ة
األسھم بناء على القيمة العادلة لصافي موجودات المجموعة بتاريخ بيان المرك ز الم الي .تعام ل ھ ذه الخط ة
كمعاملة دفع نقدية بناء على األسھم بسبب القيود المفروضة على الخطة والتي تجبر الموظفين على بيع ھذه
األسھم للمجموعة في حالة االستقالة  /التقاعد بناء على الشروط المذكورة في الخطة.
عند إص دار أس ھم تح ت ھ ذه الخط ة ،يزي د رأس الم ال م ع زي ادة مقابل ة ف ي حس اب مق دم خط ة أس ھم م نح
الم وظفين المص نف تح ت موج ودات أخ رى .بل غ حس اب مق دم خط ة أس ھم م نح للم وظفين بت اريخ
 ٣١ديسمبر  ٢٠١٤مبلغ  ١,٥٥٩دينار بحريني ) ١,٥٥٩ :٢٠١٣دينار بحريني(.
قام ت المجموع ة باحتس اب مخص ص للم وظفين بقيم ة  ١,٢٣٣دين ار بحرين ي ) ١,٦٥٥ :٢٠١٣دين ار
بحرين ي( عل ى األس ھم الممنوح ة حت ى تاريخ ه .ت م تق دير ھ ذا المخص ص بن ا ًء عل ى القيم ة العادل ة لص افي
موج ودات المجموع ة بت اريخ  ٣١ديس مبر  ٢٠١٤وفق ا ً ألحك ام الخط ة .ويعتب ر ھ ذا المس توى األول لتقي يم
تراتبية القيمة العادلة.
الحركة في األسھم المصدرة تحت الخطة كما يلي:
٢٠١٤
عدد األسھم
الصادرة
في  ١يناير
أسھم مصدرة خالل السنة*

٢٠١٣
القيمة

عدد األسھم
الصادرة

القيمة

١٥,٩٨٧,٧٤١
-

١,٥٥٩
-

١٤,٧٥٨,٩٤٠
١,٢٢٨,٨٠١

١,٣٩٥
١٦٤

١٥,٩٨٧,٧٤١

١,٥٥٩

١٥,٩٨٧,٧٤١

١,٥٥٩

٤٥

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٢٦خطة أسھم منح الموظفين )يتبع(
* لم يقم البنك خالل السنة بإصدار أي أسھم وفقا لخطة خيار منح أسھم للموظفين.
خالل السنة  ،٢٠١٣أصدر البنك  ١,٢٢٨,٨٠١سھما ً جديداً في إطار الخطة لسنة  ٢٠١٢بنا ًء عل ى توجي ه
مجلس اإلدارة والموافق عليھا في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد ف ي  ٢٥م ارس ١,٣٦٥,٦٦٩) .٢٠١٣
س ھم مؤھ ل ص افي م ن  ١٣٦,٨٦٨س ھم متعلق ة بم وظفين غ ادروا المجموع ة ف ي س نة  ٢٠١٢و الت ي ت م
تسديدھا نقدا( .
 .٢٧العالقة مع كيانات مركبة غير موحدة
نوع الكيان المركب
صناديق استثمارية

استثمار المجموعة

الطبيعة واألھداف

• لتوليد الرسوم من إدارة األصول • االستثمار في وحدات
عن الصندوق
نيابة عن مستثمرين.

الصادرة

• يتم تمويل ھذه المركبات من خالل • رسوم اإلدارة
• رسوم األداء
إصدار وحدات للمستثمرين.
صندوق ائتمان برنامج تحفيز الموظفين

• االحتفاظ باألسھم باألمانة بموجب ال يوجد
برنامج تحفيز الموظفين.

