
تغـطـــيـــــة تـــــ�أميـــنـيـــة للــــجــمــيـــــعالـتـــقــــــــريــــــــــــــــــر ال�ســـــــنــوي 2008

مــــمـــــلــــــكــــــة الــــــبــــــحـــــــريــــــــــــــــن

جــتــمــــــــــ�عـــــــــي الهيـــئة العــــ�مة للتـــ�أمـيــــــن الإ





مري  �ساحب ال�سمو امللكي الأ

خليفــة بــن �سلـمـــان �آل خلـيـفـــة

رئي�س الوزراء املوقر

�ساحب اجلاللة امللك

حمد بن عي�سى �آل خليـفـــة 

ملك مملكة البحرين املفدى

مري  �ساحب ال�سمو امللكي الأ

�سلمـان بـن حـمــد �آل خليـفــة 

مني ويل العهد الأ

على  نائب القائد الأ



دارةالمحتويات جمل�س الإ

دارة كلمة رئي�س جمل�س الإ

كلمة الرئي�س التنفيذي

البيانات المالية الموحدة

تقرير مدققي احل�سابات

بيان �سايف املوجودات املوحد

بيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني املوحد

بيان التدفقات النقدية املوحد

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

5

6

8

  

 

11

12

14

16

19



معايل ال�سيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة

وزير املاليــة

دارة  رئي�س جمل�س الإ

ال�سيد عثمان حممد �سريف الري�س

دارة ع�سو جمل�س الإ

غرفة جتارة و�سناعة البحرين

إ�سماعيل املري را�سد ا

ال�سيدة بدرية يو�سف اجليب

الوكيل امل�ساعد 

للرعاية والتاأهيل الجتماعي

وزارة التنمية الجتماعية

ال�سيد مكي عي�سى اأحمد عبا�س

مدير امل�سرتيات ـ بتلكو

ال�سيد �سمري عبداهلل نا�س

الرئي�س التنفيذي ـ جمموعة نا�س

ال�سيد �سعيد عبدالكرمي املرزوق

رئي�س العمليات

�ستثمار العقاري )اإدامة( �سركة البحرين للإ

العميد عبدالر�سول حميد العري�س

املدير املايل

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

الدكتور فوزي عبداهلل اأمني

الوكيل امل�ساعد للتدريب والتخطيط

وزارة ال�سحة

ال�سيدة بتول علي عبدالعال

نتاج الكهرباء واملاء الوكيل امل�ساعد لإ

هيئة الكهرباء واملاء

إبراهيم ال�سيد جعفر خليل ا

علم والن�سر مني العام امل�ساعد للإ الأ

الإحتاد العام لنقابات عمال البحرين

ال�سيد ح�سن حممد ح�سن

الوكيل امل�ساعد للموارد الب�سرية

وزارة الرتبية والتعليم

ال�سيد ح�سن عبدالعزيز اأحمد املا�سي

�سركة بتلكو

ال�سيد عبدالرحمن يو�سف

بن يو�سف فخرو

دارة رئي�س جمل�س الإ

�سركة يو�سف

بن يو�سف فخرو �س.م.ب )م(

العميد ح�سن عي�سى حممد ال�سميم

الوكيل امل�ساعد للموارد الب�سرية

وزارة الداخليـة



كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كرب من اأبناء البلد من املوؤمن عليهم واملتقاعدين  جتماعي اإىل اأن متد مظلتها التاأمينية والتقاعدية على القطاع الأ بعون من اهلل وتوفيقه �سعت الهيئة العامة للتاأمني الإ

وامل�ستحقني عنهم, ف�سًل عن اإلتزامها التام بتقدمي اخلدمات املي�سرة وذات الكفاءة  العالية للم�ستفيدين منها وفقًا للمزايا الواردة يف اأنظمة التاأمني الجتماعي و�سوًل 

هداف التي ت�سعى الهيئة لتحقيقها يف اإطار التغطية التاأمينية املنا�سبة لعموم املوؤمن عليهم. للغايات والأ

وبهذا يطيب لنا اأن نعر�س على املهتمني هذا التقرير ال�سنوي الذي يت�سمن البيانات املالية للهيئة للعام 2008, مبا يك�سف طبيعة اجلهود املبذولة, التي اأثمرت عن 

�سل�سلة من النجاحات والتطورات يف اإطار تفعيل وحتقيق بنود واأحكام كًل من القانون رقم )13( ل�سنة 1975 ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ملوظفي احلكومة 

حكامه, واأحكام املر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 ب�ساأن تنظيم معا�سات ومكافاآت التقاعد ل�سباط واأفراد قوة  والقوانني املعدلة له والقرارات ال�سادرة تنفيذًا لأ

من العام, والقانون رقم )24( ل�سنة 1976 ب�ساأن التاأمني الجتماعي. دفاع البحرين والأ

نها قد و�سعت على راأ�س اأولوياتها  حيث ا�ستطاعت الهيئة ونتيجة للدعم احلكومي املتوا�سل ر�سم وحتقيق العديد من التطلعات والطموحات والإجنازات امل�سرفة نظرًا لأ

تطوير اأنظمتها وخدماتها التاأمينية والتقاعدية املقدمة لعموم اخلا�سعني للقوانني امل�سار اإليها والعمل �سمن اإطار اخلطط التي ت�سري نحو التحديث امل�ستمر, بيد اأن من 

داء الفعلي, هو ارتفاع حقوق املوؤمن عليهم من 2.86 مليار دينار يف  اأهم املوؤ�سرات التي دلت على هذا النمو والتطور الذي جاء متزامنًا مع م�ساعي الرتقاء مب�ستوى الأ

نهاية عام 2007 اإىل حوايل 2.98 مليار دينار يف نهاية 2008  بن�سبة قدرها حوايل )4.2( %. 

طار ذاته ياأتي التوجه احلكومي داعمًا ومكمًل مل�سروع دمج الهيئتني العامتني ل�سندوقي التقاعد والتاأمينات الجتماعية والذي جتلى عرب �سدور القانون رقم  ويف الإ

)3( ل�سنة 2008 عن نائب جللة ملك البلد املفدى اإذ ياأتي هذا القانون لي�ساعف من املكت�سبات واملزايا التاأمينية بني كل القانونني وذلك من خلل العمل على توحيد 



املزايا التاأمينية ملوظفي القطاعني العام واخلا�س ف�سًل عن اأ�سحاب املعا�سات التاأمينية. وقد جتلت تلك اجلهود الدوؤوبة عرب امل�ساركة الفاعلة يف درا�سة هذا التوجه وبحث العديد من املقرتحات 

هداف الفعلية للدمج التي �ست�ساهم كثريًا يف تعزيز مقدرات الهيئتني  والدرا�سات الهادفة اإىل التوفيق ما بني املزايا التقاعدية والتاأمينية للجهتني, واخلدمات املوؤداة يف اإطارهما, وهو مايعك�س الأ

جيال احلالية وامل�ستقبلية باإذن اهلل تعاىل. وبالتايل الرتقاء باحلياة املعي�سية للأ

وي�سرفنا يف هذه املنا�سبة اأن نتقدم ب�سادق المتنان والتقدير املقرتن بالعرفان اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البلد املفدى, واإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو 

على حفظهم اهلل جميعًا ورعاهم و�سدد  مني نائب القائد الأ مري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد الأ مري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر واإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي الأ امللكي الأ

خطاهم, وذلك لرعايتهم الكرمية ولدعمهم ال�سخي للقطاع التاأميني والتقاعدي وللمتقاعدين بوجه عام.

دارة التنفيذية وكافة العاملني واملنت�سبني لهذه املوؤ�س�سة  فا�سل كما واأ�سيد باجلهود امللمو�سة للرئي�س التنفيذي والإ اإدارة الهيئة الأ اأنوه بتعاون وت�سافر جهود كافة اأع�ساء جمل�س  اأن  كما يطيب يل 

العريقة, داعني املوىل عز وجل اأن يوفقنا جميعًا خلدمة مملكتنا الغالية حتت ظل قيادته ال�سيا�سية احلكيمة.

 

اأحمـد بن حممـد اآل خليفة

 وزيــر املاليـــة

دارة رئي�س جمل�س الإ



كلمة الرئيس التنفيذي 

اآلية العمل التاأميني والرتقاء مبخرجاته  نظمة وبرامج العمل الهادفة لتعزيز  قطعت الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي املزيد من امل�سافات التطويرية يف اإطار تفعيل الأ

جرائية, وانطلقًا من التوجيهات ال�سادرة عن رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة الهيئة, التي عك�ست بدورها روؤى حكومة البلد املوقرة وطموحات املوؤمن عليهم, فلقد مت  الإ

داء اخلدماتي للهيئة بكافة اإداراتها واأق�سامها املختلفة بهدف جعله اأكرث فاعلية ومواكبًا للتطورات الداخلة على اأنظمة العمل اخلدمي وتقنياته العديدة. حتديث الأ

خر قد �ساعف من جهود الهيئة ال�ساعية اإىل الوفاء باإلتزاماتها احلالية وامل�ستقبلية  ومما ل�سك فيه باأن العمل على حتديث اآليات العمل وتطوير م�ساريع الهيئة عامًا تلو الآ

جتاه املوؤمن عليهم يف القطاعني العام واخلا�س.

وانطلقًا من �سدور القانون رقم )3( ل�سنة 2008 عن �ساحب ال�سمو امللكي نائب جللة ملك البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه باإن�ساء الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي, 

والبدء بتفعيل خطوات الدمج الفعلي وتوحيد املزايا التاأمينية مبا يخدم كافة ال�سرائح املجتمع البحريني, فلقد با�سرت الهيئة بتحقيق جملة من اخلطوات الفاعلة يف هذا 

ال�ساأن, منها ت�سكيل عدد من اللجان العاملة منها وعلى �سبيل املثال ل احل�سر, جلنة توحيد املزايا, جلنة خدمات تقنية املعلومات, جلنة املناق�سات وامل�سرتيات وجلنة 

دمج البيانات املالية, وذلك لت�سافر اجلهود امل�سرتكة للم�سي قدمًا بخطوات الدمج الفعلي للهيئتني التاأمينيتني.

البحرين,  للتاأمني الجتماعي مبملكة  العامة  الهيئة  والت�سريعات يف  نظمة  والأ دارية  الإ والقدرات  بتبادل اخلربات  الزمني اخلا�س  الربنامج  ت�سغيل  بدء  اعتماد  اأن  كما 

ردنية الها�سمية, والذي جاء على اإثر توقيع مذكرة التفاهم بني املوؤ�س�ستني التاأمينيتني بالبلدين ال�سقيقني يف وقت �سابق,  واملوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي باململكة الأ

نظمة املطبقة لدى اجلهتني مبا ي�ساهم يف الرتقاء مب�سار العمل التاأميني ب�سكل اإيجابي ومثمر. قد عزز ال�ستفادة من اخلربات والأ

دارية واملالية اخلا�سة بالهيئة )التاأمينات(  على اأن جملة اخلطوات التطويرية للهيئة قد انعك�ست على �سري العمل ب�سورة ملمو�سة , اإذ جتلى تاأثريها بو�سوح على البيانات الإ

لعام 2008, والتي اأ�سارت اإىل تنامي اأعداد اجلهات امل�سمولة بنظام التاأمني الجتماعي التي قد ارتفعت من )40,026( جهة عام 2007 اإىل)42,571( جهة عام 2008, كما 

ارتفعت اأعداد املوؤمن عليهم من )361,425( موؤمنًا عليه عام 2007 اإىل ) 426,104 ( موؤمنًا عليه عام 2008, بن�سبة ارتفاع قدرها 17.9 %.

