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 1                                                                         للتأمٌن االجتماعً  العامة الهٌئة
 

   
                                                                                أخرى ومعلومات اإلدارة مجلس

 
 

 )الرئٌس( أحمد بن محمد آل خلٌفة :  اإلدارة مجلس أعضاء
 عثمان محمد شرٌف الرٌس )نائب الرئٌس(  
 فوزي عبدهللا أمٌن  
 بدرٌة ٌوسف الجٌب  
 دالرسول حمٌد العرٌضعب  
 سمٌر عبدهللا ناس  
 عبدالرحمن ٌوسف فخرو  
 حسن محمد حسن  
 بتول علً عبدالعال  
 ممٌصحسن عٌسى محمد ال  
 مكً عٌسى أحمد عباس  
 ًاضحسن عبدالعزٌز أحمد الم  
 جعفر خلٌل إبراهٌم  
 راشد إسماعٌل المٌر  
 سعٌد عبدالكرٌم المرزوق  
   

 محمد بن عٌسى آل خلٌفة : التنفٌذيالرئٌس 
   

 المنامةالدبلوماسٌة،  ، المنطقةللتؤمٌن االجتماعًالهٌئة العامة  مبنى : تباالمك
 17519000، هاتف  5250ص. ب   
 17530476فاكس   
 المنامةالدبلوماسٌة،  مبنى الهٌئة العامة للتؤمٌن االجتماعً، المنطقة  
 17532222  ، هاتف 5319ص. ب    
 17533449فاكس   
   

 بنك البحرٌن الوطنً )ش.م.ب( : البنوك
 بنك البحرٌن والكوٌت  
   

 جً فخرو بً إم كً : مدققوالحسابات
 

   
 









 5                                                                         للتأمٌن االجتماعً العامة الهٌئة
  

     الموحد  النقدٌة التدفقات بٌان
  ةالبحرٌنٌ نانٌرالدبآالف                                                       2009 دٌسمبر 31 فً منتهٌةال للسنة

  
 2008  2009 اٌضاحات 
     

     األنشطة التشغٌلٌة
 131,581  3008817  صافً دخل السنة

     تعدٌ ت :
     صافً مخصص انخفاض قٌمة اشتراكات التؤمٌن االجتماعً

 1,025  1,778 7 المدٌنة
 (60,100)  (60,131) 17 الحصة من أرباح الشركات الزمٌلة

 1,990  1,961 19 استه ك المبانً والمعدات
 -  (7)  ربح من بٌع معدات

 778  868 25 استه ك االستثمارات العقارٌة
 78   4,083  صافً الخسارة من بٌع استثمارات متوفرة للبٌع

     أرباح( القٌمة العادلة غٌر المحققة على أوراق مالٌةخسائر / )
 100,540  (47,482) 25 تظهر بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة

 -  3,261  مبادلة أسهمخسائر من 
 (14,192)  (12,827) 25 أرباح أسهم

 (2,691)  (3,456) 25 إٌراد العقارات االستثمارٌة
 42,765  23,470 25 مخصص انخفاض القٌمة

 (65,031)  (55,533) 26 إٌرادات الفوائد
 6,134  3,101  مصروفات الفوائد

     
 142,877  1594903  التدفقات النقدٌة قبل التغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة

     
     

     تغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلٌة
 7,986  (681)  خرىذمم مدٌنة وموجودات أ

 (5,463)  (1,779)  أرصدة الخدمة السابقة واإلفتراضٌة  
 1,783  1,369  ذمم دائنة ومبال  مستحقة أخرى

 (18,411)  (18,184)  قروض استبدال المعاش
 (2,927)  (2,114)  قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد  
 (4,258)  (10,281)  اشتراكات التؤمٌن اإلجتماعً مدٌنة

 486  100  منافع نهاٌة خدمة الموظفٌن

     
 122,073  1284333  صافً النقد من األنشطة التشغٌلٌة

     
     األنشطة االستثمارٌة

     مشترٌات :
 (6,193)  (37,956) 13 تظهر بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة استثمارات

 (83,950)  (70,808)  استثمارات متوفرة للبٌع
 (28,770)  (142,472) 15 محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق
 (21,417)  (55) 17 ومشارٌع مشتركة استثمارات فً شركات زمٌلة

 -  (2,979)  عقارات استثمارٌة
 (2,003)  (985)  ممتلكات ومعدات

     المقبوضات من بٌع :
 12,849  1,563  ربح أو الخسارةتظهر بالقٌمة العادلة من خ ل ال استثمارات

 29,688  18,966  استثمارات متوفرة للبٌع
 48,215  12,706  محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق

 506  599  ممتلكات ومعدات
     ارباح مستلمة :

 14,192  12,827 25 استثمارات متوفرة للبٌع
 31,730  37,712 17 الشركات الزمٌلة

 (37,700)  -  مالٌة قروض مقدمة لمإسسات

 



 6                                                                         للتأمٌن االجتماعً العامة الهٌئة
  

     الموحد  النقدٌة التدفقات بٌان
  ةالبحرٌنٌ الدنانٌربآالف                                                       2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة

  
 

 )ٌتبع(
 
 2008  2009 اٌضاحات 
     

 67,313  55,533  إٌرادات فوائد مستلمة
 2,525  3,456  إٌراد مستلم من استثمارات عقارٌة

 57  15  إٌرادات أخرى

     
 27,042  (1114878)  صافً النقد )المستخدم فً( / الناتج من  األنشطة االستثمارٌة

     
     ألنشطة التموٌلٌةا

 -  (128)  شراء شركات تابعة ألسهم خزٌنة
 (7,462)  (3,041)  فوائد مدفوعة
 (2,354)  (2,006)  مدفوعة من قبل شركات تابعة  أرباح أسهم

 2,270  2,231  خاصة بشركة تابعة مطلقة ارصدة بنكٌة مقٌدة
 376  58 21 قروض مستلمة
 (553)  (102) 21 عةقروض مدفو

 (291)  (144)  مدفوعات أخرى

     
 (8,014)  (34132)  صافً النقد المستخدم فً األنشطة التموٌلٌة

     
 141,101  13,323  صافً الزٌادة فً النقد وما فً حكمه للسنة

     
 983,393  1,124,494  ٌناٌر 1النقد وما فً حكمه فً 

     
 1,124,494  141374817  دٌسمبر 31ه فً النقد وما فً حكم

 
         

      كما فً بٌان صافً الموجودات ما فً حكمهوالنقد 
 22,901  60,877  نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1,104,511  1,077,627  ودائع لدى البنوك

     
 1,127,412  1,138,504 6  (6)إٌضاح نقد وأرصدة لدى البنوك 

     
 (2,918)  (687)  مبل  مقٌد *: مطروحاً 

     
  141374817  1,124,494 

 
 
التابعة للهٌئة كما فً تارٌخ بٌان صافً الموجودات فً  اتالشرك إحدى المبل  المقٌد ٌمثل الرصٌد األدنى المطلوب أن تحتفظ به* 

 حساب خدمة الدٌن والذي ٌمكن استخدامه فقط فً تموٌل مدفوعات فوائد القرض.
 
 
 
 
 
 
 

     جزءاً ال ٌتجزأ من هذه البٌانات المالٌة الموحدة. 35إلى  1تشكل اإلٌضاحات المرفقة من 



 7                                                                      لتأمٌن االجتماعًل العامة الهٌئة
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة نةللس المالٌة البٌانات

 
 
    والنشاط  8  النشأة1

. أسسةت الهٌئةة 2008لسةنة  3وفقةاً لقةانون رقةم  2008مةارس  1"( فةً الهٌئةة)" لتؤمٌن االجتماعًتم تؤسٌس الهٌئة العامة ل
 .  )التؤمٌنات االجتماعٌة( والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌة )صندوق التقاعد( ق التقاعدصندول الهٌئة العامة عن طرٌق دمج

عةن إدارة األمةوال بهةدف تةةوفٌر المعةاش التقاعةدي والمكافةةآت  الً عتبةر مسةةئوٌو 1975أكتةوبر  1فةةً  صنندوق التقاعند أسةس
ٌن العسةكرٌٌن لقةوة دفةاع البحةرٌن ومةوظفً قةوات األخرى المتعلقة بالموظفٌن المةدنٌٌن فةً حكومةة البحةرٌن وكةذلك المةوظف

ٌعمل الصندوق على تنظٌم دفع معاشات ومكافآت التقاعد المدنً ومكافؤت القةوات العسةكرٌة . فً حكومة البحرٌن األمن العام
ٌعمةل  .لًعلى التوا1976( لسنة 11) المرسوم بقانون رقمو 1975لسنة  (13)واألمن العام وفقاً ألحكام قانون التقاعد رقم 

 الصندوق بنظام المزاٌا المحددة.

، وتعتبةر 1976أكتةوبر  1وبدأت العمل فعلٌا بتارٌخ 1976لسنة  24وفق مرسوم أمٌري رقم  لتأمٌنات االجتماعٌةاأسست  
مسئولة عن إدارة األمةوال بهةدف تةوفٌر المعةاش التقاعةدي والمكافةآت األخةرى المتعلقةة بمةوظفً القطةاع الخةاص فةً مملكةة 

رقةم  بقةانون للمرسةوم وفقاً التؤمٌن ضد التعطل الذي أسس  نظاممسئولة أٌضاً عن إدارة أموال  التؤمٌنات االجتماعٌةرٌن. البح
 . تعمل الهٌئة بنظام المزاٌا المحددة.78/2006
 

 سٌاسة التموٌل

، الجدول أدناه ٌبٌن هذه الهٌئة مسئولة عن إدارة عدد من خطط التقاعد )للقطاع العام والخاص( والخطط المتعلقة األخرى
 الخطط مع الترتٌبات التموٌلٌة :

 

 التغطٌة القانون الواجب التطبٌق التموٌل الخطة

لسنة   13قانون التقاعد رقم  بحرٌنٌٌن: -1 القطاع العام
والمرسوم بقانون  1975
 1976لسنة  11رقم 

 بحرٌنٌٌن:

 

 
 التقاعد

 %6الموظف 
 %15صاحب العمل 

 
، والوفاة، الشٌخوخة، والعجز

 وإصابة العمل

    

 
 إصابة العمل 

% من صاحب العمل 3
 المدنً

% مةةةةةةةةن جهةةةةةةةةة العمةةةةةةةةل 1
 العسكري

 إصابة العمل  
 

    
 غٌر بحرٌنٌٌن:  غٌر بحرٌنٌٌن: -2 

 عسكري 

 % من الموظف7

% مةةةةةةةةن جهةةةةةةةةة العمةةةةةةةةل 8
العسةةةةكري وإصةةةةابة العمةةةةل 

 % من جهة العمل1

 العسكرٌٌن 

 منةةافع نهاٌةةة الخدمةةة وإصةةابة
 العمل

    

 
 المدنً

% مةةةن جهةةةة العمةةةل عةةةن 3
 إصابة العمل

 
 المدنً:

 إصابة العمل

 

 



 8                                                                      الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
  )ٌتبع(  والنشاط  .  النشؤة1

 
 سٌاسة التموٌل )ٌتبع(

 

 التغطٌة القانون الواجب التطبٌق التموٌل الخطة

 بحرٌنٌٌن: القطاع الخاص
 %6الموظف 

%، وإصابة 9صاحب العمل 
% مةةةةةن صةةةةةاحب 3العمةةةةةل 
 العمل

رقم  مرسوم بقانون
24/1976 

 بحرٌنٌٌن:
الشٌخوخة، والعجز، والوفاة، 

 وإصابة العمل

 

    
 غٌر بحرٌنٌٌن: 

% من 3إصابة العمل 
 صاحب العمل

 غٌر بحرٌنٌٌن: 
 إصابة العمل

    
 بحرٌنٌٌن وغٌر بحرٌنٌٌن: التعطل

 % صاحب العمل1
 % الموظف1
 % الحكومة1

 األشخاص العاطلٌن 2006لسنة  7قانون رقم 

    

 
 
 

 صندوق أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس البلدٌة

لسنة  32المرسوم رقم  2009ٌونٌو  30مملكة البحرٌن، بتارٌخ  ملكج لة الملك حمد بن عٌسى آل خلٌفة، صاحب الأصدر 
البلدٌةة. ٌغطةً الصةندوق الشةورى، والنةواب، وأعضةاء المجةالس  ًإلنشاء صةندوق التقاعةد الخةاص بؤعضةاء مجلسة 2009

الشٌخوخة واإلعاقة والوفاة وإصابة العمل لألعضاء المإمن علٌهم. تم منح مسئولٌة إدارة هذا الصندوق للهٌئة العامةة للتةؤمٌن 
 االجتماعً.

 
% إضةافٌة إلصةابة 3% و 20% من مجموع دخلهةم الشةهري، وتبلة  مسةاهمة الحكومةة 10تبل  مساهمة أعضاء الصندوق 

ة ألعضةاء مجلسةً الشةورى والنةواب، وتةارٌخ أول تشةرٌعٌ جلسةةبح هذا المرسوم ساري المفعول من تةارٌخ أول العمل. أص
 .كل مجلس بلدياجتماع ألعضاء 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9                                                                      الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
  )ٌتبع(  والنشاط  .  النشؤة1

 
 تملك األسهم التالٌة:دٌسبمر، كانت الهٌئة  31كما فً 

 

 حقوق الملكٌة 
 2009 2008 

   شركات تابعة
 %100,00 %100,00 والنادي البحري ش.ش.
 %66,66 %66,66 شركة حوار القابضة

 %56,42 %56,42 مركز الخلٌج التخصصً للسكر ش.م.ب )مقفلة(
 %52,67 %52,67 شركة البحرٌن لمواقف السٌارات ش.م.ب

 %51,26 %51,26 شركة البحرٌن للسٌاحة ش.م.ب
   

   شركات زمٌلة
 %43,75 %43,75 لة(شركة تطوٌر المنطقة الجنوبٌة ش.م.ب )مقف

 %42,86 %42,86 شركة البحرٌن الدولٌة لم عب الجولف ش.م.ب )مقفلة(

 %37,61 %37,61 شركة األوراق المالٌة واالستثمار ش.م.ب )مقفلة(

 %32,15 %32,15 شركة الفنادق الوطنٌة ش.م.ب

 %31,86 %31,86 بنك البحربن والكوٌت ش.م.ب 

 %30,00 %30,00 رٌة ش.م.ب شركة البحرٌن للتسهٌ ت التجا

 %21,00 %21,00 شركة عقارات السٌف ش.م.ب )مقفلة(

 %20,35 %20,35 شركة البحرٌن ل تصاالت ش.م.ب

 
وصةندوق القطةاع  الصةندوق المةدنً والصةندوق العسةكريلتةؤمٌن االجتمةاعً )ل العامةة هٌئةةللالبٌانةات المالٌةة الموحةدة تشمل 
 التابعة )تعرف جمٌعا "بالهٌئة"( ونصٌب الهٌئة فً الشركات الزمٌلة.التعطل( وشركاتها  وصندق الخاص

 
 

    كتواريالوضع اإل8  2

القطاع العةام  ادٌقتقٌٌم منفصل لكل من صن إجراء تمحٌث  ،2009دٌسمبر 31كما فً  هٌئةتم إجراء تقٌٌم إكتواري مستقل لل
إلحتسةةاب الوضةةع  2009دٌسةةمبر  31سةةنة المنتهٌةةة فةةً تةةم اسةةتخدام بٌانةةات مفصةةلة متعلقةةة بال  .القطةةاع الخةةاص ادٌقوصةةن
. تةم إجةراء التقٌةٌم اإلكتةواري وفقةاً لطرٌقةة الوحةدة علةى حةدة كة ً  ق القطاع الخةاصٌداق القطاع العام وصنٌداصنكتواري اإل

 ٌر ممولة.غاكتوارٌة التزامات وجود  2008دٌسمبر  31 و 2009دٌسمبر  31مان اللذان أعدا فً ٌقد أظهر التقٌو المقدرة.
   تعهدت حكومة مملكة البحرٌن بالوفاء بؤي التزامات مستقبلٌة غٌر ممولة للهٌئة عند حلول اجلها.

