
التقريــــر الســــنوي 2007

مملكة البحرين
الهيئة العامة للتأمين االجتماعي





حضرة صاحب السمو
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى

حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى

حضرة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر



المـحـتـويـات
مجلس اإلدارة
كلمة رئيس مجلس اإلدارة
كلمة الرئيس التنفيذي

البيانات المالية

التأمينات
البيان الموحد لصافي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2007
البيان الموحد للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
أهـم السياسات المحاسبية
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

التقاعد
تقرير مدققي الحسابات
بيان صافي الموجودات  في 31 ديسمبر 2007
بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة للمشتركين  في 31 ديسمبر 2007
بيان التدفقات النقدية  في 31 ديسمبر 2007
إيضاحات حول البيانات المالية للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2007

5
6
7

9
10
11
14
17

30
31
32
33
34
35



5 التقرير السنوي 2007

راشد إسماعيل المير

السيد سعيد
عبدالكريم المرزوق

رئيس العمليات
شركة البحرين

لإلستثمار العقاري )إدامة(

الدكتور فوزي عبداهلل أمين

الوكيل المساعد للتدريب والتخطيط 
وزارة الصحة

السيدة بدرية يوسف الجيب

الوكيل المساعد
للرعاية والتأهيل االجتماعي

وزارة التنمية االجتماعية

العميد عبدالرسول حميد العريض

المدير المالي
القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

السيد عثمان محمد شريف الريس

نائب رئيس مجلس اإلدارة
غرفة تجارة وصناعة البحرين

السيد سمير عبداهلل ناس

الرئيس التنفيذي ـ مجموعة ناس

السيد عبدالرحمن يوسف
بن يوسف فخرو

رئيس مجلس اإلدارة
شركة يوسف

بن يوسف فخرو ش.م.ب )م(

السيد حسن محمد حسن

الوكيل المساعد للموارد البشرية
وزارة التربية والتعليم

السيدة بتول علي عبدالعال

الوكيل المساعد إلنتاج الكهرباء والماء
هيئة الكهرباء والماء

العميد حسن عيسى محمد 
الصميم

الوكيل المساعد للموارد البشرية
وزارة الداخليـة

السيد مكي عيسى أحمد عباس

مدير المشتريات ـ بتلكو

السيد حسن عبدالعزيز
أحمد الماضي

شركة بتلكو

السيد جعفر خليل إبراهيم

األمين العام المساعد لإلعالم والنشر
اإلتحاد العام لنقابات عمال البحرين

مجلس اإلدارة

معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية - رئيس مجلس اإلدارة



الهيئة العامة للتأمين االجتماعي6

حافظت الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي 

بتوفيٍق من اهلل تعاىل, على نهجها املتنامي يف 

اإطار مد مظلتها التاأمينية على فئات و�شرائح 

املوؤمن عليهم. م�شتندًة يف ذلك على منهجية 

 )24( رقم  االإجتماعي  التاأمني  قانون  ومواد  اإت�شاقًا  العمل  اإجراءات  وتطوير  االرتقاء 

ل�شنة 1976 وقانوين التقاعد املدين رقم )13( ل�شنة 1975, وقانون التقاعد الع�شكري 

رقم )11( ل�شنة 1976, مبا ت�شمنته تلك القوانني من فوائد ومزايا, االأمر الذي اأ�شفر 

عن �شل�شلة من التطورات التي هدفت و�شبت جميعها ل�شالح املوؤمن عليهم وامل�شتحقني 

عنهم يف القطاعني العام واخلا�ص.

 ويف اإطار تلك التطورات فقد متَّ خالل عام 2007 اإ�شدار وتطبيق �شل�شلة من القوانني 

والقرارات املتعلقة بتطوير اخلدمات التاأمينية املقدمة للموؤمن عليهم, منها القانون رقم 

)7( ل�شنة 2007 بتعديل بع�ص اأحكام قانون التاأمني االجتماعي ب�شاأن �شم مدد اخلدمة 

عن  ال�شادرين  امل�شتحقني,  اأن�شبة  بتعديل   2007 ل�شنة   )6( رقم  والقانون  ال�شابقة, 

ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك البالد املفدى, والقرار رقم )2( ل�شنة 2007 ب�شاأن حتديد 

للهيئة  ال�شابق  االإدارة  جمل�ص  )رئي�ص  العمل  وزير  �شعادة  عن  ال�شادر  االأجر,  عنا�شر 

العامة للتاأمينات االإجتماعية(, اإ�شافًة اإىل القرار رقم )29( ل�شنة 2007 ب�شاأن تعديل 

ن�شب ا�شرتاكات فرع التاأمني �شد ال�شيخوخة والعجز والوفاة, والقرار رقم )19( ل�شنة 

2007 ب�شاأن اإجراءات وقواعد ح�شاب وحت�شيل واأداء ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل, 
وامل�شتحقني  امل�شتفيدين  االأدنى ملعا�شات  2007 بزيادة احلد  ل�شنة  والقرار رقم )21( 

عنهم وكذلك القرار رقم )35( ل�شنة 2007 باإعادة ت�شكيل جمل�ص اإدارة الهيئة, ال�شادرة 

جميعها عن �شاحب ال�شمو رئي�ص الوزراء املوقر, والتي تطلب االأمر العمل وفقها بخطى 

حثيثة وجهود دوؤوبة, لتفعيل وتطبيق اأحكام تلك القوانني والقرارات الر�شمية التي هدفت 

ورمت جميعها ل�شالح املوؤمن عليهم من املوظفني واأ�شحاب املعا�شات.

لبنًة هامة  يعترب  الذي  التعطل  التاأمني �شد  قانون  تطبيق  بتطورات  يتعلق  فيما  اأما 

العمل.  عن  للمتعطلني  تعوي�شي  دخل  توفري  من  يوؤمنه  مبا  االجتماعي,  االأمن  بناء  يف 

فاإنه على ال�شعيد ذاته مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة بني وزارة العمل والهيئة العامة للتاأمني 

االإجتماعي لتحديد االآلية املتبعة ل�شرف مكافاأة التعطل.

العامتني  الهيئتني  دمج  مل�شروع  الداعم  احلكومي  التوجه  ذاته  االإطار  يف  ياأتي  كما 

من  الدمج  هذا  يلبيه  مبا   ,2008 عام  االجتماعية  والتاأمينات  التقاعد  ل�شندوقي 

متطلبات ويح�شده من نتائج, تتمثل اأبرزها يف توحيد وتطوير املزايا التاأمينية املقدمة 

لعموم املوؤمن عليهم من العاملني يف القطاعني العام واخلا�ص وامل�شتحقني عنهم.

للتاأمني  العامة  الهيئة  والتقاعد وحتت مظلة  التاأمينات  وحيث حقق كال من قطبي 

االإجتماعي جناحات متتالية نتيجة للجهود احلثيثة التي تقوم بها الهيئة يف اإطار تطوير 

قانون  لن�شو�ص  وفقًا  عنهم  وامل�شتحقني  عليهم  للموؤمن  املقدمة  التاأمينية  خدماتها 

التاأمني االإجتماعي و قانوين التقاعد املدين والع�شكري.

 فقد عزز من تلك املوؤ�شرات املتنامية �شدور القانون اخلا�ص باإن�شاء الهيئة العامة 

للتاأمني االإجتماعي, الذي ن�ص على اأن حتل الهيئة اجلديدة حمل كل من الهيئة العامة 

احلقوق  كافة  اإليها  وتوؤول  االإجتماعية  للتاأمينات  العامة  والهيئة  التقاعد  ل�شندوق 

االأوليني  ال�شنتني  خالل  الهيئة  تعمل  اأن  على  الهيئتني,  بهاتني  املتعلقة  وااللتزامات 

وال  الأف�شلها.  وفقًا  القائمة  لالأنظمة  للخا�شعني  املقدمة  املزايا  توحيد  على  الإن�شائها 

�شك اأن هذه اخلطوة �شوف يكون لها انعكا�شات اإيجابية مبا�شرة على جممل اخلدمات 

التاأمينية املقدمة يف اململكة.

مقام  اإىل  التقدير  ووافر  االمتنان  ب�شادق  نتقدم  اأن  املنا�شبة  هذه  يف  لنا  ويطيب 

واإىل  املفدى,  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

واإىل  املوقر,  الوزراء  رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة 

ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد االأمني نائب القائد االأعلى لقوة دفاع البحرين حفظهم اهلل 

جميعًا , وذلك الهتمامهم بدعم حقوق املوؤمن عليهم, وتطوير املزايا املقدمة لهم والدفع 

بعملية دمج الهيئتني.

امللمو�شة  وباجلهود  االإدارة  جمل�ص  اأع�شاء  جميع  بتعاون  اأ�شيد  اأن  يل  يطيب  كما 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  العاملني واملنت�شبني لهذه  التنفيذية وكافة  التنفيذي واالإدارة  للرئي�ص 

احلديثة يف م�شماها العريقة يف تاريخها, داعني املوىل عز وجل اأن يوفقنا جميعًا خلدمة 

مملكتنا الغالية يف ظل قيادته ال�شيا�شية احلكيمة.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أحمد بن محمد آل خليفة
وزير المالية - رئيس مجلس اإلدارة
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االجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  خطت 

متقدمة  خطوات  تاأ�شي�شها-  منذ  كداأبها   –
واالإجراءات  لالأنظمة   االأمثل  التطبيق  نحو 

ال�شادرة  التوجيهات  من  انطالقًا  التاأمينية, 

املوقرة  البالد  حكومة  روؤى  عك�شت  التي  الهيئة,  اإدارة  جمل�ص  واأع�شاء  رئي�ص  عن 

وخططها  الهيئة  م�شاريع  وتطوير  العمل  اآليات  حتديث  ب�شاأن  عليهم  املوؤمن  وطموحات 

مبا يرفع من كفاءة وفعالية اخلدمات التاأمينية والتقاعدية املقدمة للجميع, والعمل على 

تفعيل خطوات الدمج الفعلي لقطبي الهيئة املتمثلني يف التاأمينات والتقاعد, وكذا توحيد 

1975 ملوظفي القطاع  املزايا التاأمينية التي جاء بها املر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 

اخلا�ص, والقانون رقم )13( ل�شنة 1975 ملوظفي احلكومة.

والربامج  االأنظمة  العديد من  التطويرية  م�شريتها  الهيئة وطبقت �شمن  تبنت  وقد 

التي جاءت يف �شالح امل�شتفيدين من خدماتها يف القطاعني الوظيفيني العام واخلا�ص, 

منها تطبيق قانون مد احلماية التاأمينية على البحرينيني العاملني يف دول جمل�ص التعاون 

اخلليجي, وقانون التاأمني �شد التعطل الذي عمل على تعزيز احلماية املعي�شية للمواطنني 

ملا يوؤمنه هذا النظام باالإ�شافة اإىل غريه من االأنظمة التاأمينية من �شماِن دخٍل تعوي�شي 

للموؤمن عليهم يف حال انقطاع اأجرهم يف حاالت ال�شيخوخة والعجز والوفاة واإ�شابات 

العمل, ف�شاًل عن التعطل عن العمل الأ�شباب ال اإرادة لهم بها, وذلك توافقًا مع ما جاء يف 

�شياق اأنظمة التاأمني االإجتماعي.

وحيث متخ�شت جهود الهيئة عن تطوير �شبكة االت�شاالت من واإىل الهيئة, وحتديث 

وت�شكل  �شكلت  التي  عليهم  املوؤمن  بيانات  قاعدة  يف  املتمثلة  التحتية  املعلوماتية  البنية 

اأ�شا�شًا مهنيًا معتمدًا للجهاز االإداري املعني, وللموؤمن عليهم وغريهم من ذوي العالقة. 

فقد انعك�شت اخلطوات التطويرية للهيئة اإيجابًا على �شري العمل, اإذ جتلى تاأثريها 

بو�شوح على البيانات االإدارية واملالية اخلا�شة بالهيئة )التاأمينات( لعام 2007, والتي 

اإرتفعت  اأ�شارت اإىل تنامي اأعداد اجلهات امل�شمولة بنظام التاأمني االإجتماعي التي قد 

اأعداد  2007, كما ارتفعت  2006 اإىل)45,106( جهة عام  ( جهة عام  من )43,129 

املوؤمن عليهم من )238,848( موؤمنًا عليه عام 2006 اإىل )360,906( موؤمنًا عليه عام 

2007, بن�شبة اإرتفاع قدرها %9.

وقد اإرتفع يف مقابل ذلك عدد اجلهات امل�شمولة بنظام )التقاعد( من )58( جهة 

خالل العام 2006 اإىل )61( جهة عام 2007, كما بلغ عدد املوؤمن عليهم عام 2007 

)44,539( موؤمن عليه مقارنة مع )45,127( موؤمن عليه عام 2006.

وتاأتي املكرمة امللكية ال�شامية التي متثلت مبنح �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه للهيئة العامة للتاأمني االإجتماعي 

اأر�شًا اإ�شتثمارية تبلغ قيمتها )222,146,592( مليون دينار بحريني. ياأتي ذلك معربًا 

وب�شورة جلية عن حر�ص جاللته على تاأمني حقوق املوؤمن عليهم  وتعزيز الو�شع املايل 

الراهن وامل�شتقبلي للهيئة العامة للتاأمني االإجتماعي, وهي الهيئة اجلديدة التي �شتاأخذ 

على عاتقها تطوير املزايا التقاعدية وتوفيقها ملوظفي القطاعني العام واخلا�ص, وتعزيز 

احتياطي املوؤمن عليهم. 

على اأن من اأهم املوؤ�شرات االإيجابية التي مت اإ�شتقراوؤها يف هذا ال�شدد اإرتفاع حقوق 

اإىل )1,476(   ,2006 عام  دينار  مليون  من )1,219(  )التاأمينات(  يف  عليهم  املوؤمن 

حقوق  اإرتفاع  جانب  اإىل   ,%17.4 قدرها  زيادة  بن�شبة  وذلك   2007 عام  دينار  مليون 

اإىل حوايل  املوؤمن عليهم يف )التقاعد( من )1,500( مليون دينار بحريني عام 2006 

يوؤكد  , مبا   %23 قدرها  زيادة  بن�شبة  اأي   2007 عام  نهاية  دينار يف  مليون   )1,844(

�شالمة ال�شيا�شة املالية للهيئة العامة للتاأمني االإجتماعي.

وعلى �شعيد اآخر ونتيجة للجهود املبذولة من قبل فريق العمل بالتقاعد الذي اإمتاز 

كان  �شواء  الكثري  االإجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  حققت  واملثابرة,  االإلتزام  بروح 

املطلوبة,  وال�شرعة  بالدقة  اإجنازها  و�شرعة  التقاعدية  اخلدمات  جودة  مب�شتوى  ذلك 

اأم اإدخال التطوير املرحلي املطلوب يف جمال تقنية املعلومات, ويجدر بنا االإ�شارة هنا 

احلا�شب  اأنظمة  تطوير  م�شروع  ومنها:  التقنية  امل�شاريع  من  ل�شل�شلة  الهيئة  اإجناز  اإىل 

املعلومات  و�شرية  اأمن  ISO يف   27001 �شهادة  الهيئة على  االآيل )PASS(, وح�شول 

بعد �شل�شلة من االإجراءات واالأعمال املت�شلة التي تطلبت تكاتف جهود موظفي الهيئة, 

ال�شادرة  البيانات  اإجراءات  وتوحيد  اإلكرتونيًا,  التقاعد  ملفات  اأر�شفة  عن  ف�شاًل 

والواردة, اإ�شافًة اإىل م�شروع واإعادة هيكلة دعم امل�شتخدمني وال�شبكة التقنية الداخلية 

– االنرتنت, واأمتت االإجراءات واملرا�شالت الداخلية. كذلك م�شروع اإعادة تطوير املوقع 
االإلكرتوين للهيئة )االإنرتنت( وم�شروع مراجعة نظام اال�شتثمار بعد الت�شغيل, وم�شروع 

حتديث البنية التحتية لتقنية املعلومات. وتعزيز التوا�شل املعلوماتي املثمر مع امل�شرتكني, 

وتطوير اأعمال الرقابة الداخلية, ف�شاًل عن العمل على تطوير وتنمية املوارد الب�شرية.

مقام  اإىل  امتناين  وجزيل  �شكري  خال�ص  عن  اأعرب  اأن  اإال  اخلتام  يف  ي�شعني  وال 

واإىل  املفدى,  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

واإىل  املوقر,  الوزراء  رئي�ص  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�شرة 

ح�شرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى, 

وتو�شيح  ن�شر  يف  توجهاتنا  التقرير  يدعم  اأن  اإىل  متطلعًا  للهيئة,  الالحمدود  لدعمهم 

جميعًا  يوفقنا  اأن  وجل  عز  اهلل  داعيًا  واملهتمني,  املعنيني  لكافة  املالية  الهيئة  بيانات 

خلدمة وطننا العزيز ويف ظل قيادتنا احلكيمة, واملحافظة على اإجنازات هذه املوؤ�ش�شة 

الوطنية ال�شاخمة وتنمية مقدراتها.

كلمة الرئيس التنفيذي 

محمد بن عيسى آل خليفة
الرئيس التنفيذي



البيانات المالية
التأمينات
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البيانات المالية

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

تقرير مراقب الحسابات إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

لقد قمنـا بفح�ص البيانات املالية املوحدة املرفقة للهيــئة العامــة للتاأمينات االجتماعــية )»الهيــــئة«( وال�شـــركـات التابعة لها )»املجموعــة«( والتــي تت�شمــــن البيان املوحد ل�شافــي املوجودات 

كما فـــــي 31 دي�شمرب 2007, والبيان املوحد لالإيرادات, والبيان املوحد للتغريات يف حقوق االأع�شاء, والبيان املوحد للتدفقات النقدية لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ, وملخ�ص الأهم ال�شيا�شات 

املحا�شبية املتبعة واالإي�شاحات حول البيانات املالية.

مسئولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية
اإن اإعداد البيانات املالية املوحدة للهيئة وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية تكون من م�شئولية جمل�ص اإدارة الهيئة.  وتت�شمن هذه امل�شئولية التخطيط والتنفيذ 

واالحتفاظ بنظم للرقابة الداخلية تكون منا�شبة الإعداد البيانات املالية وعر�شها ب�شورة عادلة وخالية من االأخطاء اجلوهرية الناجتة عن االحتيال اأو اخلطاأ, وكذلك اختيار وتطبيق ال�شيا�شات 

املحا�شبية املالئمة واإعداد التقديرات املحا�شبية املنا�شبة واملعقولة يف مثل تلك الظروف.

مسئولية مراقب الحسابات
وتنح�شر م�شئوليتنا يف اإبداء الراأي حول هذه البيانات املالية املوحدة بناًء على اأعمال التدقيق التي قمنا بتنفيذها.  لقد متت اأعمال فح�شنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية.  وتتطلب هذه املعايري 

منا االلتزام باالأخالقيات املهنية ذات العالقة, واأن نقوم بتخطيط واإجناز اأعمال التدقيق للح�شول على درجة مقبولة من القناعة باأن البيانات املالية خالية من االأخطاء املادية.  

وتتطلب اأعمال التدقيق القيام باإجراءات تدقيق معينة للح�شول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ واالإف�شاحات التي تت�شمنها البيانات املالية, وتعتمد اإجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا 

املهنية, مبا يف ذلك تقييمنا ملخاطر االأخطاء املادية يف البيانات املالية �شواء الناجتة عن االحتيال اأو اخلطاأ.  وحني القيام بتقييم مثل تلك املخاطر يكون على عاتقنا االأخذ بعني االعتبار نظم الرقابة 

الداخلية املنا�شبة لتمكني الهيئة من اإعداد البيانات املالية وعر�شها ب�شورة عادلة الأجل ت�شميم اإجراءات التدقيق املالئمة يف مثل تلك الظروف, ولي�ص بغر�ص اإبداء الراأي املهني حول فاعلية نظم 

للبيانات  العام  العر�ص  تقييم  االإدارة, وكذلك  التي جتريها  املحا�شبية  التقديرات  امل�شتخدمة ومعقولية  املحا�شبية  لل�شيا�شات  بتقييم  القيام  التدقيق  اأعمال  تت�شمن  للهيئة.  كما  الداخلية  الرقابة 

املالية.

باعتقادنا اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها توفر لنا اأ�شا�شًا مقبواًل لتمكيننا من اإبداء راأينا.

الـــرأي 
براأينا, اأن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�شورة عادلة, من كافة النواحي املادية , املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2007, واالأداء املايل املوحد والتغريات يف حقوق االأع�شاء 

املوحدة وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�شنة املنتهية يف ذلك  التاريخ وفقًا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية.

وبـــدون اأي حتفــظ علـــى راأينا , نلفت االنتباه اإىل االإي�شاح  رقـــم 22 مــن البيانات املاليـــة املوحـــدة والـــذي ي�شيــــر اإلــى العجــز املالـــي غيـــــر املمول كما فــــي 31 دي�شمبــــر 2007 والذي قـــد بلـــغ 

دينار بحريني(.  اأن الهيئة عاكفة حاليًا على مراجعة العجز املايل غري املمول ودرا�شة اخليارات املتاحة لتغطية هذا العجز. 302.028.441 دينار بحـــــريني )2006: 580.121.674 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
عالوة على ذلك, وطبقًا ملتطلبات املر�شوم االأمريي رقم )24( لعام 1976م والتعديالت التي اأجريت عليه, وبخ�شو�ص الهيئة, نـفـيـد:

باأننا قـد ح�شلنا على جميع املعلومات واالإي�شاحات التي راأيناها �شرورية الأغرا�ص الفح�ص؛   (( )

اأن الهيئة قـد قامت مب�شك �شجالت حما�شبية منتظمة, واأن هذه البيانات املالية متفقة معها؛ و (( )

اأن املعلومات املالية املبينة بتقرير جمل�ص اإدارة الهيئة متفقة مع الدفاتر املحا�شبية للهيئة. (( )

باالإ�شافة اإىل ذلك, مل يتبني لنا ما يجعلنا نعتقد باأن الهيئة قد خالفت اأي من االأحكــام ذات العالقة من املر�شوم االأمـيــري رقـــم )24( ل�شنة 1976م والتعديالت التي اأجريت عليه, ب�شورة قد 

يكون لها تاأثري مادي على اأعمال الهيئة اأو مركزها املايل كما يف 31 دي�شمرب 2007.