وقد ارتفع يف مقابل ذلك عدد اجلهات امل�سمولة بنظام )التقاعد( من ) 72 ( جهة خلل العام 2007 اإىل )81( جهة عام 2008, كما بلغ عدد املوؤمن عليهم عام 2008 

)50,774( موؤمن عليه مقارنة مع  )45,669( موؤمن عليه عام 2007. 

يجابية التي مت ا�ستقراوؤها يف هذا ال�سدد ارتفاع حقوق املوؤمن عليهم يف )التاأمينات( من  1.327مليار دينار عام 2007, اإىل 1.383 مليار  على اأن من اأهم املوؤ�سرات الإ

دينار عام 2008 وذلك بن�سبة زيادة قدرها 4.2 %, اإىل جانب ارتفاع حقوق املوؤمن عليهم يف )التقاعد( من 1.391 مليار دينار بحريني عام2007  اإىل حوايل  1.437 

مليار دينار يف نهاية عام 2008 اأي بن�سبة زيادة قدرها  3.3 % , مبا يوؤكد �سلمة ال�سيا�سة املالية للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي.

وعلى �سعيد اآخر ونتيجة للجهود املبذولة من قبل فريق العمل بالهيئة, فلقد حتقق الكثري يف اإطار جودة اخلدمات التقاعدية و�سرعة اإجنازها بالدقة وال�سرعة والكفاءة 

�سارة هنا اإىل اإجناز الهيئة ل�سل�سلة من امل�ساريع احليوية  املطلوبة, وكذا اإدخال عدد من النظم املعلوماتية واملحا�سبية احلديثة يف جمال تقنية املعلومات, ويجدر بنا الإ

يف اأمن و�سرية املعلومات, كما وا�سلت   27001 يزو  الأ �سهادة  على  الهيئة  ح�سول  مثاًل  عنها  نتج  والتي  دارية  الإ املعلومات  وتطوير  الفنية  اخلطط  تعزيز  اإىل  ال�ساعية 

لكرتونية وم�ساريع الطوارئ وتطوير املوقع  ر�سفة الإ نظمة والربامج واأ�ساليب معاجلة البيانات املعلوماتية وتوثيقها من خلل م�ساريع الأ الهيئة مهام التحديث امل�ستمر للأ

لكرتوين للهيئة.  الإ

اأما على ال�سعيد ال�ستثماري فقد حر�ست الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي ومن خلل اإدارة ال�ستثمار على عمل درا�سة جدوى ملعظم ا�ستثماراتها القائمة املحلية منها 

زمات وطرق احلد من هذا التاأثري.  حاطة ب�سورة مو�سوعية مبدى تاأثر الهيئة بهذه الأ مريكي واأزمة اأ�سواق املال العاملية للإ واخلارجية وذلك يف ظل اأزمة الرهن العقاري الأ



مريكية, التي قد احتدت بعد انهيار م�سرف )ليمان بروذورز( مما  زمة الرهن العقاري يف الوليات املتحدة الأ حيث مرَّ القت�ساد العاملي يف عام 2008 مبرحلة تباطوؤ اقت�سادي كبري, وذلك نتيجة الأ

�سواق, و�سح ال�سيولة وانهيار بور�سات العامل. وترتب على ذلك انحدار اقت�ساديات العديد من الدول املتقدمة اإىل حافة الك�ساد, وتباطاأت معدلت النمو ب�سكل كبري يف  ترتب عليه انعدام الثقة يف الأ

جل حماية اقت�سادياتها من الدخول يف مرحلة ركود اقت�سادي, وذلك عن طريق تخفي�س اأ�سعار الفائدة وو�سع برامج حلماية  �سواق ال�ساعدة على م�ستوى العامل, مما اأدى اإىل تدخل احلكومات لأ الأ

خرى. �سافة اإىل العديد من املبادرات الأ الودائع ومقاي�سات العملت بالإ

زمة القت�سادية وانخف�ست عوائد ال�ستثمار عام 2008 اإىل  ول�سك باأن تلك املتغريات قد انعك�ست على اقت�ساديات دول املنطقة واأنظمتها التاأمينية بوجه خا�س, فتاأثرت ا�ستثمارات الهيئة بهذه الأ

ر�س املوهوبة من جللة امللك للهيئة(.  وبعد خ�سم  13.98مليون دينار مقارنًة مع 458.84 مليون دينار لعام  2007 )اأرباح عام 2007 تت�سمن اإيرادًا ا�ستثنائيًا بواقع  222 مليون دينار ناجتًا عن تقييم الأ
التغري يف احتياطي القيمة العادلة لل�ستثمارات فاإن متو�سط خ�سارة الهيئة قد بلغت 126.02 مليون دينار. 

�سول ال�ستثمارية اأمكن احلد من هذه التاأثريات ال�سلبية, ونتيجًة لذلك كانت خ�سائر الهيئة يف  2008 اأقل بكثري من اخل�سائر التي تكبدتها �سناديق التقاعد  وب�سبب حتفظ الهيئة يف توزيع وتنويع الأ

خرى يف العامل)20.5- %(  . كما وقد بلغ جمموع �سايف موجودات الهيئة  3,057.4 مليون دينار عام 2008 مقارنة مع 3,099.4 مليون دينار عام 2007 .  خرى )متو�سط خ�سائر �سناديق التقاعد الأ الأ

اأ�سباب العجز الكتواري  اأهم  2007. ومتثلت  )3,848,999,110( دينار عام  )5,222,208,834( دينار مقابل   2008 اأنه قد بلغ عام  اأظهرت البيانات املالية  اأما بالن�سبة للعجز الكتواري للهيئة فقد 

تي: وا�ستمراره يف الهيئة يف الآ

حالة على التقاعد املبكر )�سن 55 عامًا( وما يتبعه من مزايا تقاعدية اإ�سافية مثل اإ�سافة اخلم�س �سنوات املكملة ل�سن التقاعد العتيادي )60 �سنة( دون  1.    نظام التقاعد املبكر ب�ستى اأنواعه ومنه الإ
متويل, والف�سل بغري الطريق التاأديبي واإلغاء الوظيفة.

2.   برامج اخل�سخ�سة واملزايا التقاعدية املمنوحة للموظفني العاملني يف القطاعات احلكومية التي يتم خ�سخ�ستها, مثل اإ�سافة �سنوات خدمة �سمن اخلدمة املح�سوبة يف التقاعد ورفع الرواتب وغريها 
من تلك املزايا التي توؤدي اإىل رفع امل�سروفات التقاعدية والتاأمينية خلل فرتة اخل�سخ�سة مبا�سرة.

والتي تت�ساعف تكلفتها �سنويًا ب�سكل ملحوظ ب�سبب الزيادة يف اأعداد املتقاعدين �سنويًا من ناحية, واملزايا املمنوحة   %  3 بن�سبة  التقاعدية  املعا�سات  يف  ال�سنوية  للزيادة  الهيئة  حتمل  3.  ا�ستمرار 
للمتقاعدين عند انتهاء خدماتهم من ناحيٍة اأخرى.

جور خلل العام 2007 والتي ظهرت تاأثرياتها املالية خلل العام 2008 وال�سنوات التالية لها والتي اأخذت يف العتبار خلل التقييم الكتواري لعام 2008. 4.  الزيادة يف الرواتب والأ

خطار واخل�سائر املوؤثرة على  على اأننا قد و�سعنا على عاتقنا العمل بكل كفاءة واإخل�س, للحد من اأ�سباب العجز والت�سدي له مبا ي�سمن اأف�سل املنافع واملزايا لكافة املوؤمن عليهم وامل�ستفيدين باأقل الأ

ال�سناديق التاأمينية كافة. 

مري  ول ي�سعني يف اخلتام اإل اأن اأعرب عن خال�س �سكري وجزيل امتناين اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البلد املفدى, واإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي الأ

على, لدعمهم اللحمدود للهيئة, متطلعًا اإىل اأن يدعم  مري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأ خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر, واإىل ح�سرة �ساحب ال�سمو امللكي الأ

التقرير توجهاتنا يف ن�سر وتو�سيح بيانات الهيئة املالية لكافة املعنيني واملهتمني, داعيًا اهلل عز وجل اأن يوفقنا جميعًا خلدمة وطننا العزيز ويف ظل قيادتنا احلكيمة, واملحافظة على اإجنازات هذه 

املوؤ�س�سة الوطنية ال�ساخمة وتنمية مقدراتها.

حممد بن عي�سى اآل خليفة

الرئي�س التنفيذي



البيانات المالية الموحدة
31 دي�سمرب 2008



البيانات المالية

تقرير حول البيانات املالية املوحدة 

والتي  )الهيئة(  الجتماعي  للتاأمني  العامة  للهيئة  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 

31 دي�سمرب 2008, وبيان التغريات يف �سايف  تتكون من بيان �سايف املوجودات املوحد كما يف 

بذلك  املنتهية  لل�سنة  املوحد  النقدية  التدفقات  وبيان  املوحد  للم�سرتكني  املن�سوبة  املوجودات 

خرى. �سافة اإىل ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والي�ساحات الأ التاريخ, بالإ

دارة عن البيانات املالية املوحدة    م�سئولية اأع�ساء جمل�س الإ

ب�سكل عادل  املوحدة وعر�سها  املالية  البيانات  اإعداد  دارة م�سئولون عن  الإ اأع�ساء جمل�س  اإن 

عداد التقارير املالية. اإن هذه امل�سئولية تت�سمن ت�سميم وتنفيذ واإتباع  وفقًا للمعايري الدولية لإ

اأنظمة رقابة داخلية معنية باإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة وخالية من اأية 

معلومات جوهرية خاطئة, �سواء كانت ناجتة عن اختل�سات اأو اأخطاء, وكذلك اختيار وتطبيق 

و�ساع القائمة. �سيا�سات حما�سبية منا�سبة واإجراء تقديرات حما�سبية معقولة  يف ظل الأ

م�سئولية املدققني   

اأعمال  من  به  قمنا  ملا  وفقًا  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  يف  الراأي  اإبداء  هي  م�سئوليتنا  اإن 

التدقيق. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا اللتزام باأخلقيات املهنة 

ذات العلقة, وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق بهدف احل�سول على تاأكيدات معقولة من خلو 

البيانات املالية املوحدة من اأي معلومات جوهرية خاطئة.

ي�ساحات  ي�سمل التدقيق القيام باإجراءات معينة للح�سول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ والإ

الواردة يف البيانات املالية املوحدة. تعتمد اإجراءات التدقيق املختارة على تقديراتنا, مبا فيها 

تقييم خماطر وجود معلومات جوهرية خاطئة يف البيانات املالية املوحدة, �سواء كانت ناجتة عن 

خذ يف العتبار اأنظمة الرقابة الداخلية  اختل�سات اأواأخطاء. وعند تقييم هذه املخاطر يتم الأ

املعنية باإعداد وعر�س البيانات املالية املوحدة ب�سورة عادلة والتي متكننا من ت�سميم اإجراءات 

و�ساع القائمة, ولي�س بغر�س اإبداء راأي يف مدى فاعلية اأنظمة الرقابة  تدقيق منا�سبة يف ظل الأ

الداخلية للهيئة. كما ي�سمل التدقيق اأي�سًا تقييم مدى ملئمة املبادئ املحا�سبية املتبعة ومدى 

البيانات  اإىل تقييم عام لعر�س  �سافة  دارة بالإ الإ التي جتريها  التقديرات املحا�سبية  معقولية 

املالية.

اإننا نرى اأن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتكوين اأ�سا�س �سليم للراأي الذي 

تو�سلنا اإليه.