يب ين الج دول أدن اه تحل يال لمب الغ حص ص المجموع ة ف ي الكيان ات المركب ة غي ر الموح دة .الح د األقص ى
للتعرض لخسارة ھو القيمة الدفترية للموجودات محتفظ بھا ،ورسوم اإلدارة واألداء القائمة.
٢٠١٤
استثمارات في صناديق
صندوق سيكو لألوراق المالية المختارة
صندوق الخليج لألسھم
صندوق سيكو لألسواق المالية

٢٠١٣

١٩٠
١,٠٤٤
١,١٨٦

١٧٥
٩٨٧
١,١٧٩

٢,٤٢٠

٢,٣٤١

٤٦

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٢٨االلتزامات الطارئة والحسابات التي لھا مقابل
التزامات االستثمار
الت زم البن ك باالس تثمار ف ي ص ندوق س يكو ل ألوراق المالي ة المخت ارة بح د أدن ى  %٥م ن ص افي قيم ة
الموجودات وفي صندوق الخليج لألسھم  %١٠من صافي الموجودات في أي وق ت خ الل عم ر الص ندوق.
ل دى البن ك التزام ات اس تثمارية أخ رى بمبل غ  ١١٥دين ار بحرين ي ) ٧٣٠ :٢٠١٣دين ار بحرين ي( والت زام
لسحب قرض مع ھامش بمبلغ  ١,٤١٤دينار بحريني ) ٧٣٠ :٢٠١٣دينار بحريني(.

صناديق مدارة من قبل الشركة )صافي قيمة الموجودات(
صندوق سيكو لألوراق المالية المختارة
صندوق الخليج لألسھم
صندوق سيكو الخليجي لألسھم
صندوق سيكو العربي المالي
صندوق سيكو لألسواق المالية
صندوق سيكو المملكة لألسھم
صندوق سيكو للدخل الثابت
حساب إدارة المحافظ االختياري

٢٠١٤

٢٠١٣

٣,١١٢
٢٥,٥٥٥
١٠,٨٨٣
١,١٨٦
٣,٣٧٨
٣,٣٠٨
٢٩١,٤٦٦

٢,٩١٦
٢٨,٢٧٠
١٠,٩٢٦
٤,٣٩٨
٢,٧٧٠
٣,٧٩٦
٢٦٣,٨٣٧

صافي قيمة موجودات ھذه الصناديق مبنية على المعلومات المالية المعدة من قبل اإلدارة.
تحتفظ األموال في حساب إدارة المحافظ بصفة الوكالة أو األمانة وال تحتسب كموج ودات للمجموع ة وعلي ه
لم يتم إدراجھا في البيانات المالية الموحدة.
٢٠١٤
أوراق مالية محتفظ بھا بصفة الوصاية

١,٦٣٦,٤٧٣

٢٠١٣
١,٢٥٨,٠٨١

تق دم المجموع ة خ دمات الوص اية وتس جيل األوراق المالي ة الخاص ة ب العمالء .بلغ ت قيم ة األوراق
المالي ة المحفوظ ة م ن قب ل المجموع ة نياب ة ع ن العم الء بموج ب "عق د الوص اية والوس اطة " كم ا
ف ي  ٣١ديس مبر  ٢٠١٤مبل غ ١,٦٣٦,٤٧٣دين ار بحرين ي ) ١,٢٥٨,٠٨١ :٢٠١٣دين ار بحرين ي(
والت ي تتض من مبل غ  ٣١٠,٣٥٧دين ار بحرين ي ) ٢٨٩,٨١٢ :٢٠١٣دين ار بحرين ي( مس جلة باس م
البنك نيابة عن العمالء.
مطالبات قانونية
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٤بلغ مجموع القضايا المرفوعة ضد البنك  ١دينار بحرين ي ) ٣٠ :٢٠١٣دين ار
بحريني( .بنا ًء على رأي المسشتاريين القانونيين للبنك ،ال تعتقد اإلدارة أن ه م ن الم رجح أن ينش أ أي الت زام
من ھذه القضايا ،وال تعتبر أنه من الضروريع عمل أي مخصصات محددة في ھذا الصدد.
خالل العام ،تم إخطار شركة األوراق المالية واالستثمار "اإلمارات العربية المتحدة" ذ.م.م )الشركة التابعة(
باتخاذ إجراء قانوني ضدھا باالشتراك مع طرف ثالث من قبل أحد العمالء السابقين.