املنامة - مملكة البحرين

 اأكتوبر 2008
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20072006اإي�شاح

الموجــودات 
2.310.609422.172النقدية واأر�شدة لدى البنوك

125.000-3ودائع حتت الطلب لدى البنوك
4602.150.927553.718.021ودائع ثابتة

ذمم مدينة:

ا�شرتاكات تاأمني اجتماعي م�شتحقة  514.289.5429.406.243
ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل م�شتحقة  64.851.192-

�شايف اأق�شاط قرو�ص ا�شتبدال  79.688.5179.278.603
ذمم مدينة اأخرى  84.064.977367.505

قرو�ص املوظفني  185.484190.902
فوائد واإيجارات م�شتحقة  8.938.0846.713.563

اال�شتثمارات:

موجودات مالية بالقيمة العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة  9208.103.785191.442.506
ا�شتثمارات متوفرة للبيع  10327.878.585291.221.329

قرو�ص م�شتحدثة  -6.000
ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق  1178.742.09661.230.320

ا�شتثمارات يف �شركات زميلة  1232.340.80820.750.898
ا�شتثمارات عقارية  13142.189.51731.771.172

2.8773.648املخزون
1542.225.20842.288.717ممتلكات, اآالت ومعدات

1.477.962.2081.218.936.599مجموع الموجودات

المطلــوبات 
161.514.649325.273ذمم جتارية دائنة واأخرى

1.476.447.5591.218.611.326صافي الموجودات

حقوق األعضاء 
1.256.417.5411.013.761.840حقوق االأع�شاء

116.531.775101.351.243احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات 
70.071.00770.071.007االأرباح امل�شتبقاة

33.427.23633.427.236احتياطي اإعادة التقييم

1.476.447.5591.218.611.326

لقد اعتمدت هذه البيانات املالية املوحدة من قبــل جمل�ص االإدارة بتاريخ       اأكتوبر 2008 ومت التوقيع عليها بالنيابة عن املجل�ص من قبل كل من:

الـرئـيـس الـتـنـفـيـذيرئيس مجلس اإلدارة

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املبينة على ال�شفحات من 10 اإىل 13 واالإي�شاحات املبينة على ال�شفحات من 14 اإىل 29 ت�شكل جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

البيان الموحد لصافي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2007

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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20072006اإي�شاح

اإليــــــــرادات 
اإيرادات التاأمني االجتماعي

106.777.19564.048.990املح�شل من ا�شرتاكات التاأمني
512.937550.610ا�شرتاكات حم�شلة عن ال�شنوات ال�شابقة

1.657.4711.367.418غرامات واأخرى

108.947.60365.967.018

1776.846.40264.229.170صافي إيرادات االستثمار

إيــرادات أخــرى
-13111.073.295القيمة العادلة للمنحة امل�شتلمة من �شاحب اجلاللة ملك مملكة البحرين

521.741461.242االإيرادات من قرو�ص اال�شتبدال
647.317634.319اإيرادات خدمات النادي البحري

53.48555.205اإيرادات متنوعة

112.295.8381.150.766

298.089.843131.346.954مجموع اإليرادات

المصروفــات
)41.673.777()48.919.463(املزايا التاأمينية املدفوعة

)4.076.128()4.789.821(امل�شاريف العمومية واالإدارية

)406.528()1.349.369(5�شايف خم�ش�ص ا�شرتاكات تاأمينية م�شتحقة منخف�شة القيمة

)420.105()375.489(تكاليف ت�شغيل النادي البحري

)46.576.538()55.434.142(مجموع المصروفات

242.655.70184.770.416صافي اإليرادات المحولة إلى حساب حقوق األعضاء 

لقد اعتمدت هذه البيانات املالية املوحدة من قبــل جمل�ص االإدارة بتاريخ اأكتوبر 2008 ومت التوقيع عليها بالنيابة عن املجل�ص من قبل كل من:

الـرئـيـس الـتـنـفـيـذيرئيس مجلس اإلدارة

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املبينة على ال�شفحات من 10 اإىل 13 واالإي�شاحات املبينة على ال�شفحات من 14 اإىل 29 ت�شكل جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

البيان الموحد لصافي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2007

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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حقوق االأع�شاء

احتياطي القيمة 

االأرباح امل�شتبقاةالعادلة لال�شتثمارات

احتياطي

املجمــــوعاإعادة التقييم

كما يف 1 يناير 2006

928.991.424103.820.26970.071.00712.148.1351.115.030.835
مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة لال�شتثمارات

   املتوفرة للبيع )اإي�شاح 10(

-3.496.450--3.496.450
مكا�شب القيمة العادلة املحققة لال�شتثمارات املتوفرة

   للبيع

-)5.965.476(--)5.965.476(

فائ�ص اإعادة التقييم

---21.279.10121.279.101
�شايف اإيرادات ال�شنة

84.770.416---84.770.416

كما يف 31 دي�شمرب 2006

1.013.761.840101.351.24370.071.00733.427.2361.218.611.326

كما يف 1 يناير 2007

1.013.761.840101.351.24370.071.00733.427.2361.218.611.326
املكا�شب غري املحققة من القيمة العادلة لال�شتثمارات

   املتوفرة للبيع )اإي�شاح 10(

-15.461.020--15.461.020
مكا�شب القيمة العادلة املحققة لال�شتثمارات 

   املتوفرة للبيع

-)280.488(--)280.488(

�شايف اإيرادات ال�شنة

242.655.701---242.655.701

كما يف 31 دي�شمرب 2007

1.256.417.541116.531.77570.071.00733.427.2361.476.447.559

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املبينة على ال�شفحات من 10 اإىل 13 واالإي�شاحات املبينة على ال�شفحات من 14 اإىل 29 ت�شكل جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

البيان الموحد للتغيرات في حقوق األعضاء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(
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20072006اإي�شــاح
األنشطة التشغيلية

242.655.70184.770.416�شايف اإيرادات ال�شنة
الت�شويات:

ا�شتهالك املمتلكات, االآالت واملعدات    15389.464357.147
�شايف خم�ش�ص ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة    51.349.369406.528

ا�شتهالك اال�شتثمارات العقارية  13654.950748.057
خ�شائر ا�شتبعاد ا�شتثمارات عقارية    13-95.200

مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة من اال�شتثمارات العقارية    13-)497.000(

�شايف احل�شة من اأرباح ال�شركات الزميلة    17)7.781.657()355.326(

مكا�شب حمققة من بيع ا�شتثمارات موفرة للبيع    10)199.296()7.850.476(

مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة للموجودات املالية بالقيمة   

)13.142.984()16.439.473(9        العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة

القيمة العادلة لال�شتثمار العقاري املمنوح امل�شتلم    13)111.073.295(-

اإيرادات اأرباح اأ�شهم    17)13.126.160()10.248.587(

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

الزيادة يف ا�شرتاكات التاأمينات االجتماعية امل�شتحقة    )6.232.668()21.523(

الزيادة يف �شايف قرو�ص اال�شتبدال امل�شتحقة    )410.154()1.034.935(

الزيادة يف ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل امل�شتحقة    )4.851.192(-

)الزيادة( / النق�ص يف الذمم املدينة االأخرى    )3.507.303(71.694
النق�ص / )الزيادة( يف قرو�ص املوظفني    5.418)33.405(

الزيادة يف الفوائد واالإيجارات امل�شتحقة    )2.224.521()2.976.195(

النق�ص يف املخزون    7716.436
الزيادة / )النق�ص( يف الذمم التجارية الدائنة واالأخرى    1.000.207)596.887(

80.210.16149.698.160�شايف التدفقات النقدية الناجتة من االأن�شطة الت�شغيلية

األنشطة االستثمارية
1.000-القرو�ص امل�شتحدثة امل�شرتدة

)622.804()8.090.715(9�شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة

300.156373.739املح�شل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة
9.681.647)17.511.776(�شايف التغريات يف ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق

)19.139.859()44.474.863(10�شراء ا�شتثمارات متوفرة للبيع

19.774.42524.892.673املح�شل من بيع وا�شرتداد ا�شتثمارات متوفرة للبيع
-)13.572.000(ا�شتثمارات م�شافة يف �شركات زميلة

-20.329.750املح�شل من بيع اال�شتثمار يف �شركات زميلة / �شركات تابعة

432.000350.816اأرباح اأ�شهم م�شتلمة من �شركات زميلة
13.126.16010.248.587اإيرادات اأرباح اأ�شهم

)122.335()326.955(15�شراء ممتلكات, اآالت ومعدات

25.663.464)30.013.818(�شايف التدفقات النقدية )امل�شتخدمة يف( / الناجتة من االأن�شطة اال�شتثمارية

50.196.34375.361.624صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية
554.265.193478.903.569النقدية و�شبه النقدية كما يف بداية ال�شنة

604.461.536554.265.193النقدية و�شبه النقدية كما يف نهاية ال�شنة

النقدية واأر�شدة لدى البنوك 2.310.609422.172تتمثل فـي: 
ودائع حتت الطلب لدى البنوك  3-125.000

الودائع الثابتة  4602.150.927553.718.021

604.461.536554.265.193

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية املبينة على ال�شفحات من 10 اإىل 13 واالإي�شاحات املبينة على ال�شفحات من 14 اإىل 29 ت�شكل جزءًا اأ�شا�شيًا من هذه البيانات املالية املوحدة.

البيان الموحد للتدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

)المبالغ مبينة بالدينار البحريني(



الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التأمينات(14

1- أساس اإلعداد
يتم اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية املعلنة من قبل جمل�ص معايري املحا�شبة الدولية والتف�شريات ال�شادرة عن جلنة تف�شري التقارير املالية, وطبقًا 

ملتطلبات املر�شوم االأمريي بقانون رقم )24( ل�شنة 1976 والتعديالت التي اأجريت عليه.  وتعد البيانات املالية املوحدة على اأ�شا�ص مبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة 

حمددة بالربح اأو اخل�شارة واال�شتثمارات املتوفرة للبيع وبع�ص من فئات املمتلكات واالآالت واملعدات التي مت احت�شابها بقيمتها العادلة.

اإن اإعداد البيانات املاليـة وفقـًا للمعاييـر الدولية الإعداد التقارير املالية يتطلب ا�شتخــدام تقديـرات حما�شبية معينة وحمـددة.  كما يتطلب اأي�شًا من االإدارة ا�شتخدام تقديراتها اخلا�شة فيما 

يتعلق بتطبيقاتها لل�شيا�شات املحا�شبية للمجموعة.

المعايير والتعديالت والتفسيرات المطبقة في عام 2007: 
املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )7(, االأدوات املالية: االإف�شاحات والتعديالت املكملة ملعيار املحا�شبة الدويل رقم )1( بخ�شو�ص عر�ص البيانات املالية )االإف�شاح عن راأ�ص املال(, 

يقدم اإف�شاحات جديدة تتعلق باالأدوات املالية, اإن هذه االإف�شاحات لي�ص لها اأي تاأثري مادي على الت�شنيف اأو التقييم لالأدوات املالية للمجموعة اأو االإف�شاحات املتعلقة باالأدوات املالية.

املعايري والتعديالت والتف�شريات التي مت تطبيقها يف عام 2007 اإال اأنها ال تنطبق على املجموعة

والتعديالت  املعايري  هذه  اأن  اإال  اأدناه,  بيانها  مت  قد   2007 ينايـر  مـن  االأول  من  اعتبارًا  امل�شتقبلية  املحا�شبية  الفرتات  يف  تطبيقها  ويجب  اأ�شدرت  التي  والتف�شريات  والتعديالت  املعايري  اإن 

والتف�شريات ال تنطبق على املجموعة:

( )»عقود التاأمني«(. • معيار اإعداد التقارير املالية رقم )4	

(, التقارير املالية لالقت�شاديات عالية الت�شخم. • تف�شري معايري اإعداد التقارير املالية رقم )7( - تطبيق طريقة اإعادة التقييم حتت املعيار الدويل رقم )29	

( - اإعادة تقييم م�شتقات االأدوات املالية.   • تف�شري معايري اإعداد التقارير املالية رقم )9	

2- أساس توحيد البيانات المالية
يتم توحيد البيانات املالية لل�شركات التابعة مع البيانات املالية للمجموعة, وتعرف ال�شركات التابعة بتلك ال�شركات التي متلك املجموعة فيها ما يفوق ن�شبة 50% من راأ�ص املال ذو حق الت�شويت 

اأو تلك ال�شركات التي تكون لدى املجموعة قدرة ال�شيطرة على عملياتها.  وتوحد البيانات املالية لل�شركات التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال حق ال�شيطرة عليها اإىل املجموعة,   وباملثل ال توحد ح�شابات 

مثل تلك ال�شركات اعتبارًا من تاريخ فقدان املجموعة حلق ال�شيطرة عليها.  والأغرا�ص توحيد البيانات املالية يتم ا�شتبعاد املعامالت الداخلية التي تتم �شمن ال�شركة وكذلك االأر�شدة واملكا�شب غري 

املحققة التي تتم بني ال�شركات املكونة للمجموعة, كما يتم ا�شتبعاد اخل�شائر غري املحققة اإال اإذا كانت التكاليف املعنية ال ميكن ا�شتعادتها.  ويتم تغيري ال�شيا�شات املحا�شبية لل�شركات التابعة كلما 

كان ذلك �شروريًا جلعلها تتوافق مع ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة من قبل املجموعة.   

3- االستثمارات في الشركات الزميلة
يتم احت�شاب اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة بطريقة احلق يف امللكية.  وتعرف ال�شركات الزميلة بتلك ال�شركات التي متتلك الهيئة فيها اأ�شهم ملكية ذات حق الت�شويت بن�شب ترتاوح ما بني 

20% اإىل 50% �شواء بطريقة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة, ومتار�ص املجموعة نفوذًا ملمو�شًا فيها ولكن بدون حق ال�شيطرة على عملياتها.  تت�شمن طريقة حق امللكية احت�شاب احل�شة من اأرباح اأو 
خ�شائر يف ال�شركة الزميلة يف بيان االإيرادات.  ويتم اإظهار اال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة يف امليزانية العمومية بقيمة احل�شة من �شايف املوجودات يف ال�شركة الزميلة.

4- ممتلكات، آالت ومعدات
تظهر جميع املمتلكات, االآالت واملعدات يف بادئ االأمر بالتكلفة مطروحًا منها خم�ش�ص اال�شتهالك املرتاكم فيما عدا االأرا�شي والتي تظهر بالقيمة ال�شوقية بناًء على تقديرات مثمن خارجي 

م�شتقل.  وتت�شمن التكلفة جميع النفقات التي مت اإنفاقها على املوجودات ب�شورة مبا�شرة لو�شعهــا يف احلالة الت�شغيلية التــي متكنها من حتقيق الغــر�ص الذي مت �شراوؤها من اأجله.

يتم احت�شاب الزيادات يف القيم الدفرتية لالأرا�شي والناجتة عن اإعادة تقييم االأرا�شي مبا�شرة يف ح�شاب احتياطي اإعادة التقييم املحت�شب �شمن حقوق االأع�شاء.  ويتم ت�شوية االنخفا�ص يف 

الزيادة الناجتة عن التقييم ال�شابق لنف�ص الفئة من املوجودات يف ح�شاب احتياطي اإعادة التقييم, فيما يتم احت�شاب جميع االنخفا�شات االأخرى �شمن بيان الدخل.

ويتم احت�شاب املخ�ش�ص الالزم ال�شتهالك تكلفة املمتلكات, االآالت واملعدات بعد ا�شتنزال قيمتها املتبقية بطريقة الق�شط الثابت ومبعدالت ا�شتهالك كافية لتغطية عمرها االإنتاجي املتوقع.  اإن 

الفئات الرئي�شية للموجودات واأعمارها االإنتاجية املتوقعة هي كالتايل:

15-25 �شنةمباين على اأرا�شي مملوكة
3-5 �شنواتمعدات وموجودات اأخرى

ال يحت�شب ا�شتهالك على االأرا�شي اململوكة من قبل الهيئة حيث تعترب االأرا�شي ذات عمر اإنتاجي ملا ال نهاية. 

يتم حتديد مكا�شب اأو خ�شائر بيع اأو حذف املمتلكات, االآالت واملعدات باال�شتناد اإىل قيمتها الدفرتية, وعليه يتم احت�شاب �شايف الربح.  ويف حالة بيع اأي من املوجودات املعاد تقـييمها يتم حتويل 

احتياطي اإعادة التقييم املتعلق بتلك املوجودات اإىل ح�شاب االأرباح امل�شتبقاة.

أهـم السياسات المحاسبية
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كما يتم احت�شاب م�شاريف ال�شيانة والت�شليحات �شمن بيان الدخل حني اإنفاقها.

عندما تكون القيمة الدفرتية الأي من املوجودات الثابتة اأكرب من قيمتها املمكن حتقيقها يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لتلك املوجودات اإىل القيمة املمكن حتقيقها فورًا.

5- الموجودات المالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة
ت�شنف املوجودات املالية �شمن هذه الفئة كموجودات مالية بالقيمة العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة اإذا ما مت ا�شتمالكها بهدف اإعادة بيعها يف االأمد القريب, اأو اإذا ما ارتاأت االإدارة ت�شنيفها 

كذلك �شمن تلك الفئة.  اإن عمليات البيع وال�شراء االعتيادية للموجودات املالية حتت�شب بتاريخ العملية اأي بتاريخ التزام املجموعة ب�شراء اأو بيع ذلك االأ�شل.  ويتم ا�شتبعاد املوجودات املالية عندما 

ينتهي احلق يف ا�شتالم اأية تدفقات نقدية ناجمة عنها اأو اإذا ما مت حتويل هذه اال�شتثمارات وقامت املجموعة الحقًا بتحويل جميع املخاطر والعوائد اخلا�شة مبلكية هذه اال�شتثمارات.  

املوجودات املالية بالقيمة العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة مبدئيًا تقا�ص بالتكلفة, والحقًا يتم اإعادة تقييمها واحت�شابها بالقيمة العادلة.  وحتت�شب املكا�شب واخل�شائر املحققة وغري املحققة 

الناجتة عن التغيريات يف القيمة العادلة يف بيان االإيرادات للفرتة التي حتدث فيها مثل تلك التغريات.  اإيرادات اأرباح االأ�شهم للموجودات املالية بالقيمة العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة يتم 

احت�شابها يف بيان االإيرادات كجزء من االإيرادات االأخرى عندما يكون للمجموعة احلق يف ا�شتالمها.

6- االستثمارات المتوفرة للبيع واحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
يتم احت�شاب اال�شتثمارات املتوفرة للبيع يف بادئ االأمر بالتكلفة والتي تت�شمن تكاليف اإجناز تلك املعامالت والحقًا يتم اإعادة تقييم تلك اال�شتثمارات واحت�شابها بالقيمة العادلة.  ويتم معاجلة 

عمليات بيع و�شراء اال�شتثمارات املتوفرة للبيع حما�شبيًا يف نف�ص يوم املتاجرة بها.  اأما املكا�شب واخل�شائر غري املحققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لتلك اال�شتثمارات فيتم احت�شابها يف 

احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات.  يتم احت�شاب القيمة العادلة لال�شتثمارات املدرجة يف اأ�شواق االأوراق املالية الن�شطة بالرجوع اإىل االأ�شعار املدرجة يف تلك االأ�شواق, اأما اال�شتثمارات املدرجة يف 

اأ�شواق االأوراق املالية غري الن�شطة واال�شتثمارات غري املدرجة فيتم احت�شاب القيمة العادلة لها بالطرق املقبولة عمومًا مثل طريقة ت�شويات االأ�شعار لالأدوات اال�شتثمارية املماثلة.  ويتم احت�شاب قيمة 

االأ�شهم العادية والتي ال ميكن قيا�ص قيمتها العادلة ب�شورة موثوق بها ب�شعر التكلفة مطروحًا منها املخ�ش�ص الالزم ملواجهة اأي انخفا�ص يف قيمتها.  يف حالة بيع, ا�شتبعاد اأو هبوط قيمة اال�شتثمارات 

يتم حتويل املكا�شب اأو اخل�شائر املرتاكمة املتعلقة بها واملحت�شبة �شمن حقوق االأع�شاء اإىل بيان االإيرادات.

7- استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها
يتم ت�شنيف اال�شتثمارات املحدد تاريخ ا�شتحقاقها م�شبقًا والتي متلك االإدارة الرغبة والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ ا�شتحقاقها كا�شتثمارات حمتفظ بها لغاية تاريخ ا�شتحقاقها.  ويتم 

اإظهار هذه اال�شتثمارات مبدئيًا ب�شعر التكلفة والحقًا يتم اإظهارها ب�شعر التكلفة مطروحًا منه خم�ش�ص االإطفاء املحت�شب بطريقة معدل الفائدة الفعلي.  وحتت�شب املكا�شب اأو اخل�شائر املحققة وغري 

املحققة الناجتة عن عدم اال�شتحقاق اأو االنخفا�ص يف قيمة هذه اال�شتثمارات يف بيان االإيرادات.

8- القروض المستحدثة
تن�شاأ القرو�ص من املبالغ التي تقر�شها ال�شركة التابعة ب�شورة مبا�شرة اإىل املقرت�شني. وت�شجل هذه القرو�ص يف بادئ االأمر بالتكلفة.  ويتم احت�شاب خم�ش�شات حمددة ملواجهة االنخفا�ص يف 

قيمة القرو�ص ا�شتنادًا اإىل املراجعة امل�شتمرة التي تقوم بها االإدارة ملحفظة قرو�ص ال�شركة التابعة ومن وجهه نظر االإدارة فاإن مبلغ تلك املخ�ش�شات يعترب كافيًا ملواجهة اأي انخفا�ص يتم حتديده 

يف القيمة تلك القرو�ص.