الراأي 

املـركز  اجلوهـرية,  اجلوانب  كل  يف  عادلة,  ب�سـورة  تظهر  املوحدة  املالية  البيانات  اأن  براأينا 

املايل للهيئة كما يف 31 دي�سمرب 2008 واأداءها املاىل وتدفقاتها االنقدية لل�سنة املنتهية بذلك 

عداد التقارير املالية. التاريخ, وذلك وفقا للمعايري الدولية لإ

بدون اأن نتحفظ على راأينا اأعله, نلفت النتباه اإىل اإي�ساح رقم )2( على البيانات املالية والذي 

ي�سري اإىل العجز الكتواري غري املمول كما يف 31 دي�سمرب 2008 والذي بلغ 5,222,208,834 

الهيئة  تتخذها  التي  جراءات  والإ بحريني(,  دينار   3,848,999,110  :2007( بحريني  دينار 

لتقلي�س هذا العجز.

املنامة –  مملكة  البحرين      

        نوفمرب 2009 

دارة - الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي اإىل ال�سادة رئي�س واأع�ساء جمل�س الإ

تقرير مدققي احل�سابات  
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20082007اي�ساحات
معدلة

املوجودات

61,127,411,520988,583,166نقد واأر�سدة لدى البنوك
729,083,26924,825,314ذمم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي مدينة

821,985,82629,768,252ذمم مدينة وموجودات اأخرى
جتماعي مزايا التاأمني الإ

فرتا�سية  948,066,63042,603,989اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة والإ
1037,029,63534,103,058قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد

11157,470,965139,060,425قرو�س ا�ستبدال املعا�س
1256,550,00018,850,000قرو�س ملوؤ�س�سات مالية

�ستثمارات الإ

13255,656,750353,681,540ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة
14475,319,824620,741,845ا�ستثمارات متوفرة للبيع

15228,018,629255,003,397ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق 
16457,012,189430,905,242ا�ستثمارات فى �سركات زميلة

17261,481,117262,241,397ا�ستثمارات عقارية
1858,812,08559,097,297ممتلكات ومعدات

3,213,898,4393,259,464,922جمموع املوجودات

املطلوبات

)8,051,060()8,553,670(ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة
)667,524()1,153,253(منافع نهاية خدمة املوظفني

)151,340,208()151,163,281(19قرو�س

)160,058,792()160,870,204(جمموع املطلوبات

3,053,028,2353,099,406,130�سايف جمموع املوجودات

بالدينار البحريني بيان �سايف املوجودات املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2008  
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بالدينار البحريني يتبع / بيان �سايف املوجودات املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2008   

20082007اي�ساحات
معدلة

تتمثل يف حقوق امل�سرتكني

2,977,881,2062,861,757,798حقوق امل�سرتكني  
2723,715,243191,456,123احتياطي القيمة العادلة لل�ستثمارات 

2710,895,81510,895,815اإحتياطي اإعادة التقييم

3,012,492,2643,064,109,736جمموع �سايف املوجودات املن�سوبة ل�سندوق امل�سرتكني
2640,535,97135,296,394احل�سة غري امل�سيطرة

3,053,028,2353,099,406,130

دارة يف  24 دي�سمرب 2009.      اعتمدت البيانات املالية التي حتتوي على ال�سفحات من 3 اإىل 48 من قبل جمل�س الإ

 

دارة رئي�س جمل�س الإ الرئي�س التنفيذي

اأحمد بن حممد اآل خليفة حممد بن عي�سى اآل خليفة

ي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. ت�سكل الإ
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20082007اي�ساحات
معدلةال�سرتاكات واملنافع

20300,011,741213,780,874ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي
فرتا�سية 22,113,74820,617,803دخل �سم اخلدمة ال�سابقة والإ

216,667,1845,809,135ا�ستعا�سة تكاليف اخل�سخ�سة  
6,332,8165,681,310تعوي�سات العلوة الجتماعية

335,125,489245,889,122جمموع ال�سرتاكات
)165,366,555()191,100,390(22املنافع التقاعدية

144,025,09980,522,567فائ�س ال�سرتاكات على املنافع التقاعدية

222,146,591-17م�ساهمة احلكومة
79,284,018)126,029,867(23�سايف )خ�سارة( / دخل ال�ستثمارات

2465,030,74774,383,089اإيرادات الفوائد
1660,100,15766,047,832ح�سة الهيئة فى اأرباح ال�سركات الزميلة

14,873,91216,169,192اإيرادات اأخرى
خرى إيرادات ال�ستثمار والأ 13,974,949458,030,722جمموع ا

يرادات 158,000,048538,553,289جمموع الإ

امل�سروفات

7,746,8916,795,025تكاليف املوظفني
9,524,3958,657,426م�سروفات عمومية واإدارية

181,990,4582,044,479ا�ستهلك املباين واملعدات
6,133,7098,624,058م�سروفات الفوائد

1,349,369 1,024,549 7خم�س�س انخفا�س ذمم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي
26,420,00227,470,357جمموع امل�سروفات

131,580,046511,082,932�سايف ربح ال�سنة
املن�سوب لـ:

124,562,697504,802,346�سنوق امل�سرتكني
7,017,3496,280,586احل�سة غري امل�سيطرة

131,580,046511,082,932

بالدينار البحريني بيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2008  
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124,562,697504,802,346�سايف دخل ال�سنة ل�سندوق امل�سرتكني

89,746,046)167,740,880(27�سايف احلركة يف الحتياطيات خلل ال�سنة

خرى لل�سركات الزميلة خلل ال�سنة )1,731,027()8,444,313(الن�سيب من حركة الحتياطيات الأ

5,0246,966اأخرى

592,824,331)51,617,472()النق�س( / الزيادة يف �سايف املوجودات املن�سوبة ل�سندوق امل�سرتكني خالل ال�سنة

3,064,109,7362,471,285,405اإجمايل �سايف املوجودات املن�سوبة ل�سندوق امل�سرتكني يف 1 يناير

3,012,492,2643,064,109,736اإجمايل �سايف املوجودات املن�سوبة ل�سندوق امل�سرتكني يف  31 دي�سمرب

دارة يف 24 دي�سمرب 2009.      اعتمدت البيانات املالية التي حتتوي على ال�سفحات من 3 اإىل 48 من قبل جمل�س الإ

دارة رئي�س جمل�س الإ الرئي�س التنفيذي

اأحمد بن حممد اآل خليفة حممد بن عي�سى اآل خليفة

ي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة. ت�سكل الإ

بالدينار البحريني يتبع / بيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني املوحد - كما يف 31 دي�سمرب 2008  
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بالدينار البحريني    بيان التدفقات النقدية  املوحد  - لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 

20082007اي�ساحات
معدلة

ن�سطة الت�سغيلية الأ

131,580,046511,082,932�سايف دخل ال�سنة
تعديلت :

�سايف خم�س�س انخفا�س قيمة ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي

71,024,5491,349,369املدينة
)66,047,832()60,100,157(16احل�سة من اأرباح ال�سركات الزميلة

)222,146,591(-17م�ساهمات احلكومة
181,990,4582,044,479ا�ستهلك املباين واملعدات

23777,602793,720ا�ستهلك ال�ستثمارات العقارية
)18,166,188(2377,922�سايف اخل�سارة / )الربح( من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع

خ�سائر / )اأرباح( القيمة العادلة غري املحققة على اأوراق مالية

)35,775,728(23100,539,982تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة
)15,539,213()14,192,423(23اأرباح اأ�سهم

)2,379,992()2,690,819(23اإيراد العقارات ال�ستثمارية
2342,765,2061,695,612خم�س�س انخفا�س القيمة

)74,383,089()65,030,747(24اإيرادات الفوائد
6,133,7098,624,058م�سروفات الفوائد

142,875,32891,151,537التدفقات النقدية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

تغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)10,290,119(7,985,627ذمم مدينة وموجودات اأخرى
فرتا�سية   )7,712,119()5,462,641(اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة والإ

1,783,0791,971,159ذمم دائنة ومبالغ م�ستحقة اأخرى
)24,334,432()18,410,540(قرو�س ا�ستبدال املعا�س

)2,734,063()2,926,577(قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد  
جتماعي مدينة )13,748,225()4,257,955(ا�سرتاكات التاأمني الإ

485,729452,512منافع نهاية خدمة املوظفني

ن�سطة الت�سغيلية 122,072,05034,756,250�سايف النقد من الأ
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البيانات المالية

بالدينار البحريني  يتبع /   بيان التدفقات النقدية  املوحد  - لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  

20082007اي�ساحات
معدلة

م�سرتيات :

)33,786,436()6,193,205(13اأوراق مالية تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة
)124,117,941()83,950,386(14ا�ستثمارات متوفرة للبيع

)70,467,499()28,770,225(15حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق
)207,153,014()21,417,463(16ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

)1,454,035()2,003,183(18ممتلكات ومعدات
املقبو�سات من بيع :

12,848,51727,440,688اأوراق مالية تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة
29,688,09189,031,687ا�ستثمارات متوفرة للبيع

48,214,99336,930,372حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق
505,73612,843ممتلكات ومعدات

ارباح م�ستلمة :

2314,192,42315,539,213ا�ستثمارات متوفرة للبيع
1631,729,75134,233,649ال�سركات الزميلة

-)37,700,000(قرو�س مقدمة ملوؤ�س�سات مالية

67,312,88772,252,867اإيرادات فوائد م�ستلمة
2,524,5142,229,960اإيراد م�ستلم من ا�ستثمارات عقارية

57,21165,397اإيرادات اأخرى

ن�سطة ال�ستثمارية )159,242,249(27,039,661�سايف النقد )امل�ستخدم يف( / الناجت من  الأ
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20082007اي�ساحات
معدلة

ن�سطة التمويلية الآ

)6,820,113()7,461,503(فوائد مدفوعة
)1,789,171()2,353,840(اأرباح اأ�سهم �سركات تابعة مدفوعة

)5,187,520(2,269,540ار�سدة بنكية مقيدة
19376,000150,800,000قرو�س م�ستلمة
)250,282()552,927(19قرو�س مدفوعة

قلية يف راأ�س مال �سركة تابعة  13,574,337-حقوق الأ
)183,854()291,087(مدفوعات اأخرى

ن�سطة التمويلية 150,143,397)8,013,817(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( / الناجت من  الأ

141,097,89425,657,398�سايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه لل�سنة

983,395,646957,738,248النقد وما يف حكمه يف 1 يناير

1,124,493,540983,395,646النقد وما يف حكمه يف 31 دي�سمرب

النقد وما يف حكمه كما يف بيان �سايف املوجودات 

22,900,21629,546,787نقد واأر�سدة لدى البنوك 
1,104,511,304959,036,379ودائع لدى البنوك

61,127,411,520988,583,166نقد واأر�سدة لدى البنوك  

)5,187,520()2,917,980(مبلغ مقيد *

1,124,493,540983,395,646
دنى املطلوب اأن حتتفظ به اإحدى ال�سركات التابعة للهيئة كما يف تاريخ بيان �سايف املوجودات يف ح�ساب خدمة الدين والذي ميكن ا�ستخدامه فقط يف متويل مدفوعات فوائد القر�س. * املبلغ املقيد ميثل الر�سيد الأ

ي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.      ت�سكل الإ

بالدينار البحريني  يتبع /   بيان التدفقات النقدية  املوحد  - لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  
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البيانات المالية

الن�ساأة  والن�ساط     .1

  مت تاأ�سي�س الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي )الهيئة( يف 1 مار�س 2008 وفقًا لقانون رقم 3 ل�سنة 2008. اأ�س�ست الهيئة عن طريق دمج الهيئة العامة ل�سندوق التقاعد )�سندوق التقاعد( والهيئة 

العامة للتاأمينات الجتماعية )التاأمينات الجتماعية(.  