٤٧

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٢٨االلتزامات الطارئة والحسابات التي لھا مقابل )يتبع(
يطالب المدعي تعويض األضرار بقيمة مليون دينار بحريني الناتجة عن المعامالت االحتيالية التي قام بھا
طرف ثالث ،ويزعم أنه أحد الموظفين السابقين للشركة التابعة .جرت المعاملة قبل امتالك الشركة التابعة
من قبل البنك عندما كان اسم الشركة التابعة لشركة سي آي كابيتال الخليج للوساطة المالية شركة ذ.م.م.
ويشمل اتفاق البيع والشراء شرط اعفاء البنك من أي إجراءات قانونية تتعلق بأي حادث قبل تاريخ الشراء
 ١٥سبتمبر  ٢٠١١ويضع المسؤولية على المساھمين القدامى.
في ھذه المرحلة من العمل ،بنا ًء على رأي المسشتاريين القانونيين للبنك ،الشركة التابعة في موقف قوة
للدفاع عن نفسھا وليس من المرجح أن ينشأ أي التزام من ھذه القضايا.
 .٢٩صافي المراكز المالية الھامة المفتوحة بالعمالت األجنبية

ال﷼ القطري
الدوالر األمريكي
الدينار األردني
الدينار الكويتي
ال﷼ السعودي
الجنيه االسترليني
الدرھم اإلماراتي
ال﷼ العماني

٢٠١٤

٢٠١٣

١٠,٢٢٥
٤٨,٥١٦
٣٥
١,٠٥٧
٥,٩٦٥
٣٦
٩,٥٩٨
)(٢٠٢

١٤,٧١٦
٣١,٧٠٨
٢٢٢
١٤,٥٦٣
٨٣٢
٦,١٦٧
٢٢٢

جميع عمالت دول مجلس التعاون مرتبطة فعليا ً بالدوالر األمريكي ،عدا الدينار الكويتي ،بواقع
 ١دوالر =  ٠,٣٧٧دينار بحريني.
 .٣٠العائد األساسي على السھم
٢٠١٤

٢٠١٣

ربح السنة

٥,٤٣٤

٤,٨٨٤

المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة )باآلالف(

٤٢٨,٤٨٧

٤٢٨,٢٠٥

العائد على السھم )بالفلس(

١٢,٦٨

١١,٤١

لم يعرض العائد على السھم المخفض بما أن المجموعة ليس لديھا التزامات سينتج عنھا تخفيض العائد
على السھم.

٤٨

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٣١بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤

أقل من
سنة

أكثر من
 ٥سنوات

سنة إلى
 ٥سنوات

المجموع

الموجودات
النقد وما في حكمه
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
استثمارات متوفرة للبيع
أثاث ومعدات
رسوم مدينة
موجودات أخرى

٦١,٤٢٧

-

-

٦١,٤٢٧

٧,٩٥٤
٣٠٧
١,١٩٢
٦,٩٩٨

٥,٩٩٢
٥,٢٨٦
١٥٨
-

٣,٣٩٤
٢٣,٢١٨
١,٣٤٢
-

١٧,٣٤٠
٢٨,٨١١
١,٥٠٠
١,١٩٢
٦,٩٩٨

مجموع الموجودات

٧٧,٨٧٨

١١,٤٣٦

٢٧,٩٥٤

١١٧,٢٦٨

المطلوبات
قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى
مستحقات لحاملي الوحدات األخرى في
الصناديق الموحدة