9- االستثمارات العقارية
تت�شمن اال�شتثمارات العقارية االأرا�شي واملباين التي يتم االحتفاظ بها لغر�ص حتقيق مكا�شب راأ�شمالية نتيجة التغريات االإيجابية يف قيمها وكذلك حتقيق عوائد اإيجارات طويلة االأمد.  يتم 

معاملة اال�شتثمارات العقارية على اأ�شا�ص اأنها ا�شتثمارات طويلة االأمد يتم اإظهارها بالتكلفة بعد طرح خم�ش�ص اال�شتهالك املرتاكم واخل�شائر املرتاكمة الناجتة عن االنخفا�ص يف قيمها.  يتم 

ا�شتهالك املباين على فرتات زمنية ترتاوح ما بني 25 اإىل 40 �شنة, بينما ال يتم ا�شتهالك االأرا�شي اململوكة, كونها تعترب ذات عمر اإنتاجي اإىل ما ال نهاية.

وال حتت�شب اال�شتثمارات �شمن فئة اال�شتثمارات العقارية فقط اإذا ما مت بيعها اأو اإذا ما مت �شحبها من اخلدمة ب�شورة دائمة ومل تعد هناك اأية منافع م�شتقبلية متوقع جنيها من بيعها.  وحتت�شب 

اأية مكا�شب اأو خ�شائر تنتج عن ا�شتبعاد اأو بيع اأية ا�شتثمارات عقارية يف بيان االإيرادات لل�شنة التي حدث فيها اال�شتبعاد اأو البيع.

وكذلك يتم حتويل اال�شتثمارات اإىل فئة اال�شتثمارات العقارية فقط حني حدوث تغيريات جذرية يف طبيعة ا�شتخدامها وذلك حني انتهاء املالك من �شغلها ال�شتخداماته اخلا�شة والقيام بتاأجريها 

للغري بعقود تاأجري ت�شغيلية, اأو حني االنتهاء من اأعمال بنائها اأو تطويرها بهدف اال�شتثمار.  اأما التحويل من فئة اال�شتثمارات العقارية فيتم فقط حني حدوث تغيريات جوهرية يف طبيعة ا�شتخدامها 

اأو بداية اأعمال تطويرها لغر�ص اإعادة بيعها للغري.  

10- حقوق الموظفين
يتم احت�شاب خم�ش�ص املزايا الوظيفية التي ت�شتحق للموظفني من االإجازات ال�شنوية والعطل وتذاكر ال�شفر وامل�شتحقات االأخرى ق�شرية االأجل بطريقة اال�شتحقاق املحا�شبية.  اإن موظفي الهيئة 

م�شمولني بنظام التقاعد الذي ي�شاهم املوظفني والهيئة فيه مببالغ �شهرية حمددة بن�شب ثابتة من الرواتب ال�شهرية لهوؤالء املوظفني.  وهذا النظام التقاعدي حمدد املنافع وحتت�شب اال�شرتاكات 

التي ت�شددها الهيئة يف النظام املذكور يف بيان االإيرادات لل�شنة التي ت�شتحق عنها تلك اال�شرتاكات.  ومبوجب هذا النظام التقاعدي يرتتب على الهيئة التزام قانوين قائم ل�شداد امل�شاهمات حني 

ا�شتحقاقها, وال يرتتب على الهيئة اأية التزامات ب�شداد اأية مزايا م�شتقبلية اأخرى.

أهـم السياسات المحاسبية
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اإن املوظفني من غري البحرينيني العاملني يف الهيئة حتت�شب لهم خم�ش�شات نهاية خدمة وفقًا ملتطلبات قانون العمل البحريني.  وحتت�شب الهيئة التزاماتها من هذه املخ�ش�شات على اأ�شا�ص 

�شنوي.

11- المخصصات
تقوم املجموعة باحت�شاب املخ�ش�شات حينما يكون عليها التزام قانوين قائم اأو نتيجة الأحداث �شابقة حتتم عليها حتويل بع�ص من مواردها االقت�شادية للغري لت�شوية ذلك االلتزام, �شريطة اأن 

يكون باالإمكان حتديد قيمة ذلك االلتزام بطريقة موثوقة ومعتمدة.

12- المعامالت بالعمالت األجنبية
حتول املوجودات واملطلوبات بالعمالت االأجنبية يف نهاية ال�شنة اإىل الدينار البحريني على اأ�شا�ص اأ�شعار ال�شرف ال�شائدة بتاريخ امليزانية العمومية.  ويتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت 

االأجنبية خالل ال�شنة اإىل الدينار البحريني ح�شب االأ�شعار ال�شائدة بتاريخ اإجراء تلك املعامالت, وتظهر جميع املكا�شب واخل�شائر الناجتة عن ذلك يف بيان االإيرادات.

13- التبـرعـــات
حتت�شب جميع التربعات على اأ�شا�ص اال�شتحقاق وت�شجل اإما يف بيان الدخل اأو يف االحتياطي الراأ�شمايل وحتدد ح�شب نية املانح وال�شروط املرفقة مع تلك املنحة.  اإن العقارات امل�شتلمة كتربعات 

حتت�شب بالقيمة العادلة بتاريخ حتويل ذلك العقار اإىل الهيئة.  الحقًا, اأية زيادة اأو نق�شان يف قيمتها الدفرتية جراء اإعادة التقييم للعقار, يتم احت�شابه يف بيان الدخل.  اإن االأرا�شي املح�شلة من 

التربعات ال يتم ا�شتهالكها حيث تعترب ذات عمر اإنتاجي ملا ال نهاية.

14- التأمينات االجتماعية
حتت�شب اال�شرتاكات على اأ�شا�ص مبداأ اال�شتحقاق وفقًا الأحكام املر�شوم االأمريي رقم )24( ل�شنة 1976 والتعديالت التي اأجريت عليه.  ال تت�شمن اإيرادات التاأمني من اال�شرتاكات امل�شتحقة 

على ال�شركات التي تخ�شع لقانون التاأمني االجتماعي والتي مل يتم ت�شجيلها اأو ا�شتكمال اإجراءات ت�شجيلها بعد.  يتم احت�شاب خم�ش�ص ملواجهة اال�شرتاكات التاأمينية غري املدفوعة كما يف تاريخ  

امليزانية العمومية ا�شتنادًا اإىل تقديرات االإدارة واعتمادًا على املعلومات املتوفرة.

يتم احت�شاب ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي وفقًا للمر�شوم االأمريي رقم )24( ل�شنة 1976 والتعديالت التي اأجريت عليه وعلى اأ�شا�ص مبداأ اال�شتحقاق املحا�شبي.

15- إيرادات االستثمارات
ت�شجل االإيرادات من الفوائد واالإيجارات وفقًا الأ�شا�ص اال�شتحقاق املحا�شبي, وت�شجل اأرباح االأ�شهم واعتبارها اإيرادات مبجرد االإعالن عنها من قبل ال�شركات امل�شتثمر فيها.

16- النقدية وشبه النقدية
لغر�ص بيان التدفقات النقدية تتكون النقدية و�شبه النقدية من االأر�شدة النقدية بال�شندوق ولدى البنوك واأر�شدة الودائع الثابتة ق�شرية االأجل.  �شبه النقدية عبارة عن ا�شتثمارات ق�شرية 

االأجل وذات �شيولة عالية وتتمتع بجاهزيتها اإىل اأن تتحول اإىل مبالغ نقدية حمددة تكون عر�شة اإىل خطر �شئيل يف القيمة.

أهـم السياسات المحاسبية



17 التقرير السنوي 2007

1- نشاط الهيئة ونظامها األساسي
الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية )»الهيئة«( وال�شركات التابعة لها ت�شكل )»املجموعة«(, وقد تاأ�ش�شت الهيئة مبوجب املر�شوم االأمريي رقم )24( ل�شنة 1976م وتعديالته.  وقد بداأت الهيئة 

ن�شاطها الفعلي بتاريخ 1 اأكتوبر 1976م, وتتلخ�ص اأنواع التاأمني االجتماعــي التي تغطيها الهيئة فيما يلي:

l التاأمني �شد ال�شيخوخة والعجز والوفاة.

l التاأمني �شد اإ�شابات العمل.

l التاأمني �شد العجز املوؤقت ب�شبب املر�ص اأو االأمومة.

l التاأمني �شد التعطل.

l التاأمني على امل�شتغلني حل�شابهم اخلا�ص واأ�شحاب املهن احلرة.

l التاأمني على اأ�شحاب العمل.

l البدالت العائلية.

l فروع التاأمني االأخرى التي تدخل يف نطاق ال�شمان االجتماعي.

وتغطي برامج التاأمني التي تقدمها الهيئة يف الوقت احلا�شر جميع البنود املذكورة اأعاله فيما عدا البندين الثالث والثامن املذكورين اأعاله, وتغطي برامج التاأمني جميع العمال وامل�شتغلني يف 

موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ص التي يعمل بها عدد عامل واحد اأو اأكرث.

2- الوضع االكتواري
مت تعيني خبري اكتواري م�شتقل لكي يقوم بح�شـاب القيمة احلالية التقديرية االكتوارية للمنافــع التقاعدية املوعــودة كما فــي 31 دي�شمرب 2007 وذلك مبوجب متطلبات املعيار املحا�شبي الدويل 

رقم )26( »ح�شاب التقارير اخلا�شة باملزايا واملنافع التقاعدية« ) اإي�شاح رقم 22(. 

3- ودائع تحت الطلب لدى البنوك
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

مدة اال�شتحقاق املتبقية:

107.000-�شهر واحد اأو اأقل ولكن غري مطلوبة ال�شداد عند الطلب

18.000-مطلوبة ال�شداد عند الطلب

-125.000

4- الودائع الثابتة
بلغت الودائع الثابتة مبلغ 602.150.927 دينار بحريني كما يف 31 دي�شمرب 2007 )2006: 553.718.021 دينار بحريني( وهذه الودائع حتت�شب عليها فوائد ترتاوح ن�شبتها ما بني %5 

% �شنويًا )2006: ترتاوح ما بني 2.5% و6.7% �شنويًا(.  اأما مدد ا�شتحقاقها فترتاوح ما بني 15 يومًا اإىل 180 يومًا وهذه الودائع حمتفظ بها لدى البنوك التي تتعامل معها الهيئة. و6.75 

5- اشتراكات تأمين اجتماعي مستحقة
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

19.731.42613.812.771ا�شرتاكات تاأمني اجتماعي م�شتحقة

)4.406.528()5.441.884(خم�ش�ص االنخفا�ص يف قيمة ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة

14.289.5429.406.243�شايف ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة

اإن ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة ب�شكل عام ت�شتحق ال�شداد خالل مدة 15 يومًا من تاريخ نهاية ال�شهر الذي ت�شدر عنه فواتري اال�شرتاكات من قبل الهيئة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
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ميثل ر�شيد �شايف ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة واإيرادات اال�شرتاكات االأخرى والتي مت احت�شابها عن �شنة 2007 وال�شنوات ال�شابقة االأخرى 

والتي مل يتم ا�شتالمها حتى 31 دي�شمرب 2007, وذلك بعد خ�شم املخ�ش�ص الالزم ملواجهة االنخفا�ص يف قيمة ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة.  

اإن ا�شرتاكات التاأمني االجتماعـــي امل�شتحقة ال�شــداد م�شبقًا لفرتة تقل عن �شنة, ال يتم اعتبارها منخف�شة القيمــة.  كما فــي 31 دي�شمرب, تو�شح مواعيد ا�شتحقاق ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي 

امل�شتحقة والغري منخف�شة القيمة كما يلي:

املجموع

دينار البحريني

 اأقل من �شنة

دينار البحريني

بني �شنة و�شنتني

دينار البحريني

200714.289.54213.763.291526.251

20069.406.2438.181.0351.225.208

ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة غري منخف�شة القيمة من املتوقع ا�شتالمها بالكامل وال حتت�شب عليها اأية �شمانات.

ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة حتت�شب ب�شكل اأ�شا�شي بالدينار البحريني.

اإن احلركة يف خم�ش�ص االنخفا�ص يف قيمة ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة خالل ال�شنة ميكن تلخي�شها كاالآتي:

2007
دينار بحريني

2006
دينار بحريني

4.406.5284.000.000كما يف 1 يناير
1.349.369406.528خم�ش�ص االنخفا�ص يف قيمة ا�شرتاكات التاأمني االجتماعي امل�شتحقة

-)314.013(اإعدام ا�شرتاكات تاأمني اجتماعي م�شتحقة ومنخف�شة القيمة

5.441.8844.406.528كما يف 31 دي�شمرب

اإن احت�شاب الزيادة يف خم�ش�ص اال�شرتاكات التاأمينية امل�شتحقة منخف�شة القيمة حتت�شب يف بيان االإيرادات, اأما االنخفا�ص يف املخ�ش�ص فيحت�شب يف االإيرادات املتنوعة فــي بيان االإيرادات.  

اإن ا�شتــراكات التاأمني االجتماعي تعدم ب�شكل عـام عنـدما ال يتوقع احل�شول عليها.

اإن التاأثري االأكرب على خماطر االئتمان يف تاريخ هذا التقرير يتمثل يف القيمة العادلة لكل فئة من فئات الذمم املدينة امل�شار اإليها اأعاله.

6- اشتراكات التأمين ضد التعطل مستحقة
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

-4.851.192ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل م�شتحقة

اإن ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل امل�شتحقة ب�شكل عام ت�شتحق ال�شداد خالل مدة 15 يومًا من تاريخ نهاية ال�شهر الذي ت�شدر عنه فواتري اال�شرتاكات من قبل الهيئة.

يتمثل ر�شيد ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل يف ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل امل�شتحقة عن �شنة 2007 والتي مل يتم ا�شتالمها حتى 31 دي�شمرب 2007.

31 دي�شمرب, تو�شح مواعيد ا�شتحقاق ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل والغري  ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل امل�شتحقة ال�شداد لفرتة تقل عن �شنة ال يتم اعتبارها منخف�شة القيمة.  كما يف 

منخف�شة القيمة كما يلي:

املجموع

دينار البحريني

 اأقل من �شنة

دينار البحريني

بني �شنة و�شنتني

دينار البحريني

20074.851.1924.851.192-

2006---

ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل امل�شتحقة غري منخف�شة القيمة من املتوقع ا�شتالمها بالكامل وال حتت�شب عليها اأية �شمانات.

اإن ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل حتت�شب ب�شكل اأ�شا�شي بالدينار البحريني.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
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7- صافي أقساط قروض االستبدال
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

14.391.99613.772.678قرو�ص ا�شتبدال م�شتحقة
)4.494.075()4.703.479(اإيرادات موؤجلة من قرو�ص ا�شتبدال 

9.688.5179.278.603�شايف اأق�شاط قرو�ص اال�شتبدال

ميثل هذا املبلغ �شايف ر�شيد قرو�ص اال�شتبدال امل�شتحقة كما يف 31 دي�شمرب 2007 والتي مت منحها من قبل الهيئة مبوجب قرار وزير العمل رقم )1( ل�شنة 2002. 

�شايف اأق�شاط قرو�ص اال�شتبدال ال يتم اعتبارها منخف�شة القيمة ويتوقع ا�شتالمها بالكامل وال حتت�شب عليها اأية �شمانات.

�شايف اأق�شاط قرو�ص اال�شتبدال حتت�شب ب�شكل اأ�شا�شي بالدينار البحريني.

8- ذمم مدينة أخرى
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

3.377.893172.680مبالغ م�شتحقة عن بيع ا�شتثمارات
127.581124.519ذمم جتارية مدينة 

559.50370.306ذمم مدينة اأخرى

4.064.977367.505

الذمم املدينة االأخرى غري منخف�شة القيمة ومن املتوقع ا�شتالمها بالكامل وال حتت�شب عليها اأية �شمانات.

حتت�شب الذمم املدينة االأخرى لدى املجموعة ب�شكل اأ�شا�شي بالدينار البحريني. 

9- موجودات مالية بالقيمة العادلة محددة بالربح أو الخسارة
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

191.442.506178.050.457كما يف 1 يناير
8.090.715622.804ا�شتثمارات م�شافة خالل ال�شنة

)373.739()7.868.909(بيع / ا�شرتداد خالل ال�شنة

16.439.47313.142.984مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة املدرجة يف بيان االإيرادات

دي�شمرب 208.103.785191.442.506كما يف 31 

تتمثل املوجودات املالية بالقيمة العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة يف مبالغ ا�شتثمرت من قبل مدراء املحافظ اال�شتثمارية يف اأ�شهم مدرجة و�شندات واأدوات مالية اأخرى يف كل من الواليات 

املتحدة االأمريكية واليابان واأوروبا.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
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10- استثمارات متوفرة للبيع
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

291.221.329291.592.693كما يف 1 يناير
44.474.86319.139.859ا�شتثمارات م�شافة يف �شناديق ا�شتثمارية م�شعرة تدار بوا�شطة الغري

)15.157.197()23.079.331(بيع / ا�شرتداد �شناديق ا�شتثمارية م�شعرة تدار بوا�شطة الغري 

مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة حمولة اإىل احتياطي القيمة العادلة

15.461.0203.496.450     لال�شتثمارات
)7.850.476()199.296(املكا�شب املحققة من بيع �شناديق ا�شتثمارية م�شعرة تدار بوا�شطة الغري 

327.878.585291.221.329كما يف 31 دي�شمرب

تتكون من:

254.235.953234.721.102اأ�شهم يف �شركات عامة مدرجة يف مملكة البحرين
62.771.20942.309.408�شناديق غري م�شعرة تدار بوا�شطة الغري

1.859.9578.837.700اأ�شهم يف �شركات عامة مدرجة يف الواليات املتحدة االأمريكية
9.011.4665.353.119اأ�شهم يف �شركات مقفلة يف مملكة البحرين

327.878.585291.221.329

11- استثمارات محتفظ بها لتاريخ استحقاقها
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

45.462.60541.778.120�شندات حكومة البحرين
33.279.49119.452.200�شندات اأخرى

78.742.09661.230.320

12- استثمارات في شركات زميلة
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

20.750.89820.746.388الر�شيد االفتتاحي
-13.572.000االإ�شافات خالل ال�شنة

-)7.518.064(اال�شتبعادات

5.967.974355.326�شايف احل�شة من اأرباح ال�شركات الزميلة
)350.816()432.000(اأرباح اأ�شهم م�شتلمة خالل ال�شنة

32.340.80820.750.898

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
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كما يف 31 دي�شمرب, فاإن القيمة الدفرتية لال�شتثمارات يف ال�شركات الزميلة كالتايل:

ا�شم ال�شركة الزميلة
الن�شبة

اململوكة للهيئة

2007
دينار بحريني

2006
دينار بحريني

40.009.701.6708.730.550%�شركة البحرين لل�شياحة �ص.م.ب
4.186.248-33.33%بنك البحرين للتنمية �ص.م.ب )مقفلة(

3.331.816-33.33%ال�شركة العاملية للتاأجري املحدودة
28.132.053.2732.042.234%�شركة تطوير املنطقة اجلنوبية �ص.م.ب )مقفلة(

21.432.257.2681.827.126%�شركة البحرين العاملية للجولف �ص.م.ب )مقفلة(
28.18603.201632.924%مركز جو�شلني لل�شكر �ص.م.ب )مقفلة(

-33.3317.725.396%�شركة حوار القاب�شة

32.340.80820.750.898

خالل �شنة 2007, مل ت�شاهم الهيئة يف الزيادة يف راأ�ص مال بنك البحرين للتنمية �ص.م.ب )مقفلة(.  وعليه فاإن الن�شبة اململوكة للهيئة يف البنك قد انخف�شت اإىل 6.67% وبناًء على ذلك, فقد 

مت ت�شنيف اال�شتثمار على اأنه ا�شتثمار متوفر للبيع.

كذلك خالل �شنة 2007, فقد مت ت�شفية ال�شركة العاملية للتاأجري املحدودة ت�شفية اختيارية, وعليه فقد مت اإنهاء اال�شتثمار فيها.

باالإ�شافة اإىل ذلك, وخالل ال�شنة, قد �شاهمت الهيئة بن�شبة 33.33% من راأ�ص مال �شركة حوار القاب�شة, �شركة ذات م�شئولية حمدودة تاأ�ش�شت يف جزر الكاميان, واإن جميع ال�شركات الزميلة 

االأخرى موؤ�ش�شة يف مملكة البحرين.

13- االستثمارات العقارية
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

31.771.17232.117.429كما يف 1 يناير
-111.073.295القيمة العادلة للمنحة امل�شتلمة من �شاحب اجلاللة ملك مملكة البحرين

497.000-مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة لال�شتثمارات العقارية
)95.200(-ا�شتبعاد ا�شتثمارات عقارية

)748.057()654.950(ا�شتهالك ال�شنة

142.189.51731.771.172كما يف 31 دي�شمرب

15.540.375 دينار بحرينـــي  تلــــك االأرا�شـــي مببلــــغ  12.198.086 دينار بحريني( ومبانـــي علــــى  126.649.142 دينار بحريني )2006:  اأرا�شي مببلغ  تت�شمن اال�شتثمارات العقارية 

قدرت االإدارة القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية مببلـــغ 244.021.190 دينار بحريني  )2006: 92.267.502 دينار  )2006: 25.809.501 دينار بحرينـــي(. كما يف 31 دي�شمرب 2007 

بحريني(.

خالل ال�شنة, ح�شلت الهيئة على منحة غري م�شروطة من جاللة ملك مملكة البحرين وهي عبارة عن اأر�ص داخل البحر تقع يف منطقة قاليل - املحرق وتبلغ م�شاحتها 4.535.807 مرت مربع.  

اإن االأر�ص املمنوحة اأعطيت اإىل كل من الهيئة و�شندوق التقاعد على اأ�شا�ص م�شرتك.  قامت الهيئة باحت�شاب اجلزء اخلا�ص بها من االأر�ص بالقيمة العادلة املقدرة من قبل مثمن عقاري م�شتقل.