خرى املتعلقة باملوظفني املدنيني يف حكومة البحرين وكذلك املوظفني  موال بهدف توفري املعا�س التقاعدي واملكافاآت الأ اإدارة الأ 1975 ويعترب م�سئوًل عن  اأكتوبر   1   اأ�س�س �سندوق التقاعد يف 

من العام وفقًا  من العام يف حكومة البحرين. يعمل ال�سندوق على تنظيم دفع معا�سات ومكافاآت التقاعد املدين ومكافاأت القوات الع�سكرية والأ الع�سكريني لقوة دفاع البحرين وموظفي قوات الأ

حكام قانون التقاعد رقم )13( ل�سنة 1975 واملر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976على التوايل. يعمل ال�سندوق بنظام املزايا املحددة. لأ

خرى  موال بهدف توفري املعا�س التقاعدي واملكافاآت الأ   اأ�س�ست التاأمينات الجتماعية وفق مر�سوم اأمريي رقم 24 ل�سنة 1976وبداأت العمل فعليا بتاريخ 1 اأكتوبر 1976, وتعترب م�سئولة عن اإدارة الأ

املتعلقة مبوظفي القطاع اخلا�س يف مملكة البحرين. التاأمينات الجتماعية م�سئولة اأي�سًا عن اإدارة اأموال نظام التاأمني �سد التعطل الذي اأ�س�س وفقًا للمر�سوم بقانون رقم 2006/78. تعمل الهيئة 

بنظام املزايا املحددة.

عداد التقارير املالية    مت تاأ�سي�س الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي عن طريق دمج »موجودات ومطلوبات« التاأمينات الجتماعية و�سندوق التقاعد بدءًا من 1 مار�س 2008. اإن املعيار الدويل لإ

دارة باأن حكومة مملكة البحرين ت�سيطر على �سندوق  طراف والتي يف نهاية املطاف ت�سيطر عليها نف�س اجلهة )ففي هذه احلالة يقر جمل�س الإ رقم 3 ل ينطبق على اأعمال الدمج املتاأثرة بني الأ

جتماعية, والتي تعرف مبعاملت ال�سيطرة امل�سرتكة(. اختارت الهيئة تطبيق »املحا�سبة اامل�سبقة« كما هي حمددة يف مبادئ املحا�سبة املتعارف عليها يف الوليات املتحدة  التقاعد والتاأمينات الإ

مريكية )اأنظر اإي�ساح 3 )ج((.  الأ

ثار التالية: اإن طريقة املحا�سبة امل�سبقة لها الآ  

يتم ت�سجيل املعاملة كما لو اأنها متت يف بداية اأول فرتة معرو�سة )كما هو احلال بالن�سبة لحت�ساب معاملة الدمج(.   

مت تعديل معلومات املقارنة املت�سمنة يف نتائج الهيئة لكي تو�سح اأثر الدمج على ال�سنوات ال�سابقة.   

مت احت�ساب املوجودات واملطلوبات امل�ستحوذة بالقيمة الدفرتية احلالية. لذلك, لي�س من ال�سروري تعديل موجودات ومطلوبات الهيئة بالقيمة العادلة.   

   ل يوجد مقابل مدفوع, واأر�سدة حقوق �سناديق م�سرتكي �سندوق التقاعد والتاأمينات الجتماعية تظهر تراكميا. نتيجة لذلك مل حتت�سب ال�سهرة عند ال�ستحواذ.

عداد التقارير املالية رقم )3( قامت الهيئة بتحديد امل�ستحوذ  عداد التقارير املالية رقم 3 لعملية الدمج هذه, ومتا�سيًا مع املعيار الدويل لإ   مل يتم تطبيق طرق ال�ستحواذ وفقًا للمعيار الدويل لإ

وامل�ستحوذ عليه لتحديد ال�سيا�سات املحا�سبية التي �ستتبعها الهيئة. مت اعتبار التاأمينات الجتماعية امل�ستحوذ و�سندوق التقاعد باعتباره امل�ستحوذ عليه. بالتايل, مت اإعداد هذه البيانات املالية 

املوحدة للهيئة  اعتمادا على ال�سيا�سات املحا�سبية للتاأمينات الجتماعية باعتبارها امل�ستحوذ.

اي�ساحات حول 

بالدينار البحريني   البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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1.  الن�ساأة  والن�ساط  )يتبع( 

تعديل اأرقام املقارنة  

  نتيجة لعملية الدمج, مت تعديل معلومات املقارنة يف هذه البيانات املالية. قبل عملية الدمج ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007, مت تدقيق البيانات املالية للهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية من 

قبل �سركة بي دي اأو جواد حبيب ومت تدقيق البيانات املالية ل�سندوق التقاعد من قبل �سركة كي بي اإم جي فخرو. 

ف�ساح عن �سايف موجودات التاأمينات الجتماعية وموجودات �سندوق التقاعد    مت تعديل بيان �سايف املوجودات و بيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني ب�سبب عملية الدمج. مت الإ

ب�سكل منف�سل يف ملحق لهذه البيانات املالية.

�سيا�سة التمويل  

خرى, اجلدول اأدناه يبني هذه اخلطط مع الرتتيبات التمويلية : الهيئة م�سئولة عن اإدارة عدد من خطط التقاعد )للقطاع العام واخلا�س( واخلطط املتعلقة الأ  

التغطيةالقانون الواجب التطبيقالتمويلاخلطة

بحرينيني: املوظف 6 % , �ساحب العمل 15 %،القطاع العام

واإ�سابة العمل 3 % من �ساحب العمل

غري بحرينيني: اإ�سابة العمل 3 % من �ساحب العمل

قانون التقاعد رقم 13 ل�سنة  1975

واملر�سوم بقانون رقم 11 ل�سنة 1976

بحرينيني: ال�سيخوخة, والعجز, والوفاة, 

واإ�سابة العمل

غري بحرينيني: اإ�سابة العمل

بحرينيني: املوظف 6 % , �ساحب العمل 9 %,القطاع اخلا�س

واإ�سابة العمل 3 % من �ساحب العمل

غري بحرينيني: اإ�سابة العمل 3 % من �ساحب العمل

بحرينيني: ال�سيخوخة, والعجز, والوفاة, مر�سوم بقانون رقم 1976/24

واإ�سابة العمل

غري بحرينيني: اإ�سابة العمل 

بحرينيني وغري بحرينيني: 1 % �ساحب العملالتعطل

1 % املوظف , 1 % احلكومة

�سخا�س العاطلني قانون رقم 7 ل�سنة 2006  الأ

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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البيانات المالية

1.  الن�ساأة  والن�ساط  )يتبع( 

�سهم التالية:                                       كما يف 31 دي�سبمر, كانت الهيئة متلك الأ  

                     حقوق امللكية

20082007
�سركات تابعة

100,00 %100,00 %النادي البحري �س.�س.و
66,66 %66,66 %�سركة حوار القاب�سة

56,42 %56,42 %مركز اخلليج التخ�س�سي لل�سكر �س.م.ب )مقفلة(
52,67 %52,67 %�سركة البحرين ملواقف ال�سيارات �س.م.ب

51,26 %51,26 %�سركة البحرين لل�سياحة �س.م.ب

�سركات زميلة

43,75 %43,75 %�سركة تطوير املنطقة اجلنوبية �س.م.ب )مقفلة(
42,86 %42,86 %�سركة البحرين الدولية مللعب اجلولف �س.م.ب )مقفلة(

وراق املالية وال�ستثمار �س.م.ب )مقفلة( 37,91 %37,61 %�سركة الأ
32,15 %32,15 %�سركة الفنادق الوطنية �س.م.ب
31,86 %31,86 %بنك البحربن والكويت �س.م.ب 

26,43 %30,00 %�سركة البحرين للت�سهيلت التجارية �س.م.ب 
21,00 %21,00 %�سركة عقارات ال�سيف �س.م.ب )مقفلة(

20.35٪20,35 %�سركة البحرين للت�سالت �س.م.ب

  ت�سمل البيانات املالية املوحدة للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي )ال�سندوق املدين وال�سندوق الع�سكري و�سندوق القطاع اخلا�س و�سندق التعطل( و�سركاتها التابعة )تعرف جميعا »بالهيئة«( 

ون�سيب الهيئة يف ال�سركات الزميلة.

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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كتواري    2.  الو�سع الإ

  مت اإجراء تقييم اإكتواري م�ستقل للهيئة كما يف 31 دي�سمرب2008, حيث مت اإجراء تقييم منف�سل لكل من �سناديق القطاع العام و�سناديق القطاع اخلا�س.  مت ا�ستخدام بيانات مف�سلة متعلقة 

كتواري وفقًا لطريقة الوحدة املقدرة. وقد  كتواري �سناديق القطاع العام و�سناديق القطاع اخلا�س كًل على حدة. مت اإجراء التقييم الإ حت�ساب الو�سع الإ بال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 لإ

اأظهر التقييمان اللذان اأعدا يف 31 دي�سمرب 2007 و 31 دي�سمرب 2008 وجود التزامات اكتوارية غري ممولة.  

خم�س�س التمويل الكتوراي للهيئة كما يف 31 دي�سمرب 2008 و 2007 كما يلي:  

2008
2007
معدلة

3,053,028,2353,099,406,130جمموع �سايف موجودات الهيئة
كتوارية احلالية ملزايا التاأمني )6,948,405,240()8,275,237,069(القيمة الإ

)3,848,999,110( )5,222,208,834(العجز الكتوارى
 

ميكن حتليل القيمة الكتوارية احلالية املوحدة ملزايا التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2008 و 2007 ل�سناديق القطاع العام و�سناديق القطاع اخلا�س كما يلي:  

2008
2007
معدلة

7,366,107,2916,224,813,631مزايا مكت�سبة
909,129,778723,591,609مزايا غري مكت�سبة

8,275,237,0696,948,405,240العجز الكتوارى

اإيه ل�سناديق القطاع اخلا�س, ومري�سر املحدودة )هنغاريا( ل�سناديق القطاع العام.  احت�سب  اإ�س  اأ�سو�سيات�س  اإكتواريني م�ستقلني وهم هويت    مت اإعداد التقييمات الكتوارية من قبل خرباء 

�سافة ملعيار  حكام و�سروط نظام التقاعد كما يف 31 دي�سمرب 2008. الطريقة امل�ستخدمة لحت�ساب املطلوبات الكتوارية, بالإ اخلرباء القيمة الكتوارية احلالية ملزايا التاأمني التي ت�ستحق وفقا لأ

جور النهائية  خذ بالعتبار الأ معدل ال�سرتاكات, هي طريقة الوحدة املقدرة, والتي تتطلب احت�ساب املطلوبات الكتوارية بناء على القيمة احلالية للمزايا امل�ستحقة بتاريخ اإجراء التقييم, مع الأ

جل. كتواري على افرتا�س 6 % كن�سبة عائد على ال�ستثمارات طويلة الأ ع�ساء يف اخلدمة. مت احت�ساب الو�سع الإ املكت�سبة للأ

كتواري )يتبع(  2.  الو�سع الإ
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البيانات المالية

دارة حاليًا    كما يف 31 دي�سمرب 2008, كان العجز الكتواري غري املمول للهيئة 5,222,208,834 دينار بحريني )2007: 3,848,999,110 دينار بحريني(. ولتقلي�س هذا العجز غري املمول تقوم الإ

بعدة اإجراءات منها :

داري للهيئة. اإعادة هيكلة النظام املايل والإ  .1  

اإيجاد اف�سل ال�سبل ل�ستخدام م�سادر الدخل.  .2  

العمل على تنمية وتنوع ال�ستثمارات لتحقيق عائد جمٍز ي�ساهم يف دعم م�سادر التمويل.  .3  

العمل على زيادة ال�سرتاكات لتتنا�سب مع املنافع التاأمينية املدفوعة.  .4  

يبني التايل الت�سوية بني املطلوبات الكتوارية كما يف 31 دي�سمرب 2008 و 31 دي�سمرب 2007, كما مت احت�سابه من قبل خرباء التاأمني هويت اأ�سو�سيات�س اإ�س اإيه ومري�سر املحدودة )هنغاريا( :   

اإي�ساح

6,948,405,240املطلوبات الكتوارية يف 31 دي�سمرب 2007
462,298,714اأزيادة يف تكاليف الفوائد

279,661,401بزيادة يف تكاليف اخلدمات
)180,536,109(جمزايا مدفوعة

643,065,000دزيادة يف الرواتب اأكرث من املتوقع
122,342,823متفرقة

8,275,237,069املطلوبات الكتوارية كما يف 31 دي�سمرب 2008

ي�ساحات التف�سيلية للبنود اأعله املذكورة يف الت�سوية هي كما يلي: الإ  

الزيادة يف تكاليف الفوائد:  ) اأ  

هذه التكاليف متثل الفوائد امل�ستحقة ل�سنة واحدة على املطلوبات الكتوارية كما يف 31 دي�سمرب 2008, حمت�سبة مبعدل 6 % �سنويًا.   