 
 كما ٌلً: 2008و  2009دٌسمبر  31مخصص التموٌل االكتوراي للهٌئة كما فً 

 

 2009  2008 
    

 3,053,027  3,308,534 مجموع صافً موجودات الهٌئة
 (8,275,237)  (9,102,478) لحالٌة لمزاٌا التؤمٌنالقٌمة اإلكتوارٌة ا

    
 (5,222,210)  (547934944) العجز االكتوارى

 
 
 
 
 



 10                                                                    الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 سمبردٌ 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
  )ٌتبع( .  الوضع اإلكتواري2

 
ق القطاع العام ٌدالصن 2008و  2009دٌسمبر  31ٌمكن تحلٌل القٌمة االكتوارٌة الحالٌة الموحدة لمزاٌا التؤمٌن كما فً 

 ق القطاع الخاص كما ٌلً:ٌداوصن
 

 2009  2008 
    

 7,366,107  7,970,928 مزاٌا مكتسبة
 909,130  1,131,550 مزاٌا غٌر مكتسبة

    
 8,275,237  941024478 ٌة الحالٌة لمزاٌا التأمٌنالكتوارالقٌمة ا

 
 

القٌمةةة  الخبةةراء.  احتسةةب مهنةةا وشةةركاه )قبةةرص(هةةم ومسةةتقلٌن  إكتةةوارٌٌن تةةم إعةةداد التقٌٌمةةات االكتوارٌةةة مةةن قبةةل خبةةراء
. الطرٌقةةة 2009دٌسةةمبر  31كتوارٌةةة الحالٌةةة لمزاٌةةا التةةؤمٌن التةةً تسةةتحق وفقةةا ألحكةةام وشةةروط نظةةام التقاعةةد كمةةا فةةً اال

معٌار معدل االشةتراكات، هةً طرٌقةة الوحةدة المقةدرة، والتةً تتطلةب المستخدمة الحتساب المطلوبات االكتوارٌة، باإلضافة ل
مةة الحالٌةة للمزاٌةا المسةتحقة بتةارٌخ إجةراء التقٌةٌم، مةع األخةذ باالعتبةار األجةور احتساب المطلوبات االكتوارٌة بناء على القٌ

% كنسةبة عائةد علةى االسةتثمارات 6النهائٌة المكتسبة لألعضةاء فةً الخدمةة. تةم احتسةاب الوضةع اإلكتةواري علةى افتةراض 
 طوٌلة األجل.

 
 5,222,210: 2008دٌنار بحرٌنً ) 5,299,408 كان العجز االكتواري غٌر الممول للهٌئة، 2009دٌسمبر  31كما فً 

 منها : إجراءاتولتقلٌص هذا العجز غٌر الممول تقوم اإلدارة حالٌاً بعدة دٌنار بحرٌنً(. 

 إعادة هٌكلة النظام المالً واإلداري للهٌئة. .1

 فضل السبل الستخدام مصادر الدخل.أإٌجاد  .2

 .ائد مجٍز ٌساهم فً دعم مصادر التموٌلاالستثمارات لتحقٌق عوتنوع تنمٌة العمل على  .3

 .المدفوعة مع المنافع التؤمٌنٌة تتناسبالعمل على زٌادة االشتراكات ل .4
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

  أسس اإلعداد8  3
 
 المعاٌٌر المتبعة  .أ

 1975( لسنة 13أعدت البٌانات المالٌة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة ووفقاً ألحكام قانون التقاعد رقم )
لسنة  87قانون رقم المرسوم بو 1976لسنة  24رقم  بقانونوالمرسوم  1976( لسنة 11مرسوم بقانون رقم )وال

2006 . 
 

 2009ٌناٌر  1المعاٌٌر والتعدٌالت والتفسٌرات السارٌة المفعول من 

 ة بالهٌئة:، تعتبر ذات ع ق2009المعاٌٌر والتعدٌ ت والتفسٌرات التالٌة أصبحت سارٌة المفعول بداٌة من سنة 
 

 اإلفصاح عن األدوات المالٌة -( 7التعدٌالت على المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )

تتطلب هذه التعدٌ ت تحسٌن مستوى اإلفصاح عن طرق قٌاس القٌمة العادلة ومخاطر السٌولة. وتتطلب التعدٌ ت 
القٌمة العادلة. ان تطبٌق هذه التعدٌ ت نتج عنها  بالخصوص إفصاح عن قٌاس القٌمة العادلة حسب مستوى تراتبٌة

إفصاحات إضافٌة ولكن لٌس لها تؤثٌر على الوضع المالً أو الدخل الشامل للهٌئة. تم عرض هذه اإلفصاحات 
 (.16اإلضافٌة فً البٌانات المالٌة الحالٌة، ووفقاً للمتطلبات االنتقالٌة، لم ٌتم تقدٌم أرقام المقارنة )راجع إٌضاح 

 
 التطوٌرات على المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة

تشتمل على العدٌد من التعدٌ ت  2008التطوٌرات على المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة والصادرة فً ماٌو 
ى تعدٌ ت نتج غٌر المستعجلة ولكنها ضرورٌة. تشتمل التطوٌرات على المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة عل

عنها تعدٌ ت فً عرض البٌانات المالٌة واالحتساب والقٌاس كما هناك تعدٌل فً بعض المصطلحات وبعض 
التعدٌ ت سارٌة المفعول للسنوات  تم تطبٌقرٌة للعدٌد من المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة. ٌالتعدٌ ت التحر

 ولم ٌنتج عن هذه التعدٌ ت أٌة تغٌرات جوهرٌة على السٌاسات المحاسبٌة. 2009ٌناٌر  1المالٌة المبتدئة فً أو بعد 
 

 ةهٌئالمعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة والتفسٌرات الجدٌدة التً لم تصبح سارٌة المفعول لتطبٌقها من قبل ال

تعد إلزامٌة التطبٌق من قبل  ال تالٌة، والتًتم خ ل السنة إصدار المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة والتفسٌرات ال
 .2009بعد. لم تقم الهٌئة بالتطبٌق المبكر ألي من هذه المعاٌٌر والتفسٌرات الجدٌدة فً سنة ة هٌئال
 
  توحٌد العملٌات": 3المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم " 

( أدخل التغٌٌرات التالٌة، والتً 2008توحٌد العملٌات ) – 3 إن المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة المعدل رقم
 ة:هٌئٌتوقع أن تكون ذات ع قة بعملٌات ال

  .تم توسٌع تعرٌف األعمال، والذي ٌمكن أن ٌنتج عنه عملٌات استحواذ أكثر توحٌد للعملٌات 

 الربح أو القٌمة العادلة فً بٌان بالقٌمة العادلة، مع احتساب التغٌرات ال حقة فً   سٌتم قٌاس مبال  الطوار
 .الخسارة

 .تكالٌف المعام ت، عدا تكالٌف إصدار األسهم وأدوات الدٌن، سٌتم تسجٌلها كمصروفات عند تكبدها 

 سٌتم قٌاسها بالقٌمة العادلة، وسٌتم احتساب أي أرباح أو  علٌها أي معدل فوائد موجودة مسبقاً فً شركة مستحوذ
 ل.خسائر فً بٌان الدخ

 سٌتم قٌاسها إما بالقٌمة العادلة، أو بنسبة متناسقة فً الموجودات والمطلوبات  )أقلٌة( أي حصص غٌر مسٌطرة
 ، على أساس كل معاملة على حدة.علٌها القابلة للتحدٌد فً الشركة المستحوذ

 
ً لكل معام ت توحٌد العملٌات بؤثر رجع 3ة بتطبٌق المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة المعدل رقم هٌئستقوم ال

 .2010للفترات التً تسبق ، وبالتالً، لن ٌكون هناك أي أثر فً البٌانات المالٌة الموحدة 2010ٌناٌر  1من 
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة مالٌةال البٌانات

 
 

  .  أسس اإلعداد )ٌتبع(3
 

 المعاٌٌر المتبعة )ٌتبع( .أ
 

  (2008البٌانات المالٌة المنفصلة والموحدة )معدل فً  – 27معٌار المحاسبة الدولً رقم 

عدل تسجٌل آثار جمٌع المعام ت مع حصص غٌر مسٌطرة فً حقوق الملكٌة إذا لم ٌكن هناك ٌتطلب المعٌار الم
تغٌر فً السٌطرة، وإذا لن ٌنتج عن هذه المعام ت شهرة أو أرباح أو خسائر. كما ٌحدد المعٌار طرٌقة المحاسبة 

ادلة، وٌتم احتساب أي أرباح أو القٌمة العبحٌن ٌتم فقدان السٌطرة. ٌتم إعادة قٌاس أي حصص متبقٌة فً الشركة 
)المعدل( بؤثر رجعً  27ة بتطبٌق معٌار المحاسبة الدولً رقم لهٌئ. كما ستقوم اربح أو الخسارةخسائر فً بٌان ال

. فً المستقبل، سٌنتج عن هذا التوجٌه تذبذب أكثر فً 2010ٌناٌر  1لمعام ت الحصص غٌر المسٌطرة من 
 ة.هٌئت الع قة باالستحواذ على حصص من قبل الحقوق الملكٌة و/ أو األرباح ذا

 
 : التصنٌف والقٌاس1الجزء "األدوات المالٌة"  –( 9المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )

، وهو واجب التطبٌق للفترات المالٌة التً 2009( فً نوفمبر 9تم إصدار المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم )
ٌحل هذا المعٌار محل أجزاء تصنٌف وقٌاس الموجودات المالٌة من معٌار المحاسبة  . 2013ٌناٌر  1و بعد تبدأ من أ

 (، وأهم خصائصه اآلتً :39الدولً رقم )

  تصنٌف الموجودات المالٌة على نوعٌن من القٌاس: تلك التً ٌتم قٌاسها الحقاً بالقٌمة العادلة وتلك التً تم قٌاسها
المبدئً. ٌعتمد التصنٌف على طرٌقة إدارة  حتساباال عندس التكلفة المطفؤة. ٌجب أن ٌحدد القرار الحقاً على أسا

 المنشؤة ألدواتها المالٌة وخصائص تدفقات النقد التعاقدٌة لألداة.

 منشؤة قٌاس األداة الحقاً بالتكلفة المطفؤة فقط عندما تكون أداة دٌن وعندما ٌشكل كل من الهدف من طرٌقة إدارة ال
من االحتفاط باألصل لتحصٌل التدفقات النقدٌة التعاقدٌة وعندما تمثل التدفقات النقدٌة التعاقدٌة مدفوعات المبل  
األساسً والفوائد فقط )ممٌزات القرض البسٌط(. كل أدوات الدٌن األخرى ٌجب قٌاسها بالقٌمة العادلة من خ ل 

 الربح والخسارة.

  ًبالقٌمة العادلة. أدوات الملكٌة التً ٌتم االحتفاظ بها لغرض المتاجرة ٌتم قٌاسها بالقٌمة  قٌاس أدوات الملكٌة الحقا
ل خٌار غٌر قابل للنقض العادلة من خ ل الربح والخسارة. أما بالنسبة الستثمارات األسهم األخرى، فإنه ٌتم عم

ة خ ل الدخل الشامل اآلخر بدالً من األرباح والخسائر المحققة وغٌر المحقق احتسابالمبدئً ب عند االحتساب
ان هذا الخٌار القٌمة العادلة فً الربح أو الخسارة.  لن ٌكون هناك إعادة تدوٌر ألرباح وخسائر الربح والخسارة.

 ٌمكن تطبٌقه لكل أداة على حده. ٌتم عرض أرباح األسهم فً الربح والخسارة طالما تمثل عائد على االستثمارات.

  
ة، ٌتوقع أن ٌكون هٌئحالٌاً ترتبات، وأثر تطبٌق المعٌار على البٌانات المالٌة. نظراً لطبٌعة عملٌات الة هٌئتدرس ال

 على البٌانات المالٌة.جوهرٌاً لتطبٌق هذا المعٌار أثراً 
 

 (2009إفصاحات األطراف ذوي العالقة )معدل فً  24معٌار المحاسبة الدولً رقم 

:  24. المعٌار المحاسبً المعدل رقم 2011ٌناٌر  1للفترات التً تبدأ من أو بعد  إن المعٌار المعدل واجب التطبٌق
إفصاحات األطراف ذوي الع قة ٌعدل تعرٌف الطرف ذي الع قة وٌعدل بعض متطلبات اإلفصاح للمنشآت 

 الحكومٌة. سٌنتج عن المعٌار المعدل بعض التغٌٌرات على إفصاحات األطراف ذوي الع قة.
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

  .  أسس اإلعداد )ٌتبع(3
 

 المعاٌٌر المتبعة )ٌتبع( .أ
 

 (2009)صادرة فً إبرٌل التطوٌرات على المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة 

وال ٌرى مجلس المعاٌٌر  2009تم إجراء العدٌد من التطوٌرات على المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة فً أبرٌل 
ولكن ضرورٌة. "التطوٌرات على المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة" الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة أنها طارئة 

تشمل التطوٌرات المحاسبٌة لعرض وإدراك أو أغراض قٌاس وكما تشمل المصطلحات أو التعدٌ ت التحررٌة 
 المتعلقة بالعدٌد من المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة. 

مع السماح للتطبٌق المبكر. ال ٌتوقع أن ٌكون هناك أي تغٌٌر  2010ٌناٌر  1بعد  تسري هذه التطوٌرات بدءاً من أو
 جوهري على السٌاسات المحاسبٌة نتٌجة لهذه التعدٌ ت.

 
 أساس القٌاس  .ب

لربح العادلة من خ ل ا بالقٌمةالتً تظهر الستثمارات ا قٌاس أعدت البٌانات المالٌة وفقاً لقاعدة التكلفة التارٌخٌة ما عدا
 .المتوفرة للبٌعأو الخسارة واالستثمارات 

 
إن إعداد البٌانات المالٌة وفقاً للمعاٌٌر الدولٌة إلعداد البٌانات المالٌة ٌتطلب استخدام بعض التقدٌرات المحاسبٌة الهامة. 

قدر كبٌر من  بسبٌة للهٌئة. ان األمور التً تتطجتهاد فً تطبٌق السٌاسات المحااالكما ٌتطلب أٌضاً من اإلدارة 
 (.4)التً تتطلب فرضٌات وتقدٌرات مإثرة على البٌانات المالٌة مبٌنة فً إٌضاح وأ التعقٌد واالجتهاد أ

 
 

 الهامة المحاسبٌة 8 السٌاسات4
 
 التوحٌد أساس  (أ

 
 8  الشركات التابعة1

ة سلطة بصورة مباشرة أو غٌر الشركات التابعة هً مإسسات خاضعة لسٌطرة الهٌئة. توجد السٌطرة عندما ٌكون للهٌئ
فإن مباشرة فً إدارة السٌاسات المالٌة والتشغٌلٌة لمإسسة من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. عند تقٌٌم السٌطرة، 

حقوق السٌطر المحتملة التً ٌتم ممارستها أو القابلة للتحوٌل فً الوقت الحاضر ٌتم أخذها بعٌن االعتبار. الشركات التً 
ٌتم توحٌد البٌانات المالٌة للشركات التابعة من ها الهٌئة أكثر من نصف حقوق التصوٌت  تعتبر كشركات تابعة. تملك فٌ

 تارٌخ الحصول على السٌطرة وٌتم التوقف عن التوحٌد عند فقدان السٌطرة.  
 

 8  الشركات الزمٌلة 2

من حق التصوٌت % 50 -% 20مباشرة، من  فٌها، بصورة مباشرة أو غٌر الهٌئةملك تالشركات الزمٌلة هً مإسسات 
 وٌمارس علٌها تؤثٌراً جوهرٌاً، من دون التحكم، فً سٌاساتها المالٌة والتشغٌلٌة. 

تحتسب الشركات الزمٌلة بطرٌقة حقوق الملكٌة و تسجل مبدئٌا بالتكلفة. البٌانات المالٌة الموحدة تشمل نصٌب الهٌئة من 
حقوق ملكٌة الشركات الزمٌلة المحتسبة بطرٌقة حقوق الملكٌة، بعد التسوٌات  اإلٌرادات والمصروفات والحركة فً

مع السٌاسات المحاسبٌة للهٌئة من تارٌخ الحصول على السٌطرة وٌتم التوقف عن التوحٌد لموائمة السٌاسات المحاسبٌة 
 عند فقدان السٌطرة.  