14- االستثمار في الشركات التابعة المملوكة بالكامل

m بنك البحرين لالستثمار ش.م.ب )مقفلة( - البحرين 
تاأ�ش�ص بنك البحرين لال�شتثمار ك�شركة م�شاهمة مقفلة يف مملكة البحرين للعمل كبنك ا�شتثماري مرخ�ص من قبل م�شرف البحرين املركزي.  يف �شبتمرب 1987, قامت الهيئة بامتالك جميع اأ�شهم 

ذلك البنك.  وعليه, اأ�شبح البنك �شركة مملوكة بالكامل من قبل الهيئة, وطبقًا الجتماع اجلمعية العامة الغري عادية املنعقد يف 17 يناير 2007, قررت الهيئة ت�شفية البنك اختياريًا, فقد مت 

تعيني م�شفي ق�شائي للقيام بت�شفية مطلوبات وموجودات بنك البحرين لال�شتثمار, وعليه فقد قام البنك بتغيري اأ�ش�ص املحا�شبة الدولية اإىل اأ�ش�ص الت�شفية االختيارية.  خالل ال�شنة, متت عملية 

الت�شفية ومت حتويل جميع املوجودات واملطلوبات للبنك اإىل الهيئة باال�شتناد اإىل البيان ال�شادر من م�شفي البنك الر�شمي.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
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m شركة النادي البحري )شركة الشخص الواحد( - البحرين
�شركة النادي البحري �ص.�ص.و )�شركة ال�شخ�ص الواحد( م�شجلة يف مملكة البحرين وتزاول ال�شركة االأن�شطة املتمثلة يف اخلدمات البحرية ومنها توفري مرفاأ خا�ص لل�شفن ال�شغرية لالأع�شاء 

وكذلك االألعاب واملالعب الريا�شية ف�شاًل عن ال�شالة الريا�شية واالأن�شطة الرتفيهية البحرية االأخرى.  �شركة النادي البحري تعترب فرع مملوك بالكامل للهيئة.

15- ممتلكات، آالت ومعدات
االأرا�شي اململوكة

دينـار بحرينـي

املباين على االأرا�شي اململوكة

دينـار بحرينـي

معدات وموجودات اأخرى

دينــار بحرينــي

املجمــــــوع

دينــار بحرينــي

التكلفـــة / التقييم

40.653.2966.123.2504.256.65151.033.197كما يف  1يناير 2007 
15.772311.183326.955-االإ�شافات

)1.467.295()1.467.295(--اال�شتبعادات

40.653.2966.139.0223.100.53949.892.857كما يف 31 دي�شمرب 2007

اال�شتهالك املرتاكم

4.768.1033.977.3778.745.480-كما يف 1 يناير 2007 
234.843154.621389.464-ا�شتهالك ال�شنة

)1.467.295()1.467.295(--اال�شتبعادات

5.002.9462.664.7037.667.649-كما يف 31 دي�شمرب 2007

�شايف القيمة الدفرتية

40.653.2961.136.076435.83642.225.208كما يف 31 دي�شمرب 2007

40.653.2961.355.147280.27442.288.717كما يف  31دي�شمرب 2006

16- ذمم تجارية دائنة وأخرى
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

1.438.735252.090م�شتحقات ومطلوبات اأخرى
75.91473.183خم�ش�ص حقوق نهاية اخلدمة للموظفني

1.514.649325.273

تكلفة فوائد التقاعد
بلغ عدد العاملني لدى الهيئة من املوظفني غري البحرينيني اأربعة موظفني )2006: 4 موظفني( بينما بلغ عدد املوظفني من البحرينيني عدد 356 موظف فـــي 31 دي�شمبـــر 2007 )2006: 

 327موظف(.

اإن املوظفني البحرينيني م�شمولني بربنامج تقاعدي مدار من قبل الهيئة.  وت�شاهم الهيئة واملوظفني يف الربنامج التعاقدي املذكور با�شرتاكات حمددة بن�شب ثابتة من رواتبهم ال�شهرية.

اإن املوظفني من غري البحرينيني مرتبطني بالعمل لدى الهيئة مبوجب عقود عمل حمددة املدة ومبوجب ذلك ت�شتحق لهم منافع نهاية اخلدمة حتت�شب مبوجب متطلبات قانون العمل البحريني 

ل�شنة 1976م والتعديالت التي اأجريت عليه.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
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احلركة يف خم�ش�ص حقوق نهاية اخلدمة للموظفني كالتايل:

2007
دينار بحريني

2006
دينار بحريني

73.18374.088كما يف 1 يناير
9.2587.255م�شتحقات ال�شنة

)8.160()6.527(مدفوعات خالل ال�شنة

75.91473.183كما يف 31 دي�شمرب

17- صافي إيرادات االستثمارات
ال�شنـة املنتهيــة فـي 31 دي�شمرب 

2007
دينار بحريني

دي�شمرب  ال�شنـة املنتهيــة فـي 31 

2006
دينار بحريني

مكا�شب القيمة العادلة غري املحققة للموجودات املالية بالقيمة العادلة حمددة

16.439.47313.142.984بالربح اأو اخل�شارة 
31.492.29128.449.992فوائد الودائع الثابتة واأر�شدة البنك

13.126.16010.248.587اإيرادات اأرباح االأ�شهم
)228.000(-)خ�شائر( / اأرباح ا�شتثمار يف �شركات تابعة

2.381.2507.995.321مكا�شب حمققة من بيع ا�شتثمارات متوفرة للبيع
3.867.4413.693.972فوائد �شندات حكومة البحرين و�شندات اأخرى

447.411286.561�شايف اإيرادات العقارات اال�شتثمارية
-199.208اإيرادات ا�شتثمار ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل

7.781.657355.326ح�شة الهيئة من اأرباح ال�شركات الزميلة
1.111.511284.427مكا�شب حتويل العمالت االأجنبية 

76.846.40264.229.170�شايف اإيرادات اال�شتثمارات

18- معدالت الفائدة الفعلية على النقد والسندات
معدل الفائدة الفعلي هو العائد ال�شنوي التاريخي لالأدوات ذات معدل فائدة ثابت وامل�شجلة بالتكلفة امل�شتهلكة ومعدل ال�شوق احلايل بالن�شبة لالأدوات ذات معدل فائدة متغري اأو الودائع ق�شرية 

االأجل.  فيما يلي جدول معدالت الفائدة الفعلية لالأدوات املالية:

اإجمايل القيمة االأ�شلية

2007
دينــار بحريني

ن�شبة

الفائدة الفعلية

2007
دينــار بحريني

اإجمايل القيمة االأ�شلية

2006
دينــار بحريني

ن�شبة

الفائدة الفعلية

2006
دينــار بحريني

5.225%5.42459.397.158%536.144.880ودائع ثابتة ق�شرية االأجل
ودائع ثابتة ق�شرية االأجل مبعــدل

5.833%5.9359.008.333%41.470.000     فائدة متغري
5.352%5.6837.905.775%31.386.685�شندات مبعدل فائدة ثابتة

�شندات مبعدل فائدة متغري

5.934%6.0827.695.408%34.278.365  )يعاد ت�شعريها خالل 4-6 �شهور(

19- الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر
تت�شمن االأدوات املالية املوجودات واملطلوبات املالية.

الموجودات المالية  للمجموعة حتتوي على النقد واأر�شدة لدى البنوك وودائع حتت الطلب لدى البنوك وودائع ثابتة واأر�شدة مدينة وا�شتثمارات.
المطلوبات المالية  على املجموعة ت�شتمل على ذمم جتارية دائنة واأخرى.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
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اإن املخاطر التي تتعر�ص لها املجموعة بخ�شو�ص االأدوات املالية وطرق اإدارة هذه املخاطر م�شروحة اأدناه:

يتوىل ق�شم املالية بال�شركة خماطر االإدارة طبقًا لل�شيا�شات املعتمدة من قبل جمل�ص االإدارة.  ق�شم املالية بال�شركة يعرف ويحلل ويحوط املخاطر املالية بالتعاون مع وحدات ال�شركة الت�شغيلية.  اإن 

جمل�ص االإدارة يوفر �شيا�شات مكتوبة جلميع املخاطر االإدارية, كذلك يعطي �شيا�شات مكتوبة تغطي جماالت خا�شة كمخاطر حتويل العمالت االأجنبية, خماطر معدل الفائدة, خماطر االئتمان 

وا�شتثمارات ال�شيولة الزائدة.

مخاطر العمالت هي خماطر تغري قيمة االأدوات املالية نتيجة التقلبات يف �شعر ال�شرف للعمالت االأجنبية.
يوجد لدى املجموعة ودائع وا�شتثمارات بعمالت غري الدينار البحريني والدوالر االأمريكي.  الدينار البحريني مقوم بالدوالر االأمريكي وبالتايل تنح�شر خماطر العمالت يف العمالت االأخرى.

واملوجودات  االأجل  ق�شرية  الودائع  )با�شتثناء  البحريني  بالدينار  مبينة  العملة  ح�شب  اال�شتثمارات  متركز  اأن  اإىل  باالإ�شافة  املجموعة,  لها  تتعر�ص  قد  والتي  العمالت  ملخاطر  ملخ�ص  يلي  فيما 

واملطلوبات(:

صافي تمركز االستثمارات حسب العملة موضحة بالدينار البحريني:
2007

دينار بحريني

2006
دينار بحريني

14.864.6269.694.076اليورو 
5.408.9024.508.997جنيه اإ�شرتليني

11.590.02712.612.796ين ياباين

31.863.55526.815.869جمموع مراكز العمالت االأجنبية كما يف 31 دي�شمرب

925.995.046847.254.678الدوالر االأمريكي
-3.768.299الدينار الكويتي

441.766.415281.822.789الدينار البحريني

1.403.393.3151.155.893.336املجموع كما يف 31 دي�شمرب

ويتمثل هذا الر�شيد يف االآتي:

النقدية واأر�شدة لدى البنوك   2.310.609422.172
ودائع حتت الطلب لدى البنوك  -125.000

ودائع ثابتة  602.150.927553.718.021
ذمم مدينة:

ا�شرتاكات تاأمني اجتماعي م�شتحقة  14.289.5429.406.243
ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل م�شتحقة  4.851.192-

�شايف اأق�شاط قرو�ص ا�شتبدال  9.688.5179.278.603
ذمم مدينة اأخرى  4.064.977367.478
قرو�ص للموظفني  185.484190.929

فوائد واإيجارات م�شتحقة  8.938.0846.713.563
ا�شتثمارات:

موجودات مالية بالقيمة العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة   208.103.785191.442.506
ا�شتثمارات متوفرة للبيع  327.878.585291.221.329

قرو�ص م�شتحدثة  -6.000
ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ ا�شتحقاقها  78.742.09661.230.320

ا�شتثمارات عقارية  142.189.51731.771.172

1.403.393.3151.155.893.336املجمــــوع 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007
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مخاطر معدل الفائدة هي خماطر تغري قيمة االأدوات املالية نتيجة تقلبات معدالت الفائدة ال�شائدة يف ال�شوق.

الفوائد على الودائع ق�شرية االأجل للمجموعة حتت�شب مبعدل فائدة ثابت وت�شتحق خالل �شنة واحدة.  تت�شمن اال�شتثمارات يف ال�شندات احلكومية على اأدوات ذات معدل فائدة ثابت ومتغري.  

معـــدل الفائدة الفعلي لهذه الودائع وال�شندات مو�شـــح يف اإي�شاح رقـم 18.

المشتقات المالية ال تتعامل املجموعة يف م�شتقات االأدوات املالية لتغطية خماطر العمالت وخماطر معدل الفائدة وخماطر ال�شوق.

مخاطر السوق هي خماطر تغري قيمة االأدوات املالية نتيجة تقلبات اأ�شعار ال�شوق �شواء كانت هذه التغريات متعلقة بورقة مالية معينة اأو اجلهة امل�شدرة لها اأو عوامل توؤثر يف تداول االأوراق املالية 
بال�شوق ب�شكل عام.  تتعر�ص املجموعة اإىل خماطر ال�شوق من خالل ا�شتثماراتها يف االأوراق املالية.

حتد املجموعة من خماطر ال�شوق عن طريق املحافظة على حمفظة ا�شتثمارية متنوعة واملتابعة امل�شتمرة للتطورات يف اأ�شواق االأوراق املالية العاملية.  باالإ�شافة اإىل ذلك, تقوم املجموعة مبتابعة 

العوامل الرئي�شية التي من املحتمل اأن توؤثر على اأ�شعار االأوراق املالية مبا فيها العمليات واالأداء املايل لل�شركات امل�شتثمر فيها.  التمركز اجلغرايف ال�شتثمارات املجموعة مبني يف اإي�شاح )20(.

مخاطر االئتمان هي خماطر عجز اأحد طريف االأدوات املالية بالوفاء بااللتزامات املتفق عليها مما يوؤدي اإىل خ�شارة مالية للطرف االآخر.  لقد مت اإيداع النقد لدى بنوك حملية وعاملية ذات معدالت 
ائتمان جيدة.  تنح�شر خماطر ائتمان املدينني يف اأ�شحاب االأعمال املحليني يف القطاع اخلا�ص والتي مت اإظهارها بعد طرح خم�ش�شات االنخفا�ص يف القيمة.  تقوم املجموعة مبتابعة خماطر 

االئتمان املتعلقة باملدينني من اأ�شحاب االأعمال وفقًا ل�شيا�شات واإجراءات حمددة.

مخاطر السيولة هي خماطر عدم قدرة املجموعة يف احل�شول على االأموال الالزمة ل�شداد االلتزامات امل�شاحبة لالأدوات املالية والتاأمني االجتماعي.  قد تنتج خماطر ال�شيولة عن عدم قدرة 
املجموعة على بيع موجوداتها املالية بقيمة مقاربة للقيمة العادلة.

تقوم املجموعة مبتابعة متطلبات ال�شيولة ب�شورة يومية للتاأكد من توفر االأموال الكافية مبا فيها الت�شهيالت غري امل�شتخدمة مع البنوك ملواجهة اأية التزامات م�شتقبلية.  ال تعتمد املجموعة يف 

ن�شاطها على االقرتا�ص واإمنا لديها القدرة على توفري �شيولة كافية من البنوك يف وقت ق�شري.  

القيمة العادلة  هي القيمة التي تتم بها عملية تبادل اأ�شل اأو دفع التزام بني اأطراف معروفني وراغبني يف القيام بها �شمن الظروف التجارية االعتيادية.  ولذلك ميكن اأن تنتج االختالفات بني 
القيم الدفرتية امل�شجلة بالتكلفة التاريخية والقيمة العادلة التقديرية.  

وي�شتمل تعريف القيمة العادلة �شمنيًا على فر�شية اأن املجموعة م�شتمرة الوجود وبدون وجود اأية حاجة اأو رغبة منها لت�شفيتها, اأو تقلي�ص حجم عملياتها ب�شكل جوهري اأو حتى ال�شروع يف 

عمليات معاك�شة الأهدافها . 

فيما عدا العقارات اال�شتثمارية فاإن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.
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20- التمركز الجغرافي لالستثمارات
التوزيع اجلغرايف الأ�شول املجموعة املالية كما يف 31 دي�شمرب 2007 كما يلي:

2007
دينار بحريني

2006
دينار بحريني

1.154.312.777950.292.568البحرين 
161.349.186140.327.384اأمريكا ال�شمالية

73.495.79963.729.819اأوروبا
11.590.02712.612.796اليابان

34.986.3349.681.667ال�شرق االأو�شط واأفريقيا

1.435.734.1231.176.644.234املجموع 

ويتمثل هذا الر�شيد يف االآتي:

النقدية واأر�شدة لدى البنوك   2.310.609422.172
ودائع حتت الطلب لدى البنوك  -125.000

ودائع ثابتة  602.150.927553.718.021
ذمم مدينة:

ا�شرتاكات تاأمني اجتماعي م�شتحقة  14.289.5429.406.243
ا�شرتاكات التاأمني �شد التعطل م�شتحقة  4.851.192-

�شايف اأق�شاط قرو�ص ا�شتبدال  9.688.5179.278.603
ذمم مدينة اأخرى  4.064.977367.478
قرو�ص للموظفني  185.484190.929

فوائد واإيجارات م�شتحقة  8.938.0846.713.563
اال�شتثمارات:

موجودات مالية بالقيمة العادلة حمددة بالربح اأو اخل�شارة  208.103.785191.442.506
ا�شتثمارات متوفرة للبيع  327.878.585291.221.329

قرو�ص م�شتحدثة  -6.000
ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�شتحقاق  78.742.09661.230.320

ا�شتثمارات يف �شركات زميلة  32.340.80820.750.898
ا�شتثمارات عقارية  142.189.51731.771.172

1.435.734.1231.176.644.234املجمـــــوع 
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21- التحليل القطاعي
القطاعات التجارية

القطاع التجاري هو عبارة عن جمموعة من االأ�شول والعمليات املرتبطة بال�شلع اأو اخلدمات والتي تعترب عر�شة للمخاطر والعوائد, والتي تختلف عن القطاعات التجارية االأخرى.  فيما يلي 

ملخ�ص االأ�شول وااللتزامات ونتائج العمليات للقطاعات التجارية املختلفة للمجموعة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2006 و2007 كما يلي:

2007

التاأمني

 االجتماعي

دينــار بحريني

قطاع البنوك

دينــار بحريني

قطاع

ال�شيافة والرتفيه

دينــار بحريني

املجموع

دينــار بحريني

647.317109.594.920-108.947.603االإيـــرادات
76.846.402--76.846.402�شايف اإيرادات اال�شتثمار

47.494111.648.521-111.601.027االإيرادات االأخرى
)55.434.142()649.297(-)54.784.845(امل�شروفات

45.514242.655.701-242.610.187�شايف الربح / )اخل�شارة(

41.594.9681.477.962.208-1.436.367.240اإجمايل املوجودات 

171.2691.514.649-1.343.380اإجمايل املطلوبات 

2006

التاأمني

 االجتماعي

دينــار بحريني

قطاع البنوك

دينــار بحريني

قطاع

ال�شيافة والرتفيه

دينــار بحريني

املجموع

دينــار بحريني

634.31966.601.337-65.967.018االإيـــرادات
65.289.170-64.457.170832.000�شايف اإيرادات اال�شتثمار

35.211516.447-481.236االإيرادات االأخرى
)47.636.538()670.955()1.060.000()45.905.583(امل�شروفات

84.770.416)1.425()228.000(84.999.841�شايف الربح / )اخل�شارة(

1.166.476.11511.126.00041.334.4841.218.936.599اإجمايل املوجودات 

173.8053.000148.468325.273اإجمايل املطلوبات 

القطاع الجغرافي
اإن القطاع اجلغرايف يوفر ال�شلع واخلدمات �شمن بيئة اقت�شادية تعترب عر�شة للمخاطر والعوائد وتختلف عن القطاعات االأخرى التي تدير عملياتها يف بيئات اقت�شادية اأخرى.  

اأن عمليات املجموعة تتمركز فقط يف مملكة البحرين, مل يتم عر�ص القطاعات اجلغرافية ملجموع االأ�شول  20.  ومبا  اإي�شاح رقم  التمركز اجلغرايف للمجموعات اال�شتثمارية يف  مت عر�ص 

وااللتزامات والعمليات.
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22- الوضع االكتواري
اإن خم�ش�ص التمويل االكتواري للمجموعة كما يف 31 دي�شمرب 2006 و 2007كما يلي:

2007
دينار بحريني

2006
دينار بحريني

1.476.447.5591.218.611.326اإجمايل حقوق االأع�شاء
)1.798.733.000()1.778.476.000(القيمة احلالية االكتوارية املقدرة للمزايا التقاعدية املتوقعة

302.028.441580.121.674العجز الغري ممول 

اإن تفا�شيل القيمة احلالية االكتوارية املقدرة للمزايا التقاعدية املتوقعة كما يف 31 دي�شمرب 2006 و2007 كالتايل:

2007
دينار بحريني

2006
دينار بحريني

1.616.613.0001.628.265.000املزايا التاأمينية املكت�شبة 
161.863.000170.468.000املزايا التاأمينية غري املكت�شبة 

1.778.476.0001.798.733.000

االكتواري  قام اخلبري  لقد  تـم تقديــر التوقعــات االكتــواريــة للقيمة احلاليــة للمنافــع التقــاعديـــة املتوقعة مــن قبـــل خبــــراء اكتوارييــــن م�شتقليــــن »Hewitt Associates SA” اليونـــان.  

باحت�شاب القيمة احلالية للتقديرات االكتوارية للمزايا التقاعدية املتوقعة, مبوجب �شروط وبنود الربامج التقاعدية �شارية املفعول كما يف 31 دي�شمرب2007 .  اإن الطريقة امل�شتخدمة يف احت�شاب 

االلتزامات االكتوارية, وكذلك املعدل املعياري لال�شرتاكات التقاعدية تعرف “بطريقة الوحدات املقدرة” والتي تتطلب احت�شاب االلتزامات االكتوارية على اأ�شا�ص القيمة احلالية للمزايا امل�شتحقة يف 

تاريخ التقييم مع مراعاة املكا�شب النهائية لالأع�شاء الذين ال يزالون يف اخلدمة.  مت تقدير معدل اخل�شم بن�شبة 5.5% �شنويًا على اأ�شا�ص معدل العائد على ا�شتثمارات الهيئة طويلة االأمد.

وكمــا يت�شـــح مما ذكــر اأعاله فاإن العجز املالـي الغيــر ممـول للمجمــوعة قـد بلغ 302.028.441 دينــار بحرينــي فــي 31 دي�شمرب 2007 )2006: 580.121.674 دينار بحريني(, واأن اإدارة 

الهيئة عاكفة االآن على درا�شة اخليارات املتاحة واملتوافرة لتمويل ذلك العجز.