الزيادة يف تكاليف اخلدمات: ب(   

هذه التكاليف متثل مزايا م�ستحقة اإ�سافية تتعلق ب�سنة خدمة اإ�سافية للموظفني املوؤمن عليهم امل�سمولني بنظام التقاعد.   

كتواري )يتبع(  2.  الو�سع الإ

املزايا املدفوعة: ج(   
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هذا املبلغ ميثل النخفا�س يف املطلوبات الكتوارية ب�سبب املدفوعات للم�ستفيدين خلل ال�سنة.   

الزيادة يف الرواتب تفوق املتوقع: د(   

يتمثل هذا يف زيادة املطلوبات الكتوارية الناجتة ب�سبب الفرق يف الزيادة الفعلية يف الرواتب خلل �سنة 2008 مقارنة مع م�ستوى الزيادة املفرت�سة يف التقديرات الكتوارية �سابقًا.      

  

عداد  3.  اأ�س�س الإ

املعايري املتبعة  )1  

حكام قانون التقاعد رقم )13( ل�سنة 1975 واملر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 واملر�سوم بقانون رقم 24  عداد التقارير املالية ووفقًا لأ    اأعدت البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية لإ

�س�س اإعداد البيانات املالية املوحدة اخلا�سة بدمج ال�سركات اخلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة. ل�سنة 1976 واملر�سوم بقانون رقم 87 ل�سنة 2006. اأنظر اإي�ساح 3 )ج( لأ

 

2(  اأ�سا�س القيا�س  

اأعدت البيانات املالية وفقًا لقاعدة التكلفة التاريخية ما عدا قيا�س ال�ستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة وال�ستثمارات املتوفرة للبيع.   

 

ال�سيا�سات  دارة الجتهاد يف تطبيق  اأي�سًا من الإ البيانات املالية يتطلب ا�ستخدام بع�س التقديرات املحا�سبية الهامة. كما يتطلب  عداد  البيانات املالية وفقًا للمعايري الدولية لإ اإعداد     اإن 

مور التي تتطلب قدر كبري من الجتهاد اأو التعقيد اأوالتي تتطلب فر�سيات وتقديرات موؤثرة على البيانات املالية مبينة يف اإي�ساح )4(. املحا�سبية للهيئة. ان الأ

املعاجلة احل�سابية لدمج احل�سة يف ال�سركات اخلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة  )3  

�سراءها من خلل معاملة حتت �سيطرة  النهائي( قد مت  التي متلكها احلكومة )امل�سيطر  وال�سركات  التابعة  ال�سركات  امل�سيطر يف  ال�سركة  تكون ح�سة  املحا�سبية عندما  ال�سيا�سة     تطبق 

دارة على علم باأن املعاملت حتت ال�سيطرة امل�سرتكة هي خارج نطاق معيار  عمال«. ان اأع�ساء جمل�س الإ م�سرتكة, كما هو معرف يف معيار اإعداد التقارير املالية الدويل رقم )3( »دمج الأ

عداد التقارير املالية على  عداد التقارير املالية التي تغطي هذه املعاملت. ت�ستمل املعايري الدولية لإ اإعداد التقارير املالية الدويل رقم 3 , واأنه ل يوجد توجيهات اأخرى يف املعايري الدولية لإ

عداد التقارير املالية. هذه التوجيهات مت�سمنة يف الفقرات من 10 اإىل 11 من معيار املحا�سبة الدويل  توجيهات حمددة يجب اتباعها عندما تكون املعاملت خارج نطاق املعايري الدولية لإ

عداد التقارير املالية تت�سمن توجيها لق�سية  مور, اإنه اإذا مل تكن املعايري الدولية لإ خطاء. هذا يتطلب, �سمن جملة من الأ رقم 8 ال�سيا�سات املحا�سبية , التغريات يف التقديرات املحا�سبية والأ

خرى التي تعد املعايري والتي ت�ستخدم اإطار فكري مماثل لو�سع املعايري املحا�سبية. يف هذا ال�سدد, لوحظ اأن هيئة معايري  خرية للهيئات الأ �سدارات الأ دارة النظر يف الإ  معينة, فاإنه يجب على اأع�ساء جمل الإ

عمال )معيار املحا�سبة املايل رقم 141( والذي ي�سابه معيار اإعداد التقارير املالية الدويل رقم 3 يف عدد من النواحي.  مريكية اأ�سدرت معيارا حما�سبيا يغطي دمج الأ املحا�سبة املالية يف الوليات املتحدة الأ

عداد )يتبع(  3.  اأ�س�س الإ

املعاجلة احل�سابية لدمج احل�سة يف ال�سركات اخلا�سعة ل�سيطرة م�سرتكة )يتبع( ج(   
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   خلفًا ملعيار اإعداد التقارير املالية رقم )3(, فاإن معيار املحا�سبة املايل رقم )141( ي�سمل توجيها حما�سبيا حمدودًا للمعاملت حتت ال�سيطرة امل�سرتكة كملحق. التوجيهات الورادة يف معيار 

املحا�سبة املايل رقم 141 ي�سري اإىل اأن �سكل من اأ�سكال املحا�سبة امل�سابه لتجميع حما�سبة امل�سالح, والذي كان يرد �سابقا يف راأي جمل�س املبادئ املحا�سبية رقم 16, والذي ميكن ا�ستخدامه 

خذ بالعتبار مبتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم 8 والتوجيهات املت�سمنة يف معيار املحا�سبة املايل رقم 141, فاإنه  عند القيام باملحا�سبة للمعاملت اخلا�سعة لل�سيطرة امل�سرتكة. عند الأ

يعترب من املنا�سب ا�ستخدام �سكل من اأ�سكال املحا�سبة امل�سابه لتجميع حما�سبة امل�سالح عند معاجلة املعاملة التي ا�ستحوذت فيها الهيئة ح�سة م�سيطرة يف ال�سركات التابعة.

   نتيجة لذلك, فاإن نتائج العمليات لل�سنة تظهر كما لو اأن معاملة ا�ستحواذ ح�سة م�سيطرة من خلل معاملة خا�سعة لل�سيطرة امل�سرتكة قد وقعت يف ال�سنة ال�سابقة. مت اإلغاء تاأثريات املعاملت 

بني �سركات املجموعة عند حتديد نتائج عمليات الفرتة التي ت�سبق �سراء ح�سة م�سيطرة, مما يعني اأن تلك النتائج اإىل حد كبري على نف�س اأ�سا�س نتائج العمليات لفرتة ما بعد ال�ستحواذ 

ي�ساحات ذات العلقة كما لو اأن املوجودات واملطلوبات لل�سركات املدجمة قد مت حتويلها يف اأول فرتة عر�س. على ح�سة م�سيطرة. باملثل, مت عر�س امليزانيات العمومية املوحدة والإ

مت تعديل البيانات املالية واملعلومات املالية لل�سنوات ال�سابقة لتوفري معلومات املقارنة.                     

  

4. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

اأ�سا�س التوحيد  ) �أ  

ال�سركات التابعة  .1   

    ال�سركات التابعة هي موؤ�س�سات خا�سعة ل�سيطرة الهيئة. توجد ال�سيطرة عندما يكون للهيئة �سلطة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اإدارة ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية ملوؤ�س�سة من اأجل 

احل�سول على منافع من اأن�سطتها. عند تقييم ال�سيطرة, فاإن حقوق ال�سيطر املحتملة التي يتم ممار�ستها اأو القابلة للتحويل يف الوقت احلا�سر يتم اأخذها بعني العتبار. ال�سركات التي 

متلك فيها الهيئة اأكرث من ن�سف حقوق الت�سويت  تعترب ك�سركات تابعة. يتم توحيد البيانات املالية لل�سركات التابعة من تاريخ احل�سول على ال�سيطرة ويتم التوقف عن التوحيد عند 

فقدان ال�سيطرة.  

ال�سركات الزميلة   .2   

    ال�سركات الزميلة هي موؤ�س�سات متلك الهيئة فيها, ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة, من 20 % - 50 % من حق الت�سويت وميار�س عليها تاأثريًا جوهريًا, من دون التحكم, يف �سيا�ساتها 

املالية والت�سغيلية. 

يرادات وامل�سروفات واحلركة يف حقوق ملكية ال�سركات      حتت�سب ال�سركات الزميلة بطريقة حقوق امللكية و ت�سجل مبدئيا بالتكلفة. البيانات املالية املوحدة ت�سمل ن�سيب الهيئة من الإ

الزميلة املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية, بعد الت�سويات ملوائمة ال�سيا�سات املحا�سبية مع ال�سيا�سات املحا�سبية للهيئة من تاريخ احل�سول على ال�سيطرة ويتم التوقف عن التوحيد عند 

فقدان ال�سيطرة.  

4. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع(

اأ�سا�س التوحيد )يتبع(  ) �أ  

ال�سركات الزميلة )يتبع(  .2   
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جل( اإىل ل �سيء ويتم وقف احت�ساب اأي خ�سائر اإ�سافية      عندما تتعدى ح�سة الهيئة من اخل�سائر ح�ستها يف ال�سركة, يتم تخفي�س القيمة الدفرتية )�ساملة اأي ا�ستثمارات طويلة الأ

غرا�س املحا�سبة بطريقة حقوق امللكية, يتم معاملة الذمم املدينة من ال�سركة الزميلة     ماعدا يف حال ما اإذا كان على الهيئة التزامات اأو قامت بالدفع نيابة عن ال�سركة امل�ستثمر فيها. لأ

كا�ستثمار يف ال�سركة الزميلة . 

معامالت مت ا�ستبعادها عند توحيد البيانات املالية   .3   

يرادات وامل�سروفات الناجتة من عمليات مع �سركات الهيئة عند اإعداد البيانات املالية املوحدة. كما يتم اأي�سًا  ر�سدة واأي اأرباح اأو خ�سائر غري حمققة والإ     يتم ا�ستبعاد جميع املعاملت والأ

ا�ستبعاد الرباح غري املحققة الناجتة من املعاملت مع ال�سركات الزميلة حلد ن�سيب الهيئة يف ال�سركة. يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة بالطريقة ذاتها التي ا�ستبعدت بها الرباح 

غري املحققة حلد عدم وجود دليل على انخفا�س القيمة. 

ب(  املوجودات واملطلوبات املالية  

إلغاء الحت�ساب الحت�ساب  وا  .1   

خرى بتاريخ املتاجرة, اأي التاريخ الذي تتعاقد فيه الهيئة ل�سراء اأو      يتم مبدئيًا احت�ساب املوجودات واملطلوبات املالية بالتاريخ التي تن�ساأ فيه. يتم احت�ساب املوجودات واملطلوبات املالية الأ

داة املالية.    بيع املوجود, وت�سبح فيه الهيئة طرفًا يف ال�سروط التعاقدية للأ

    يتم قيا�س املوجودات واملطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة, وهي املبلغ املدفوع )يف حالة املوجودات( اأو امل�ستلم )يف حالة املطلوبات(, مبا يف ذلك تكاليف املعاملة املن�سوبة مبا�سرة 

ل�سرائها اأو اإ�سدارها.