)شاملة أي استثمارات طوٌلة فٌض القٌمة الدفترٌة ة من الخسائر حصتها فً الشركة، ٌتم تخهٌئعندما تتعدى حصة ال
أو قامت بالدفع  ة التزاماتهٌئال ما إذا كان علىإلى ال شًء وٌتم وقف احتساب أي خسائر إضافٌة ماعدا فً حال األجل( 

 ة الزمٌلة   نٌابة عن الشركة المستثمر فٌها. ألغراض المحاسبة بطرٌقة حقوق الملكٌة، ٌتم معاملة الذمم المدٌنة من الشرك
  كاستثمار فً الشركة الزمٌلة .
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  اٌضاحات حول
 انٌر البحرٌنٌةبآالف الدن                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
  )ٌتبع( .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة4
 

 أساس التوحٌد )ٌتبع( (أ
 

 8  معامالت تم استبعادها عند توحٌد البٌانات المالٌة 3

إلٌرادات والمصروفات الناتجة من عملٌات غٌر محققة واأو خسائر ٌتم استبعاد جمٌع المعام ت واألرصدة وأي أرباح 
الناتجة من المعام ت غٌر المحققة  رباحند إعداد البٌانات المالٌة الموحدة. كما ٌتم أٌضاً استبعاد االة عمع شركات الهٌئ

مع الشركات الزمٌلة لحد نصٌب الهٌئة فً الشركة. ٌتم استبعاد الخسائر غٌر المحققة بالطرٌقة ذاتها التً استبعدت بها 
 القٌمة.  االرباح غٌر المحققة لحد عدم وجود دلٌل على انخفاض

 
 الموجودات والمطلوبات المالٌةب(  

 
 االحتساب  وإلغاء االحتساب .1

ٌتم احتساب الموجودات والمطلوبات . بالتارٌخ التً تنشؤ فٌهٌتم مبدئٌاً احتساب الموجودات والمطلوبات المالٌة 
الموجود، وتصبح فٌه الهٌئة طرفاً  بتارٌخ المتاجرة، أي التارٌخ الذي تتعاقد فٌه الهٌئة لشراء أو بٌعالمالٌة األخرى 

  فً الشروط التعاقدٌة لألداة المالٌة.
 

ٌتم قٌاس الموجودات والمطلوبات المالٌة مبدئٌاً بالقٌمة العادلة، وهً المبل  المدفوع )فً حالة الموجودات( أو 
 أو إصدارها.المستلم )فً حالة المطلوبات(، بما فً ذلك تكالٌف المعاملة المنسوبة مباشرة لشرائها 

 
ة بإلغاء احتساب الموجودات المالٌة عندما ٌنتهً حق است م التدفقات النقدٌة من الموجودات المالٌة أو هٌئتقوم ال

بشطب بعض الموجودات المالٌة  الهٌئةبنقل جمٌع مخاطر وعوائد الملكٌة بشكل جوهري. تقوم  الهٌئةعندما تقوم 
بإلغاء احتساب المطلوبات المالٌة عند الوفاء بااللتزامات  الهٌئةتحصٌل. تقوم عندما ٌتم تحدٌدها بؤنها غٌر قابلة لل

 التعاقدٌة أو إلغائها أو انتهائها.
 

 مبادئ القٌاس .2

 ٌتم قٌاس الموجودات المالٌة إما بالقٌمة العادلة أو التكلفة المطفؤة أو فً بعض الحاالت بالتكلفة التارٌخٌة. 
 

 قٌاس القٌمة العادلة

ة العادلة هً المبل  الذي ٌمكن به مبادلة أصل أو سداد إلتزام بٌن طرفٌن ملمٌن بالمعاملة وعلى أسس تجارٌة القٌم
 بتارٌخ القٌاس.  

 
تقوم الهٌئة بقٌاس القٌمة العادلة لألداة باستخدام األسعار المدرجة فً سوق نشط لهذه األداة متى ما توافرت هذه 

عندما تتوافر فٌه األسعار بسهولة وبشكل منتظم وتمثل معام ت سوق حقٌقٌة  األسعار. ٌعتبر السوق سوقاً نشطاً 
ومتكررة بانتظام على أسس تجارٌة. كما تقوم الهٌئة بتحدٌد القٌمة العادلة باستخدام طرق تقٌٌم عندما ٌكون السوق 

، وتحلٌل التدفقات غٌر نشط، وتشمل طرق التقٌٌم استخدام معام ت تجارٌة حدٌثة بٌن طرفٌن ملمٌن، إن وجد
 النقدٌة المحسومة وطرق تقٌٌم أخرى ذات مناهج اقتصادٌة مقبولة لتسعٌر األدوات المالٌة.

 
 قٌاس التكلفة المطفؤة

إن التكلفة المطفؤة ل صل أو االلتزام المالً هو المبل  الذي ٌتم من خ له قٌاس األصل أو االلتزام المالً فً 
ه المبال  المدفوعة، مضافاً إلٌه أو مطروحاً منه اإلطفاء المتراكم باستخدام طرٌقة االحتساب المبدئً، مطروحاً من

معدل الربح الفعلً ألي فرق بٌن المبل  المحتسب مبدئٌاً ومبل  االستحقاق، مطروحاً منه مخصص االنخفاض فً 
شكل جزءاً أساسٌاً من معدل القٌمة. ٌتضمن احتساب معدل الربح الفعلً كل األتعاب المدفوعة أو المستلمة والتً ت

 الربح الفعلً. 
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  اٌضاحات حول
 ٌر البحرٌنٌةبآالف الدنان                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
  )ٌتبع( .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة4

 
 فً األوراق المالٌةاالستثمارات  ( ج

 التصنٌف  8 1

 حقوق االستثمارات فً الشركات التابعة والشركات الزمٌلة المحتسبة بطرٌقة ٌتم تصنٌف االستثمارات، فٌما عدا
الخسارة أو استثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق أو الملكٌة، كاستثمارات بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو 

 استثمارات متوفرة للبٌع.
 

االستثمارات بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة هً موجودات مالٌة محتفظ بها لغرض المتاجرة، أو التً 
 .الربح أو الخسارةن خ ل عند االحتساب المبدئً كاستثمارات بالقٌمة العادلة م الهٌئةتم تصنٌفها من قبل 

 
االستثمارات المحتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق عبارة عن موجودات مالٌة لها تارٌخ استحقاق محدد ودفعات 

النٌة والمقدرة على االحتفاظ بها حتى تارٌخ االستحقاق والتً ال ٌتم تصنٌفها كاستثمارات  هٌئةمحددة ومقدرة ولل
 ح أو الخسارة أو استثمارات متوفرة للبٌع.بالقٌمة العادلة من خ ل الرب

 
االستثمارات المتوفرة للبٌع هً استثمارات ال تصنف كاستثمارات بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة أو 
كاستثمارات محتفظ بها حتى تارٌخ االستحقاق أو قروض وذمم مدٌنة وتشتمل على استثمارات فً أوراق مالٌة 

 .مدرجة وغٌر مدرجة
 
  االحتساب 8   2

مضافاً إلٌها مصروفات المعاملة لجمٌع بالقٌمة العادلة ٌتم مبدئٌاً احتساب االستثمارات فً األوراق المالٌة 
الخسارة. ٌتم إلغاء االعتراف باالستثمارات  والموجودات المالٌة التً ال تظهر بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أ

بنقل جمٌع مخاطر وعوائد الملكٌة  الهٌئةقوم تعندما والنقدٌة من االستثمارات أ عندما ٌنتهً حق است م التدفقات
 بشكل جوهري.

 
 8  القٌاس الالحق3

ٌتم الحقا قٌاس االستثمارات بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة واالستثمارات المتوفرة للبٌع بالقٌمة العادلة. 
ٌخ االستحقاق بالتكلفة المطفؤة مطروحا منها مخصصات انخفاض القٌمة. ٌتم قٌاس االستثمارات المحتفظ بها لتار

االستثمارات المتوفرة للبٌع التً ال ٌوجد لها أسعار سوق مدرجة أو طرق أخرى مناسبة الحتساب قٌمة عادلة 
 موثوقة، فإنها تظهر بالتكلفة مطروحا منها مخصصات انخفاض القٌمة.

 
 8   أرباح وخسائر القٌاس الالحق4

ٌتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من تغٌرات القٌمة العادلة ل ستثمارات بالقٌمة العادلة من خ ل الربح 
والخسارة فً بٌان التغٌرات فً صافً الموجودات فً الفترة التً تنشؤ فٌها. كما ٌتم احتساب األرباح والخسائر 

فرة للبٌع فً احتٌاطً القٌمة العادلة الستثمارات األوراق المالٌة الناتجة من تغٌرات القٌمة العادلة ل ستثمارات المتو
عند البٌع أو انخفاض القٌمة أو التحصٌل أو بشكل آخر تستبعد من األرباح أو الخسائر المتراكمة والتً احتسبت 

 سابقاً فً احتٌاطً القٌمة العادلة إلى بٌان التغٌرات فً صافً الموجودات.
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
  )ٌتبع( .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة4

 
 (  االستثمارات فً األوراق المالٌة )ٌتبع(ج

 
 مبادئ قٌاس القٌمة العادلة8   5

القٌمة العادلة ل ستثمارات المدرجة هً سعر السوق المعروض. ٌتم تحدٌد القٌمة العادلة ل ستثمارات غٌر 
نماذج تقٌٌم  المدرجة األخرى باالستناد إلى أسعار أحدث المعام ت فً أسهم هذه االستثمارات أو على أساس

نماذج تقٌٌم خاصة بها مبنٌة  الهٌئةمعترف بها أو على أساس تقٌٌمات من قبل مقٌمٌن خارجٌٌن مستقلٌن. تستخدم 
على أساس نماذج تقٌٌم معترف بها لتقٌٌم بعض االستثمارات المتوفرة للبٌع واستثمارات صنفت كاستثمارات بالقٌمة 

بعض أو كل المدخ ت لهذه النماذج قد التكون مستمدة من أسعار أو العادلة من خ ل الربح أو الخسارة. ان 
معدالت السوق وإنما مبٌنة على أساس فرضٌات. ٌعدل التقٌٌم لألخذ باالعتبار بمخاطر نموذج التقٌٌم ومخاطر 
هامش أسعار العرض والطلب، ومخاطر السٌولة وعوامل اخرى. وأنه برأي اإلدارة أن هذه التعدٌ ت ضرورٌة 

 مناسبة إلظهار القٌمة العادلة لهذه االستثماراتو
 

 األدوات المالٌةد(  
 

 أرصدة الخدمة السابقة واإلفتراضٌة .1

تمثل أرصدة الخدمة السابقة واإلفتراضٌة المبال  المدٌنة من المشتركٌن الذٌن فضلوا شراء سنوات إضافٌة أو 
 10أو  5أو على أقساط شهرٌة بواقع مدة سداد قدرها سابقة. ٌمكن لطالب الشراء سداد المبل  إما دفعة واحدة 

( مطروحاً منها ح) 4سنوات. تظهر هذه بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلً المذكور فً إٌضاح 
 مخصص انخفاض القٌمة، إن وجد.

 
 قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد .2

لقروض الممنوحة للمشتركٌن ذوى خدمة ال تقل عن خمس سنوات تمثل قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد تلك ا
من تارٌخ تقدٌم طلب القرض، وفقاً لنظام إقراض الموظفٌن المدنٌٌن والعسكرٌن. ٌتم إظهارهذه القروض بالتكلفة 

( مطروحاً منها مخصص انخفاض القٌمة، ح) 4المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعلً المذكور فً إٌضاح 
 ن وجد.إ
 

 قروض إستبدال المعاش .3

تمثل قروض إستبدال المعاش تلك القروض الممنوحة للمشتركٌن المإهلٌن الذٌن عملوا فً الخدمة المدنٌة أو 
سنة  25المدنٌٌن الذٌن أنهوا على األقل  لموظفً الحكومةالقطاع الخاص أو الخدمة العسكرٌة أو األمن العام. ٌحق 

سنة من الخدمة اإلقتراض بموجب المرسومٌن  20العسكرٌٌن الذٌن أنهوا  مةلموظفً الحكومن الخدمة و
ٌحق لموظفً القطاع الخاص المتقاعدٌن ، على التوالً. 1991( لسنة 20ورقم ) 1986( لسنة 9األمٌرٌٌن رقم )

 لًئدة الفعتظهر هذه بالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفا. 2002( لسنة 11اإلقتراض بموجب القرار رقم )
 مطروحاً منها مخصص انخفاض القٌمة، إن وجد.  (ح) 4 المذكور فً إٌضاح
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 الهامة   )ٌتبع( المحاسبٌة .  السٌاسات4

 
 د(  األدوات المالٌة )ٌتبع(

 
 قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد .4

مس سنوات تمثل قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد تلك القروض الممنوحة للمشتركٌن ذوى خدمة ال تقل عن خ
. ٌتم إظهارهذه القروض بالتكلفة والعسكرٌنمن تارٌخ تقدٌم طلب القرض، وفقاً لنظام إقراض الموظفٌن المدنٌٌن 

مطروحاً منها مخصص انخفاض القٌمة، ( ح) 4المذكور فً إٌضاح  لًالمطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفع
 إن وجد.

 
 قروض لمؤسسات مالٌة .5

مطروحاً منها ( ح) 4 المذكور فً إٌضاح لًبالتكلفة المطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفع تظهر هذه القروض
 مخصص انخفاض القٌمة، إن وجد. 

 
 النقد وما فً حكمه .6

لغرض بٌان التدفقات النقدٌة، ٌشتمل النقد وما فً حكمه على النقد فً الصندوق، وأرصدة البنوك، وموجودات 
ٌوماً أو أقل من تارٌخ الحصول علٌها دون أٌة خطورة جوهرٌة  30السٌولة تستحق خ ل قصٌرة األجل عالٌة 

قصٌرة األجل. ٌظهر النقد وما فً حكمه بالتكلفة  اإلدارة التزاماته هٌئةستخدمها التعلى قٌمتها العادلة، والتً 
منها مخصص انخفاض القٌمة،  مطروحاً ( ح) 4المذكور فً إٌضاح  ًالمطفؤة باستخدام طرٌقة معدل الفائدة الفعل

 إن وجد. 
 

 الذمم المدٌنة .7

ٌتم احتساب الذمم المدٌنة بالتكلفة المطفؤة مطروحاً منها مخصص االنخفاض فً قٌمتها. وٌتم عمل مخصص 
على تحصٌل كل  ةكون قادرتلن  الهٌئةاالنخفاض فً قٌمة الذمم المدٌنة عندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً بؤن 

 للشروط األصلٌة للذمم المدٌنة. المبال  طبقاً 
  

 انخفاض فً قٌمة الموجودات المالٌة    (  هـ

ٌحدد مخصص لمواجهة انخفاض قٌمة الموجودات عندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً بؤن الهٌئة لن تحصل جمٌع المبال  
د ٌشمل الدلٌل الموضوعً وجود المستحقة وتشمل أصل الدٌن والفوائد وفقاً للبنود التعاقدٌة للتسهٌ ت االئتمانٌة. ق

المالً نتٌجة نقض االتفاقٌة كالتخلف أو التؤخر فً دفع الفوائد أو أصل الدٌن، منح التنازالت  األصلانخفاض فً قٌمة 
ألسباب اقتصادٌة أو قانونٌة متعلقة بالصعوبات المالٌة للمقترض والتً تعتبر ع مة واضحة أن المقترض سوف ٌدخل 

تفاء السوق النشط أوالمعلومات األخرى الممكن مراقبتها والمتعلقة بمجموعة من خدة ترتٌب مالٌة، وافً إف س أو إعا
الموجودات مثل التغٌرات العكسٌة فً وضع سداد المقترضٌن أوالمصدرٌن فً المجموعة أو الوضع االقتصادي والتً 

فً األسهم المصنفة كاستثمارات متوفرة للبٌع، فإن لها ع قة مباشرة بالعجز عن السداد بالهٌئة. بالنسبة ل ستثمارات 
الهبوط الجوهري والطوٌل األجل فً القٌمة العادلة بؤقل من التكلفة ٌؤخذ فً االعتبار عند تحدٌد انخفاض قٌمة 

ركٌن االستثمارات.عند تواجد هذا الدلٌل، فإنه ٌتم نقل صافً الخسارة المتراكمة التً تم احتسابها مسبقاً فً حقوق المشت
 وتسجل فً بٌان التغٌرات فً صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن.

  
ٌتم تحدٌد مخصصات لمواجهة انخفاض قٌمة الموجودات المالٌة على أساس الفرق بٌن صافً القٌمة الدفترٌة والقٌمة 

للتدفقات النقدٌة المستقبلٌة التً ٌمكن استردادها لهذه الموجودات. وتقاس القٌمة التً ٌمكن استردادها كالقٌمة الحالٌة 
وتشمل مبال  ٌمكن استردادها من خطابات ائتمانٌة وضمانات مخصومة بسعر الفائدة السائد وقت توفٌر التسهٌ ت 

 االئتمانٌة. 
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  حولاٌضاحات 
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 الهامة  )ٌتبع( المحاسبٌة .  السٌاسات4

 
 )ٌتبع(     هـ(  انخفاض فً قٌمة الموجودات المالٌة

 
موجودات المنسوبة للمشتركٌن وتعكس فً حساب تحتسب مخصصات االنخفاض فً بٌان التغٌرات فً صافً ال

 المخصص مقابل القروض واالستثمارات.
 