اإن الت�شوية ما بني االلتزامات االكتوارية كما يف 31 دي�شمرب 2007 و2006 كما وفرها االكتواريHewitt Associates SA  مو�شحة كالتايل:

ديـنـــار بحرينــــــياإي�شاحـات

1.798.733.000االلتزامات االكتوارية كما يف 31 دي�شمرب 2006 
98.000.000اأالزيادة يف تكلفة الفائدة
92.000.000بالزيادة يف تكلفة اخلدمة

)48.000.000(جاملزايا املدفوعة

19.000.000دزيادة الرواتب عن احلد املتوقع 
)184.627.000(هـالتاأثري الناجت من تعديل معدل اخل�شم

3.370.000اأخـرى

1.778.476.000االلتزامات االكتوارية كما يف 31 دي�شمرب 2007
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االإي�شاحات التف�شريية لبع�ص البنود املذكورة اأعاله والتي ظهرت بالت�شوية كما يلي:

الزيادة يف تكلفة الفائدةأ( 

تتمثل الزيادة يف الفائدة امل�شتحقة خالل ال�شنة على االلتزامات االكتوارية كما يف 31 دي�شمرب 2006 حمت�شبة مبعدل %5.5 �شنويَا.

الزيادة يف تكلفة اخلدمةب( 

تتمثل الزيادة يف املزايا االإ�شافية املكت�شبة خالل ال�شنة للموؤمن عليهم امل�شجلني يف خمتلف ال�شناديق التاأمينية للمجموعة.

املزايا املدفوعةت( 

ميثل هذا املبلغ التخفي�ص يف قيمة االلتزامات االكتوارية نتيجة املدفوعات التي متت للم�شتفيدين خالل ال�شنة.

زيادة الرواتب عن احلد املتوقعث( 

 تتمثل الزيادة فــي االلتزامات االكتواريــة النا�شئة مــن االختالف ما بني زيـــادة الرواتب احلقيقية خالل �شنة 2007 باملقارنة بالزيادة املفرت�شة يف التقديرات االكتوارية.

التاأثري الناجت من تعديل معدل اخل�شم هـ( 

 خالل ال�شنة احلالية, قامت املجموعة بتعديل معدل اخل�شم الحت�شاب الو�شع االكتواري من 5.5% اإىل 6%. اإن التغري الذي حدث للتاأكد من اأن معدل اخل�شم امل�شتخدم من قبل الهيئة العامة 

ل�شندوق التقاعد متنا�شقة مع املجموعة, كذلك االأخذ بعني االعتبار االندماج الو�شيك ما بني الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد والهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية.  لو مل تقم املجموعة بتعديل معدل 

اخل�شم من 5.5% اإىل 6%, فاإن القيمة احلالية للو�شع االكتواري للمزايا �شوف تبلغ 1.963.103.000 دينار بحريني, وبناًء على ذلك فاإن العجز الغري ممول �شوف يبلغ 486.655.441 دينار 

بحريني كما يف 31 دي�شمرب 2007. 

23- االلتزامات الطارئة
بن ح�شن بن حممد احل�شيني )�شعودي  والدكتور/ عبدالرحمن  �شعــودية(  )�شــركة  املحدودة  العقــاري  واال�شتثمار  للتطوير  التنمية  ميامن  �شــركة  اأقامت كل من   ,2006 اأغ�شط�ص   1 بتاريخ 

اجلن�شية( معًا, دعـــوى مدنية �شد كل من الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية و�شركة النادي البحري )�ص.�ص.و(, التي متتلكها الهيئة بالكامل, متثلت يف طلب اإلزامهما بدفع مبالغ مالية جمموعها 

32.208.000 دينار بحريني )اثنان وثالثون مليونا ومائتان وثمانية اآالف دينار بحريني( مع الفوائد بواقع 9% �شنويًا وامل�شاريف �شاملة مقابل اأتعاب املحاماة.  وذلك بخ�شو�ص ان�شحاب الهيئة 
من عملية بيع ح�شتها يف �شركة النادي البحري )�ص.�ص.و(.  مل يتم احت�شاب اأية خم�ش�شات بالبيانات املالية ملواجهة تبعات هذه الدعوى كما يف 31 دي�شمرب 2007, نظرًا لعدم ح�شم الدعوى من 

املحكمة املخت�شة.  والحقًا بتاريخ 29 يناير 2008, مت ح�شم الدعوى يف حماكم مملكة البحرين ل�شالح الهيئة.

24- األحداث غير المعدلة ما بعد تاريخ الميزانية العمومية
يف وقت الحق من تاريخ 31 دي�شمرب 2007 وتاريخ اعتماد هذه البيانات املالية من قبل جمل�ص االإدارة, تبني وجود اختالفات جوهرية يف االأ�شعار ال�شوقية ال�شتثمارات املجموعة ومعدالت �شرف 

العمالت االأجنبية.  اإن التاأثري املايل املتوقع على القيمة الدفرتية ال�شتثمارات املجموعة بعد تاريخ امليزانية العمومية باال�شتعانة باآخر البيانات ال�شوقية املتوفرة كما يلي: 

اخل�شارة املتوقعة

دينار بحريني

102.400.402التاأثري املتوقع ب�شبب االنخفا�ص يف اأ�شعار االأ�شهم ال�شوقية
697.449التاأثري املتوقع يف تغري معدالت �شرف العمالت االأجنبية

103.097.851
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تقرير مدققي الحسابات

تقرير حول البيانات المالية  
لقد دققنا البيانات املالية املرفقة للهيئة العامة ل�شندوق التقاعد )»ال�شندوق«( والتي تتكون من بيان �شايف املوجودات كما يف    31 دي�شمرب 2007, وبيان التغريات يف 

�شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني وبيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ, باالإ�شافة اإىل ملخ�ص ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة واالي�شاحات االأخرى.

مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات المالية   
اإن اأع�شاء جمل�ص االإدارة م�شئولون عن اإعداد البيانات املالية وعر�شها ب�شكل عادل وفقًا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية. اإن هذه امل�شئولية تت�شمن ت�شميم 

وتنفيذ واإتباع اأنظمة رقابة داخلية معنية باإعداد وعر�ص البيانات املالية ب�شورة عادلة وخالية من اأية معلومات جوهرية خاطئة, �شواء كانت ناجتة عن اختال�شات اأو 

اأخطاء, وكذلك اختيار وتطبيق �شيا�شات حما�شبية منا�شبة واإجراء تقديرات حما�شبية معقولة  يف ظل االأو�شاع القائمة.

مسئولية المدققين   
االلتزام  تتطلب منا  التي  الدولية  التدقيق  وفقًا ملعايري  تدقيقنا  لقد مت  التدقيق.  اأعمال  به من  ملا قمنا  وفقًا  املالية  البيانات  الراأي يف هذه  اإبداء  اإن م�شئوليتنا هي 

باأخالقيات املهنة ذات العالقة, وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق بهدف احل�شول على تاأكيدات معقولة من خلو البيانات املالية من اأي معلومات جوهرية خاطئة.

 ي�شمل التدقيق القيام باإجراءات معينة للح�شول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ واالإي�شاحات الواردة يف البيانات املالية. تعتمد اإجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا, 

مبا فيها تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة يف البيانات املالية, �شواء كانت ناجتة عن اختال�شات اأواأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر يتم االأخذ يف االعتبار 

اأنظمة الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�ص البيانات املالية ب�شورة عادلة والتي متكننا من ت�شميم اإجراءات تدقيق منا�شبة يف ظل االأو�شاع القائمة, ولي�ص بغر�ص 

اإبداء راأي يف مدى فاعلية اأنظمة الرقابة الداخلية لل�شندوق. كما ي�شمل التدقيق اأي�شًا تقييم مدى مالئمة املبادئ املحا�شبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�شبية 

التي جتريها االإدارة باالإ�شافة اإىل تقييم عام لعر�ص البيانات املالية.

اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتكوين اأ�شا�ص �شليم للراأي الذي تو�شلنا اإليه.

الــــــــرأي 
براأينا اأن البيانات املالية تظهر ب�شـورة عادلة,  يف كل اجلوانب اجلوهـرية, املـركز املايل لل�شندوق كما يف 31 دي�شمرب 2007 واأداءه املاىل وتدفقاته النقدية لل�شنة 

املنتهية بذلك التاريخ, وذلك وفقا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية.

بدون اأن نتحفظ على راأينا اأعاله, نلفت االنتباه اإىل اإي�شاح رقم )2( على البيانات املالية والذي ي�شري اإىل العجز االكتواري غري املمول كما يف 31 دي�شمرب 2007 والذي 

بلغ 3.040.483.298 دينار )2006: 2.453.186.904 دينار(.

تقرير حول األمور القانونية والتنظيمية األخرى 
باالإ�شافة اإىل ذلك, فاإنه براأينا ان ال�شندوق مي�شك �شجالت حما�شبية منتظمة وان البيانات املالية تتفق معها. مل يتبادر اإىل علمنا وقوع  خمالفات خالل ال�شنة 

للقانون رقم )13( ل�شنة 1975 واملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976 وتعديالتهما ميكن ان  يكون لها اأثر جوهري على اأعمال ال�شندوق اأو مركزه املايل.  ولقد ح�شلنا 

من االإدارة على جميع االإي�شاحات واملعلومات التي طلبناها الأغرا�ص التدقيق. 

  

املنامة –  مملكة  البحرين     
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إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
الهيئة العامة لصندوق التقاعد

المنامة -  مملكة البحرين
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20072006اي�شاحات

الموجودات
5371.504.268397.510.413نقد واأر�شدة لدى البنوك

634.103.05831.368.995قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد
7129.371.908105.447.390قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص
818.850.00018.850.000قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

الإ�ستثمارات

9879.347.218697.111.092ا�شتثمارات متوفرة للبيع
10155.737.501139.712.150ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ ا�شتحقاقها

1172.534.21856.465.343ا�شتثمارات فى �شركات زميلة
1264.970.23849.013.539ذمم مدينة وموجودات اأخرى

13121.972.6148.767.036ا�شتثمارات عقارية

1.848.391.0231.504.245.958مجموع الموجودات

المطلوبات
(1.687.573)(1.979.913) اأر�شدة بنكية دائنة

(2.245.289)(2.895.153)14ذمم دائنة ومبالغ م�شتحقة

1.843.515.9571.500.313.096صافي الموجودات المنسوبة للمشتركين

تتمثل في حقوق المشتركين

1.367.389.3791.136.811.819حقوق امل�شرتكني يف نظام التقاعد
23465.618.233357.688.575 احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات

2310.508.3455.812.702اإحتياطي اإعادة التقييم

1.843.515.9571.500.313.096مجموع صافي الموجودات المنسوبة للمشتركين )صفحة 5(

بيان صافي الموجودات 

كما يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

     . اأكتوبر 2008  اعتمدت البيانات املالية التي حتتوي على ال�شفحات من 32 اإىل 62 من قبل جمل�ص االإدارة يف 23 

 

الرئي�ص التنفيذيرئي�ص جمل�ص االإدارة

حممد بن عي�شى اآل خليفةاأحمد بن حممد اآل خليفة
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20072006اي�شاحات

15105.639.56985.025.608ا�شرتاكات التقاعد
20.617.80319.568.680دخل �شم اخلدمة ال�شابقة واالإفرتا�شية

-165.809.135ا�شتعا�شة تكاليف اخل�شخ�شة من وزارة املالية

5.681.3104.802.521تعوي�شات العالوة االجتماعية

137.747.817109.396.809جمموع اال�شرتاكات
(94.885.786)(117.253.389)17جمموع املكافاآت التقاعدية

20.494.42814.511.023فائض االشتراكات على المكافآت التقاعدية

-18111.073.296م�شاهمة احلكومة

1944.132.22432.258.565�شايف دخل اال�شتثمارات
2038.957.17135.233.200اإيرادات الفوائد

1114.643.6954.013.368ح�شة ال�شندوق فى اأرباح ال�شركات الزميلة
5.189.7202.217.987اإيرادات اأخرى

234.490.53488.234.143مجموع اإليرادات

المصروفات
212.864.7852.465.369تكاليف املوظفني

1.055.156961.197م�شروفات عامة واإدارية

3.919.9413.426.566مجموع المصروفات

230.570.59384.807.577الزيادة في  صافي الموجودات المنسوبة للمشتركين خالل السنة
�شايف احلركة يف االحتياطيات خالل ال�شنة

23112.625.30128.082.677
6.9671.471.231املحول من نظام التقاعد القدمي

1.500.313.0961.385.951.611اإجمايل �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني يف 1 يناير

1.843.515.9571.500.313.096إجمالي صافي الموجودات المنسوبة للمشتركين في 13 ديسمبر

عن ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب  2007 / بالدينار البحريني

ت�شتمل البيانات املالية على ال�شفحات من 32 اإىل 62.

بيان التغيرات في صافي الموجودات المنسوبة للمشتركين

الرئي�ص التنفيذيرئي�ص جمل�ص االإدارة

حممد بن عي�شى اآل خليفةاأحمد بن حممد اآل خليفة
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20072006

األنشطة التشغيلية
230.570.59384.807.577التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني خالل ال�شنة

تعديالت

156.794194.476اإ�شتهالك
-(111.073.296)القيمة العادلة لالأر�ص امل�شتلمة من احلكومة

(20.007.146)(22.803.502)18اأرباح اأ�شهم من ا�شتثمارات متوفرة للبيع

(3.434.531)(18.155.185)19�شايف ربح بيع ا�شتثمارات متوفرة للبيع

(2.486.655)(2.132.282)19ت�شويات القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية

(2.876.368)(2.004.597)19خم�ش�ص انخفا�ص قيمة الودائع ق�شرية االأجل

(3.359.182)193.672.025خم�ش�ص اإ�شمحالل اال�شتثمارات

(28.785.241)(31.838.784)20اإيرادات الفوائد من اال�شتثمارات

(4.013.368)(14.643.695)11    ح�شة ال�شندوق فى اأرباح ال�شركات الزميلة

31.748.07120.039.562التدفقات النقدية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

(4.996.410)(8.359.909)ذمم مدينة وموجودات اأخرى

717.019(1.359.461)ذمم دائنة ومبالغ م�شتحقة اأخرى

(18.055.268)(23.924.518)قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

(3.691.662)(2.734.063)قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد

(5.986.759)(4.629.880)صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
(255.332)(117.874)�شراء اآالت ومعدات

26.225.01923.137.074  فوائد م�شتلمة من اال�شتثمارات

22.803.50218.938.076اأرباح االأ�شهم م�شتلمة من اال�شتثمارات املتوفرة للبيع

111.648.4961.616.746اأرباح اأ�شهم م�شتلمة من ال�شركات الزميلة

46.171.30749.351.263عوائد بيع ا�شتثمارات متوفرة للبيع

(84.300.673)(90.806.301)9�شراء ا�شتثمارات متوفرة للبيع

1030.615.70559.512.149عوائد بيع ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ ا�شتحقاقها

(45.606.850)(46.641.056)10�شراء ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ ا�شتحقاقها

(3.770.000)(13.572.000)11�شراء ا�شتثمارات يف �شركات زميلة

18.622.453(23.673.202)صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من  األنشطة االستثمارية

12.635.694(28.303.082)صافي )النقصان(/ الزيادة في النقد وما في حكمه للسنة

401.031.937388.396.243النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

372.728.855401.031.937النقد وما في حكمه في 13 ديسمبر

        

 النقد وما في حكمه كما في بيان صافي الموجودات
374.708.768402.719.510نقد واأر�شدة لدى البنوك )اإي�شاح 5(

(1.687.573)(1.979.913)اأر�شدة بنكية دائنة

372.728.855401.031.937

ت�شتمل البيانات املالية على ال�شفحات من 32 اإىل 62.  

بيان التدفقات النقدية 

لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني
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1.  النشأة  والنشاط   
مت تاأ�شي�ص الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد )»ال�شندوق«( يف 1 اأكتوبر 1975 وتعترب م�شئولة عن اإدارة االأموال بهدف توفري املعا�ص التقاعدي واملكافاآت االأخرى 

املتعلقة باملوظفني املدنيني يف حكومة البحرين وكذلك املوظفني الع�شكريني لقوة دفاع البحرين وموظفي قوات االأمن العام يف حكومة البحرين. يعمل ال�شندوق 

على تنظيم دفع معا�شات ومكافاآت التقاعد املدين ومكافاآت القوات الع�شكرية واالأمن العام وفقًا الأحكام قانون التقاعد رقم )13( ل�شنة 1975 واملر�شوم بقانون 

رقم )11( ل�شنة 1976على التوايل. يعمل ال�شندوق بنظام املزايا املحددة. اإن البيانات املالية تظهر الو�شع املايل املجمع ل�شندوقي التقاعد املدين والع�شكري.

أحداث الحقة
مبوجب قانون رقم 3 ل�شنة 2008, مت اإن�شاء هيئة جديدة, هي الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي بهدف اإدارة اأنظمة التقاعد للقطاعني احلكومي واخلا�ص. وفقًا 

للمادة رقم )2( من هذا القانون, �شيتم حتويل اأ�شول ومطلوبات الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد والهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية للهيئة اجلديدة.   

2.  الوضع اإلكتواري   
مت اإجراء تقييم اإكتواري م�شتقل لل�شندوق كما يف 31 دي�شمرب2007, حيث مت اإجراء تقييم منف�شل لكل من ال�شندوق املدين والع�شكري. مت ا�شتخدام بيانات 

مف�شلة متعلقة بال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 الإحت�شاب الو�شع االإكتواري ل�شندوق التقاعد املدين و�شندوق التقاعد الع�شكري كاًل على حدة. مت اإجراء 

التقييم االإكتواري وفقًا لطريقة الوحدة املقدرة. وقد اأظهر التقييمان اللذان اأعدا يف 31 دي�شمرب 2006 و 31 دي�شمرب 2007 وجود التزامات اكتوارية غري ممولة.  

تتعهد حكومة مملكة البحرين بتغطية اأي التزامات غري ممولة م�شتقبلية على ال�شندوق عند ا�شتحقاقها.

20072006

1.843.515.9571.500.313.096�شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني

(3.953.500.000)(4.883.999.255)القيمة االإكتوارية احلالية ملزايا التاأمني

(2.453.186.904)(3.040.483.298)العجز االكتوارى

لتفا�شيل افرتا�شات التقييم االكتواري, الرجاء الرجوع اإىل تقرير التقييم االكتواري يف املرفق رقم 1.  

3.  السياسات المحاسبية الهامة 
اإن ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املتبعة هي كما يلي :

1/3 المعايير المتبعة
اأعدت البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية الإعداد التقارير املالية ووفقًا الأحكام قانون التقاعد رقم )13( ل�شنة 1975 واملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976. 

مت تطبيق هذه ال�شيا�شات املحا�شبية من قبل الهيئة على نحو ثابت كما كانت مطبقة يف ال�شنة ال�شابقة.

ايضاحات حول 

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني
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البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

3.  ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة- املعايري املتبعة )يتبع( 
1/3  املعايري املتبعة )يتبع(

خالل ال�شنة, طبق ال�شندوق املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم )7( »االأدوات املالية : اآالإف�شاحات« ومعيار املحا�شبة الدويل املعدل رقم )1( »عر�ص 

البيانات املالية – اإف�شاحات راأ�ص املال«, بتاريخ وجوب تطبيقها يف 1 يناير 2007. اإن تطبيق هذه املعايري قد اأثر على نوعية وكمية اآالإف�شاحات املن�شورة يف 

هذه البيانات املالية, لكنه مل يوؤثر على االأرباح املعلنة اأو املركز املايل لل�شندوق. ووفقًا للمتطلبات االنتقالية لهذه املعايري, قام ال�شندوق بتقدمي كل املعلومات 

من اأرقام املقارنة.

2/3 أساس اإلعداد
اأعدت البيانات املالية وفقًا لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا قيا�ص اال�شتثمارات املتوفرة للبيع واال�شتثمارات العقارية بالقيمة العادلة.

اإن اإعداد البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية الإعداد البيانات املالية يتطلب ا�شتخدام بع�ص التقديرات املحا�شبية الهامة. كما يتطلب اأي�شًا من االإدارة 

اجتهاد يف تطبيق ال�شيا�شات املحا�شبية للهيئة. ان االأمور التي تتطلب قدر كبري من االجتهاد اأو التعقيد اأوالتي تتطلب فر�شيات وتقديرات موؤثرة على البيانات 

املالية مبينة يف )اإي�شاح 4(.

3/3 األدوات المالية
أ( النقد وما في حكمه

لغر�ص بيان التدفقات النقدية, ي�شتمل النقد وما يف حكمه على النقد يف ال�شندوق, واأر�شدة البنوك, وموجودات ق�شرية االأجل عالية ال�شيولة ت�شتحق 

خالل 30 يومًا اأو اأقل من تاريخ احل�شول عليها دون اأية خطورة جوهرية على قيمتها العادلة, والتي ي�شتخدمها ال�شندوق الإدارة التزاماته ق�شرية االأجل. 

يظهر النقد وما يف حكمه بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعال املذكور يف اإي�شاح )6/3( مطروحًا منها خم�ش�ص انخفا�ص القيمة, 

اإن وجد. 

 ب(  قروض لمؤسسات مالية
تظهر هذه القرو�ص بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعال املذكور يف اإي�شاح )6/3( مطروحًا منها خم�ش�ص انخفا�ص القيمة, اإن 

وجد. 

ج( قروض المشتركين في نظام التقاعد
متثل قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد تلك القرو�ص املمنوحة للم�شرتكني ذوى خدمة ال تقل عن خم�ص �شنوات من تاريخ تقدمي طلب القر�ص, وفقًا 

لنظام اإقرا�ص املوظفني املدنيني والع�شكرين وقرار �شعادة وزير املالية واالقت�شاد الوطني رقم )2( ل�شنة  1993. يتم اإظهارهذه القرو�ص بالتكلفة املطفاأة 

با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعال املذكور يف اإي�شاح )6/3( مطروحًا منها خم�ش�ص انخفا�ص القيمة, اإن وجد. 