١٦,٢٢٠
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١

-

-

١٦,٢٢٠
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١

٢,١٧٢

-

-

٢,١٧٢

مجموع المطلوبات

٥٤,٥٧١

-

-

٥٤,٥٧١

فجوة السيولة
فجوة السيولة المتراكمة

٢٣,٣٠٧
٢٣,٣٠٧

١١,٤٣٦
٣٤,٧٤٣

٢٧,٩٥٤
٦٢,٦٩٧

٦٢,٦٩٧
٦٢,٦٩٧

٤٩

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٣١بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات )يتبع(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٣

أقل من
سنة

أكثر من
 ٥سنوات

سنة إلى
 ٥سنوات

المجموع

الموجودات
النقد وما في حكمه
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة
استثمارات متوفرة للبيع
أثاث ومعدات
رسوم مدينة
موجودات أخرى

٣٢,٧٧٩

-

-

٣٢,٧٧٩

١١,٠٩٧
١,٩٨٠
٢,٩١٣

٦,١٦١
٤,٦٧٦
٢٦٠
٢,١٣٣

٢,٥٥٧
٢٨,٠٦٧
١,٥٥٢
-

١٩,٨١٥
٣٢,٧٤٣
١,٨١٢
١,٩٨٠
٥,٠٤٦

مجموع الموجودات

٤٨,٧٨٩

١٣,٢٣٠

٣٢,١٧٦

٩٤,١٩٥

المطلوبات
قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى
مستحقات لحاملي الوحدات األخرى في
الصناديق الموحدة

٧,٠٩٤
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤

-

-

٧,٠٩٤
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤

٢,٣٧٣

-

-

٢,٣٧٣

مجموع المطلوبات

٣٢,٣٣١

-

-

٣٢,٣٣١

فجوة السيولة
فجوة السيولة المتراكمة

١٦,٤٥٨
١٦,٤٥٨

١٣,٢٣٠
٢٩,٦٨٨

٣٢,١٧٦
٦١,٨٦٤

٦١,٨٦٤
٦١,٨٦٤

٥٠

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٣٢التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة
 (١يوضح الجدول اآلتي تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية والقيم العادلة لھا:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤

النقد وما في حكمه
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات متوفرة للبيع
رسوم مدينة
موجودات أخرى

قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى
مستحقات لحاملي الوحدات األخرى في الصناديق الموحدة

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

قروض
وذمم مدينة

متوفرة
للبيع

أخرى
بالتكلفة المطفأة

مطلوبات بالقيمة
العادلة

مجموع
القيمة الدفترية

١٧,٣٤٠
-

٢٨,٨١١
-

٦١,٤٢٧
١,١٩٢
٥,١٩٦

-

-

٦١,٤٢٧
١٧,٣٤٠
٢٨,٨١١
١,١٩٢
٥,١٩٦

١٧,٣٤٠

٢٨,٨١١

٦٧,٨١٥

-

-

١١٣,٩٦٦

-

-

-

٢,١٧٢

١٦,٢٢٠
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١
-

١٦,٢٢٠
٣٢,٨٧٨
٣,٣٠١
٢,١٧٢

-

-

-

٢,١٧٢

٥٢,٣٩٩

٥٤,٥٧١

٥١

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٣٢التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )يتبع(
 ٣١ديسمبر ٢٠١٣

النقد وما في حكمه
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات متوفرة للبيع
رسوم مدينة
موجودات أخرى

قروض قصيرة األجل
حسابات العمالء
مطلوبات أخرى
مستحقات لحاملي الوحدات األخرى في الصناديق الموحدة

بالقيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

قروض
وذمم مدينة

متوفرة
للبيع

أخرى
بالتكلفة المطفأة

مطلوبات بالقيمة
العادلة

مجموع
القيمة الدفترية

١٩,٨١٥
-

٣٢,٧٤٣
-

٣٢,٧٩٩
١,٩٨٠
٣,٢٣٨

-

-

٣٢,٧٩٩
١٩,٨١٥
٣٢,٧٤٣
١,٩٨٠
٣,٢٣٨

١٩,٨١٥

٣٢,٧٤٣

٣٨,٠١٧

-

-

٩٠,٥٧٥

-

-

-

٢,٣٧٣

٧,٠٩٤
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤
-

٧,٠٩٤
١٩,٦٢٠
٣,٢٤٤
٢,٣٧٣

-

-

-

٢,٣٧٣

٢٩,٩٥٨

٣٢,٣٣١

القيمة الفعلية للقروض والذمم المدينة والمطلوبات بالتكلفة المطفأة تقارب القيمة العادلة نظرا للطبيعة قصيرة األجل لھذه الموجودات والمطلوبات.