ٌتم شطب الموجودات بعد كل إعادة هٌكلة وأنشطة التحصٌل وبعد اعتبار احتمالٌة االسترداد ضعٌفة. تسجل االستردادات 
 ال حقة ضمن اإلٌرادات األخرى.

 
األسهم المتوفرة للبٌع، ٌتم االستغناء عن مخصصات انخفاض قٌمة  باستثناء مخصصات انخفاض قٌمة االستثمارات فً

الموجودات وتحول إلى بٌان التغٌرات فً صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن عندما تكون الزٌادة الحقاً فً المبال  
ٌتم االستغناء  القابلة ل سترداد متعلقة بحدث موضوعً ظهر بعد تحدٌد المخصص لمواجهة انخفاض قٌمة الموجودات.

عن خسائر انخفاض قٌمة االستثمارات فً األسهم المتوفرة للبٌع وتحول إلى بٌان التغٌرات فً صافً الموجودات 
 المنسوبة للمشتركٌن فقط عند استرداد أو بٌع األدوات المالٌة.

 
 استثمارات عقارٌة(  و

ر أو لحصد االرتفاع فً أسعارها أو لإلثنٌن معاً. هً تلك االستثمارات المحتفظ بها إما للحصول على إٌرادات اإلٌجا
تحتسب االستثمارات العقارٌة بالتكلفة، مطروحا منها االسته ك المتراكم وأي خسائر النخفاض القٌمة. ٌحتسب 
 االسته ك على التكلفة بطرٌقة القسط الثابت بمعدالت سنوٌة على مدى العمر اإلنتاجً المقدر ل ستثمارات العقارٌة من

 سنة. 20إلى  10
 
 المخصصات(  ز

تحتسب المخصصات عندما ٌكون على الهٌئة إلتزام حالٌاً نتٌجة لحدث سابق وٌكون من المحتمل أن تطالب الهٌئة بتسدٌد 
 هذا االلتزام. 

 
 احتساب اإلٌراد(  ح

لموظفٌن الحكومٌٌن المدفوعة بناًء على رواتب ا وفقاً لمبدأ االستحقاق العاملنظام التقاعد إٌرادات االشتراكات تحتسب 
 خ ل السنة. 

 
بناًء على رواتب الموظفٌن المسجلٌن فً  وفقاً لمبدأ االستحقاق إٌرادات االشتراكات لموظفً القطاع الخاصتحتسب 

 بداٌة كل السنة.
 

  ائدة الفعلً.فً بٌان تغٌرات صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن باستخدام طرٌقة معدل الف إٌرادات الفوائدتحتسب 
 

هً طرٌقة الحتساب التكلفة المطفؤة للموجودات أو المطلوبات المالٌة، وتخصٌص إٌرادات  لًمعدل الفائدة الفعطرٌقة 
هوالمعدل الذي ٌخفض  لًأو مصروفات الفوائد على العمر االفتراضً للموجودات أو المطلوبات. معدل الفائدة الفع

رة على العمر االفتراضً للموجودات أو المطلوبات، أو على مدة أقصر عندما ٌكون ذلك التدفقات النقدٌة المستقبلٌة المقد
هو احتساب إٌرادات  لًمناسباً، لصافً القٌمة الدفترٌة للموجودات أو المطلوبات. أن أثر تطبٌق طرٌقة معدل الفائدة الفع

لمالٌة على فترة االستحقاق أو السداد. عند / مصروفات الفوائد بالتساوي وبالتناسب مع المبال  المستحقة لألدوات ا
، تقدر التدفقات النقدٌة مع األخذ فً االعتبار جمٌع الشروط التعاقدٌة للموجودات أو لًحساب معدل الفائدة الفع

 المطلوبات المالٌة، مع استثناء خسائر االئتمان المستقبلٌة.
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
  )ٌتبع( .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة4

 
 ح(  احتساب اإلٌراد )ٌتبع(

 
 فً سنة شراء الخدمة من قبل المشتركٌن. ات ضم الخدمة السابقة واإلفتراضٌةإٌرادتحتسب 

 
 عند نشإ الحق الست م األرباح. أرباح األسهمتحتسب 

 
 فً بٌان الدخل بطرٌقة القسط الثابت على فترة اإلٌجار. إٌرادات إٌجارات العقاراتتحتسب 

 
الحكومٌة للتكالٌف  التعوٌضات. تحتسب التعوٌضات م هذه تحتسب كإٌرادات عند نشإ الحق الست الحكومٌة التعوٌضات

االكتوارٌة اإلضافٌة المتكبدة من قبل الهٌئة نتٌجة لبرنامج الخصخصة الحكومً بناء على المٌزانٌة المخصصة من قبل 
جتماعٌة الحكومٌة للع وة االجتماعٌة كإٌرادات عند دفع الهٌئة للع وة اال التعوٌضاتالحكومة لكل سنة. تحتسب 

 للمستفٌدٌن. 
 

    المزاٌا (  ط

تحتسب المزاٌا والمنافع األخرى بطرٌقة االستحقاق عندما ٌصبح العضو مإه  الست م المزاٌا وفقا لقانون التقاعد رقم 
 87نون رقم اوق 1976لسنة  24والمرسوم األمٌري رقم  1976لسنة  11والمرسوم األمٌري رقم  1975لسنة  13
 عدٌ تها.، وت2006لسنة 
 

 اإلٌجارات(  ي

. كما تشمل العقارات المبنٌة والمحولة للزبائن على ٌنقل بصورة جوهرٌة جمٌع المخاطر والمنافع اإلٌجار التموٌلً
أساس االستئجار للتملك. تحتسب الموجودات الممنوحة وفقا لإلٌجار التموٌلً كذمم مدٌنة بمبل  ٌساوي صافً االستثمار 

أو، إذا كانت أقل، القٌمة  ٌرادات البٌع )دخل العقد( فً بداٌة اإلٌجار التموٌلً بالقٌمة العادلة لألصلفً اإلٌجار. تسجل إ
الحالٌة ألدنى دفعات إٌجار التً تستحق للمإجر، والمحسوبة على أساس معدل الفائدة التجاري أو المعدل الضمنً 

لمدٌنة بٌن إٌرادات التموٌل واالنخفاض فً الذمم المدٌنة لإلٌجار. ٌتم تقسٌم الحد األدنى لدفعات اإلٌجار التموٌلً ا
فترة اإلٌجار لتحقٌق معدل فائدة دوري ثابت على صافً  لالقائمة. ٌتم تخصٌص اإلٌرادات التموٌلٌة لكل فترة خ 

  االستثمار المتبقً  فً اإلٌجار التموٌلً.    
 

ادات اإلٌجارات من اإلٌجار التشغٌلً بطرٌقة القسط الثابت اإلٌجار التشغٌلً ٌختلف عن اإلٌجار التموٌلً. تحتسب إٌر
 على فترة اإلٌجار.

 
 عقارات ومعدات(  ك

 
 8 االحتساب1

والمعدات بالتكلفة مطروحاً منها متجمع االسته ك وخسائر إنخفاض القٌمة، ان وجدت. وٌتم  العقاراتحتسب ت
ٌتم  ما لزم ذلك، فً تارٌخ بٌان صافً الموجودات.مراجعة قٌم األصول المتبقٌة والعمر االفتراضً، وتعّدل ك

تخفٌض القٌمة الدفترٌة للموجودات إلى قٌمتها القابلة لإلسترداد إذا كانت القٌمة الدفترٌة للموجودات أكبر من قٌمتها 
 القابلة ل سترداد.

 
ات وٌتم تعدٌلها إذا تطلب تتم مراجعة القٌمة الباقٌة للموجودات وعمرها االفتراضً فً تارٌخ بٌان صافً الموجود

ذلك. فً حالة بٌع أو استبعاد أصل فان التكلفة واالسته ك المتراكم الخاصة به ٌتم استبعادها من السج ت وٌتم 
 تحمٌل أي ربح أو خسارة ناتجة عن ذلك على التغٌرات فً بٌان صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن.
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
  )ٌتبع( .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة4

 
 بع(ك(  عقارات ومعدات )ٌت

 
 8 المصروفات الالحقة2

والمعدات فً القٌمة الدفترٌة لهذا األصل عند  العقاراتتقوم الهٌئة برسملة المصروفات المتعلقة باستبدال جزء من 
الفوائد الفوائد االقتصادٌة المستقبلٌة المتضمنة فً ذلك  للهٌئةتكبد التكلفة وعندما ٌكون من المحتمل أن تتدفق 

األخرى على  روفاتمن الممكن قٌاس تكلفة هذا األصل بصورة موثوقة. تحمل جمٌع المص األصل، وعندما ٌكون
 .بٌان التغٌرات فً صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن عند تكبدها

 
 8 االستهالك3

ارات على العقٌتم احتساب االسته ك ال ٌحتسب االسته ك على األراضً المملوكة واألعمال الرأسمالٌة قٌد التنفٌذ. 
وفقاً لطرٌقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجً المقدر للعقارات والمنشآت والمعدات ناقص األخرى والمعدات 

 القٌمة المقدرة لبٌعها فً نهاٌة عمرها اإلنتاجً. العمر اإلنتاجً المتوقع لكل نوع هوكما ٌلً :
 

 سنة 40 -20     المبانًالفنادق و

 سنوات 10-2    أثاث ومعدات وتركٌبات 

 سنوات  ٥    أجهزة الحاسوب 
 

ٌتم تحمٌل كل االسته كات على التغٌرات فً بٌان صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن. وفً حالة بٌع أو استبعاد 
أصل، ٌتم استبعاد التكلفة واالسته ك المتراكمة، وٌتم تسجٌل أي ربح أوخسارة فً بٌان التغٌرات فً صافً 

 نسوبة للمشتركٌن. الموجودات الم
 

 منافع الموظفٌن(  ل

 8  الموظفٌن البحرٌنٌن1

لتؤمٌن االجتماعً اٌتم تغطٌة حقوق التقاعد والحقوق االجتماعٌة الخاصة بالموظفٌن البحرٌنٌن حسب نظام هٌئة 
ٌتم و والذي ٌتم بموجبه تحصٌل اشتراكات شهرٌة من الهٌئة والعاملٌن على أساس نسبة مئوٌة ثابتة من الراتب.

( الخاص 19هو نظام " اشتراكات محددة " بموجب معٌار المحاسبة الدولً رقم )احتساب حصة الهٌئة من النظام 
 . هاتكبدعند  بمنافع الموظفٌن

 
 8  الموظفٌن األجانب2

قانون  أو ٌستحق الموظفون األجانب الذٌن ٌعملون بعقود عمل محددة مكافؤة نهاٌة الخدمة وفقاً لنظام الخدمة المدنٌة
على فترات خدمة  اً على أساس مدة الخدمة وآخر راتب شهري. تم عمل مخصص للمبال  المستحقة بناء العمل

الموظفٌن المتراكمة منذ تارٌخ التسوٌة السابقة وأحدث االستحقاقات للرواتب والع وات بتارٌخ بٌان صافً 
 الموجودات. 
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
  )ٌتبع( .  السٌاسات المحاسبٌة الهامة4
 

 لعمالت األجنبٌةمعامالت ا(  م

 العملة المستعملة فً انجاز المعامالت والعملة المستعملة فً إعداد البٌانات المالٌة 8 1

 انشاطه هٌئةزاول فٌها التالتً  االقتصادٌة للهٌئة باستخدام العملة الرئٌسٌة للبٌئةالموحدة تقاس بنود البٌانات المالٌة 
فً  هٌئةبالدٌنار البحرٌنى وهً العملة المستعملة من قبل الالموحدة مالٌة )"العملة الوظٌفٌة"( ٌتم إعداد البٌانات ال

 والعملة المستخدمة فً إعداد البٌانات المالٌة. اتعام ته
 

 المعامالت واألرصدة8 2

ٌتم تحوٌل المعام ت التً تتم بالعم ت األجنبٌة إلى عملة التعامل لكل وحدة بؤسعار الصرف السائدة وقت إجراء 
املة. تدرج أرباح وخسائر فروقات العملة الناتجة عن سداد مثل هذه المعام ت ومن تحوٌل الموجودات المع

والمطلوبات النقدٌة التً تتم بالعم ت األجنبٌة بسعر الصرف السائد فً تارٌخ بٌان صافً الموجودات فً بٌان 
ل البنود غٌر نقدٌة التً تظهر بالقٌمة التغٌرات فً صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن. تدرج فروقات تحوٌ
 العادلة، كبعض األسهم المتوفرة للبٌع، فً احتٌاطً القٌمة العادلة ل ستثمارات.

  
 
 8   التقدٌرات المحاسبٌة الهامة واالجتهاد فً تطبٌق هذه التقدٌرات5

لمالٌة للموجودات والمطلوبات خ ل الفترة تقوم الهٌئة بعمل تقدٌرات وفرضٌات تإثر على المبال  المعلنة فً هذه البٌانات ا
المالٌة التالٌة. ٌتم تقٌٌم التقدٌرات واإلجتهادات بشكل مستمر بناءاً على الخبرة وعوامل أخرى كالتوقعات لألحداث المستقبلٌة 

 التً ٌعتقد انها معقولة تحت الظروف العادٌة.
 

 8  تصنٌف االستثمارات1

 عند شراء استثمار التصنٌف المناسب لهذا االستثمار، إما كاستثماراإلدارة قرر هٌئة، تعند تطبٌق السٌاسات المحاسبٌة لل
محتفظ به لتارٌخ االستحقاق أو كاستثمار متوفر للبٌع. وٌعكس بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة، أو كاستثمار 

 4)راجع إٌضاح  جة محاسبٌة مختلفةهذا التصنٌف نٌة اإلدارة بخصوص كل استثمار وٌخضع كل تصنٌف إلى معال
 .((ج)
 
 انخفاض قٌمة االستثمارات المتوفرة للبٌع8  2

تحدد الهٌئة وجود انخفاض فً قٌمة االستثمارات المتوفرة للبٌع عندما ٌوجد انخفاض جوهري أو لفترة طوٌلة فً القٌمة 
لكل استثمار على حدة. فً حالة األوراق المالٌة العادلة بؤقل من التكلفة. وٌتطلب ذلك اجتهاداً من قبل اإلدارة وٌحدد 

% فً القٌمة العادلة بؤقل من سعر التكلفة كانخفاض جوهري، وٌعتبر 30المدرجة،  ٌتم اعتبار انخفاض أكثر من 
 أشهر كانخفاض لفترة طوٌلة.   6االنخفاض فً القٌمة ألقل من سعر التكلفة ألكثر من 

 
االستثمار بالتكلفة، ٌتم تقدٌر القٌمة التً ٌمكن استردادها من االستثمار لتحدٌد مدى عند عدم توافر قٌم عادلة واحتساب 

بتقٌٌم عدة عوامل منها وجود دالئل  الهٌئةانخفاض قٌمة االستثمار. ولتحدٌد دالئل انخفاض فً هذه االستثمارات، تقوم 
ع والتغٌرات التقنٌة والتدفقات النقدٌة تدهور فً الوضع المالً للمشروع وأثر التؤخٌر على المشروع وأداء القطا

التشغٌلٌة والتموٌلٌة. من المحتمل على أساس المعلومات المتوفرة حالٌاً بؤن التقٌٌم الحالً  النخفاض قٌمة االستثمارات 
 قد ٌتطلب تعدٌل جوهري على القٌمة الدفترٌة لهذه االستثمارات خ ل السنة المالٌة القادمة نتٌجة لتغٌر جوهري فً

 آالفتراضات المستخدمة فً هذا التقٌٌم.
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  اٌضاحات حول
 ف الدنانٌر البحرٌنٌةبآال                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 .   التقدٌرات المحاسبٌة الهامة واالجتهاد فً تطبٌق هذه التقدٌرات )ٌتبع(5

 
 انخفاض قٌمة القروض والذمم المدٌنة األخرى 38

ٌتم عمل مخصص انخفاض فً القٌمة للذمم المدٌنة عندما ٌكون هناك دلٌل موضوعً بؤن الهٌئة لن تتمكن من تحصٌل 
لمستحقة وفقاً للشروط األساسٌة لهذه الذمم المدٌنة. تعتبر الصعوبات المالٌة للمدٌن واحتمال إف سه أو جمٌع المبال  ا