د(  قروض إستبدال المعاش
متثل قرو�ص اإ�شتبدال املعا�ص تلك القرو�ص املمنوحة للم�شرتكني املوؤهلني الذين عملوا يف اخلدمة املدنية اأو الع�شكرية اأو االأمن العام. يحق فقط للموظفني 

املدنيني الذين اأنهوا على االأقل 25 �شنة من اخلدمة واملوظفني الع�شكريني الذين اأنهوا 20 �شنة من اخلدمة االإقرتا�ص مبوجب املر�شومني االأمرييني رقم 

)9( ل�شنة 1986 ورقم )20( ل�شنة 1991, على التوايل. تظهر هذه بالتكلفة املطفاأة با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعال املذكور يف اإي�شاح )6/3( 

مطروحًا منها خم�ش�ص انخفا�ص القيمة, اإن وجد. 

ايضاحات حول 
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3/3 االأدوات املالية )يتبع(

هـ( االستثمارات في أوراق مالية

1. التصنيف
ا�شتثمارات متوفرة للبيع هي ا�شتثمارات ال تظهر بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�شارة وال ينوي ال�شندوق االحتفاظ بها حتى ا�شتحقاقها ولي�شت 

قرو�ص اأوذمم مدينة. وت�شتمل على ا�شتثمارات يف اأوراق مالية مدرجة وغري مدرجة.

ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ ا�شتحقاقها متثل موجودات مالية ذات مبالغ حمددة اأوقابلة للتحديد وتواريخ ا�شتحقاق حمددة ولل�شندوق النية واملقدرة 

لالحتفاظ بها حتى ا�شتحقاقها. 

2. االحتساب وإلغاء االحتساب
يتم مبدئيًا احت�شاب اال�شتثمارات يف االأوراق املالية م�شافًا اإليها م�شروفات املعاملة جلميع املوجودات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة من خالل 

الربح اأو اخل�شارة. يتم اإلغاء االعرتاف باال�شتثمارات عندما ينتهي حق ا�شتالم التدفقات النقدية من اال�شتثمارات اأوعندما يقوم ال�شندوق بنقل جميع 

خماطر وعوائد امللكية ب�شكل جوهري.

3. القياس
قيا�ص  الحقًا  ويعاد  املعاملة.  تكاليف  وت�شمل  املدفوع,  املقابل  قيمة  متثل  والتي  العادلة,  بالقيمة  املالية  االأوراق  يف  اال�شتثمارات  احت�شاب  مبدئيًا  يتم 

اال�شتثمارات املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة. حتت�شب االأرباح واخل�شائر الناجتة من تغريات القيمة العادلة لال�شتثمارات املتوفرة للبيع يف احتياطي قيمة 

الذي  اأو اخل�شارة  الربح  يتم حتويل متجمع  اال�شتثمارات,  ا�شتبعاد هذه  اأو  اأوحت�شيل,  ا�شمحالل,  اأو  بيع,  امل�شرتكني, وعند  عادلة منف�شل يف حقوق 

احت�شب �شابقًا يف احتياطي القيمة العادلة اإىل بيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني. اال�شتثمارات املتوفرة للبيع والتي ال تتوفر لها 

اأ�شعار �شوق اأو طرق اأخرى منا�شبة ي�شتند اإليها يف احت�شاب قيمة عادلة موثوقة, تظهر بالتكلفة مطروحًا منها خم�ش�ص ملواجهة انخفا�ص قيمتها. 

تقا�ص اال�شتثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق بالتكلفة املطفاأة مطروحًا منها خم�ش�ص انخفا�ص القيمة.

ت�شجل عمليات �شراء وبيع اال�شتثمارات املتوفرة للبيع واال�شتثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق يف تاريخ اإجراء املعاملة. 

القيمة العادلة لال�شتثمارات املدرجة هي االأ�شعار املعرو�شة يف ال�شوق.

 

و( الذمم المدينة     
يتم احت�شاب الذمم املدينة بالتكلفة املطفاأة مطروحًا منها خم�ش�ص االنخفا�ص يف قيمتها. ويتم عمل خم�ش�ص االنخفا�ص يف قيمة الذمم املدينة عندما 

 على حت�شيل كل املبالغ طبقًا لل�شروط االأ�شلية للذمم املدينة.
ً
يكون هناك دليل مو�شوعي باأن ال�شندوق لن يكون قادراأ

ايضاحات حول 
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ز( انخفاض في قيمة الموجودات المالية    
يحدد خم�ش�ص ملواجهة انخفا�ص قيمة املوجودات عندما يكون هناك دليل مو�شوعي باأن ال�شندوق لن يح�شل جميع املبالغ امل�شتحقة وت�شمل اأ�شل الدين 

والفوائد وفقًا للبنود التعاقدية للت�شهيالت االئتمانية. قد ي�شمل الدليل املو�شوعي وجود انخفا�ص يف قيمة املوجود املايل نتيجة نق�ص االتفاقية كالتخلف 

اأو التاأخر يف دفع الفوائد اأو اأ�شل الدين, منح التنازالت الأ�شباب اقت�شادية اأو قانونية متعلقة بال�شعوبات املالية للمقرت�ص والتي تعترب عالمة وا�شحة اأن 

املقرت�ص �شوف يدخل يف اإفال�ص اأو اإعادة ترتيب مالية, واقتفاء ال�شوق الن�شط اأواملعلومات االأخرى املمكن مراقبتها واملتعلقة مبجموعة من املوجودات مثل 

التغريات العك�شية يف و�شع �شداد املقرت�شني اأوامل�شدرين يف املجموعة اأو الو�شع االقت�شادي والتي لها عالقة مبا�شرة بالعجز عن ال�شداد بال�شندوق. 

بالن�شبة لال�شتثمارات يف االأ�شهم امل�شنفة كا�شتثمارات متوفرة للبيع, فاإن الهبوط اجلوهري والطويل االأجل يف القيمة العادلة باأقل من التكلفة ياأخذ 

يف االعتبار عند حتديد انخفا�ص قيمة اال�شتثمارات.عند تواجد هذا الدليل, فاإنه يتم نقل �شايف اخل�شارة املرتاكمة التي مت احت�شابها م�شبقًا يف حقوق 

امل�شرتكني وت�شجل يف بيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني.

 

التي ميكن ا�شرتدادها لهذه  والقيمة  الدفرتية  القيمة  الفرق بني �شايف  اأ�شا�ص  املالية على  يتم حتديد خم�ش�شات ملواجهة انخفا�ص قيمة املوجودات 

املوجودات. وتقا�ص القيمة التي ميكن ا�شرتدادها كالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية وت�شمل مبالغ ميكن ا�شرتدادها من خطابات ائتمانية 

و�شمانات خم�شومة ب�شعر الفائدة ال�شائد وقت توفري الت�شهيالت االئتمانية. 

حتت�شب خم�ش�شات االنخفا�ص يف بيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني وتعك�ص يف ح�شاب املخ�ش�ص مقابل القرو�ص واال�شتثمارات 

املتوفرة للبيع.

يتم �شطب املوجودات بعد كل اإعادة هيكلة واأن�شطة التح�شيل وبعد اعتبار احتمالية اال�شرتداد �شعيفة. ت�شجل اال�شرتدادات الالحقة �شمن االإيرادات 

االأخرى.

با�شتثناء خم�ش�شات انخفا�ص قيمة اال�شتثمارات يف االأ�شهم املتوفرة للبيع, يتم اال�شتغناء عن خم�ش�شات انخفا�ص قيمة املوجودات وحتول اإىل بيان 

التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني عندما تكون الزيادة الحقًا يف املبالغ القابلة لال�شرتداد متعلقة بحدث مو�شوعي ظهر بعد حتديد 

املخ�ش�ص ملواجهة انخفا�ص قيمة املوجودات. يتم اال�شتغناء عن خ�شائر انخفا�ص قيمة اال�شتثمارات يف االأ�شهم املتوفرة للبيع وحتول اإىل بيان التغريات 

يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني فقط عند ا�شرتداد اأو بيع االأدوات املالية.

ح( استثمارات في شركات زميلة
اإن ال�شركات الزميلة هي موؤ�ش�شات متتلك الهيئة فيها �شلطة موؤثرة من دون التحكم وعادة ما تكون ن�شبة امل�شاهمة ما بني 20 اإىل 50% من حق الت�شويت. 

تت�شمن البيانات املالية ح�شة ال�شندوق من جمموع االأرباح واخل�شائر املحققة لل�شركة الزميلة بطريقة حقوق امللكية من تاريخ اإبتداء متلك ال�شلطة 

املوؤثرة ولغاية تاريخ اإنتهاء هذه ال�شلطة. عندما تزيد ح�شة ال�شندوق من اخل�شائر عن القيمة الدفرتية لال�شتثمار يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية اإىل 

ال�شفر ويتوقف ال�شندوق عن احت�شاب اأيه خ�شائر اإ�شافية اإىل احلد الذي يتكبد فيه ال�شندوق التزامات قانونية اأو ان�شائية اأو يقدم مدفوعات بالنيابة 

عن ال�شركات الزميلة. 

ايضاحات حول 
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4/3  استثمارات عقارية
اأو لالإثنني معًا. حتت�شب اال�شتثمارات العقارية  اأ�شعارها  اأو حل�شد االرتفاع يف  اإيرادات االإيجار  اإما للح�شول على  هي تلك اال�شتثمارات املحتفظ بها 

مبدئيًا بالتكلفة, وت�شمل تكاليف املعاملة. تظهر اال�شتثمارات العقارية بعد ذلك بالقيمة العادلة. يتم حتديد القيمة العادلة لال�شتثمارات العقارية �شنويًا 

على اأ�شا�ص تقييم مثمنني م�شتقلني ذوي موؤهالت مهنية معرتف بها وذوي خربة يف موقع وفئة االأ�شل الذي يتم تقييمه. اأي اأرباح اأو خ�شائر ناجتة من 

تغريات القيمة العادلة حتت�شب يف بيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني. 

5/3 المخصصات
حتت�شب املخ�ش�شات عندما يكون على ال�شندوق اإلتزام حاليًا نتيجة حلدث �شابق ويكون من املحتمل اأن يطالب ال�شندوق بت�شديد هذا االلتزام. 

6/3 احتساب اإليراد
حتت�شب اإيرادات اال�شرتاكات وفقًا ملبداأ اال�شتحقاق, ووفقًا لقانون التقاعد رقم )13( ل�شنة 1975 واملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976 وتعديالتهما, 

بناًء على رواتب املوظفني احلكوميني املدفوعة خالل ال�شنة. 

حتت�شب اإيرادات الفوائد يف بيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني با�شتخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. 

على  الفوائد  اأو م�شروفات  اإيرادات  وتخ�شي�ص  املالية,  املطلوبات  اأو  للموجودات  املطفاأة  التكلفة  الفعال هي طريقة الحت�شاب  الفائدة  معدل  طريقة 

اأو املطلوبات. معدل الفائدة الفعال هواملعدل الذي يخف�ص التدفقات النقدية امل�شتقبلية املقدرة على العمر االفرتا�شي  العمر االفرتا�شي للموجودات 

للموجودات اأو املطلوبات, اأو على مدة اأق�شر عندما يكون ذلك منا�شبًا, ل�شايف القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات. اأن اأثر تطبيق طريقة معدل 

الفائدة الفعال هو احت�شاب اإيرادات / م�شروفات الفوائد بالت�شاوي وبالتنا�شب مع املبالغ امل�شتحقة لالأدوات املالية على فرتة اال�شتحقاق اأو ال�شداد. 

عند ح�شاب معدل الفائدة الفعال, تقدر التدفقات النقدية مع االأخذ يف االعتبار جميع ال�شروط التعاقدية للموجودات اأو املطلوبات املالية, مع ا�شتثناء 

خ�شائر االئتمان امل�شتقبلية.

حتت�شب اإيرادات �شم اخلدمة ال�شابقة واالإفرتا�شية يف �شنة �شراء اخلدمة من قبل امل�شرتكني.

حتت�شب اأرباح االأ�شهم عند ن�شوؤ احلق ال�شتالم االأرباح.

7/3 مكافآت التقاعد
حتت�شب املكافاآت وت�شجل على اأ�شا�ص مبداأ اال�شتحقاق عندما ي�شبح من حق امل�شرتك ا�شتالم هذه املكافاآت وفقًا لقانون التقاعد رقم )13( ل�شنة 1975 

واملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976 وتعديالتهما.

ايضاحات حول 
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8/3 عقارات ومعدات

أ. االحتساب
والعمر  املتبقية  االأ�شول  القيمة, ان وجدت. ويتم مراجعة قيم  اإنخفا�ص  بالتكلفة مطروحًا منها متجمع اال�شتهالك وخ�شائر  االأثاث واملعدات  يحت�شب 

االفرتا�شي, وتعّدل كما الزم ذلك, يف تاريخ بيان �شايف املوجودات.

 

يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية للموجودات اإىل قيمتها القابلة لالإ�شرتداد اإذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات اأكرب من قيمتها القابلة لال�شرتداد.

تتم مراجعة القيمة الباقية للموجودات وعمرها االفرتا�شي يف تاريخ �شايف املوجودات ويتم تعديلها اإذا تطلب ذلك. يف حالة بيع اأو ا�شتبعاد اأ�شل فان 

بيان �شايف  التغريات يف  اأو خ�شارة ناجتة عن ذلك على  ربح  اأي  ويتم حتميل  ال�شجالت  ا�شتبعادها من  يتم  به  املرتاكم اخلا�شة  واال�شتهالك  التكلفة 

املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني.

ب.  المصروفات الالحقة
يقوم ال�شندوق بر�شملة امل�شروفات املتعلقة با�شتبدال جزء من االأثاث واملعدات يف القيمة الدفرتية لهذا االأ�شل عند تكبد التكلفة وعندما يكون من 

املحتمل اأن تتدفق لل�شندوق الفوائد الفوائد االقت�شادية امل�شتقبلية املت�شمنة يف ذلك االأ�شل, وعندما يكون من املمكن قيا�ص تكلفة هذا االأ�شل ب�شورة 

موثوقة. حتمل جميع امل�شاريف االأخرى على بيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني عند تكبدها.

ج.  االستهالك
يتم احت�شاب اال�شتهالك وفقًا لطريقة الق�شط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املقدر للعقارات واملن�شاآت واملعدات ناق�ص القيمة املقدرة لبيعها يف نهاية 

عمرها االإنتاجي. العمر االإنتاجي املتوقع لكل نوع هوكما يلي :

20 �شنة املباين     

5 �شنوات اأجهزة احلا�شوب    

5  �شنوات اأثاث ومعدات وتركيبات   

يتم حتميل كل اال�شتهالكات على التغريات يف بيان �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني. ويف حالة بيع اأو ا�شتبعاد اأ�شل, يتم ا�شتبعاد التكلفة واال�شتهالك 

املرتاكمة, ويتم ت�شجيل اأي ربح اأوخ�شارة يف بيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني. 

9/3 منافع الموظفين
أ.  الموظفين البحرينين

يتم تغطية حقوق التقاعد واحلقوق االجتماعية اخلا�شة باملوظفني البحرينيني ح�شب نظام الهيئة العامة ل�شندوق التقاعد وهو نظام » ا�شرتاكات حمددة 

» مبوجب معيار املحا�شبة الدويل رقم )19( اخلا�ص مبنافع املوظفني, والذي يتم مبوجبه حت�شيل ا�شرتاكات �شهرية من ال�شندوق والعاملني على اأ�شا�ص 

ن�شبة مئوية ثابتة من الراتب. 

ايضاحات حول 
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3.  السياسات املحاسبية الهامة )يتبع(

ب.  الموظفين األجانب
ي�شتحق املوظفون االأجانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لنظام اخلدمة املدنية على اأ�شا�ص مدة اخلدمة واآخر راتب �شهري. 

مت عمل خم�ش�ص لهذا االلتزام غري املمول وهو نظام » منافع حمددة « مبوجب معيار املحا�شبة الدويل رقم )19(, على افرتا�ص اأن جميع املوظفني قد 

تركوا العمل بتاريخ امليزانية العمومية.

10/3 معامالت العمالت األجنبية

أ. العملة المستعملة في انجاز المعامالت والعملة المستعملة في إعداد البيانات المالية 
تقا�ص بنود البيانات املالية للهيئة با�شتخدام العملة الرئي�شية للبيئة التي يزاول فيها ال�شندوق ن�شاطه )“العملة الوظيفية”( يتم اإعداد البيانات املالية 

بالدينار البحرينى وهي العملة امل�شتعملة من قبل ال�شندوق يف تعامالته والعملة امل�شتخدمة يف اإعداد البيانات املالية.

ب. المعامالت واألرصدة
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل عملة التعامل لكل وحدة باأ�شعار ال�شرف ال�شائدة وقت اإجراء املعاملة. تدرج اأرباح وخ�شائر فروقات 

العملة الناجتة عن �شداد مثل هذه املعامالت ومن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت االأجنبية ب�شعر ال�شرف ال�شائد يف تاريخ بيان 

�شايف املوجودات يف بيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة للم�شرتكني. تدرج فروقات حتويل البنود غري نقدية التي تظهر بالقيمة العادلة, كبع�ص 

االأ�شهم املتوفرة للبيع, يف احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات.

4.   التقديرات المحاسبية الهامة واالجتهاد في تطبيق هذه التقديرات
يقوم ال�شندوق بعمل تقديرات وفر�شيات توؤثر على املبالغ املعلنة يف هذه البيانات املالية للموجودات واملطلوبات خالل الفرتة املالية التالية. يتم تقييم 

التقديرات واالإجتهادات ب�شكل م�شتمر بناًء على اخلربة وعوامل اأخرى كالتوقعات لالأحداث امل�شتقبلية التي يعتقد انها معقولة حتت الظروف العادية.

االجتهاد
أ.  تصنيف االستثمارات

يقرر ال�شندوق عند �شراء ا�شتثمار الت�شنيف املنا�شب لهذا اال�شتثمار, اإما كا�شتثمارحمتفظ به لتاريخ اال�شتحقاق اأو كا�شتثمار متوفر للبيع. ويعك�ص هذا 

الت�شنيف نية االإدارة بخ�شو�ص كل ا�شتثمار ويخ�شع كل ت�شنيف اإىل معاجلة حما�شبية خمتلفة.

التقديرات
أ.  انخفاض قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع

يحدد ال�شندوق وجود انخفا�ص يف قيمة اال�شتثمارات عندما يوجد انخفا�ص جوهري اأو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة باأقل من التكلفة. ويتطلب ذلك 

اجتهادًا من قبل االإدارة ويحدد لكل ا�شتثمار على حدة.

ايضاحات حول 
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4.   التقديرات املحاسبية الهامة واالجتهاد يف تطبيق هذه التقديرات )يتبع(

ب. انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة األخرى
يتم عمل خم�ش�ص انخفا�ص يف القيمة للذمم املدينة عندما يكون هناك دليل مو�شوعي باأن ال�شندوق لن يتمكن من حت�شيل جميع املبالغ امل�شتحقة وفقًا 

لل�شروط االأ�شا�شية لهذه الذمم املدينة. تعترب ال�شعوبات املالية للمدين واحتمال اإفال�شه اأو اإعادة الهيكلة املالية اأو تاأخر الدفع موؤ�شرات على هبوط قيمة 

الذمم التجارية املدينة. يتم تقدير القيمة القابلة لال�شرتداد بناًء على اخلربات ال�شابقة وتقديرات النفقات النقدية. 

520072006.  نقد وأرصدة لدى البنوك

1.410687نقد يف ال�شندوق
-2.282.171ح�شابات جارية

372.425.187402.718.823ودائع ق�شرية االأجل لدى البنوك
374.708.768402.719.510

(5.209.097)(3.204.500)مطروحًا منه: خم�ش�ص انخفا�ص القيمة

371.504.268397.510.413

20072006مخصص انخفاض القيمة

5.209.0978.085.465يف 1 يناير
(2.876.368)(2.004.597) خم�ش�شات انتفى الغر�ص منها

3.204.5005.209.097في  31 ديسمبر

620072006.  قروض المشتركين في نظام التقاعد

34.296.84031.562.777قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد

(193.782)(193.782)خم�ش�ص هبوط قيمة قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد

34.103.05831.368.995

يتم منح قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد اخلا�شعني الأحكام قانون التقاعد رقم )13( ل�شنة 1975 واملر�شوم بقانون رقم )11( ل�شنة 1976, والذين ال تقل 

مدد خدمتهم املح�شوبة يف التقاعد يف تاريخ تقدمي الطلب عن خم�ص �شنوات, وي�شتحق �شداد هذه القرو�ص خالل اأربع �شنوات. مت خالل ال�شنة �شطب قرو�ص 

قيمتها67.781 دينار بحريني )2006: 46.703 دينار بحريني( ب�شبب وفاة املقرت�شني )اإي�شاح 17(.