    تقوم الهيئة باإلغاء احت�ساب املوجودات املالية عندما ينتهي حق ا�ستلم التدفقات النقدية من املوجودات املالية اأو عندما تقوم الهيئة بنقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�سكل جوهري. 

تقوم الهيئة ب�سطب بع�س املوجودات املالية عندما يتم حتديدها باأنها غري قابلة للتح�سيل. تقوم الهيئة باإلغاء احت�ساب املطلوبات املالية عند الوفاء باللتزامات التعاقدية اأو اإلغائها اأو 

انتهائها.

مبادئ القيا�س  .2   

يتم قيا�س املوجودات املالية اإما بالقيمة العادلة اأو التكلفة املطفاأة اأو يف بع�س احلالت بالتكلفة التاريخية.     
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4. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع(  

ب(  املوجودات واملطلوبات املالية )يتبع(  

مبادئ القيا�س )يتبع(  .2   

  

قيا�س القيمة العادلة    

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن به مبادلة اأ�سل اأو �سداد اإلتزام بني طرفني ملمني باملعاملة وعلى اأ�س�س جتارية بتاريخ القيا�س.      

�سعار ب�سهولة  �سعار. يعترب ال�سوق �سوقًا ن�سطًا عندما تتوافر فيه الأ داة متى ما توافرت هذه الأ �سعار املدرجة يف �سوق ن�سط لهذه الأ داة با�ستخدام الأ     تقوم الهيئة بقيا�س القيمة العادلة للأ

وب�سكل منتظم ومتثل معاملت �سوق حقيقية ومتكررة بانتظام على اأ�س�س جتارية. كما تقوم الهيئة بتحديد القيمة العادلة با�ستخدام طرق تقييم عندما يكون ال�سوق غري ن�سط, وت�سمل 

دوات  اإن وجد, وحتليل التدفقات النقدية املح�سومة وطرق تقييم اأخرى ذات مناهج اقت�سادية مقبولة لت�سعري الأ طرق التقييم ا�ستخدام معاملت جتارية حديثة بني طرفني ملمني, 

املالية.

قيا�س التكلفة املطفاأة    

�سل اأو اللتزام املايل يف الحت�ساب املبدئي, مطروحًا منه املبالغ املدفوعة, م�سافًا اإليه اأو مطروحًا منه      اإن التكلفة املطفاأة لل�سل اأو اللتزام املايل هو املبلغ الذي يتم من خلله قيا�س الأ

ي فرق بني املبلغ املحت�سب مبدئيًا ومبلغ ال�ستحقاق, مطروحًا منه خم�س�س النخفا�س يف القيمة. يت�سمن احت�ساب معدل الربح  طفاء املرتاكم با�ستخدام طريقة معدل الربح الفعلي لأ الإ

تعاب املدفوعة اأو امل�ستلمة والتي ت�سكل جزءًا اأ�سا�سيًا من معدل الربح الفعلي.  الفعلي كل الأ

وراق املالية ال�ستثمارات يف الأ ج(   

 

1.   الت�سنيف   

    يتم ت�سنيف ال�ستثمارات, فيما عدا ال�ستثمارات يف ال�سركات التابعة وال�سركات الزميلة املحت�سبة بطريقة حقوق امللكية, كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة اأو 

ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق اأو ا�ستثمارات متوفرة للبيع.

    ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة هي موجودات مالية حمتفظ بها لغر�س املتاجرة, اأو التي مت ت�سنيفها من قبل الهيئة عند الحت�ساب املبدئي كا�ستثمارات بالقيمة 

العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة.

    ال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق عبارة عن موجودات مالية لها تاريخ ا�ستحقاق حمدد ودفعات حمددة ومقدرة وللهيئة النية واملقدرة على الحتفاظ بها حتى تاريخ 

ال�ستحقاق والتي ل يتم ت�سنيفها كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة اأو ا�ستثمارات متوفرة للبيع.
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4. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع(

وراق املالية )يتبع( ال�ستثمارات يف الأ ج(   

1.   الت�سنيف )يتبع(    

    ال�ستثمارات املتوفرة للبيع هي ا�ستثمارات ل ت�سنف كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة اأو كا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق اأو قرو�س وذمم مدينة 

وت�ستمل على ا�ستثمارات يف اأوراق مالية مدرجة وغري مدرجة.

2.   الحت�ساب     

وراق املالية بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها م�سروفات املعاملة جلميع املوجودات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة.      يتم مبدئيًا احت�ساب ال�ستثمارات يف الأ

يتم اإلغاء العرتاف بال�ستثمارات عندما ينتهي حق ا�ستلم التدفقات النقدية من ال�ستثمارات اأوعندما تقوم الهيئة بنقل جميع خماطر وعوائد امللكية ب�سكل جوهري.

3.  القيا�س الالحق   

    يتم لحقا قيا�س ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة وال�ستثمارات املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة. يتم قيا�س ال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق بالتكلفة 

املطفاأة مطروحا منها خم�س�سات انخفا�س القيمة. ال�ستثمارات املتوفرة للبيع التي ل يوجد لها اأ�سعار �سوق مدرجة اأو طرق اأخرى منا�سبة لحت�ساب قيمة عادلة موثوقة, فاإنها تظهر 

بالتكلفة مطروحا منها خم�س�سات انخفا�س القيمة.

اأرباح وخ�سائر القيا�س الالحق  .4   

رباح واخل�سائر الناجتة من تغريات القيمة العادلة لل�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح واخل�سارة يف بيان التغريات يف �سايف املوجودات يف الفرتة التي تن�ساأ فيها.      يتم احت�ساب الأ

وراق املالية عند البيع اأو انخفا�س القيمة اأو  رباح واخل�سائر الناجتة من تغريات القيمة العادلة لل�ستثمارات املتوفرة للبيع يف احتياطي القيمة العادلة ل�ستثمارات الأ كما يتم احت�ساب الأ

رباح اأو اخل�سائر املرتاكمة والتي احت�سبت �سابقًا يف احتياطي القيمة العادلة اإىل بيان التغريات يف �سايف املوجودات. التح�سيل اأو ب�سكل اآخر ت�ستبعد من الأ

مبادئ قيا�س القيمة العادلة  .5   

خرى بال�ستناد اإىل اأ�سعار اأحدث املعاملت يف اأ�سهم هذه      القيمة العادلة لل�ستثمارات املدرجة هي �سعر ال�سوق املعرو�س. يتم حتديد القيمة العادلة لل�ستثمارات غري املدرجة الأ

    ال�ستثمارات اأو على اأ�سا�س مناذج تقييم معرتف بها اأو على اأ�سا�س تقييمات من قبل مقيمني خارجيني م�ستقلني. ت�ستخدم الهيئة مناذج تقييم خا�سة بها مبنية على اأ�سا�س مناذج تقييم 

اأو كل املدخلت لهذه  اأو اخل�سارة. ان بع�س  معرتف بها لتقييم بع�س ال�ستثمارات املتوفرة للبيع وا�ستثمارات يف �سركات زميلة �سنفت كا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل الربح 

خذ بالعتبار مبخاطر منوذج التقييم وخماطر هام�س اأ�سعار العر�س والطلب,  النماذج قد لتكون م�ستمدة من اأ�سعار اأو معدلت ال�سوق واإمنا مبينة على اأ�سا�س فر�سيات. يعدل التقييم للأ

ظهار القيمة العادلة لهذه ال�ستثمارات دارة اأن هذه التعديلت �سرورية ومنا�سبة لإ وخماطر ال�سيولة وعوامل اخرى. واأنه براأي الإ
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البيانات المالية

4. ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع(

دوات املالية د(  الأ  

فرتا�سية اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة والإ  .1   

فرتا�سية املبالغ املدينة من امل�سرتكني الذين ف�سلوا �سراء �سنوات اإ�سافية اأو �سابقة. ميكن لطالب ال�سراء �سداد املبلغ اإما دفعة واحدة اأو على اأق�ساط      متثل اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة والإ

�سهرية بواقع مدة �سداد قدرها 5 اأو 10 �سنوات. تظهر هذه بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي املذكور يف اإي�ساح 4 )ط( )2( مطروحًا منها خم�س�س انخفا�س 

القيمة, اإن وجد.

إ�ستبدال املعا�س قرو�س ا  .2   

من العام. يحق ملوظفي احلكومة      متثل قرو�س اإ�ستبدال املعا�س تلك القرو�س املمنوحة للم�سرتكني املوؤهلني الذين عملوا يف اخلدمة املدنية اأو القطاع اخلا�س اأو اخلدمة الع�سكرية اأو الأ

مرييني رقم )9( ل�سنة 1986 ورقم  قرتا�س مبوجب املر�سومني الأ قل 25 �سنة من اخلدمة وملوظفي احلكومة الع�سكريني الذين اأنهوا 20 �سنة من اخلدمة الإ املدنيني الذين اأنهوا على الأ

قرتا�س مبوجب القرار رقم )11( ل�سنة 2002. تظهر هذه بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة  )20( ل�سنة 1991, على التوايل. يحق ملوظفي القطاع اخلا�س املتقاعدين الإ

الفعلي املذكور يف اإي�ساح 4 )ط( )2( مطروحًا منها خم�س�س انخفا�س القيمة, اإن وجد. 

قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد  .3   

    متثل قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد تلك القرو�س املمنوحة للم�سرتكني ذوى خدمة ل تقل عن خم�س �سنوات من تاريخ تقدمي طلب القر�س, وفقًا لنظام اإقرا�س املوظفني املدنيني 

والع�سكرين. يتم اإظهارهذه القرو�س بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي املذكور يف اإي�ساح 4 )ط( )2( مطروحًا منها خم�س�س انخفا�س القيمة, اإن وجد.

قرو�س ملوؤ�س�سات مالية  .4   

تظهر هذه القرو�س بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي املذكور يف اإي�ساح 4 )ط( )2( مطروحًا منها خم�س�س انخفا�س القيمة, اإن وجد.     

النقد وما يف حكمه  .5   

جل عالية ال�سيولة ت�ستحق خلل 30 يومًا اأو اأقل من تاريخ      لغر�س بيان التدفقات النقدية, ي�ستمل النقد وما يف حكمه على النقد يف ال�سندوق, واأر�سدة البنوك, وموجودات ق�سرية الأ

جل. يظهر النقد وما يف حكمه بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة معدل  دارة التزاماتها ق�سرية الأ احل�سول عليها دون اأية خطورة جوهرية على قيمتها العادلة, والتي ت�ستخدمها الهيئة لإ

الفائدة الفعال املذكور يف اإي�ساح 4 )ط( )2( مطروحًا منها خم�س�س انخفا�س القيمة, اإن وجد. 
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4.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع( 

دوات املالية )يتبع( د(  الأ  

الذمم املدينة  .6   

    يتم احت�ساب الذمم املدينة بالتكلفة املطفاأة مطروحًا منها خم�س�س النخفا�س يف قيمتها. ويتم عمل خم�س�س النخفا�س يف قيمة الذمم املدينة عندما يكون هناك دليل مو�سوعي باأن 

�سلية للذمم املدينة. الهيئة لن تكون قادرة على حت�سيل كل املبالغ طبقًا لل�سروط الأ

انخفا�س يف قيمة املوجودات املالية     هـ(   

التعاقدية  للبنود  وفقًا  والفوائد  الدين  اأ�سل  وت�سمل  امل�ستحقة  املبالغ  لن حت�سل جميع  الهيئة  باأن  مو�سوعي  دليل  هناك  يكون  عندما  املوجودات  قيمة  انخفا�س  ملواجهة     يحدد خم�س�س 

�سباب  اأو اأ�سل الدين, منح التنازلت لأ �سل املايل نتيجة نق�س التفاقية كالتخلف اأو التاأخر يف دفع الفوائد  للت�سهيلت الئتمانية. قد ي�سمل الدليل املو�سوعي وجود انخفا�س يف قيمة الأ

خرى  اقت�سادية اأو قانونية متعلقة بال�سعوبات املالية للمقرت�س والتي تعترب علمة وا�سحة اأن املقرت�س �سوف يدخل يف اإفل�س اأو اإعادة ترتيب مالية, واقتفاء ال�سوق الن�سط اأواملعلومات الأ

املمكن مراقبتها واملتعلقة مبجموعة من املوجودات مثل التغريات العك�سية يف و�سع �سداد املقرت�سني اأوامل�سدرين يف املجموعة اأو الو�سع القت�سادي والتي لها علقة مبا�سرة بالعجز عن 

جل يف القيمة العادلة باأقل من التكلفة ياأخذ يف العتبار عند حتديد  �سهم امل�سنفة كا�ستثمارات متوفرة للبيع, فاإن الهبوط اجلوهري والطويل الأ ال�سداد بالهيئة. بالن�سبة لل�ستثمارات يف الأ

انخفا�س قيمة ال�ستثمارات.عند تواجد هذا الدليل, فاإنه يتم نقل �سايف اخل�سارة املرتاكمة التي مت احت�سابها م�سبقًا يف حقوق امل�سرتكني وت�سجل يف بيان التغريات يف �سايف املوجودات 

املن�سوبة للم�سرتكني.