إعادة الهٌكلة المالٌة أو تؤخر الدفع مإشرات على هبوط قٌمة الذمم التجارٌة المدٌنة. ٌتم تقدٌر القٌمة القابلة ل سترداد 
 النقدٌة.  بناًء على الخبرات السابقة وتقدٌرات التفقات

  
 

 2008  2009 وأرصدة لدى البنوكنقد  8 6
    

 4  4 نقد فً الصندوق
 9,802  24,024 حسابات جارٌة لدى البنوك

 13,095  36,848 حسابات تحت الطلب لدى البنوك
 1,109,442  1,081,830 ودائع قصٌرة األجل لدى البنوك

 1,142,706  1,132,342 
    

 (4,931)  (4,202) ص انخفاض قٌمة الودائعمطروحاً منه: مخص

    
 141384504  1,127,412 

 
 

 بنك البحرٌن للشرق األوسط ش.م.ب بالودائع معمخصص انخفاض القٌمة ٌتعلق 
 

 2008  2009 الودائع لدى البنوك مخصص انخفاض قٌمة
    

 3,205  4,931 ٌناٌر 1فً 
 1,726  (729) مخصص السنة )عكس( / 

    

 4,931  44202 دٌسمبر 31فً 

 
 

 2008  2009 اشتراكات التأمٌن االجتماعً مدٌنةذمم 8  7
    

 23,447  31,314 نظام تقاعد القطاع الخاص
 5,642  5,505 نظام تقاعد القطاع العام

 5,678  8,229 التؤمٌن ضد التعطل

 45,048  34,767 
    

 (6,466)  (8,244) مطروحا: مخصص انخفاض القٌمة

    
 28,301  364804 دٌسمبر 31فً 

 
 
 
 
 



 23                                                                    الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 الدنانٌر البحرٌنٌةبآالف                                      2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 .  اشتراكات التؤمٌن االجتماعً مدٌنة )ٌتبع(7
 
 

 2008  2009 مخصص انخفاض القٌمة
    
 5,441  6,466 ٌناٌر  1فً 

 1,025  1,778 مخصص السنة

    
 6,466  84244 دٌسمبر 31فً 

 
: 2008دٌنةار بحرٌنةً )  1,778البالغةة تم احتساب صةافً مبلة  المخصةص الشةتراكات التةؤمٌن االجتمةاعً المدٌنةة للسةنة 

 دٌنار بحرٌنً( فً بٌان تغٌرات صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن. 1,025
 

 
  8  ذمم مدٌنة وموجودات أخرى8
 

 2009  2008 
    

 11,136  9,634 فوائد مستحقة 
 2,007  1,175 (23ذمم مدٌنة من وزارة المالٌة )إٌضاح 

 2,465  1,535 فً أوراق مالٌة ثماراتذمم مدٌنة من بٌع إست
 332  307 اشتراكات الع وة االجتماعٌة المستحقة

 126  195 قروض الموظفٌن
 -  4,045 مبال  مدفوعة مقدما لشراء استثمارات

 6,359  6,142 ذمم مدٌنة أخرى

 23,033  22,425 
    

 (439)  (366) مطروحا: مخصص انخفاض القٌمة

    
 224667  21,986 

 
 2008  2009 مخصص انخفاض القٌمة

    
 418  439 ٌناٌر  1فً 

 21  (73)  السنة مخصص)عكس( / 

    
 439  366 دٌسمبر 31فً 

 
 

 2008  2009 فتراضٌة االسابقة والخدمة ال أرصدة8 9
    

 11,735  10,380 سنوات سابقة
 36,332  39,466 سنوات افتراضٌة

    

 48,067  494846 مبردٌس 31فً 

 
 
 



 24                                                                    الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 2008  2009  فً نظام التقاعد 8  قروض المشتركٌن10
    

 37,223  39,337 قروض المشتركٌن  
 (194)  (194) مطروحا: مخصص هبوط قٌمة قروض المشتركٌن  

    
 394143  37,029 

 
 

سوم بقانون رقم والمر 1975( لسنة 13الخاضعٌن ألحكام قانون التقاعد رقم ) فً نظام التقاعد ٌتم منح قروض المشتركٌن
، والذٌن ال تقل مدد خدمتهم المحسوبة فً التقاعد فً تارٌخ تقدٌم الطلب عن خمس سنوات، وٌستحق 1976( لسنة 11)

دٌنار بحرٌنً(  30: 2008دٌنار بحرٌنً ) 59 قٌمتهاسداد هذه القروض خ ل أربع سنوات. تم خ ل السنة شطب قروض 
 (.24بسبب وفاة المقترضٌن )إٌضاح 

 
 2008  2009 صص انخفاض القٌمةمخ
    
 194  194 ٌناٌر  1فً 

 -  - مخصص السنة

    
 194  194 دٌسمبر 31فً 

 
 

 2008  2009  8  قروض استبدال المعاش11
    

 158,094  176,278 قروض استبدال المعاش
 (623)  (623) مطروحا: مخصص انخفاض قٌمة قروض االستبدال

    
 1754655  157,471 

 
 

ٌتم منح قروض استبدال المعاش للمشتركٌن المإهلٌن من الموظفٌن والمتقاعدٌن، أصحاب المعاشات والذٌن أنهوا مدة الخدمة 
المطلوبة التً تإهلهم لمعاش التقاعد، بافتراض إنتهاء خدمتهم باالستقالة فً تارٌخ تقدٌم طلب قروض االستبدال، وٌتم سداد 

سنة على أقساط شهرٌة متساوٌة. إن هذه القروض مضمونة  15وأ 10،  5ترات تتراوح بٌن قروض االستبدال على ف
 202: 2008دٌنار بحرٌنً ) 332 لمشتركٌن فً نظام التقاعد. تم خ ل السنة شطب قروض قٌمتهال بالمعاشات التقاعدٌة

 (. 24ٌضاح إدٌنار بحرٌنً( بسبب وفاة المقترضٌن )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25                                                                    ة للتأمٌن اإلجتماعًالهٌئة العام
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 2008  2009 8  قروض لمؤسسات مالٌة12
    

 60,320  60,320 قروض لمإسسات مالٌة
 (3,770)  (3,770) مطروحا: مخصص انخفاض القٌمة

    
 564550  56,550 

 
 

هةةذه تتةةراوح فتةةرات اسةةتحقاق . لبنةةك البحةةرٌن والشةةرق األوسةةط ش.م.بممنةةوح بقةةرض  انخفةةاض القٌمةةةٌتعلةةق مخصةةص 
 .2013 – 2011القروض من سنة 

 
 2008  2009 مخصص انخفاض القٌمة

    
 3,770  3,770 ٌناٌر  1فً 

 -  - مخصص السنة

    
 3,770  34770 دٌسمبر 31فً 

 
 

 2008  2009 8 استثمارات بالقٌمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة13
    
 353,682  255,657 ٌناٌر 1فً 

 6,193  37,956 إضافات
 (6,372)  (1,521) استبعادات

    لقٌمة العادلة غٌر المحققة المتضمنة فً بٌان تغٌرات صافً أرباح / )خسائر( ا
 (100,540)  47,482 (25الموجودات المنسوبة للمشتركٌن )إٌضاح 

 2,694  (238) من تحركات العملة األجنبٌة )خسائر( / أرباح

    
 3394336  255,657 

 
 

 2008  2009 8 استثمارات متوفرة للبٌع14
    
 627,183  515,260 ٌناٌر 1فً 

 83,950  69,209 إضافات
 (44,509)  (24,711) استبعادات

 (151,364)  (48,229) (34تغٌرات القٌمة العادلة خ ل السنة )صفحة 

 5114529  515,260 
    

 (39,941)  (63,385) مطروحاً : مخصص انخفاض القٌمة

    
 475,319  4484144 دٌسمبر 31فً 

 
 
 
 
 
 



 26                                                                    العامة للتأمٌن اإلجتماعً الهٌئة
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 . استثمارات متوفرة للبٌع )ٌتبع(14
 

 2009  2008 
    

 214,312  144,935 بالقٌمة العادلة مدرجة فً أسهم استثمارات
 81,443  61,463 بالقٌمة العادلة فً صنادٌق مدارة استثمارات
 179,564  241,746 غٌر مدرجة فً أسهم وسندات استثمارات

    
 4484144  475,319 

 
 2008  2009 مخصص انخفاض القٌمة

    
 6,442  39,941 ناٌر ٌ 1فً 

 33,499  23,444 مخصص السنة

    
 39,941  634385 دٌسمبر 31فً 

 
 

 2008  2009 8 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق15
    
 255,004  235,559 ٌناٌر 1فً 

 28,770  142,472 إضافات
 (48,215)  (12,329) استرداد االستثمارات المستحقة

 365,702  235,559 
    

 (7,540)  (8,294) مطروحا: مخصص انخفاض القٌمة

    
 228,019  3574408 دٌسمبر 31فً 

 

 2009  2008 
 معدلة   

    
 106,134  196,736 سندات
 121,885  160,672 صكوك

    
 3574408  228,019 

 
 2008  2009 مخصص انخفاض القٌمة

    
 -  7,540 ٌناٌر  1فً 
 7,540  754 صص السنةمخ

    
 7,540  84294 دٌسمبر 31فً 

 
 
 
 
 



 27                                                           الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 الدنانٌر البحرٌنٌة بآالف                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 تراتٌبة القٌمة العادلة8  16

ٌحدد تراتبٌة طرق التقٌٌم بنةاًء علةى مةا إذا كانةت المةدخ ت لهةذه الطةرق قابلةة  7المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 
لة. المةدخ ت التةً ال تعكس بٌانات السوق التً تم الحصول علٌهةا مةن مصةادر مسةتق للرصدال. المدخ ت القابلة  مأ رصدلل

 :ها تعكس افتراضات الهٌئة للسوق.هاذان النوعان من المدخ ت أنتجا تراتبٌة  القٌمة العالة التالٌةرصدٌمكن 

 هذا المستوى ٌشمل  .ةمماثلأسعار السوق المدرجة )غٌر المعدلة( فً سوق نشط لموجودات ومطلوبات :  1المستوى
 ألسهم.ا أسواقأسهم حقوق ملكٌة مدرجة فً 

 والتةةةً ٌمكةةةن رصةةةدها للموجةةةودات 1مةةةدخ ت عةةةدا األسةةةعار المدرجةةةة المتضةةةمنة فةةةً المسةةةتوى : 2المسنننتوى ،
 والمطلوبات، إما مباشرًة )مثل األسعار( أو بطرٌقة غٌر مباشرة )مشتقة من األسعار(.

 ت غٌةر مرصةودة(.مدخ ت للموجودات والمطلوبات غٌر مبنٌة على معلومات سوقٌة مرصودة )مدخ : 3المستوى 
 هذا المستوى ٌشمل استثمارات أسهم الملكٌة ذات مكونات جوهرٌة غٌر قابلة للرصد.

هذه التراتبٌة تتطلةب اسةتخدام معلومةات السةوق المتةوفرة والقابلةة للرصةد. تؤخةذ الهٌئةة باالعتبةار أسةعار السةوق ذات 
 الع قة والقابلة للرصد فً تقٌٌماتها كلما أمكن ذلك.   

 
 
 

 المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى 2009

     
     

 335,167 - 335,167 - استثمارات بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة
 451,581 243,631 39,625 169,329 استثمارات متوفرة للبٌع

     
 1694329 3744742 2424663 7864748 

 

 المجموع 3المستوى 2المستوى 1المستوى 2008

     
     

 250,549 - 250,549 - استثمارات بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة
 475,010 179,255 81,443 214,312 استثمارات متوفرة للبٌع

     
 214,312 331,992 179,255 725,559 

 
 

 2008  2009 8  استثمارات فً شركات زمٌلة17
    
 430,905  457,011 ٌناٌر 1

 21,417  55 استثمارات مشتراة خ ل السنة
 60,100  60,131 الحصة من األرباح

 (14,948)  7,798 الحصة من احتٌاطً القٌمة العادلة ل ستثمارات
 -  192 الحصة من احتٌاطً إعادة تقٌٌم األرض

 (8,733)  (2,916) الحصة من االحتٌاطٌات األخرى
 (31,730)  (37,712) أرباح أسهم مستلمة

    
 457,011  4844559 دٌسمبر 31فً  

 



 28                                                           الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 ٌنٌةبآالف الدنانٌر البحر                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 .  استثمارات فً شركات زمٌلة )ٌتبع(17
 

دٌسمبر  31كما فً وللسنة المنتهٌة فً المبنٌة على البٌانات المالٌة المدققة المعلومات المالٌة المختصرة للشركات الزمٌلة 
 هً كما ٌلً: 2009

 

 2009  2008 
    

 3,374,441  3,405,120 إجمالً الموجودات
 2,419,622  2,378,956 إجمالً المطلوبات
 492,786  482,089 إجمالً اإلٌرادات

 169,467  166,955 إجمالً صافً األرباح

 
 

  8 استثمارات عقارٌة18
 

 2009  2008 
    

 273,898  273,915 ٌناٌر 1الرصٌد فً 
 17  2,991 إضافات

 -  582 محول من الموجودات الثابتة

    
 273,915  277,488 إجمالً

 (12,435)  (13,303) االسته ك المتراكم

    
 261,480  2644185 دٌسمبر 31الرصٌد فً 

 
 

    
 848,278  8544070 القٌمة العادلة

 
 

بناًء على أسعار السوق  2009 دٌسمبر 31كما فً تم تقٌٌم االستثمارات العقارٌة بواسطة مثمنٌن مستقلٌن للعقارات 
 المفتوح.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29                                                           هٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعًال
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 الممتلكات والمعدات 198
 

    أثاث أجهزة أعمال  
  أرض فنادق ومعدات حاسوب رأسمالٌة المجموع المجموع
  مملوكة ومبانً وتركٌبات  قٌد التنفٌذ 2009 2008

        
 التكلفة       

 فً بداٌة السنة   41,602 38,942 13,209 539 2,513 96,805 95,149
 مشترٌات - 1,453 626 11 697 2,787 2,317

 استبعادات/ تحوٌ ت - (582) (17) - (1,801) (2,400) (661)

        
 دٌسمبر   31فً  414602 394813 134818 550 14409 974192 96,805

        
 االستهالك       

 فً بداٌة السنة   - 26,193 11,364 436 - 37,993 36,052
 استه ك السنة - 1,419 507 35 - 1,961 1,990

 تبعادات/ تحوٌ تاس - 11 (18) - - (7) (49)

        
 دٌسمبر   31فً  - 274623 114853 471 - 394947 37,993

 
 

 صافً القٌمة الدفترٌة :       

 دٌسمبر   31فً        
58,812 574245 14409 79 14965 124190 414602 2009 

 
 

 دٌسمبر   31فً        
58,812 - 2,513 103 1,936 12,658 41,602 2008 

 
 

 2008  2009 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى8 20
    

 2,994  4,498 مصروفات تقاعد مستحقة
 1,026  934 ذمم تجارٌة دائنة

 499  841 شٌكات منتهٌة الص حٌة
 3,252  2,867 أخرى

    
 94140  7,771 

 
 

 2008  2009 8 القروض21
    
 151,340  151,163 ٌناٌر 1فً 

 376  58 إضافات
 (553)  (102) دادس

    
 151,163  1514119 دٌسمبر 31

 
 



 30                                                           الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 انٌر البحرٌنٌةبآالف الدن                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 . القروض )ٌتبع(21
 

 2009  2008 
    

 87  98 مستحق خ ل سنة
 151,076  151,021 سنوات 5 -1مستحق خ ل 

    
 1514119  151,163 

 
 القروض الحالٌة تمثل قروضا ممنوحة للشركات التابعة للهٌئة كما ٌلً:

 
معدل فائدة  وٌحملمقدم من بنوك تجارٌة  2007ابضة  فً سنة لشركة حوار القدٌنار بحرٌنً  150,800قرض بمبل   (1

LIBOR  ًدٌسمبر  31. كان معدل الفائدة الفعلً كما فً 2010ٌناٌر  16% و قابل للدفع فً أو قبل 0.375زائدا
 %(.2,69: 2008% )1,01حوالً  2009

 
% من أسهم شركة 20التً تمتلك و شركة أمبر القابضة المحدودة، وهً شركة تابعة لشركة حوار القابضة، رهنتم 

 شركة زمٌلة للهٌئة كضمان لصالح المقرضٌن.  هًالبحرٌن ل تصاالت السلكٌة وال سلكٌة ش.م.ب، و
 
ٌحمل القرض معدل  .2008دٌنار ممنوح لمركز الخلٌج التخصصً للسكر ش.م.ب )مقفلة( فً سنة  58قرض بمبل   (2

قسطاً. القرض مضمون عن طرٌق  60فائدة البنك، وٌستحق الدفع على % سنوٌاً فوق معدل 1,25فائدة عائم ٌبل  
وثٌقة تؤمٌن على مبنى مركز الخلٌج التخصصً للسكر ش.م.ب )مقفلة( بمبل  القرض والتعهد بتحوٌل جمٌع إصدار 

    إٌجارات الطابق الرابع من المبنى للمقرض.  
 