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني
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720072006.  قروض استبدال المعاش

129.994.643106.070.125قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

(622.735)(622.735)خم�ش�ص هبوط قيمة قرو�ص اال�شتبدال

129.371.908105.447.390

يتم منح قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص للم�شرتكني املوؤهلني يف نظام التقاعد من املوظفني واملتقاعدين, اأ�شحاب املعا�شات والذين اأنهوا مدة اخلدمة املطلوبة التي 

 , توؤهلهم ملعا�ص التقاعد, بافرتا�ص اإنتهاء خدمتهم باال�شتقالة يف تاريخ تقدمي طلب قرو�ص اال�شتبدال, ويتم �شداد قرو�ص اال�شتبدال على فرتات ترتاوح بني 5 

10 اأو15 �شنة على اأق�شاط �شهرية مت�شاوية. اإن هذه القرو�ص م�شمونة با�شرتاكات امل�شرتكني يف نظام التقاعد. مت خالل ال�شنة �شطب قرو�ص قيمتها126.932 
211.145 دينار بحريني( ب�شبب وفاة املقرت�شني )اإي�شاح 17(.  دينار بحريني )2006: 

820072006.  قروض لمؤسسات مالية

22.620.00022.620.000قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

(3.770.000)(3.770.000)خم�ش�ص االإ�شمحالل

18.850.00018.850.000

.2016 – يتعلق خم�ش�ص االإ�شمحالل بقر�ص ممنوح لبنك البحرين وال�شرق االأو�شط �ص.م.ب. ترتاوح فرتات ا�شتحقاق هذه القرو�ص من �شنة 2008 

920072006. استثمارات متوفرة للبيع

699.852.267632.400.200يف 1 يناير

90.806.30184.300.673ا�شتثمارات م�شرتاة خالل ال�شنة

-15.932.437ا�شتثمارات اأعيد ت�شنيفها كا�شتثمارات متوفرة للبيع )اإي�شاح 11(

(45.916.732)(28.016.120)ا�شتبعادات خالل ال�شنة, بالقيمة الدفرتية

107.185.53329.068.126تغريات القيمة العادلة خالل ال�شنة
885.760.418699.852.267

(2.741.175)(6.413.200)مطروحًا منه: خم�ش�ص انخفا�ص القيمة

879.347.218697.111.092في 31 ديسمبر

20072006مخصص انخفاض القيمة

2.741.1756.100.357يف 1 يناير

5.031.775521.580خم�ش�ص ال�شنة

(3.880.762)(1.359.750)خم�ش�شات انتفى الغر�ص منها

6.413.2002.741.175يف 31 دي�شمرب

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني
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9. استثامرات متوفرة للبيع )يتبع(

20072006الت�سنيف

بالقيمة العادلة

567.838.865459.043.524    ا�شتثمارات يف اأ�شهم مدرجة
240.935.737196.626.525    ا�شتثمارات يف �شناديق مدارة

808.774.602655.670.049

بالتكلفة

33.099.1995.102.153    ا�شتثمارات يف اأ�شهم غري مدرجة
37.473.41736.338.890    ا�شتثمارات يف �شناديق مدارة

70.572.61641.441.043

879.347.218697.111.092يف 31 دي�سمرب

1020072006. استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

139.712.150153.617.449يف 1 يناير

46.641.05645.606.850ا�شتثمارات م�شرتاة خالل ال�شنة

(59.512.149)(30.615.705)ا�شتحقت خالل ال�شنة

155.737.501139.712.150يف 31 دي�سمرب

الت�سنيف
20072006

�شندات
52.939.08139.680.250

�شكوك
102.798.420100.031.900

155.737.501139.712.150

1120072006.  استثمارات في شركات زميلة

56.465.34351.284.170الر�شيد يف 1 يناير

13.572.0003.770.000ا�شتثمارات م�شرتاة خالل ال�شنة

-(15.932.437)املحول لال�شتثمارات املتوفرة للبيع, بالقيمة العادلة )اإي�شاح9(

14.643.6954.013.368ح�شة ال�شندوق يف اأرباح ال�شركات الزميلة

 ن�شيب ال�شندوق يف احتياطي القيمة العادلة ال�شتثمارات ال�شركات

(1.160.789)744.125الزميلة

4.689.988175.340ن�شيب ال�شندوق يف احتياطي اإعادة التقييم لل�شركات الزميلة

(1.616.746)(1.648.496)يخ�شم :  اأرباح اأ�شهم م�شتلمة

72.534.21856.465.343 يف 31 دي�شمرب

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني
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11.  استثامرات يف رشكات زميلة )يتبع(

20072006

488.308.525479.208.068اإجمايل املوجودات

227.837.880144.100.884اإجمايل املطلوبات

19.755.14635.630.730اإجمايل االإيرادات

56.349.46818.963.083اإجمايل �شايف االأرباح

خالل �شنة 2007, فقد ال�شندوق ال�شيطرة املوؤثرة يف �شركتني زميلتني ) بنك البحرين للتنمية �ص.م.ب )مقفلة( و�شركة �شوليدارتي �ص.م.ب )مقفلة(. 

وبالتايل, مت ت�شنيفها كا�شتثمارات متوفرة للبيع.

12. ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة 
20072006

42.603.98934.891.870ذمم مدينة ل�شم اخلدمة ال�شابقة واالفرتا�شية

6.939.27854.990  ذمم مدينة من وزارة املالية )اإي�شاح 16(

1.365.6561.597.353مدينو نظام التقاعد القدمي

5.605.3535.729.904فوائد م�شتحقة القب�ص

983.782- ذمم مدينة من بيع وت�شفية اإ�شتثمارات

5.684.5801.670.846ا�شرتاكات م�شتحقة القب�ص

374.963112.955ا�شرتاكات العالوة االجتماعية م�شتحقة القب�ص

1.955.3271.994.247موجودات ثابتة - �شايف

441.0921.977.592اأخرى

64.970.23849.013.539

13. استثمارات عقارية 
20072006

8.767.0366.280.381 يناير1الر�شيد يف 

-111.073.296اإ�شافات

2.132.2822.486.655ت�شويات القيمة العادلة

121.972.6148.767.036 الر�شيد يف 31 دي�شمرب   

مت تقييم اال�شتثمارات العقارية بوا�شطة مثمنني م�شتقلني للعقارات يف دي�شمرب2007 بناًء على اأ�شعار ال�شوق املفتوح.

خالل ال�شنة, تف�شل جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة, ملك مملكة البحرين, مبنح اأر�ص للهيئة العامة ل�شندوق التقاعد )ال�شندوق املدين وال�شندوق 

الع�شكري( بدون �شروط مرفقة. مت احت�شاب القيمة العادلة لالأر�ص كاإيراد لل�شنة.

ايضاحات حول 
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14. ذمم دائنة ومبالغ مستحقة أخرى 

20072006

850.8791.045.244م�شروفات تقاعدية م�شتحقة

395.712314.774م�شتحقات اإجازات املوظفني

1.232.138699.834مكافاآت تقاعدية م�شتحقة و�شيكات مل ت�شرف

91.589-م�شروفات م�شتحقة اأخرى

416.42493.848اأخرى

2.895.1532.245.289

15. اشتراكات التقاعد 
20072006

97.478.52378.190.134 الراتب االأ�شا�شى

6.874.5605.956.302 العالوة االجتماعية

480.188457.007اإ�شابة العمل

806.298422.165 اأخرى

105.639.56985.025.608

16. استعانة تكاليف الخصخصة من وزارة المالية

متثل هذه املبالغ التكلفة االإ�شافية التي تكبدها ال�شندوق نتيجة للتقاعد املبكر ملوظفي ثالث جهات حكومية مت خ�شخ�شتهم, م�شرتجعة من وزارة 

املالية وفقًا لقرار جمل�ص الوزراء رقم )1-1859( املوؤرخ 30 اأكتوبر 2005.

17. مكافآت تقاعدية
20072006

80.656.16566.564.374معا�شات التقاعد

24.688.04719.283.071مكافاآت التقاعد

5.686.7004.805.323عالوات اجتماعية مدفوعة

4.667.4122.580.142معا�شات تقاعدية لل�شنوات ال�شابقة

977.9611.038.017منح الوفاة

375.424343.352نفقات اإ�شابات العمل

اأق�شاط قرو�ص ا�شقطت ب�شبب الوفاة :

67.78146.703قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد )اي�شاح 7(

126.932211.145قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص )اي�شاح 8(

4.270-�شم اخلدمة ال�شابقة واالفرتا�شية

6.9679.389فوائد م�شتحقة على نظام التقاعد ال�شابق

117.253.38994.885.786
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18. مساهمة الحكومة
تتمثل م�شاهمة احلكومة يف اأر�ص تف�شل �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة مبنحها للهيئة بدون �شروط مرفقة. مت احت�شاب االأر�ص بالقيمة 

العادلة يف تاريخ حتويل ملكيتها, و�شنفت �شمن اال�شتثمارات العقارية. 

19. صافي دخل االستثمارات 
20072006

22.803.50220.007.146اإيرادات اأرباح اأ�شهم

18.155.1853.434.531اأرباح بيع ا�شتثمارات متوفرة للبيع

-3.243.793�شايف ربح حتويل العمالت االأجنبية

2.132.2822.486.655ربح القيمة العادلة من اال�شتثمارات العقارية

2.004.5972.876.368خم�ش�ص انخفا�ص قيمة الودائع انتفت احلاجة منه

3.359.182(3.672.025)خم�ش�ص انخفا�ص قيمة اال�شتثمارات املتوفرة للبيع – بال�شايف

94.683(535.110))م�شروفات( / اإيرادات اأخرى

44.132.22432.258.565

20. إيراد الفوائد  
20072006

اال�شتثمارات

20.965.43119.747.972ودائع بنكية الأجل

1.525.6891.564.646قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

3.349.2921.988.100ا�شتثمارات متوفرة للبيع

5.998.3725.484.523ا�شتثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق

31.838.78428.785.241

القروض
5.579.1124.854.706 قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

1.539.2751.593.253قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد

7.118.3876.447.959

38.957.17135.233.200

21. تكاليف الموظفين 
20072006

1.690.8691.559.817اأجور ورواتب

86.81265.244خم�ش�ص مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.087.104840.308تكاليف املوظفني االأخرى

2.864.7852.465.369

ايضاحات حول 
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22. معامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين
موظفي االإدارة الرئي�شيني هم اأولئك الذين يكون لهم قدرة ال�شيطرة على ال�شندوق اأو يكون له نفوذ يوؤثر على ال�شيا�شات املالية والت�شغيلية للطرف االآخر. 

ي�شمل موظفي االإدارة الرئي�شيني اأع�شاء جمل�ص االإدارة, واأع�شاء جلنة اال�شتثمار, واأع�شاء االإدارة التنفيذية لل�شندوق ممثلني يف املدير العام وم�شاعد املدير 

العام ل�شئون التقاعد وم�شاعد املدير العام لل�شئون املالية واالإدارية.

مكافاآت موظفي االإدارة الرئي�شيني هي كما يلي:

 

20072006

130.692106.448رواتب وتكايف اأخرى ذات عالقة
22.62021.800ر�شوم ح�شور اجتماعات جمل�ص االإدارة واللجان

23. صافي الحركة في االحتياطيات

املجموعاحتياطياحتياطي القيمة2007

اإعادة التقييمالعادلة لال�ستثمارات

357.688.5755.812.702363.501.277الر�شيد يف 1 يناير

108.586.977-108.586.977تغريات القيمة العادلة يف اال�شتثمارات املتوفرة للبيع
املحول لبيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة

(1.401.444)-(1.401.444)للم�شرتكني من بيع اال�شتثمارات املتوفرة للبيع

 ن�شيب ال�شندوق يف احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات

744.125-744.125يف �شركات زميلة )اإي�شاح 11(
ن�شيب ال�شندوق يف احتياطي اإعادة تقييم ال�شركات

4.689.9884.689.988-الزميلة )اإي�شاح 11(
 ن�شيب ال�شندوق يف عك�ص احتياطي  اإعادة تقييم

5.6555.655-ال�شركات الزميلة

107.929.6584.695.643112.625.301صافي الحركة في االحتياطيات

465.618.23310.508.345476.126.578الرصيد في 31 ديسمبر

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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23. صايف الحركة يف االحتياطيات )يتبع(

املجموعاحتياطياحتياطي القيمة2006

اإعادة التقييمالعادلة لال�ستثمارات

329.781.2385.637.362335.418.600الر�شيد يف 1 يناير

38.590.317-38.590.317تغريات القيمة العادلة يف اال�شتثمارات املتوفرة للبيع
املحول لبيان التغريات يف �شايف املوجودات املن�شوبة

(9.522.191)-(9.522.191)للم�شرتكني من بيع اال�شتثمارات املتوفرة للبيع

 ن�شيب ال�شندوق يف احتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات

(1.160.789)-(1.160.789)يف �شركات زميلة )اإي�شاح 11(

 ن�شيب ال�شندوق يف احتياطي اإعادة تقييم ال�شركات

175.340175.340-الزميلة )اإي�شاح 11(

27.907.337175.34028.082.677�شايف احلركة يف االحتياطيات

357.688.5755.812.702363.501.277الر�شيد يف 31 دي�شمرب

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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24. مواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات
فيما يلي مواعيد ا�شتحقاق املوجودات واملطلوبات املالية كما يف 31 دي�شمرب :

املجموع
اأكرث من 3

�سنوات

3  - 1
�سنوات

6 اأ�سهر- �سنة
واحدة

6  -3
اأ�سهر

3  - 1
اأ�سهر

�سفر – �سهر

واحد
2007

  املوجودات

371.504.268 - - 27.144.000 236.620.142 82.133.592 25.606.534 نقد واأر�شدة لدى البنوك

34.103.058 - 17.246.346 8.428.356 4.214.178 2.809.452 1.404.726
 قرو�ص امل�شرتكني يف نظام

التقاعد

129.371.908 78.529.720 33.894.792 8.473.698 4.236.849 2.824.566 1.412.283 قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.000 18.850.000 - - - - - قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

879.347.218 879.347.218 - - - - - ا�شتثمارات متوفرة للبيع

155.737.501 85.731.055 38.958.058 7.849.968 23.198.420 - -
 ا�شتثمارات حمتفظ بها

حتى اال�شتحقاق

63.014.911 30.213.793 7.015.176 10.308.116 1.685.919 1.123.946 12.667.961
 ذمم مدينة وموجودات

اأخرى

1.651.928.864 1.092.671.786 97.114.372 62.204.138 269.955.508 88.891.556 41.091.504 جمموع املوجودات

 املطلوبات

1.979.913 - - - - 1.979.913 - اأر�سدة بنكية دائنة

1.979.913 - - - - 1.979.913 - جمموع املطلوبات

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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24. مواعيد استحقاق املوجودات واملطلوبات املالية )يتبع(

املجموع
اأكرث من 3

�سنوات

3  - 1
�سنوات

6 اأ�سهر- �سنة
واحدة

6  -3
اأ�سهر

3  - 1
اأ�سهر

�سفر – �سهر

واحد
2006

  املوجودات

397.510.413 687 37.888.500 11.310.000 291.196.455 4.504.876 52.609.895 نقد واأر�شدة لدى البنوك

31.368.995 - 15.912.071 7.728.462 3.864.231 2.576.154 1.288.077
 قرو�ص امل�شرتكني يف نظام

التقاعد

105.447.390 41.475.630 47.978.820 7.996.470 3.998.235 2.665.490 1.332.745 قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.000 18.850.000 - - - - - قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

697.111.092 697.111.092 - - - - - ا�شتثمارات متوفرة للبيع

139.712.150 81.880.638 27.215.808 17.635.704 5.140.000 4.740.000 3.100.000
 ا�شتثمارات حمتفظ بها حتى

اال�شتحقاق

47.019.292 7.269.461 22.137.417 3.541.173 7.360.578 1.180.390 5.530.273 ذمم مدينة وموجودات اأخرى

1.437.019.332 846.587.508 151.132.616 48.211.809 311.559.499 15.666.910 63.860.990 جمموع املوجودات

 املطلوبات

1.687.573 - - - - 1.687.573 - ار�سدة بنكية دائنة

1.687.573 - - - - 1.687.573 - جمموع املطلوبات

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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25. األدوات المالية

ما يلي هو ت�شنيف االأدوات املالية لل�شندوق:

جمموع القيمة

الدفرتية

 اأخرى بالتكلفة

املطفاأة

  قرو�ض

وذمم مدينة

حمتفظ بها

حتى ال�ستحقاق

املتوفرة

للبيع
2007

املوجودات

371.504.268 - 371.504.268 - - النقد واأر�شدة لدى البنوك

34.103.058 - 34.103.058 - - قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد

129.371.908 - 129.371.908 - - قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.000 - 18.850.000 - - قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

1.035.084.719 - - 155.737.501 879.347.218 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

63.014.911 - 63.014.911 - ذمم مدينة وموجودات اأخرى

1.651.928.864 - 616.844.145 155.737.501 879.347.218 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

1.979.913 1.979.913 - - - ار�شدة بنكية دائنة

1.979.913 1.979.913 - - - جمموع املطلوبات املالية

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

25. األدوات املالية )يتبع(

ما يلي هو ت�شنيف االأدوات املالية لل�شندوق:

جمموع القيمة

الدفرتية

 اأخرى بالتكلفة

املطفاأة

 قرو�ض

وذمم مدينة

حمتفظ بها

حتى ال�ستحقاق

املتوفرة

للبيع
2006

املوجودات

397.510.413 - 397.510.413 - - النقد واأر�شدة لدى البنوك

31.368.995 - 31.368.995 - - قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد

105.447.390 - 105.447.390 - - قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.000 - 18.850.000 - - قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

836.823.242 - - 139.712.150 697.111.092 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

47.019.292 - 47.019.292 - ذمم مدينة وموجودات اأخرى

1.437.019.332 - 600.196.090 139.712.150 697.111.092 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

1.687.573 1.687.573 - - - ار�شدة بنكية دائنة

1.687.573 1.687.573 - - - جمموع املطلوبات املالية

ايضاحات حول 
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26. إدارة المخاطر المالية

إطار إدارة المخاطر
جمل�ص االإدارة م�شئول ب�شورة عامة بتاأ�شي�ص بيئة املخاطر والتاأكد من توفري اإطار كفوؤ الإدارتها. يعتمد جمل�ص االإدارة �شيا�شات وا�شرتاتيجيات اإدارة 

املخاطر ويراجعها ب�شورة  دورية. جلنة التدقيق م�شئولة عن تنفيذ �شيا�شات اإدارة املخاطر والتوجهات واحلدود والتاأكد من توافر عمليات املراقبة. 

يقوم ق�شم التدقيق الداخلي  مب�شاعدة ق�شم اإدارة املخاطر باملراجعة الدورية الإجراءات ونظم اإدارة املخاطر, ويقوم بتقدمي تقريره للجنة التدقيق.

يقوم ق�شم االإدارة الداخلية بتقدمي تاأكيد م�شتقل باأن جميع اأنواع املخاطر مت قيا�شها واإدارتها وفقًا لل�شيا�شات والتوجهات التي و�شعها جمل�ص االإدارة. 

واملوا�شيع  ال�شندوق  ا�شتثمارات  و�شع  التقارير  هذه  اال�شتثمار.ت�شرح  للجنة  لال�شتثمارات  �شنوية  ربع  مراجعة  تقارير  بتقدمي  اال�شتثمار  اإدارة  تقوم 

الرئي�شية التي ت�شتجد خالل كل ف�شل من ف�شول ال�شنة. كما تقدم هذه التقارير تقييمًا حمّدثًا وتقييمًا النخفا�ص قيمة بع�ص اال�شتثمارات التي يجب 

اأن ت�شرتعي انتباه جلنة اال�شتثمار.

تتكون االأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية. ت�شمل املوجودات املالية لل�شندوق النقد وما يف حكمه, وقرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية, وقرو�ص 

امل�شرتكني يف نظام التقاعد, وقرو�ص ا�شتبدال املعا�ص, واال�شتثمارات يف االأوراق املالية, والذمم املدينة واملوجودات االأخرى. ت�شمل املطلوبات املالية 

لل�شندوق اأر�شدة بنكية دائنة. ال�شيا�شات املحا�شبية لالأدوات املالية م�شروحة يف اإي�شاح رقم 3.    

  

يتعر�ص ال�شندوق للمخاطر االآتية نتيجة ا�شتخدام االأدوات املالية :

•خماطر االئتمان. 	
•خماطر ال�شيولة. 	

•خماطر ال�شوق. 	

يعر�ص هذا االإي�شاح املعلومات عن املخاطر التي يتعر�ص لها ال�شندوق بخ�شو�ص املخاطر امل�شار اإليها اأعاله واالأهداف وال�شيا�شات واالإجراءات التي 

يتخذها ال�شندوق لقيا�ص واإدارة املخاطر وكيفية اإدارة ال�شندوق الحتياطيات امل�شرتكني.

أ(  مخاطر االئتمان
االستثمارات

بااللتزامات  بالوفاء  املالية  االأدوات  من  االآخر  الطرف  اأو  العميل  ف�شل  اإذا  لل�شندوق  املالية  اخل�شائر  خماطر  هي  واالئتمان  اال�شتثمارات  خماطر 

التعاقدية, وهي تن�شاأ ب�شكل اأ�شا�شي من ا�شتثمارات ال�شندوق يف االأوراق املالية والنقد وما يف حكمه وذمم مدينة اأخرى. ولغر�ص اإعداد تقارير اإدارة 

املخاطر, فاإن ال�شندوق ياأخذ يف االعتبار دمج كل عنا�شر خماطر االئتمان )مثل ح�شر اخل�شائر الفردية والدولة والقطاع(.

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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26. إدارة املخاطر املالية )يتبع(

إدارة مخاطر االئتمان لالستثمارات
اأعد جمل�ص االإدارة بالتعاون مع جلنة اال�شتثمار وثيقة �شيا�شات اال�شتثمار. يراقب ال�شندوق خماطر االئتمان التي تتعلق باال�شتثمارات والذمم املدينة 

وفقًا لهذه الوثيقة. يدير ال�شندوق خماطر االئتمان التي تتعلق باال�شتثمارات عن طريق مراقبة التعر�شات ملخاطر االئتمان وتقييم القدرة االئتمانية 

لالأطراف االأخرى ب�شكل م�شتمر. يعتمد ال�شندوق على تنويع حمافظ اال�شتثمار للحد من املخاطر وملوازنة ا�شتحقاقات اال�شتثمارات للوفاء باالتزاماته. 

اإن �شلطة اال�شتثمار واإعادة اال�شتثمار مقيدة باالأحكام والقواعد املعتمدة من قبل جمل�ص اإدارة ال�شندوق اأو البدالء املعينني. اإن الهدف من هذا القيد 

املحلية  االأ�شهم  اال�شتثمار يف  اإن  نائبه.  اأو  االإدارة  رئي�ص جمل�ص  عليها  يوافق  التي  اخلارجية,  كاال�شتثمارات  املخاطر  عالية  اال�شتثمارات  هوالتحكم 

املدرجة وغري املدرجة مقيد باأحكام تو�شح ال�شلطات لكل م�شتوى من االإدارة, واحلد االأق�شى للدخول يف ا�شتثمارات جديدة يف االأ�شهم املحلية.