٥٢

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٣٢التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )يتبع(
 (٢تسلسل القيمة العادلة
تقيس المجموعة القيم العادلة باستخدام تراتبية القيمة العادلة التالية ،والتي تعكس أھمية المدخالت
المستخدمة في القيام بھذه القياسات:
المستوى :١أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات والتزامات مماثلة.
المستوى :٢تقنيات تقييم مبنية على مدخالت قابل ة للرص د ،إم ا مباش رة )أي األس عار( أو غي ر مباش رة )أي
مشتقة من األسعار( .ھذه الفئة تشمل أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق المدرجة ف ي س وق نش ط ألدوات
مالية مماثلة ،وأسعار الس وق المدرج ة ف ي س وق ألدوات مالي ة مماثل ة أو مش ابھة ف ي س وق يعتب ر أق ل م ن
نشط ،أو طرق تقييم أخرى حي ث تك ون جمي ع الم دخالت الھام ة قابل ة للرص د مباش رة أو غي ر مباش رة م ن
معلومات السوق.
المستوى :٣تقنيات تقي يم مبني ة عل ى م دخالت جوھري ة غي ر قابل ة للرص د .تش مل ھ ذه الفئ ة جمي ع األدوات
التي تشمل تقنيات تقييم تكون مدخالتھا غير مبنية على معلومات قابلة للرصد.
الجدول التالي يحلل الموجودات المالية المقاسة بالقيم ة العادل ة ،حس ب المس توى ف ي تراتبي ة القيم ة العادل ة،
وحيث تم تصنيف قياس القيمة العادلة:
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
الموجودات
استثمارات متوفرة للبيع
 صناديق استثمارية أسھم ملكية -سندات دين

المستوى١

المستوى٣

المستوى٢

المجموع

١,١٨٦
٥,٨٦٥
١٠,٢٨٩

-

-

١,١٨٦
٥,٨٦٥
١٠,٢٨٩

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 صناديق استثمارية أسھم ملكية سندات دينمطلوبات
 مستحقات لحاملي الوحدات األخرى فيالصناديق الموحدة

٧,٦١٥
٥,٨٤٢
٨,٣٩٨

٤,٢٤٩
٣٠٧

٢٠٣
٣١٢
-

١٢,٠٦٧
٦,١٥٤
٨,٧٠٥

٢,١٧٢

-

-

٢,١٧٢

المجموع

٣٧,٠٢٣

٤,٥٥٦

٥١٥

٤٢,٠٩٤

تحتسب المجموعة التحويالت بين مستويات تراتبية القيمة العادلة كما في نھاية كل فترة والتي تم خاللھا
حدوث ھذه التغييرات.

٥٣

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٣٢التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )يتبع(
 (٢تسلسل القيمة العادلة )يتبع(
الجدول التالي يوضح الحركة في المستوى الثالث لألصول المالية خالل السنة :
المستوى ٣
٢٠١٤
٢,١٣١

في  ١يناير ٢٠١٤
مجموع الخسارة:
 في بيان الربح أو الخسارة في بيان الدخل الشامل اآلخرشراء
سداد
محول إلى ) /من( المستوى ٣

)(٢٢٥
)(٥٨
)(١,٣٣٣
٥١٥

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤
مجموع الخسارة للسنة المحتسبة في بيان الربح أو الخسارة
لألصول  /للمطلوبات المحتفظ بھا كما في  ٣١ديسمبر٢٠١٤