 

 2008  2009 التأمٌن اإلجتماعً 8 اشتراكات22
    
 204,906  221,819 راتب األساسًال

 8,867  9,200 ع وة اجتماعٌة
 35,153  40,660 إصابة عمل

 47,399  56,355 التؤمٌن ضد التعطل
 3,687  2,908 غرامات وأخرى

    
 3304942  300,012 

 
 

 2009  2008 
    

 218,861  240,278 إشتراكات أصحاب العمل
 81,151  90,664 إشتراكات الموظفٌن

    
 3304942  300,012 

 
 

 8 استعاضة تكالٌف الخصخصة 23

تمثل هذه المبال  التكلفة اإلضافٌة التً تكبدتها الهٌئة نتٌجة للتقاعد المبكر لموظفً ث ث جهات حكومٌة تم خصخصتهم، 
 .2005 أكتوبر 30( المإرخ 1859-1مسترجعة من وزارة المالٌة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )

 

 



 31                                                           الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 تقاعدٌةال المنافع8 24
  

 2009  2008 
    

 145,240  161,390 معاشات التقاعد
 22,041  19,904 مكافآت التقاعد

 6,330  6,937 ع وات اجتماعٌة مدفوعة
 4,480  3,512 معاشات تقاعدٌة للسنوات السابقة

 1,339  1,583 منح الوفاة
 2,988  3,432 نفقات إصابات العمل

    أقساط قروض اسقطت بسبب الوفاة :
 13  35 ضم الخدمة السابقة واالفتراضٌة

 30  59 (10قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد )اٌضاح 
 202  332 (11قروض استبدال المعاش )اٌضاح 
 8,432  4,799 تعوٌضات التؤمٌن ضد التعطل

 5  5 أخرى

    
 2014988  191,100 

 
 

  دخل  االستثمارات)خسارة( / صافً 8 25
 

 2009  2008 
    

    مالٌة:استثمارات فً أوراق 
 14,192  12,827 ٌرادات أرباح أسهمإ

 (78)  (4,083) الخسارة من بٌع استثمارات متوفرة للبٌع صافً
 1,391  (1,276) صافً ربح تحوٌل العم ت األجنبٌة

    األرباح / )الخسائر( غٌر المحققة للقٌمة العادلة على األوراق المالٌة التً 
 (100,540)  47,482 (13هر بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة )إٌضاح تظ

 618  709 توزٌعات إٌرادات االستثمارات المتوفرة للبٌع
    

    عقارات استثمارٌة
 2,691  3,456 إٌرادات العقارات االستثمارٌة

 (1,388)  (1,191) تكالٌف صٌانة العقارات االستثمارٌة
 (778)  (868) العقارات االستثمارٌةاسته ك 

 627  398 إٌرادات أخرى

 57,454  (83,265) 
    

 (42,765)  (23,470) مخصص انخفاض القٌمة

    
 334984  (126,030) 

 
 
 
 
 
 
 



 32                                                           الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  ولاٌضاحات ح
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 . صافً دخل / )خسارة( االستثمارات )ٌتبع(25
 

 2008  2009 مخصص انخفاض القٌمة
    

 (1,726)  728 )مخصص انخفاض القٌمة( / استرجاع انخفاض قٌمة الودائع 
 (33,499)  (23,444) (14متوفرة للبٌع )إٌضاح المخصص انخفاض قٌمة االستثمارات 

    مخصص انخفاض قٌمة االستثمارات المحتفظ بها لتارٌخ االستحقاق
 (7,540)  (754) (15)إٌضاح 

    
 (234470)  (42,765) 

 
 

 8 إٌراد الفوائد26
 
 2009  2008 

    
    االستثمارات

 42,553  31,622 ائع بنكٌة ألجلود
 12,441  11,781 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق

    
 434403  54,994 

    
    القروض

 1,453  1,969 قروض لمإسسات مالٌة
 6,714  8,145 قروض استبدال المعاش 

 1,870  2,016 قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد

    
 124130  10,037 

    
 554533  65,031 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33                                                           الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 حرٌنٌةبآالف الدنانٌر الب                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 8 معامالت مع موظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن27

نفوذ ٌإثر على السٌاسات المالٌة  مأو ٌكون له هٌئةموظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن هم أولئك الذٌن ٌكون لهم قدرة السٌطرة على ال
ذٌة للصندوق والتشغٌلٌة للطرف اآلخر. ٌشمل موظفً اإلدارة الرئٌسٌن أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اإلدارة التنفٌ

للشئون المالٌة  المساعد لشئون التقاعد والمدٌر العامالمساعد المدٌر العام والمدٌر العام و الرئٌس التنفٌذي ممثلٌن فً
 .وبعض مدراء اإلدارات واإلدارٌة

 
 مكافآت موظفً اإلدارة الرئٌسٌٌن هً كما ٌلً:

  

 2009  2008 
 معدلة   
    

 642  727 مزاٌا قصٌرة األجل
    

    رسوم حضور تمثٌل الهٌئة فً الشركات التابعة والشركات الزمٌلة
 364  362 والشركات المستثمر فٌها

 
 

 الحصة غٌر المسٌطرة8 28
 

 2009  2008 
    
 35,296  40,534 ٌناٌر 1فً 

 7,018  7,876 (4دخل السنة المنسوب للحصة غٌر المسٌطرة )صفحة صافً 
    القٌمة العادلة والحركة فً احتٌاطً إعادة تقٌٌم الحصة من احتٌاطً 

 (332)  594 (34استثمارات األوراق المالٌة خ ل السنة )صفحة 
 (1,448)  (1,094) الحصة من الحركة فً االحتٌاطٌات األخرى خ ل السنة

    
 40,534  474910 دٌسمبر 31فً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34                                                                                                                                الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 ةالبحرٌنٌ نانٌرالد بآالف                                                                                                          2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 احتٌاطً القٌمة العادلة واحتٌاطً إعادة التقٌٌم الستثمارات األوراق المالٌة8 صافً الحركة فً 29
 

   نلمشتركٌلمنسوبة ال 2009
 

   المجموع احتٌاطً إعادة حتٌاطً القٌمةا 
 المجموع حصة غٌر مسٌطرة الفرعً التقٌٌم العادلة لالستثمارات 

      
 35,788 1,177 34,611 10,896 23,715 ٌناٌر 1الرصٌد فً 

      
 (48,229) (183) (48,046) - (48,046) خ ل السنة تغٌرات القٌمة العادلة على االستثمارات المتوفرة للبٌعصافً 

      المحول لبٌان التغٌرات فً صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن من بٌع 
 60 60 - - - متوفرة للبٌعاستثمارات 

 6,544 717 5,827 - 5,827 فً احتٌاطً القٌمة العادلة لشركة زمٌلة الحصة

      
 (41,625) 594 (42,219) - (42,219) صافً الحركة فً االحتٌاطٌات

      
 (54837) 14771 (74608) 104896 (184504) دٌسمبر  31الرصٌد فً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35                                                                                                                                الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  ات حولاٌضاح
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                                                                                          2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 ستثمارات األوراق المالٌة )ٌتبع(. صافً الحركة فً احتٌاطً القٌمة العادلة واحتٌاطً إعادة التقٌٌم ال29
 

  المنسوبة للمشتركٌن  2008
 

   المجموع احتٌاطً إعادة احتٌاطً القٌمة 
 المجموع حصة غٌر مسٌطرة الفرعً التقٌٌم العادلة ل ستثمارات 

      
 203,861 1,509 202,352 10,896 191,456 ٌناٌر 1الرصٌد فً 

      
 (151,364) (182) (151,182) - (151,182) خ ل السنة دلة على االستثمارات المتوفرة للبٌعتغٌرات القٌمة العاصافً 

      المحول لبٌان التغٌرات فً صافً الموجودات المنسوبة للمشتركٌن من بٌع 
 (1,761) 37 (1,798) - (1,798) استثمارات متوفرة للبٌع

 (14,948) (187) (14,761) - (14,761) الحصة فً احتٌاطً القٌمة العادلة لشركة زمٌلة

      
 (168,073) (332) (167,741) - (167,741) صافً الحركة فً االحتٌاطٌات

      
 35,788 1,177 34,611 10,896 23,715 دٌسمبر  31الرصٌد فً 

 
 



 36                                                                                                                                       الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                                                                                          2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 مواعٌد استحقاق الموجودات والمطلوبات8 30

 دٌسمبر : 31فً كما  المالٌة والمطلوبات إجمالً التدفقات النقدٌة غٌر المخصومة للموجوداتفٌما ٌلً 
 

 2009 شهر حتى 3 - 1 6 -3 سنة -أشهر 7 3 - 1 3أكثر من   
  واحد أشهر أشهر واحدة سنوات سنوات ةؤرخغٌر م المجموع

         
 الموجودات          

 نقد وأرصدة لدى البنوك 244,991 584,967 253,310 32,695 - - 22,541 1,138,504
 ٌن االجتماعًاشتراكات التؤمذمم         

 مدٌنة 15,265 21,539 - - - - - 36,804
 ذمم مدٌنة وموجودات أخرى 20,413 1,673 366 - - - 215 22,667

 الخدمة السابقة  أرصدة        
 واالفتراضٌة  817 1,634 2,451 4,902 19,607 15,251 5,184 49,846

 قروض المشتركٌن فً نظام        
   التقاعد 1,545 3,090 4,634 9,269 20,605 - - 39,143
 قروض استبدال المعاش 2,038 4,076 6,114 12,227 49,548 101,652 - 175,655
 قروض لمإسسات مالٌة - - - - 37,700 18,850 - 56,550

 بالقٌمة العادلة من  استثمارات        
 خ ل الربح أو الخسارة - - - - - - 339,336 339,336
 استثمارات متوفرة للبٌع - - - - - - 448,144 448,144

 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ        
 االستحقاق 3,000 54,638 13,662 17,667 134,479 133,962 - 357,408

         
 مجموع الموجودات 2884069 6714617 2804537 764760 2614939 2694715 8154420 246644057

         
 مطلوبات ال        
 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى (5,881) (721) (1,396) (374) (82) (610) (76) (9,140)
 نهاٌة خدمة الموظفٌن منافع - - - - - - (1,253) (1,253)
 قروض - - - (98) (150,800) - (221) (151,119)
         
 مجموع المطلوبات (54881) (721) (14396) (472) (1504882) (610) (14550) (1614512)

 



 37                                                                                                                                       الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                                                                                          2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 )ٌتبع( المالٌة مواعٌد استحقاق الموجودات والمطلوبات. 30
 

 2008 شهرحتى  3 - 1 6 -3 سنة -أشهر 7 3 - 1 3أكثر من   
  واحد أشهر أشهر واحدة سنوات سنوات غٌر مإرخة المجموع

         
 الموجودات          

 نقد وأرصدة لدى البنوك 181,805 319,428 399,703 173,473 41,870 - 11,133 1,127,412
 ذمم اشتراكات التؤمٌن االجتماعً        

 مدٌنة 14,637 13,664 - - - - - 28,301
 ذمم مدٌنة وموجودات أخرى 12,455 2,045 1,825 5,537 - - 124 21,986

 أرصدة الخدمة السابقة         
 واالفتراضٌة  655 1,309 1,964 3,928 15,712 24,499 - 48,067

 قروض المشتركٌن فً نظام        
 التقاعد   1,512 3,023 4,535 9,069 18,890 - - 37,029
 قروض استبدال المعاش 986 1,972 2,959 5,917 29,746 115,891 - 157,471
 قروض لمإسسات مالٌة - - - - 18,850 37,700 - 56,550

 بالقٌمة العادلة من  استثمارات        
 خ ل الربح أو الخسارة - - - - - - 255,657 255,657
 استثمارات متوفرة للبٌع - - - - - - 475,319 475,319

 ٌخاستثمارات محتفظ بها لتار        
 االستحقاق 2,227 - - - 64,938 160,854 - 228,019

         
 مجموع الموجودات 214,277 341,441 410,986 197,924 190,006 338,944 742,233 2,435,811

         
 المطلوبات         
 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى (585) (323) (5,193) (1,309) (95) (199) (67) (7,771)
 منافع نهاٌة خدمة الموظفٌن - - - - - - (1,153) (1,153)
 قروض - - - (88) (150,965) (110) - (151,163)
         
 مجموع المطلوبات (585) (323) (5,193) (1,397) (151,060) (309) (1,220) (160,087)

 



 38                                                                                                                                  الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                                                                                    2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 األدوات المالٌةتصنٌف 8 31
 

 2009 محتفظ بها محتفظ بها قروض   متوفرة للبٌع أخرى بالتكلفة  مجموع القٌمة
  للمتاجرة حتى االستحقاق دٌنةوذمم م  المطفأة الدفترٌة

       
 الموجودات      

 النقد وأرصدة لدى البنوك - - 1,138,504 - - 1,138,504
 ذمم اشتراكات التؤمٌن االجتماعً مدٌنة - - 36,804 - - 38,804
 ذمم مدٌنة وموجودات أخرى - - 22,667 - - 22,667
 ة واالفتراضٌة  أرصدة الخدمة السابق - - 49,846 - - 49,846
 قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد  - - 39,143 - - 39,143
 قروض استبدال المعاش - - 175,655 - - 175,655
 قروض لمإسسات مالٌة - - 56,550 - - 56,550

 بالقٌمة العادلة من خ ل الربحاستثمارات       
 أو الخسارة 339,336 - - - - 339,336
 استثمارات متوفرة للبٌع - - - 448144 - 448,144
 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق - 357,408 - - - 357,408

       
 مجموع الموجودات المالٌة 3394336 3574408 145194169 4484144 - 246644057

       
 المطلوبات      
 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى - - - - (9,140) (9,140)
 منافع نهاٌة خدمة الموظفٌن - - - - (1,253) (1,253)
 قروض - - - - (151,119) (151,119)

       
 مجموع المطلوبات المالٌة - - - - (1614512) (1614512)

 
 
 
 



 39                                                                                                                                  الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
  اٌضاحات حول

 آالف الدنانٌر البحرٌنٌةب                                                                                                    2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات
 
 
 )ٌتبع( األدوات المالٌةتصنٌف . 31
 

 2008 محتفظ بها محتفظ بها قروض   متوفرة للبٌع أخرى بالتكلفة  مجموع القٌمة
  للمتاجرة حتى االستحقاق وذمم مدٌنة  المطفؤة الدفترٌة

       
 الموجودات      

 ى البنوكالنقد وأرصدة لد - - 1,127,412 - - 1,127,412
 ذمم اشتراكات التؤمٌن االجتماعً مدٌنة - - 28,301 - - 28,301
 ذمم مدٌنة وموجودات أخرى - - 21,986 - - 21,986
 أرصدة الخدمة السابقة واالفتراضٌة   - - 48,067 - - 48,067
 قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد  - - 37,029 - - 37,029
 وض استبدال المعاشقر - - 157,471 - - 157,471
 قروض لمإسسات مالٌة - - 56,550 - - 56,550

 بالقٌمة العادلة من خ ل الربح استثمارات      
 أو الخسارة 255,657 - - - - 255,657
 استثمارات متوفرة للبٌع - - - 475,319 - 475,319
 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق - 228,019 - - - 228,019

       
 مجموع الموجودات المالٌة 255,657 228,019 1,476,816 475,319 - 2,435,811

       
 المطلوبات      
 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى - - - - (7,771) (7,771)
 منافع نهاٌة خدمة الموظفٌن - - - - (1,153) (1,153)
 قروض - - - - (151,163) (151,163)

       
 مجموع المطلوبات المالٌة - - - - (160,087) (160,087)

 
 
 



 40                                                           الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 8 إدارة المخاطر المالٌة32

 إطار إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة بتؤسٌس بٌئة المخاطر والتؤكد من توفٌر إطار كفإ إلدارتها. ٌعتمد مجلس اإلدارة 
بصورة دورٌة. لجنة التدقٌق مسئولة عن تنفٌذ سٌاسات إدارة المخاطر  سٌاسات واستراتٌجٌات إدارة المخاطر وٌراجعها

 لجنة التدقٌق الداخلً وذلكالتدقٌق الداخلً بمساعدة  إدارةقوم توالتوجهات والحدود والتؤكد من توافر عملٌات المراقبة. 
 قٌق.للجنة التد ارٌرهاقوم بتقدٌم تقتونظم إدارة المخاطر، وبالمراجعة الدورٌة إلجراءات 

 
هات التً ٌبتقدٌم تؤكٌد مستقل بؤن جمٌع أنواع المخاطر تم قٌاسها وإدارتها وفقاً للسٌاسات والتوج تقوم إدارة التدقٌق الداخلً
 وضعها مجلس اإلدارة. 