    يتم حتديد خم�س�سات ملواجهة انخفا�س قيمة املوجودات املالية على اأ�سا�س الفرق بني �سايف القيمة الدفرتية والقيمة التي ميكن ا�سرتدادها لهذه املوجودات. وتقا�س القيمة التي ميكن 

ا�سرتدادها كالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية وت�سمل مبالغ ميكن ا�سرتدادها من خطابات ائتمانية و�سمانات خم�سومة ب�سعر الفائدة ال�سائد وقت توفري الت�سهيلت الئتمانية. 

حتت�سب خم�س�سات النخفا�س يف بيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني وتعك�س يف ح�ساب املخ�س�س مقابل القرو�س وال�ستثمارات.   

خرى. با�ستثناء خم�س�سات انخفا�س يرادات الأ يتم �سطب املوجودات بعد كل اإعادة هيكلة واأن�سطة التح�سيل وبعد اعتبار احتمالية ال�سرتداد �سعيفة. ت�سجل ال�سرتدادات اللحقة �سمن الإ   

�سهم املتوفرة للبيع, يتم ال�ستغناء عن خم�س�سات انخفا�س قيمة املوجودات وحتول اإىل بيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني عندما تكون الزيادة لحقًا    قيمة ال�ستثمارات يف الأ

�سهم املتوفرة  يف املبالغ القابلة لل�سرتداد متعلقة بحدث مو�سوعي ظهر بعد حتديد املخ�س�س ملواجهة انخفا�س قيمة املوجودات. يتم ال�ستغناء عن خ�سائر انخفا�س قيمة ال�ستثمارات يف الأ

دوات املالية. للبيع وحتول اإىل بيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني فقط عند ا�سرتداد اأو بيع الأ

ا�ستثمارات عقارية و(   

ثنني معًا. حتت�سب ال�ستثمارات العقارية بالتكلفة, مطروحا منها ال�ستهلك  اأو للإ اأ�سعارها  اأو حل�سد الرتفاع يف  يجار  اإيرادات الإ اإما للح�سول على     هي تلك ال�ستثمارات املحتفظ بها 

نتاجي املقدر لل�ستثمارات العقارية من 10 اإىل 20 �سنة. املرتاكم واأي خ�سائر لنخفا�س القيمة. يحت�سب ال�ستهلك على التكلفة بطريقة الق�سط الثابت مبعدلت �سنوية على مدى العمر الإ
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البيانات المالية

4.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع( 

ز(  املخ�س�سات  

حتت�سب املخ�س�سات عندما يكون على الهيئة اإلتزام حاليًا نتيجة حلدث �سابق ويكون من املحتمل اأن تطالب الهيئة بت�سديد هذا اللتزام.    

يراد احت�ساب الإ ح(   

   حتت�سب اإيرادات ال�سرتاكات لنظام التقاعد العام وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق, ووفقًا لقانون التقاعد رقم )13( ل�سنة 1975 واملر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976 وتعديلتهما, بناًء على رواتب 

املوظفني احلكوميني املدفوعة خلل ال�سنة. 

مريي رقم 24 ل�سنة 1976 و قانون رقم 87 ل�سنة 2006 بناًء على رواتب املوظفني امل�سجلني يف     حتت�سب اإيرادات ال�سرتاكات ملوظفي القطاع اخلا�س وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق, ووفقا للمر�سوم الأ

بداية كل ال�سنة.

   حتت�سب اإيرادات الفوائد يف بيان تغريات �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

   طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة لحت�ساب التكلفة املطفاأة للموجودات اأو املطلوبات املالية, وتخ�سي�س اإيرادات اأو م�سروفات الفوائد على العمر الفرتا�سي للموجودات اأو املطلوبات. 

معدل الفائدة الفعلي هواملعدل الذي يخف�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على العمر الفرتا�سي للموجودات اأو املطلوبات, اأو على مدة اأق�سر عندما يكون ذلك منا�سبًا, ل�سايف القيمة 

دوات املالية على فرتة  الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات. اأن اأثر تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعلي هو احت�ساب اإيرادات / م�سروفات الفوائد بالت�ساوي وبالتنا�سب مع املبالغ امل�ستحقة للأ

خذ يف العتبار جميع ال�سروط التعاقدية للموجودات اأو املطلوبات املالية, مع ا�ستثناء خ�سائر الئتمان  ال�ستحقاق اأو ال�سداد. عند ح�ساب معدل الفائدة الفعلي, تقدر التدفقات النقدية مع الأ

امل�ستقبلية.

فرتا�سية يف �سنة �سراء اخلدمة من قبل امل�سرتكني. حتت�سب اإيرادات �سم اخلدمة ال�سابقة والإ   

رباح. �سهم عند ن�سوؤ احلق ل�ستلم الأ حتت�سب اأرباح الأ   

يجار. حتت�سب اإيرادات اإيجارات العقارات يف بيان الدخل بطريقة الق�سط الثابت على فرتة الإ   

�سافية املتكبدة من قبل الهيئة نتيجة لربنامج اخل�سخ�سة     التعوي�سات احلكومية حتت�سب كاإيرادات عند ن�سوؤ احلق ل�ستلم هذه التعوي�سات. حتت�سب التعوي�سات احلكومية للتكاليف الكتوارية الإ

احلكومي بناء على امليزانية املخ�س�سة من قبل احلكومة لكل �سنة. حتت�سب التعوي�سات احلكومية للعلوة الجتماعية كاإيرادات عند دفع الهيئة للعلوة الجتماعية للم�ستفيدين. 

املزايا     ط(   

مريي رقم 11 ل�سنة 1976 واملر�سوم  خرى بطريقة ال�ستحقاق عندما ي�سبح الع�سو موؤهل ل�ستلم املزايا وفقا لقانون التقاعد رقم 13 ل�سنة 1975 واملر�سوم الأ    حتت�سب املزايا واملنافع الأ

مريي رقم 24 ل�سنة 1976 وقانون رقم 87 ل�سنة 2006, وتعديلتها. الأ
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4.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع( 

يجارات ي(  الإ  

يجار التمويلي  يجار التمويلي ينقل ب�سورة جوهرية جميع املخاطر واملنافع. كما ت�سمل العقارات املبنية واملحولة للزبائن على اأ�سا�س ال�ستئجار للتملك. حتت�سب املوجودات املمنوحة وفقا للإ    الإ

دنى دفعات  �سل اأو, اإذا كانت اأقل, القيمة احلالية لأ يجار التمويلي بالقيمة العادلة للأ يجار. ت�سجل اإيرادات البيع )دخل العقد( يف بداية الإ كذمم مدينة مببلغ ي�ساوي �سايف ال�ستثمار يف الإ

يجار التمويلي املدينة بني اإيرادات التمويل والنخفا�س  دنى لدفعات الإ يجار. يتم تق�سيم احلد الأ اإيجار التي ت�ستحق للموؤجر, واملح�سوبة على اأ�سا�س معدل الفائدة التجاري اأو املعدل ال�سمني للإ

يجار التمويلي.      يجار لتحقيق معدل فائدة دوري ثابت على �سايف ال�ستثمار املتبقي  يف الإ يرادات التمويلية لكل فرتة خلل فرتة الإ يف الذمم املدينة القائمة. يتم تخ�سي�س الإ

يجار. يجار الت�سغيلي بطريقة الق�سط الثابت على فرتة الإ يجارات من الإ يجار التمويلي. حتت�سب اإيرادات الإ يجار الت�سغيلي يختلف عن الإ الإ   

ك(  عقارات ومعدات  

 

الحت�ساب  .1   

�سول املتبقية والعمر الفرتا�سي, وتعّدل كما لزم ذلك,      حتت�سب العقارات واملعدات بالتكلفة مطروحًا منها متجمع ال�ستهلك وخ�سائر اإنخفا�س القيمة, ان وجدت. ويتم مراجعة قيم الأ

�سرتداد اإذا كانت القيمة الدفرتية للموجودات اأكرب من قيمتها القابلة لل�سرتداد. يف تاريخ بيان �سايف املوجودات. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية للموجودات اإىل قيمتها القابلة للإ

    تتم مراجعة القيمة الباقية للموجودات وعمرها الفرتا�سي يف تاريخ بيان �سايف املوجودات ويتم تعديلها اإذا تطلب ذلك. يف حالة بيع اأو ا�ستبعاد اأ�سل فان التكلفة وال�ستهلك املرتاكم 

اخلا�سة به يتم ا�ستبعادها من ال�سجلت ويتم حتميل اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة عن ذلك على التغريات يف بيان �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني.

امل�سروفات الالحقة  .2   

�سل عند تكبد التكلفة وعندما يكون من املحتمل اأن تتدفق للهيئة الفوائد الفوائد      تقوم الهيئة بر�سملة امل�سروفات املتعلقة با�ستبدال جزء من العقارات واملعدات يف القيمة الدفرتية لهذا الأ

خرى على بيان التغريات يف �سايف املوجودات  �سل ب�سورة موثوقة. حتمل جميع امل�ساريف الأ �سل, وعندما يكون من املمكن قيا�س تكلفة هذا الأ القت�سادية امل�ستقبلية املت�سمنة يف ذلك الأ

املن�سوبة للم�سرتكني عند تكبدها.
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البيانات المالية

4.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع( 

ك(  عقارات ومعدات )يتبع(  

3. ال�ستهالك   

خرى واملعدات وفقًا لطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر  عمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ. يتم احت�ساب ال�ستهلك على العقارات الأ را�سي اململوكة والأ     ل يحت�سب ال�ستهلك على الأ

نتاجي املتوقع لكل نوع هوكما يلي : نتاجي. العمر الإ نتاجي املقدر للعقارات واملن�ساآت واملعدات ناق�س القيمة املقدرة لبيعها يف نهاية عمرها الإ الإ

20-40  �سنة الفنادق واملباين         

2-10 �سنوات اأثاث ومعدات وتركيبات        

5  �سنوات اأجهزة احلا�سوب         

    يتم حتميل كل ال�ستهلكات على التغريات يف بيان �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني. ويف حالة بيع اأو ا�ستبعاد اأ�سل, يتم ا�ستبعاد التكلفة وال�ستهلك املرتاكمة, ويتم ت�سجيل اأي ربح 

اأوخ�سارة يف بيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني. 