يودع النقد ب�شورة كبرية يف بنوك حملية وعاملية. الذمم املدينة االأخرى م�شتحقة ب�شكل رئي�شي من جهات حكومية وبالتايل لي�شت معر�شة ملخاطر 

االئتمان.

إدارة مخاطر قروض المشتركين في نظام التقاعد             
ملنح  واالإجراءات  وال�شيا�شات  بالقانون  االلتزام  من  التاأكد  طريق  عن  التقاعد  نظام  يف  امل�شرتكني  قرو�ص  على  االئتمان  خماطر  ال�شندوق  يراقب 

القرو�ص  حالة  يف  �شنوات   5( ال�شنوات  من  حمدد  لعدد  اخلدمة  مدة  اأكملوا  الذين  للم�شرتكني  القرو�ص  متنح  ال�شندوق,  ل�شيا�شة  وفقًا  القرو�ص. 

االعتيادية و25 �شنة يف حالة قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص(. كما ت�شمن هذه ال�شيا�شة اأن يكون لدى ال�شندوق �شمانات كافية من اال�شرتاكات من امل�شرتكني 

مقابل هذه القرو�ص. كما يراقب ال�شندوق حت�شيل االأق�شاط يف الوقت املنا�شب.   

الذمم المدينة واالستثمارات المنخفضة القيمة
لل�شروط  وفقًا  امل�شتحقة  املبالغ  جميع  حت�شيل  على  قادرًا  يكون  لن  اأنه  املحتمل  من  اأنه  ال�شندوق  يقرر  التي  واال�شتثمارات  املدينة  الذمم  تلك  هي 

التعاقدية التفاقية )اتفاقيات( الذمم املدينة / اال�شتثمارات. ت�شنف هذه التعر�شات »منخف�شة القيمة« يف نظام الت�شنيف ال�شندوق الداخلي ملخاطر 

االئتمان.

مخصصات انخفاض القيمة    
يعد ال�شندوق خم�ش�شًا خل�شائر انخفا�ص القيمة والتي متثل تقديراته للخ�شائر املتكبدة على قرو�ص امل�شرتكني/ حمافظ اال�شتثمارات يف االأوراق 

املالية املتوفرة للبيع. خم�ش�ص اال�شتثمارات يف االأوراق املالية املتوفرة للبيع جزء حمدد للخ�شارة يتعلق بتعر�شات جوهرية منفردة بناًء على تقييمات 

فردية النخفا�ص القيمة. 

سياسة الشطب
بناًء على قانون التقاعد, يعترب ر�شيد القر�ص غري قابل لال�شرتداد وي�شطب فقط عند وفاة امل�شرتك.

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

26. إدارة املخاطر املالية )يتبع(

احلد االأق�شى لتعر�ص ال�شندوق ملخاطر االئتمان كما يلي:

�سايف

القيمة الدفرتية

خم�س�ض

انخفا�ض القيمة
املبلغ الإجمايل 2007

املوجودات

371.504.268 (3.204.500) 374.708.768 نقد واأر�شدة لدى البنوك

34.103.058 (193.782) 34.296.840 قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد

129.371.908 (622.735) 129.994.643 قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.000 (3.770.000) 22.620.000 قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

278.409.154 (5.412.775) 283.821.929 ا�شتثمارات متوفرة للبيع –  �شناديق مدارة

155.737.501 - 155.737.501 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

63.014.911 - 63.014.911 ذمم مدينة وموجودات اأخرى

1.050.990.800 (13.203.792) 1.064.194.592 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

1.979.913 - 1.979.913 ار�شدة بنكية دائنة

1.979.913 - 1.979.913 جمموع املطلوبات املالية

�سايف

القيمة الدفرتية

خم�س�ض

انخفا�ض القيمة
املبلغ الإجمايل  2006

املوجودات

397.510.413 (5.209.097) 402.719.510 نقد واأر�شدة لدى البنوك

31.368.995 (193.782) 31.562.777 قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد

105.447.390 (622.735) 106.070.125 قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.000 (3.770.000) 22.620.000 قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

232.965.415 (1.390.750) 234.356.165 ا�شتثمارات متوفرة للبيع –  �شناديق مدارة

139.712.150 - 139.712.150 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

47.019.292 - 47.019.292 ذمم مدينة وموجودات اأخرى

972.873.665 (11.186.364) 984.060.019 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

1.687.573 - 1.687.573 اأر�شدة بنكية دائنة

1.687.573 - 1.687.573 جمموع املطلوبات املالية

مل يكن هناك قرو�ص متاأخرة وغري منخف�شة القيمة بتاريخ 31 دي�شمرب 2007 و31 دي�شمرب 2006.

خماطر التمركز

تنتج خماطر التمركز عندما يعمل عدة اأطراف يف اأن�شطة اقت�شادية مت�شابهة اأو اأن�شطة يف نف�ص املنطقة اجلغرافية اأو لهم خ�شائ�ص اقت�شادية مت�شابهة التي 

قد توؤثر بدرجة مت�شابهة على مقدرتهم ل�شداد التزاماتهم نتيجة لتغريات يف الظروف االقت�شادية اأو ال�شيا�شية اأو االأخرى. ي�شعى ال�شندوق الإدارة خماطر 

التمركز عن طريق اإن�شاء واملراقبة امل�شتمرة حلدود التمركز على النطاقني اجلغرايف وال�شناعي.

ايضاحات حول 
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فيما يلي تعر�شات ال�شندوق ملخاطر التمركز االئتمانية ح�شب القطاع : 

املجموع اأخرى احلكومة

 / التجزئة

اأمل�سرتكني يف

نظام التقاعد

  الإن�ساءات

والعقارات

  البنوك

واملوؤ�س�سات

املالية

  التاأمني

  واخلدمات

والفنادق

التجارة

وال�سناعة
2007

املوجودات

371.504.268 - - - - 371.504.268 - - نقد واأر�شدة لدى البنوك

34.103.058 - - 34.103.058 - - - -
قرو�ص امل�شرتكني يف نظام 

التقاعد

129.371.908 - - 129.371.908 - - - - قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.000 - - - - 18.850.000 - - قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

278.409.154 141.298.821 - - 27.071.378 107.490.435 1.794.520 754.000
ا�شتثمارات متوفرة للبيع –  

�شناديق مدارة

155.737.501 - 114.236.445 - 3.770.000 22.651.056 1.885.000 13.195.000 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

63.014.911 10.876.921 8.381.954 43.756.036 - - - -  ذمم مدينة وموجودات اأخرى

1.050.990.800 152.175.742 122.618.399 207.231.002 30.841.378 520.495.759 3.679.520 13.949.000 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

1.979.913 - - - - 1.979.913 - - اأر�شدة بنكية دائنة

1.979.913 - - - - 1.979.913 - - جمموع املطلوبات املالية

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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تعر�شات ال�شندوق ملخاطر التمركز االئتمانية ح�شب القطاع : )يتبع( 

املجموع اأخرى احلكومة

 التجزاأة /

اأمل�سرتكني يف

نظام التقاعد

  الإن�ساءات

والعقارات

  البنوك

واملوؤ�س�سات

املالية

  التاأمني

  واخلدمات

والفنادق

التجارة

وال�سناعة
2006

املوجودات

379.510.413 - - - - 397.510.413 - - نقد واأر�شدة لدى البنوك

31.368.995 - - 31.368.995 - - - -
قرو�ص امل�شرتكني يف نظام 

التقاعد

105.447.390 - - 105.447.390 - - - - قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.000 - - - - 18.850.000 - - قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

232.965.415 125.135.899 - - 25.134.714 80.203.491 2.491.311 -
ا�شتثمارات متوفرة للبيع –  

�شناديق مدارة

139.712.147 - 106.741.140 - 2.740.003 17.850.975 1.885.000 10.495.032 ا�شتثمارات يف اأوراق مالية

47.019.292 14.819.728 3.335.545 28.864.019 - - - -  ذمم مدينة وموجودات اأخرى

972.873.655 139.955.627 110.076.685 165.680.404 27.874.717 514.414.879 4.376.311 10.495.032 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

1.687.573 - - - - 1.687.573 - - اأر�سدة بنكية دائنة

1.687.573 - - - - 1.687.573 - - جمموع املطلوبات املالية

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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فيما يلي تعر�شات ال�شندوق ملخاطر التمركز االئتمانية ح�شب املناطق اجلغرافية: 

املجموع اأخرى

الوليات املتحدة

الأمريكية

واأوروبا

 دول جمل�ض

التعاون
البحرين 2007

املوجودات

371.504.268 - - - 371.504.268 النقد واأر�شدة البنوك

34.103.058 - - - 34.103.058
قرو�ص امل�شرتكني يف

نظام التقاعد

129.371.908 - - - 129.371.908 قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.000 - - - 18.850.000 قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

278.409.154 14.356.584 220.747.040 31.915.192 11.390.338
ا�شتثمارات يف اأوراق

مالية – �شناديق مدارة

155.737.501 - - 37.054.081 118.683.420
ا�شتثمارات حمتفظ بها

لتاريخ ا�شتحقاقها

63.014.911 - - - 63.014.911 ذمم مدينة وموجودات اأخرى

1.050.990.800 14.356.584 220.747.040 68.969.273 746.917.903 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

1.979.913 - - - 1.979.913 ار�شدة بنكية دائنة

1.979.913 - - - 1.979.913 مجموع المطلوبات المالية

املجموع اأخرى

الوليات املتحدة

الأمريكية

واأوروبا

 دول جمل�ض

التعاون
البحرين 2006

املوجودات

397.510.413 - - - 397.510.413 النقد واأر�سدة البنوك

31.368.995 - - - 31.368.995 قرو�ض امل�سرتكني يف

نظام التقاعد

105.447.390 - - - 105.447.390 قرو�ض ا�ستبدال املعا�ض

18.850.000 - - - 18.850.000 قرو�ض ملوؤ�س�سات مالية

232.965.415 17.486.327 178.264.680 26.063.088 11.151.320 ا�ستثمارات يف اأوراق

مالية – �سناديق مدارة

139.712.150 - - 41.565.250 98.146.900 ا�ستثمارات حمتفظ بها

لتاريخ ا�ستحقاقها

47.019.292 - - - 47.019.292 ذمم مدينة وموجودات اأخرى

972.873.655 17.486.327 178.264.680 67.628.338 709.494.310 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

1.687.573 - - - 1.687.573 ار�سدة بنكية دائنة

1.687.573 - - - 1.687.573 جمموع املطلوبات املالية

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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26. إدارة املخاطر املالية )يتبع(

ب( مخاطر السيولة
خماطر ال�شيولة هي خماطر عدم قدرة ال�شندوق على احل�شول على االأموال الالزمة ل�شداد التزاماته املتعلقة باالأدوات املالية. قد تن�شاأ خماطر ال�شيولة 

من عدم القدرة على بيع اأ�شل مايل ب�شعر مقارب لقيمته العادلة. راجع اإي�شاح رقم 2 ملخاطر ال�شيولة طويلة االأجل

يتم مراقبة متطلبات ال�شيولة ب�شكل يومي عن طريق  التاأكد من توافر ال�شيولة , �شاملة ت�شهيالت بنكية غري م�شتغلة ل�شداد التزاماته امل�شتقبلية. ال يلجاأ 

ال�شندوق لالقرتا�ص, ولكن نظرًا لو�شعه االئتماين, ميلك ال�شندوق القدرة على احل�شول على االأموال من البنوك يف غ�شون مهلة ق�شرية. اإن التزامات 

ال�شندوق االأ�شا�شية هي دفع املزايا التقاعدية عند حلول اأجلها, وبهدف الوفاء بهذا االلتزام, يحتفظ ال�شندوق باأر�شدة كبرية من النقد يف ودائع بنكية 

ق�شرية االأجل. االأر�شدة البنكية الدائنة لل�شندوق ت�شتحق خالل 3 اأ�شهر.

ج( مخاطر السوق
خماطر ال�شوق هي خماطر تغري اأ�شعار ال�شوق مثل معدل الفائدة واأ�شعار االأ�شهم ومعدل �شعر ال�شرف وهام�ص االئتمان  )غري متعلق بتغريات املالئمة 

املالية للمقرت�ص اأو امل�شدر( والتي لها تاأثري على دخل ال�شندوق اأو قيمة اأدواته املالية. اإن الهدف من اإدارة خماطر ال�شوق هو اإدارة ومراقبة تعر�شات 

خماطر ال�شوق يف حدود االإطارات املقبولة مع حتقيق عائد جمزي على املخاطر.

إدارة مخاطر السوق
ال يتخذ ال�شندوق مراكز متاجرة ملوجوداته ومطلوباته ك�شيا�شة عامة, وبالتايل فاإن كل بيان �شايف املوجودات هو حمفظة غري متداولة. ي�شعى ال�شندوق 

اإدارة  اإن  اال�شتثمارات.  باإدارة  مناطة  ال�شوق  ملخاطر  الكلية  ال�شلطة  اإن  العمالت.  �شرف  الأ�شعار  امل�شتمرة  املراقبة  طريق  عن  العملة  خماطر  ملراقبة 

اال�شتثمارات م�شئولة عن و�شع �شيا�شات مف�شلة الإدارة املخاطر واملراجعة اليومية ل�شمان التنفيذ.

إدارة مخاطر معدل الفائدة   
اخلطر الرئي�شي الذي تتعر�ص له املحافظ غري املتداولة هو خطر اخل�شائر الناجتة عن التقلبات يف التدفقات النقدية امل�شتقبلية اأو القيم العادلة لالأداة 

املالية ب�شبب التغري يف معدالت الفائدة لل�شوق. اإن ودائع ال�شندوق ق�شرية االأجل هي مبعدالت فائدة ثابتة وت�شتحق خالل �شنة واحدة. تتكون اال�شتثمارات 

يف ال�شندات من اأدوات ذات معدل فائدة ثابتة واأخرى متغرية. فيما يلي ملخ�ص لتعر�شات ال�شندوق ملعدالت الفائدة على املحافظ غري املتداولة:

 

20072006

371.504.268379.510.413نقد واأر�شدة البنوك

34.103.05831.368.995قرو�ص امل�شرتكني يف نظام التقاعد

129.371.908105.447.390قرو�ص ا�شتبدال املعا�ص

18.850.00018.850.000قرو�ص ملوؤ�ش�شات مالية

84.639.50085.639.500اال�شتثمارات املتوفرة للبيع

155.737.501139.712.150اال�شتثمارات املحتفظ بها لتاريخ اال�شتحقاق

794.206.235778.528.448

ت�شتكمل اإدارة خماطر معدل الفائدة مقابل التعر�شات ملعدالت الفائدة عن طريق مراقبة ح�شا�شية موجودات ومطلوبات ال�شندوق لعدة �شيناريوهات 

قيا�شية وغري قيا�شية ملعدالت الفائدة. ال�شيناريوهات القيا�شية التي توؤخذ يف االعتبار ب�شكل �شهري ت�شمل 100 نقطة اأ�شا�ص انخفا�ص اأو ارتفاع مواز يف 

جميع موؤ�شرات العوائد يف جميع اأنحاء العامل. احتياطي امل�شرتكني �شتنخف�ص بـ 201.896 دينار بحريني عند ارتفاع موؤ�شر العائد بـ 100 نقطة اأ�شا�ص 

)على افرتا�ص عدم وجود تغري غري متنا�شق ملوؤ�شرات العوائد وكذلك ا�شتمرار املركز املايل احلايل(.

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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مخاطر العملة     
هي خماطر تذبذب قيمة االأدوات املالية نتيجة التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية. 

ميلك ال�شندوق ودائع وا�شتثمارات بعمالت اأخرى غري الدينار البحريني والدوالر االأمريكي. الدينار مرتبط بالدوالر االأمريكي, وبالتايل فاإن خماطر العملة 

تظهر بالن�شبة للعمالت االأخرى فقط.  

�شايف التعر�ص كما يلي : 

2007
ما يعادل

دينار بحريني

2006
ما يعادل

دينار بحريني

17.757.64720.308.265جنيه ا�شرتليني

796.456.048661.414.870دوالر اأمريكي

78.855.63052.095.021عمالت دول جمل�ص التعاون

لعدة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  ح�شا�شية  مراقبة  طريق  عن  التعر�شات  حدود  �شايف  مقابل  االأجنبية  العمالت  �شرف  اأ�شعار  خماطر  اإدارة  ت�شتكمل 

�شيناريوهات الأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية. ال�شيناريوهات القيا�شية التي توؤخذ باالعتبار �شهريًا ت�شمل 5% زائد / ناق�ص زيادة يف اأ�شعار �شرف العمالت, 

فيما عدا عمالت دول جمل�ص التعاون املرتبطة بالدوالر. فيما يلي حتليل ح�شا�شية ال�شندوق للزيادة اأو النق�شان يف اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية )على 

افرتا�ص اأن جميع املتغريات االأخرى, اأ�شا�شًا معدالت الفائدة, تبقى ثابتة(:

  

20072006

الدخل
حقوق

امل�سرتكني
الدخل

حقوق

امل�سرتكني

10596.1661.775.765518.7222.030.827% ارتفاع يف اجلنيه اال�شرتليني

(2.030.827)(518.722)(1.775.765)(596.166)10% انخفا�ص يف اجلنيه اال�شرتليني

التعرض لمخاطر السوق األخرى
املدرجة  اال�شتثمارات  �شعر  نق�شان يف  زيادة/   %10 والـ  ال�شندوق,  قبل  املنتظمة من  للمراقبة  املدرجة  اال�شتثمارات  على  االأ�شهم  اأ�شعار  تخ�شع خماطر 

49.849.243 دينار بحريني(. �شيت�شبب يف زيادة/ نق�شان يف حقوق امل�شرتكني بـ 61.934.544 دينار بحريني )2006: 

القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة لالأدوات املالية تتمثل يف املبلغ الذي ميكن مبادلة اأي اأ�شل اأو �شداد اأي التزام به بني طرفني ملمني بتفا�شيل املعاملة وعلى اأ�ش�ص جتارية. 

بالتايل, ميكن اأن تن�شاأ فروقات بني القيمة الدفرتية على اأ�شا�ص مبداأ التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة. من اأ�ش�ص تعريف القيمة العادلة هو افرتا�ص 

مبداأ ا�شتمرارية ال�شندوق بدون اأية نية اأو حاجة اإىل ت�شفيته اأو تخفي�ص م�شتوى عملياته اأو الدخول يف معامالت ذات �شروط غري مر�شية.  

 )79.022.795 فيما عدا بع�ص اال�شتثمارات املتوفرة للبيع, وا�شتثمارات يف اأ�شهم غري قابلة للت�شويق ذات قيمة دفرتية 128.048.256 دينار بحريني )2006: 

التي تظهر بالتكلفة, فاإن القيمة العادلة التقديرية الأدوات ال�شندوق املالية االأخرى ال تختلف اختالفًا جوهريًا عن قيمتها الدفرتية يف تاريخ 31 دي�شمرب 

2007 و 2006.

البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 
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البيانات املالية لل�شنة  املنتهية يف 31 دي�شمرب 2007 / بالدينار البحريني

ايضاحات حول 

27. إدارة أموال المشتركين في نظام التقاعد
اإن �شيا�شة جمل�ص االإدارة هي املحافظة على قاعدة قوية الأموال امل�شرتكني يف نظام التقاعد للمحافظة على التطور امل�شتقبلي لل�شندوق. ي�شعى جمل�ص 

االإدارة للمحافظة على التوازن بني العوائد العالية وحماية اأموال امل�شرتكني. يراقب جمل�ص االإدارة العائد على اأموال امل�شرتكني يف نظام التقاعد وي�شعى 

من اأجل حتقيق النمو يف العوائد. اإن اأهداف ال�شندوق من مراقبة اأموال امل�شرتكني هي:

•حماية قدرة ال�شندوق على اال�شتمرار, وبالتايل ت�شتطيع تقدمي العوائد للم�شرتكني واملنافع الأ�شحاب امل�شلحة. 	
•حماية ا�شرتاكات امل�شرتكني بهدف �شدادها يف امل�شتقبل عند  ا�شتحقاقها. 	

•تقدمي عوائد كافية للم�شرتكني عن طريق اإدارة عوائد اال�شتثمارات ودفع منافع امل�شرتكني. 	

28. االلتزامات والمطلوبات الطارئة 
هذه  متول  اأن  يتوقع  بحريني(.  دينار   7.441.951  :2006( بحريني  دينار   37.525.852 والبالغة  ال�شندوق  قبل  من  لال�شتثمار  االلتزامات  هذه  متثل 

االلتزامات خالل 4-5 �شنوات. 

29. المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد من قبل الصندوق
خالل ال�شنة, مت اإ�شدار املعايري الدولية الإعداد التقارير املالية والتف�شريات اجلديدة / املعدلة التالية ذات العالقة باأن�شطة ال�شندوق, والتي مل تكن 

�شارية املفعول يف تاريخ بيان �شايف املوجودات :

.) • املعيار املحا�شبي الدويل رقم )1( – عر�ص البيانات املالية )�شيكون �شاري املفعول بدءًا من 1 يناير 2009	

- احلدود على موجودات حمددة املنافع, واحلد االأدنى ملتطلبات  • تف�شري املعيار الدويل الإعداد التقارير املالية رقم 14 واملعيار املحا�شبي الدويل رقم 19	

التمويل والتفاعالت فيما بينهما )�شيكون �شاري املفعول بدءًا من 1 يناير 2009(.   

اإن تطبيق هذه املعايري والتف�شريات ال يتوقع اأن يكون له اأثر جوهري على البيانات املالية لل�شندوق.

30 . أرقام المقارنة
وحقوق  الفائ�ص  �شايف  على  تاأثري  لها  يكن  مل  هذه  الت�شنيف  اإعادة  ال�شنة.  لهذه  املعرو�شة  البيانات  مع  لتتوافق  املقارنة  اأرقام  ت�شنيف  اإعادة  مت 

امل�شرتكني.