 
مارس 1لتؤمٌنات االجتماعٌة منذ وا، تم تؤسٌس الهٌئة عن طرٌق دمج صندوق التقاعد 1كما هو مذكور فً إٌضاح رقم 

حكومة  وذلك لسٌطرةلتؤمٌنات االجتماعٌة قبل الدمج متشابهة اوسٌاسات إدارة المخاطر لكل من صندوق التقاعد . 2008
 البحرٌن علٌهما.

 
بعد الدمج ، قامت الهٌئة بتطبٌق نفس سٌاسات إدارة المخاطر للتؤمٌنات االجتماعٌة ، والتً تم مراقبتها بشكل عام. تملك 

لتؤمٌنات االجتماعٌة فٌما ٌتعلق باالستثمارات، واالشتراكات والمزاٌا. مع اوصندوق التقاعد  الهٌئة إدارات منفصلة لكل من
بالعملٌات الٌومٌة لكل من صندوق  مرتبطذلك، ٌقوم الرئٌس التنفٌذي بمراجعة والموافقة على عملٌات هذه اإلدارات، وهو 

 لتؤمٌنات االجتماعٌة.واالتقاعد 
 

تقارٌر مراجعة ربع سنوٌة ل ستثمارات للجنة االستثمار.تشرح هذه التقارٌر وضع استثمارات  تقوم إدارة االستثمار بتقدٌم
تقٌٌماً وكما تقدم هذه التقارٌر تقٌٌماً محّدثاً  .خ ل كل فصل من فصول السنة ستجدالمواضٌع الرئٌسٌة التً توالصندوق 

 االستثمار. النخفاض قٌمة بعض االستثمارات التً ٌجب أن تسترعً انتباه لجنة
 

 ما فً حكمه،والنقد  الٌة. تشمل الموجودات المالٌة للهٌئةالمطلوبات الموتتكون األدوات المالٌة من الموجودات المالٌة 
قروض استبدال المعاش، وضم سنوات سابقة وافتراضٌة مدٌنة،  أرصدةو، فً نظام التقاعد قروض المشتركٌنوالقروض، و

 رصدة بنكٌة دائنةأ هٌئةالموجودات األخرى. تشمل المطلوبات المالٌة للوالذمم المدٌنة ولٌة، االستثمارات فً األوراق الماو
 .    4فً إٌضاح رقم  مبٌنة. السٌاسات المحاسبٌة لألدوات المالٌة وقروض

   
 للمخاطر اآلتٌة نتٌجة استخدام األدوات المالٌة : هٌئةتعرض الت
 
 مخاطر االئتمان  

 مخاطر السٌولة  

 مخاطر السوق  

 المخاطر التشغٌلٌة 
 
بخصوص المخاطر المشار إلٌها أع ه واألهداف  هٌئةتعرض لها الٌضاح المعلومات عن المخاطر التً تٌعرض هذا اإل

 .حتٌاطٌات المشتركٌنال الهٌئةلقٌاس وإدارة المخاطر وكٌفٌة إدارة  الهٌئةتخذها توالسٌاسات واإلجراءات التً 
 

 انمخاطر االئتم أ( 

 االستثمارات

الطرف اآلخر من األدوات المالٌة  وإذا فشل العمٌل أ لهٌئةاالئتمان هً مخاطر الخسائر المالٌة لومخاطر االستثمارات 
ما فً حكمه وبالوفاء بااللتزامات التعاقدٌة، وهً تنشؤ بشكل أساسً من استثمارات الصندوق فً األوراق المالٌة والنقد 

ؤخذ الهٌئة تذمم مدٌنة أخرى. ولغرض إعداد تقارٌر إدارة المخاطر، فإن ها لتارٌخ االستحقاق واالستثمارات المحتفظ بو
 فً االعتبار دمج كل عناصر مخاطر االئتمان )مثل حصر الخسائر الفردٌة والدولة والقطاع(.
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 . إدارة المخاطر المالٌة )ٌتبع(32
 

 أ(  مخاطر االئتمان )ٌتبع(
 

 إدارة مخاطر االئتمان لالستثمارات

مخاطر االئتمان التً تتعلق  الهٌئةراقب تلجنة االستثمار وثٌقة سٌاسات االستثمار.  أعد مجلس اإلدارة بالتعاون مع
مخاطر االئتمان التً تتعلق باالستثمارات عن طرٌق مراقبة  الهٌئةدٌر تباالستثمارات والذمم المدٌنة وفقاً لهذه الوثٌقة. 

 ى بشكل مستمرالتعرضات لمخاطر االئتمان وتقٌٌم القدرة االئتمانٌة لألطراف األخر

إن  .اعلى تنوٌع محافظ االستثمار للحد من المخاطر ولموازنة استحقاقات االستثمارات للوفاء بالتزاماتهتعتمد الهٌئة 
أو البدالء المعٌنٌن. إن  الهٌئةاالستثمار وإعادة االستثمار مقٌدة باألحكام والقواعد المعتمدة من قبل مجلس إدارة  ص حٌة

االستثمارات عالٌة المخاطر كاالستثمارات الخارجٌة، التً ٌوافق علٌها رئٌس مجلس  فً هوالتحكم الهدف من هذا القٌد
اإلدارة أو نائبه. إن االستثمار فً األسهم المحلٌة المدرجة وغٌر المدرجة مقٌد بؤحكام توضح السلطات لكل مستوى من 

 لمحلٌة.اإلدارة، والحد األقصى للدخول فً استثمارات جدٌدة فً األسهم ا

تشمل مراقبة التمركز بالنسبة لنوع الموجودات والمنطقة الجغرافٌة والتقٌٌم المنتظم لمستوى الجودة  عملٌة إدارة االئتمان
لغرض إدارة المخاطر، ٌتم إدارة مخاطر  من خ ل تحلٌل معلومات كمٌة ونوعٌة. االئتمانٌة للطرف اآلخر ل ئتمان 

ظرا اجرة بشكل منفصل، ولكن ٌتم االفصاح عنها كجزء من التعرضات لمخاطر السوق. ناالئتمان الناشئة على اسهم المت
 فً الوفاء بالتزاماته. لسٌاسات و إجراءات االستثمار الصارمة هذه، ال تتوقع اإلدارة أن ٌفشل أي طرف مقابل 

ستحقاق هً استثمارات فً االستثمارات المحتفظ بها لتارٌخ االعالمٌة. وٌودع النقد بصورة كبٌرة فً بنوك محلٌة 
الذمم المدٌنة األخرى مستحقة بشكل سندات وصكوك أصدرتها بنوك ومإسسات مالٌة ذات تصنٌف ائتمانً عالً. 

 رئٌسً من جهات حكومٌة وبالتالً لٌست معرضة لمخاطر االئتمان.
 

               فً نظام التقاعدإدارة مخاطر قروض المشتركٌن 

عن طرٌق التؤكد من االلتزام بالقانون والسٌاسات  فً نظام التقاعد الئتمان على قروض المشتركٌنمخاطر االهٌئة راقب ت
واإلجراءات لمنح القروض. وفقاً لسٌاسة الصندوق، تمنح القروض للمشتركٌن الذٌن أكملوا مدة الخدمة لعدد محدد من 

وض استبدال المعاش(. كما تضمن هذه السٌاسة سنة فً حالة قر 25وسنوات فً حالة القروض االعتٌادٌة  5السنوات ) 
تحصٌل األقساط فً  الهٌئةراقب ت المشتركٌن مقابل هذه القروض. كما حقوقكافٌة من  ضمانات هٌئةأن ٌكون لدى ال
  جمٌع استقطاعات القروض من رواتب المشتركٌن، وبالتالً فإن مخاطر االئتمان محدودة. الوقت المناسب.  

 
 الستثمارات المنخفضة القٌمةاوالذمم المدٌنة 

على تحصٌل جمٌع المبال   تكون قادرة نل هأنه من المحتمل أنالهٌئة قرر تاالستثمارات التً وهً تلك الذمم المدٌنة 
المستحقة وفقاً للشروط التعاقدٌة التفاقٌة )اتفاقٌات( الذمم المدٌنة / االستثمارات. تصنف هذه التعرضات "منخفضة 

 الداخلً لمخاطر االئتمان. هٌئةالتصنٌف ال القٌمة" فً نظام
 

 مخصصات انخفاض القٌمة    

فً نظام  للخسائر المتكبدة على قروض المشتركٌن االتً تمثل تقدٌراتهومخصصاً لخسائر انخفاض القٌمة  الهٌئةعد ت
مخصص االستثمارات المتوفرة للبٌع.  محافظ االستثمارات المحتفظ بها لتارٌخ االستحقاق واالستثمارات/ التقاعد

المتوفرة للبٌع جزء محدد للخسارة ٌتعلق بتعرضات جوهرٌة منفردة بناًء المحتفظ بها لتارٌخ االستحقاق واالستثمارات 
 على تقٌٌمات فردٌة النخفاض القٌمة. 

 
 سٌاسة الشطب

 شترك.ٌشطب فقط عند وفاة الموبر رصٌد القرض غٌر قابل ل سترداد تبناًء على قانون التقاعد، ٌع
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 

 ٌتبع(. إدارة المخاطر المالٌة )32
 

 أ(  مخاطر االئتمان )ٌتبع(
 

 الحد األقصى لتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان كما ٌلً:
 

 2009 المبلغ اإلجمالً مخصص صافً
   انخفاض القٌمة القٌمة الدفترٌة

    
 لموجوداتا   

 أرصدة لدى البنوكونقد  1,142,706 (4,202) 1,138,504
 جتماعً مدٌنةاالتؤمٌن الاشتراكات ذمم  45,048 (8,244) 36,804
 ذمم مدٌنة موجودات أخرى 23,033 (366) 22,667
  فتراضٌة االسابقة وال الخدمة أرصدة 49,846 - 49,846
  فً نظام التقاعد قروض المشتركٌن 39,337 (194) 39,143
 قروض استبدال المعاش 176,278 (623) 175,655
 ةقروض لمإسسات مالٌ 60,320 (3,770) 56,550

 بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو استثمارات   
 الخسارة 339,336 - 339,336
 صنادٌق مدارة –استثمارات متوفرة للبٌع  86,549 (24,709) 61,840
 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق 365,702 (8,294) 357,408

    
 ٌةمجموع الموجودات المال 243284155 (504402) 242774753

 
 

 2008 المبل  اإلجمالً مخصص صافً
   انخفاض القٌمة القٌمة الدفترٌة

    
 الموجودات   

 نقد وأرصدة لدى البنوك 1,132,343 (4,931) 1,127,412
 ذمم اشتراكات التؤمٌن االجتماعً مدٌنة 34,767 (6,466) 28,301
 ذمم مدٌنة موجودات أخرى 22,425 (439) 21,986
 أرصدة الخدمة السابقة واالفتراضٌة   48,067 - 48,067
 قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد  37,223 (194) 37,029
 قروض استبدال المعاش 158,094 (623) 157,471
 قروض لمإسسات مالٌة 60,320 (3,770) 56,550

 بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو استثمارات   
 الخسارة 255,657 - 255,657
 صنادٌق مدارة –استثمارات متوفرة للبٌع  89,227 (7,785) 81,442
 استثمارات محتفظ بها لتارٌخ االستحقاق 235,559 (7,540) 228,019

    
 مجموع الموجودات المالٌة 2,073,682 (31,748) 2,041,934
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  اٌضاحات حول
 ةالبحرٌنٌبآالف الدنانٌر                                                                                                           2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 . إدارة المخاطر المالٌة )ٌتبع(32
 

 أ(  مخاطر االئتمان )ٌتبع(

 مخاطر التمركز

التً قد تإثر بدرجة متشابهة على وتصادٌة متشابهة تنتج مخاطر التمركز عندما ٌعمل عدة أطراف فً أنشطة اقتصادٌة متشابهة أو أنشطة فً نفس المنطقة الجغرافٌة أو لهم خصائص اق
إلدارة مخاطر التمركز عن طرٌق إنشاء والمراقبة المستمرة لحدود التمركز على  الهٌئةسعى تمقدرتهم لسداد التزاماتهم نتٌجة لتغٌرات فً الظروف االقتصادٌة أو السٌاسٌة أو األخرى. 

 النطاقٌن الجغرافً والصناعً.
 

 :  القطاعلمخاطر التمركز االئتمانٌة حسب  هٌئةال فٌما ٌلً تعرض
 

 القطاع الصناعً 2009  2008

  صافً الموجودات  نمشتركٌالصندوق   صافً الموجودات  نمشتركٌالصندوق 

      
 تجارة وصناعة 198,795 -  84,163 -

 تؤمٌن، وخدمات، وفنادق 260,382 84,059  226,744 81,558
 بنوك ومإسسات مالٌة 1,656,603 -  1,643,728 -
 إنشاء وعقارات 365,019 -  343,999 -
 الحكومة 135,517 -  63,732 -

 أخرى 853,730 3,385,987  850,748 3,131,556

      
3,213,114 3,213,114  344704046 344704046  
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                                                                                          2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 . إدارة المخاطر المالٌة )ٌتبع(32
 

 أ(  مخاطر االئتمان )ٌتبع(
 

 الجغرافً :فٌما ٌلً تعرض الهٌئة لمخاطر التمركز االئتمانٌة حسب الموقع 
 

2008  2009  

  صافً الموجودات  نمشتركٌالصندوق   صافً الموجودات  نمشتركٌالصندوق 

      
 البحرٌن 2,901,684 3,470,046  2,742,126 3,213,114

 دول مجلس التعاون الخلٌجً 127,219 -  94,672 -
 دول الشرق األوسط األخرى 4,656 -  54 -
 لوالٌات المتحدة وأوروباا 307,571 -  262,478 -
 دول أخرى 128,916 -  113,784 -

      
3,213,114 3,213,114  344704046 344704046  
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 . إدارة المخاطر المالٌة )ٌتبع(32
 

 مخاطر السٌولةب( 

 .هاسةتحقاقاعنةد  المالٌةة اعلى الحصول على األموال ال زمة لسةداد التزاماتهة الهٌئةمخاطر السٌولة هً مخاطر عدم قدرة 
اتجاه اإلدارة فً إدارة السٌولة هً ضمان وجود السٌولة الكافٌة عند اسةتحقاقها فةً الظةروف العادٌةة والصةعبة بةدون تكبةد 

 الضرر بسمعتها.إلحاق الهٌئة أي خسائر غٌر مقبولة أو 
 

لسةداد بنكٌةة غٌةر مسةتغلة  ، شةاملة تسةهٌ تعن طرٌق  التؤكد مةن تةوافر السةٌولةٌتم مراقبة متطلبات السٌولة بشكل ٌومً 
 الحصةول علةى القةدرة علةى الهٌئةملك ت، االئتمانً هوضعل قتراض، ولكن نظراً لعادة  هٌئةلجؤ التستقبلٌة. ال التزاماته الم

 ،عنةد حلةول أجلهةا المزاٌةا التقاعدٌةةاألساسةٌة هةً دفةع  الهٌئةةاألموال من البنوك فً غضةون مهلةة قصةٌرة. إن التزامةات 
  االلتزام، ٌحتفظ الصندوق بؤرصدة كبٌرة من النقد فً ودائع بنكٌة قصٌرة األجل. اء بهذبهدف الوفاو
 

 للهٌئة مما ٌلً : استحقاق االلتزامات التعاقدٌة

 

 
 

 لشركات التابعة للهٌئة.ل ممنوحةالقروض تمثل قروض بنكٌة 
 

 مخاطر السوق ج( 

دل الفائدة وأسعار األسهم ومعدل سعر الصرف وهامش االئتمان  مخاطر السوق هً مخاطر تغٌر أسعار السوق مثل مع
المالٌة. إن  اقٌمة أدواته وأ هٌئةالمصدر( والتً لها تؤثٌر على دخل ال و)غٌر متعلق بتغٌرات الم ئمة المالٌة للمقترض أ

ولة مع تحقٌق عائد إدارة ومراقبة تعرضات مخاطر السوق فً حدود اإلطارات المقب والهدف من إدارة مخاطر السوق ه
 مجزي على المخاطر.