)(٣٦٦

تحليل الحساسية للحركة في القيم ة العادل ة ل ألدوات المالي ة ف ي فئ ة المس توى  ٣والمتعل ق بموج ودات مالي ة
متوفرة للبيع تم تحديده بغير المؤثر الدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية.
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
الموجودات
استثمارات متوفرة للبيع
 صناديق استثمارية أسھم ملكية -سندات دين

المستوى١

المستوى٣

المستوى٢

المجموع

٧,٠٠٩
٧,٩٠٤
٧,٠٣٤

٦,٤٨٣
٢٩٨

١,٧٤٧
٣٨٤
-

١٥,٢٣٩
٨,٢٨٨
٧,٣٣٢

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 صناديق استثمارية أسھم ملكية سندات دينمطلوبات
 مستحقات لحاملي الوحدات األخرى فيالصناديق الموحدة

١,١٨٠
٩,٤٧٣
٩,١٦٢

-

-

١,١٨٠
٩,٤٧٣
٩,١٦٢

٢,٣٧٣

-

-

٢,٣٧٣

المجموع

٣٩,٣٨٩

٦,٧٨١

٢,١٣١

٤٨,٣٠١

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

٥٤
بآالف الدنانير البحرينية

 .٣٢التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )يتبع(
 (٢تسلسل القيمة العادلة )يتبع(
الجدول التالي يوضح الحركة في المستوى الثالث لألصول المالية خالل السنة :
المستوى ٣
٢٠١٣
في  ١يناير ٢٠١٣
مجموع الخسارة:
 في بيان الربح أو الخسارة في بيان الدخل الشامل اآلخرشراء
سداد
محول إلى ) /من( المستوى ٣
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٣
مجموع الخسارة للسنة المحتسبة في بيان الربح أو الخسارة
لألصول  /للمطلوبات المحتفظ بھا كما في  ٣١ديسمبر٢٠١٣

٢,٧٤٦
)(١٥٥
)(٢٠٠
)(٢٦٠
٢,١٣١
)(١٥٥

٥٥

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(
إيضاحات حول
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٤

بآالف الدنانير البحرينية

 .٣٢التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة )يتبع(
 (٢طرق التقييم والمدخالت الغير قابلة للرصد
نوع
المستوى ٢
أدوات الدين
صناديق

طريقة التقييم

المدخالت الجوھرية الغير قابلة للرصد

تقنية مقارنة السوق :ويستند ھذا التقييم على مضاعفات ال ينطبق
السوق القابلة للرصد والمشتقة من األسعار المدرجة
ألدوات الدين القابلة للمقارنة.
صافي قيمة األصول للصناديق التي تم الحصول عليھا من ال ينطبق
مديري الصناديق

العالقة المتبادلة بين المدخالت الجوھرية الغير قابلة
للرصد وقياس القيمة العادلة
ال ينطبق
ال ينطبق

المستوى ٣
ص ناديق االس تثمار ف ي صافي قيمة األصول للصناديق التي تم الحصول عليھا من صافي األصول للصناديق وتقييمات االستثمارات ترتفع ) /تنخفض( القيمة العادلة المقدرة إذا كان ھناك
أي تغييرات في صافي موجودات الصناديق استنادا إلى
ذات العالقة
مديري الصناديق
حقوق الملكية الخاصة
أداء االستثمارات ذات العالقة
صافي أصول الشركة معدلة للخصومات على ترتفع ) /تنخفض( القيمة العادلة المقدرة إذا كان ھناك
صافي قيمة األصول المعدلة
حقوق الملكية
االستثمار في العقارات ورأس المال االستثماري أي تغيرات في صافي موجودات )حقوق ملكية( الشركة
 .٣٣أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة الماضية إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة الحالية .إعادة التصنيف ھذه لم تؤثر على بيان الدخل الشامل أو حقوق الملكية للمجموعة.