 
من مخاطر السوق األخرى خطر تذبذب القٌمة العادلة أو التدفقات النقدٌة المستقبلٌة لألداة المالٌة بسبب تغٌرات أسعار 

مخاطر معدل الفائدة أو مخاطر العملة(، سواء كانت هذه التغٌرات ناتجة من عوامل خاصة  السوق )عدا تلك الناتجة من
 ألدوات المالٌة الفردٌة أو مصدٌرها، أو عوامل تإثر فً األدوات المالٌة المتشابهة المتداولة فً السوق.با
 

تتعرض الهٌئة لمخاطر السوق فٌما ٌتعلق باالستثمارات بالقٌمة العادلة من خ ل بٌان الدخل، واالستثمارات المتوفرة 
تراقب الهٌئة محافظ االستثمارات  والودائع قصٌرة األجل والقروض.للبٌع، واالستثمارات المحتفظ بها لتارٌخ االستحقاق 

 بناء على مإشرات السوق.
 
 
 
 
 

 سنة 5-1 سنة -أشهر  3 أشهر 3-1 إجمالً التدفقات  القٌمة الدفترٌة 2009
    اإلسمٌة  

      
 406 96 150,906 151,408 151,119 قروض

 سنة 5-1 سنة -أشهر  3 أشهر 3-1 إجمالً التدفقات  القٌمة الدفترٌة )معدلة( 2008
    اإلسمٌة  

      
 151,831 119 3,891 155,841 151,163 قروض
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  اٌضاحات حول
 بآالف الدنانٌر البحرٌنٌة                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 . إدارة المخاطر المالٌة )ٌتبع(32
 

 ب( مخاطر السٌولة )ٌتبع(
 

 إدارة مخاطر السوق

وقامت بإعداد سٌاسات وممارسات تجارٌة للحماٌة ضد التؤثٌرات السلبٌة تقوم الهٌئة بتقٌٌم هذه المخاطر بصورة منتظمة 
حركات السوق والتعرضات المحتملة األخرى. تراقب الهٌئة األسواق العالمٌة بشكل ٌومً وتقٌم مدى التعرض لظروف لت

بٌان صافً كسٌاسة عامة، وبالتالً فإن كل  اومطلوباته امراكز متاجرة لموجوداته هٌئةتخذ التال السوق المختلفة. 
صرف بة مخاطر العملة عن طرٌق المراقبة المستمرة ألسعار لمراق هٌئةسعى الت محفظة غٌر متداولة.و ه الموجودات
عن وضع سٌاسات  ةمسئول االستثمارات إدارة. إن إدارة االستثماراتإن السلطة الكلٌة لمخاطر السوق مناطة بالعم ت. 

 والمراجعة الٌومٌة لضمان التنفٌذ. مفصلة إلدارة المخاطر

 
    إدارة مخاطر معدل الفائدة

الذي تتعرض له المحافظ غٌر المتداولة هو خطر الخسائر الناتجة عن التقلبات فً التدفقات النقدٌة  الخطر الرئٌسً
المستقبلٌة أو القٌم العادلة لألداة المالٌة بسبب التغٌر فً معدالت الفائدة للسوق. إن ودائع الهٌئة قصٌرة األجل هً بمعدالت 

 تثمارات فً السندات من أدوات ذات معدل فائدة ثابتة وأخرى متغٌرةفائدة ثابتة وتستحق خ ل سنة واحدة. تتكون االس
حسب وثٌقة سٌاسة االستثمار، ٌتم االستثمار بعد تقٌٌم أفضل عروض . مسجلة كاستثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

ت تقدٌر ائتمانً معظم االستثمارات هً فً ودائع عالٌة السٌولة وقصٌرة األجل لدى بنوك ذامعدل الفائدة من البنوك. 
 فٌما ٌلً ملخص لتعرضات الهٌئة لمعدالت الفائدة على المحافظ غٌر المتداولة:عالً فً المنطقة. 

  
 2009  2008 

    موجودات مالٌة
 1,104,511  1,077,628 ودائع لدى البنوك

 37,029  39,143 قروض المشتركٌن فً نظام التقاعد
 157,471  175,655 قروض استبدال المعاش
 56,550  56,550 قروض لمإسسات مالٌة

 228,019  357,408 االستثمارات المحتفظ بها لتارٌخ االستحقاق
    

    مطلوبات مالٌة
 151,163  151,119 قروض

 
 

تستكمل إدارة مخاطر معدل الفائدة مقابل التعرضات لمعدالت الفائدة عن طرٌق مراقبة حساسٌة موجودات ومطلوبات 
التً تإخذ فً االعتبار بشكل  المعٌارٌةلمعدالت الفائدة. السٌنارٌوهات  معٌارٌةوغٌر  معٌارٌةٌئة لعدة سٌنارٌوهات اله

 نقطة أساس انخفاض أو ارتفاع مواز فً جمٌع مإشرات العوائد فً جمٌع أنحاء العالم. 100شهري تشمل 
 
)نقصان( صافً موجودات الهٌئة بمقدار  / سٌإدي لزٌادة  نقطة على الموجودات المالٌة 100عند تغٌر معدل الفائدة بـ  
ألف دٌنار بحرٌنً(.هذا التحلٌل ٌفترض أن جمٌع العوامل األخرى،  1,468: 2008ألف دٌنار بحرٌنً ) 1,694 -+/

 وبالذات معدالت العملة األجنبٌة، تبقى ثابتة.
 

)نقصان( صافً موجودات الهٌئة بمقدار  / إدي لزٌادةنقطة على المطلوبات المالٌة  سٌ 100عند تغٌر معدل الفائدة بـ 
 ألف دٌنار بحرٌنً(.هذا التحلٌل ٌفترض أن جمٌع المتغٌرات األخرى، 1,512: 2008ألف دٌنار بحرٌنً ) 1,511 -+/

 معدالت صرف العم ت األجنبٌة، تبقى ثابتة. وبالخصوص 
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 إدارة المخاطر المالٌة )ٌتبع( . 32
 

 ب( مخاطر السٌولة )ٌتبع(
 

      ةمخاطر العمل

هً مخاطر تذبذب قٌمة األدوات المالٌة نتٌجة التغٌرات فً أسعار صرف العم ت األجنبٌة. تملك الهٌئة ودائع 
استثمارات بعم ت أخرى غٌر الدٌنار البحرٌنً والدوالر األمرٌكً. الدٌنار مرتبط بالدوالر األمرٌكً، وبالتالً فإن و

 فقط.   مخاطر العملة تظهر بالنسبة للعم ت األخرى
 

 صافً التعرض كما ٌلً : 
 

 2009  2008 
 ما ٌعادل  ما ٌعادل 

 دٌنار بحرٌنً  دٌنار بحرٌنً 
    

 1,282,106  991,647 دوالر أمرٌكً
 29,513  61,447 ٌورو

 13,249  11,917 جنٌه استرلٌنً
 9,720  3,859 دٌنار كوٌتً
 7,680  8,446 ٌن ٌابانً

 19,821  25,837 ن األخرىعم ت دول مجلس التعاو

    
 141034153  1,362,089 

 
تستكمل إدارة مخاطر أسعار صرف العم ت األجنبٌة مقابل صافً حدود التعرضات عن طرٌق مراقبة حساسٌة 

التً تإخذ  المعٌارٌةالموجودات والمطلوبات المالٌة لعدة سٌنارٌوهات ألسعار صرف العم ت األجنبٌة. السٌنارٌوهات 
أسعار صرف العم ت، فٌما عدا عم ت دول مجلس التعاون المتربطة  (ناقص)% زائد / 10العتبار شهرٌاً تشمل با

 بالدوالر. 
 

الدٌنار البحرٌنً مرتبط بالدوالر األمرٌكً، وبالتالً ال تتعرض الهٌئة ألي مخاطر عملة جوهرٌة على أدواتها المالٌة 
% فً أسعار صرف العم ت 10حلٌل حساسٌة الهٌئة للزٌادة أو النقصان بمقدار المقومة بالدوالر األمرٌكً. فٌما ٌلً ت

 األجنبٌة )على افتراض أن جمٌع المتغٌرات األخرى، أساساً معدالت الفائدة، تبقى ثابتة(:
   

 2009  2008 

 ما ٌعادل دٌنار بحرٌنً  ما ٌعادل دٌنار بحرٌنً 

 حقوق الدخل  حقوق الدخل 
 لمشتركٌنا   المشتركٌن  
      

 2,950,550 -+/ 871,251-+/  1,566,395 -+/ 4,578,283 -+/ ٌورو
 1,342,522 -+/ 781,009-+/  826,604 -+/ 365,074 -+/ الجنٌه االسترلٌنً

 - 971,996-+/  - 385,857-+/ دٌنار كوٌتً
 - 768,032-+/  - 844,648-+/ ٌن ٌابانً

      عم ت دول مجلس التعاون 
 75,400 -+/ 1,921,932-+/  - 79,451-+/ خرىاأل

 

 
 



 48                                                           الهٌئة العامة للتأمٌن اإلجتماعً
 

  اٌضاحات حول
 بحرٌنٌةبآالف الدنانٌر ال                                     2009 دٌسمبر 31 فً المنتهٌة للسنة المالٌة البٌانات

 
 
 .  إدارة المخاطر المالٌة )ٌتبع(32
 

 ب( مخاطر السٌولة )ٌتبع(
 

 التعرض لمخاطر السوق األخرى

تتعرض استثمارات الهٌئة التً تظهر بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة واالستثمارات المتوفرة للبٌع المدرجة 
 5ات المحاسبٌة على التقٌٌم العادل ل ستثمارات وإٌضاح رقم للسٌاس 4لمخاطر تغٌر أسعار األسهم. راجع إٌضاح رقم 

عن التقدٌرات المحاسبٌة الهامة واالجتهاد فٌما ٌتعلق بتقٌٌم انخفاض قٌمة االستثمارات المتوفرة للبٌع. تدٌر الهٌئة 
بشكل فصلً و ٌقدم التعرضات لمخاطر األسعار األخرى عن طرٌق المراقبة المنتظمة ألداء األسهم. ٌتم بتقٌٌم األداء 

 التقرٌر للجنة االستثمار. 

تخضع مخاطر أسعار األسهم على االستثمارات التً تظهر بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة واالستثمارات 
% زٌادة/ )نقصان( فً سعر االستثمارات التً تظهر 10المتوفرة للبٌع المدرجة للمراقبة المنتظمة من قبل الهٌئة، والـ 

/ )نقصان( فً صافً  زٌادة ستإدي إلىبالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة واالستثمارات المتوفرة للبٌع المدرجة 
 دٌنار بحرٌنً( تقرٌبا. 46,997: 2008دٌناربحرٌنً ) 78,748 الموجودات بـ 

 
 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة

 بتفاصٌل ملمٌن طرفٌن بٌن به التزام أي أو سداد أصل أي مبادلة ٌمكن الذي ل المب فً تتمثل المالٌة لألدوات القٌمة العادلة
تجارٌة. بالتالً، ٌمكن أن تنشؤ فروقات بٌن القٌمة الدفترٌة على أساس مبدأ التكلفة التارٌخٌة  أسس وعلى المعاملة

 نٌة أو حاجة إلى أٌة بدون الهٌئة استمرارٌة مبدأ هو افتراض العادلة القٌمة تعرٌف أسس وتقدٌرات القٌمة العادلة. من
   مرضٌة. غٌر شروط ذات معام ت فً أو الدخول عملٌاتها مستوى تصفٌتها أو تخفٌض

فٌما عدا بعض االستثمارات التً تظهر بالقٌمة العادلة من خ ل الربح أو الخسارة واالستثمارات المتوفرة للبٌع المدرجة 
مة العادلة التقدٌرٌة ألدوات الهٌئة المالٌة األخرى التً تظهر بالتكلفة ال تختلف اخت فاً التً تظهر بالقٌمة العادلة ، فإن القٌ

 .2008و  2009دٌسمبر  31جوهرٌاً عن قٌمتها الدفترٌة فً تارٌخ 

 
 مخاطر التشغٌل ج( 

لبشرٌة والتً قد مخاطر التشغٌل هً مخاطر الخسائر الناتجة عن فشل األنظمة وأنظمة الرقابة واالخت سات واألخطاء ا
 ت قانونٌة وتنظٌمٌة. تدٌر الهٌئة مخاطر التشغٌل عن ئتإدي إلى خسائر مالٌة والسمعة التجارٌة وما ٌتبعها من مسا

طرٌق اتباع أنظمة رقابة داخلٌة مناسبة والتؤكد من فصل المهام والمراجعة الداخلٌة والمطابقة بما فٌها التدقٌق الداخلً 
ضافة لذلك، فإن الهٌئة ملتزمة بالتوظٌف باإلضافة إلى تدرٌب الموظفٌن. إن قسم التدقٌق الداخلً ورقابة االلتزام. باإل

 مسئول عن التعرف ومراقبة إدارة المخاطر التشغٌلٌة للهٌئة. 
 
 

 8 إدارة أموال المشتركٌن 33

التطور المستقبلً للهٌئة. ٌسعى إن سٌاسة مجلس اإلدارة هً المحافظة على قاعدة قوٌة ألموال المشتركٌن للمحافظة على 
مجلس اإلدارة للمحافظة على التوازن بٌن العوائد العالٌة وحماٌة أموال المشتركٌن. ٌراقب مجلس اإلدارة العائد على أموال 

 المشتركٌن وٌسعى من أجل تحقٌق النمو فً العوائد. إن أهداف الهٌئة من مراقبة أموال المشتركٌن هً:
 
 ة على االستمرار، وبالتالً تستطٌع تقدٌم العوائد للمشتركٌن والمنافع ألصحاب المصلحة.حماٌة قدرة الهٌئ 

 .حماٌة اشتراكات المشتركٌن بهدف سدادها فً المستقبل عند  استحقاقها 

 .لتقدٌم عوائد كافٌة للمشتركٌن عن طرٌق إدارة عوائد االستثمارات ودفع منافع المشتركٌن 
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  8 االلتزامات والمطلوبات الطارئة34
 

دٌنار بحرٌنً(. ٌتوقع  ملٌون 26,91 : 2008دٌنار بحرٌنً ) ملٌون 46,46 بمبل تزامات ل ستثمار ال قدمت الهٌئة  (1)
 سنوات.  سنة إلى خمسأن تمول هذه االلتزامات خ ل 

 
 21ٌوجد على الهٌئة التزام مقابل القرض الممنوح  لشركتها التابعة، حوار القابضة، كما هو موضح فً إٌضاح رقم   (2)

وص فً اتفاقٌة القرض، فإنه على مساهمً شركة حوار القابضة ضمان أن القٌمة السوقٌة ألسهم شركة كما هو منص
على األقل. إذا  المتبقًالقرض  رصٌد% من 120بتلكو التً قدمت كضمان للقرض، تساوي فً جمٌع األوقات 

فإنه ٌجب على مساهمً  ،المتبقًالقرض  رصٌد% من 120انخفضت القٌمة السوقٌة ألسهم شركة بتلكو ألقل من 
 شركة حوار القابضة توفٌر ضمانات إضافٌة مساوٌة للنسبة المئوٌة لهبوط القٌمة السوقٌة.

 
 180,96ملٌون دوالر أمرٌكً )ما ٌساوي  480، كان مبل  الضمان المطلوب للقرض 2009دٌسمبر  31كما فً 

% 66,66متمث  فً أسهمها فً شركة حوار القابضة ملٌون دٌنار بحرٌنً(. بل  تعرض األقصى للهٌئة لهذا االلتزام، 
دٌنار ملٌون  120,63 دوالر أمرٌكً )ما ٌساويملٌون  319,97من قٌمة الضمان المطلوب، أي ما ٌساوي 

%، قدمت الهٌئة و 120بحرٌنً(. كما فً ذلك التارٌخ، و بما ان القٌمة السوقٌة ألسهم شركة بتلكو انخفضت ألقل من 
 22,78دوالر أمرٌكً )ما ٌساوي  ملٌون 60,4فً شركة حوار القابضة ضمانات إضافٌة بقٌمة مساهمً األقلٌة 

 دٌنار بحرٌنً( تتكون من ضمانات وودائع بغرض الوفاء بالعهود المالٌة للقرض.   ملٌون
 
 

 أرقم المقارنة8 35

 الحالٌة. إلعطاء مقارنة عادلة مع عرض السنة 2008تم إعادة تصنٌف بعض أرقام المقارنة سنة 