ل(  منافع املوظفني  

املوظفني البحرينني  .1   

    يتم تغطية حقوق التقاعد واحلقوق الجتماعية اخلا�سة باملوظفني البحرينني ح�سب نظام هيئة التاأمني الجتماعي والذي يتم مبوجبه حت�سيل ا�سرتاكات �سهرية من الهيئة والعاملني على 

اأ�سا�س ن�سبة مئوية ثابتة من الراتب. ويتم احت�ساب ح�سة الهيئة من النظام هو نظام " ا�سرتاكات حمددة " مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم )19( اخلا�س مبنافع املوظفني عند 

التكبد. 

جانب املوظفني الأ  .2   

جانب الذين يعملون بعقود عمل حمددة مكافاأة نهاية اخلدمة وفقًا لنظام اخلدمة املدنية اأو قانون العمل على اأ�سا�س مدة اخلدمة واآخر راتب �سهري. مت عمل خم�س�س      ي�ستحق املوظفون الأ

للمبالغ امل�ستحقة بناءًا على فرتات خدمة املوظفني املرتاكمة منذ تاريخ الت�سوية ال�سابقة واأحدث ال�ستحقاقات للرواتب والعلوات بتاريخ بيان �سايف املوجودات. 

 

جنبية م(  معامالت العمالت الأ  

1. العملة امل�ستعملة يف اجناز املعامالت والعملة امل�ستعملة يف اإعداد البيانات املالية    

    تقا�س بنود البيانات املالية للهيئة با�ستخدام العملة الرئي�سية للبيئة القت�سادية التي تزاول فيها الهيئة ن�ساطها )"العملة الوظيفية"( يتم اإعداد البيانات املالية بالدينار البحرينى وهي 

العملة امل�ستعملة من قبل الهيئة يف تعاملتها والعملة امل�ستخدمة يف اإعداد البيانات املالية.
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4.  ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )يتبع( 

جنبية  )يتبع( م(  معامالت العمالت الأ   

ر�سدة 2. املعامالت والأ   

جنبية اإىل عملة التعامل لكل وحدة باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة وقت اإجراء املعاملة. تدرج اأرباح وخ�سائر فروقات العملة الناجتة عن �سداد مثل      يتم حتويل املعاملت التي تتم بالعملت الأ

جنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ بيان �سايف املوجودات يف بيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة  هذه املعاملت ومن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية التي تتم بالعملت الأ

�سهم املتوفرة للبيع, يف احتياطي القيمة العادلة لل�ستثمارات. للم�سرتكني. تدرج فروقات حتويل البنود غري نقدية التي تظهر بالقيمة العادلة, كبع�س الأ

 

5.   التقديرات املحا�سبية الهامة والجتهاد يف تطبيق هذه التقديرات

جتهادات ب�سكل م�ستمر بناءًا    تقوم الهيئة بعمل تقديرات وفر�سيات توؤثر على املبالغ املعلنة يف هذه البيانات املالية للموجودات واملطلوبات خلل الفرتة املالية التالية. يتم تقييم التقديرات والإ

حداث امل�ستقبلية التي يعتقد انها معقولة حتت الظروف العادية. على اخلربة وعوامل اأخرى كالتوقعات للأ

ت�سنيف ال�ستثمارات  .1  

دارة عند �سراء ا�ستثمار الت�سنيف املنا�سب لهذا ال�ستثمار, اإما كا�ستثمار بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة, اأو كا�ستثمار حمتفظ     عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للهيئة, تقرر الإ

دارة بخ�سو�س كل ا�ستثمار ويخ�سع كل ت�سنيف اإىل معاجلة حما�سبية خمتلفة )راجع اإي�ساح 2 )و((. به لتاريخ ال�ستحقاق اأو كا�ستثمار متوفر للبيع. ويعك�س هذا الت�سنيف نية الإ

انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع  .2  

دارة     حتدد الهيئة وجود انخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع عندما يوجد انخفا�س جوهري اأو لفرتة طويلة يف القيمة العادلة باأقل من التكلفة. ويتطلب ذلك اجتهادًا من قبل الإ

النخفا�س  ويعترب  كانخفا�س جوهري,  التكلفة  �سعر  باأقل من  العادلة  القيمة  30 % يف  اأكرث من  انخفا�س  اعتبار  يتم  املدرجة,   املالية  وراق  الأ ا�ستثمار على حدة. يف حالة  لكل  ويحدد 

من  ا�سرتدادها  ميكن  التي  القيمة  تقدير  يتم  بالتكلفة,  ال�ستثمار  واحت�ساب  عادلة  قيم  توافر  عدم  عند  طويلة.  لفرتة  كانخفا�س  اأ�سهر   6 من  كرث  لأ التكلفة  �سعر  من  قل  لأ القيمة  يف 

للم�سروع  املايل  الو�سع  يف  تدهور  دلئل  وجود  منها  عوامل  عدة  بتقييم  الهيئة  تقوم  ال�ستثمارات,  هذه  يف  انخفا�س  دلئل  ولتحديد  ال�ستثمار.  قيمة  انخفا�س  مدى  لتحديد  ال�ستثمار 

لنخفا�س  احلايل   التقييم  باأن  حاليًا  املتوفرة  املعلومات  اأ�سا�س  على  املحتمل  من  والتمويلية.  الت�سغيلية  النقدية  والتدفقات  التقنية  والتغريات  القطاع  واأداء  امل�سروع  على  التاأخري  واأثر 

التقييم هذا  يف  امل�ستخدمة  الفرتا�سات  يف  جوهري  لتغري  نتيجة  القادمة  املالية  ال�سنة  خلل  ال�ستثمارات  لهذه  الدفرتية  القيمة  على  جوهري  تعديل  يتطلب  قد  ال�ستثمارات  قيمة 

خرى انخفا�س قيمة القرو�س والذمم املدينة الأ  .3

�سا�سية لهذه الذمم املدينة.     يتم عمل خم�س�س انخفا�س يف القيمة للذمم املدينة عندما يكون هناك دليل مو�سوعي باأن الهيئة لن تتمكن من حت�سيل جميع املبالغ امل�ستحقة وفقًا لل�سروط الأ

تعترب ال�سعوبات املالية للمدين واحتمال اإفل�سه اأو اإعادة الهيكلة املالية اأو تاأخر الدفع موؤ�سرات على هبوط قيمة الذمم التجارية املدينة. يتم تقدير القيمة القابلة لل�سرتداد بناًء على 

اخلربات ال�سابقة وتقديرات التفقات النقدية. 

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 



35التـقريـــر ال�سنـوي 2008 جتمـاعي الهيئة العـامة للتاأمني الإ

البيانات المالية

6.  نقد واأر�سدة لدى البنوك

 

2008
2007
معدلة

4,2643,853نقد يف ال�سندوق
9,802,2129,523,273ح�سابات جارية لدى البنوك

13,093,74020,019,661ح�سابات حتت الطلب لدى البنوك
جل لدى البنوك 1,109,441,824962,240,879ودائع ق�سرية الأ

1,132,342,040991,787,666

)3,204,500()4,930,520(مطروحًا منه: خم�س�س انخفا�س قيمة الودائع

1,127,411,520988,583,166

و�سط �س.م.ب خم�س�س انخفا�س القيمة يتعلق بالودائع مع بنك البحرين لل�سرق الأ  

20082007خم�س�س انخفا�س قيمة الودائع لدى البنوك
معدلة

3,204,5005,209,097يف 1 يناير
)2,004,597(1,726,020خم�س�سات اإ�سافية / )انتفى الغر�س منها( 

4,930,5203,204,500يف 31 دي�سمرب
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7.  ذمم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي مدينة

2008
2007
معدلة

23,446,62719,731,426نظام تقاعد القطاع اخلا�س
5,641,5885,684,580نظام تقاعد القطاع العام

6,461,4874,851,192التاأمني �سد التعطل
35,549,70230,267,198

)5,441,884()6,466,433(مطروحا: خم�س�س انخفا�س القيمة

29,083,26924,825,314يف 31 دي�سمرب

  مت احت�ساب �سايف مبلغ املخ�س�س ل�سرتاكات التاأمني الجتماعي املدينة لل�سنة البالغة 1,024,549 دينار بحريني )2007: 1,349,369 دينار بحريني( يف بيان تغريات �سايف املوجودات املن�سوبة 

للم�سرتكني.

20082007خم�س�س انخفا�س القيمة
معدلة

5,441,8844,092,515يف 1 يناير 
1,024,5491,349,369خم�س�س ال�سنة

6,466,4335,441,884يف 31 دي�سمرب
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8.  ذمم مدينة وموجودات اأخرى

20082007
معدلة

11,135,75613,995,398فوائد م�ستحقة 
2,006,8036,939,278ذمم مدينة من وزارة املالية )اإي�ساح 21(

-2,465,036ذمم مدينة من بيع اإ�ستثمارات
331,692374,963ا�سرتاكات العلوة الجتماعية امل�ستحقة

125,741185,484قرو�س املوظفني
6,359,3748,691,123ذمم مدينة اأخرى

22,424,40230,186,246

)417,994()438,576(مطروحا: خم�س�س انخفا�س القيمة

21,985,82629,768,252

20082007خم�س�س انخفا�س القيمة
معدلة

417,994405,386يف 1 يناير 
20,58212,608خم�س�س ال�سنة

438,576417,994يف 31 دي�سمرب

9. اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة والفرتا�سية

20082007
معدلة

11,734,6637,841,580�سنوات �سابقة
36,331,96734,762,409�سنوات افرتا�سية

48,066,63042,603,989

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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10.  قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد

20082007
معدلة

37,223,41734,296,840قرو�س امل�سرتكني  
)193,782()193,782(مطروحا: خم�س�س هبوط قيمة قرو�س امل�سرتكني  

37,029,63534,103,058
 

حكام قانون التقاعد رقم )13( ل�سنة 1975 واملر�سوم بقانون رقم )11( ل�سنة 1976, والذين ل تقل مدد خدمتهم املح�سوبة يف التقاعد    يتم منح قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد اخلا�سعني لأ

يف تاريخ تقدمي الطلب عن خم�س �سنوات, وي�ستحق �سداد هذه القرو�س خلل اأربع �سنوات. مت خلل ال�سنة �سطب قرو�س قيمتها 30,179 دينار بحريني )2007: 67,781 دينار بحريني( ب�سبب 

وفاة املقرت�سني )اإي�ساح 22(.

2008خم�س�س انخفا�س القيمة
2007
معدلة

193,782193,782يف 1 يناير 
--خم�س�س ال�سنة

193,782193,782يف 31 دي�سمرب

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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11.  قرو�س ا�ستبدال املعا�س

20082007
معدلة

158,093,700139,683,160قرو�س ا�ستبدال املعا�س
)622,735()622,735(مطروحا: خم�س�س انخفا�س قيمة قرو�س ال�ستبدال

157,470,965139,060,425

  يتم منح قرو�س ا�ستبدال املعا�س للم�سرتكني املوؤهلني من املوظفني واملتقاعدين, اأ�سحاب املعا�سات والذين اأنهوا مدة اخلدمة املطلوبة التي توؤهلهم ملعا�س التقاعد, بافرتا�س اإنتهاء خدمتهم 

بال�ستقالة يف تاريخ تقدمي طلب قرو�س ال�ستبدال, ويتم �سداد قرو�س ال�ستبدال على فرتات ترتاوح بني 5 , 10 اأو15 �سنة على اأق�ساط �سهرية مت�ساوية. اإن هذه القرو�س م�سمونة باملعا�سات 

التقاعدية للم�سرتكني يف نظام التقاعد. مت خلل ال�سنة �سطب قرو�س قيمتها 202,284 دينار بحريني )2007: 126,932 دينار بحريني( ب�سبب وفاة املقرت�سني )اإي�ساح 22(. 

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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12.  قرو�س ملوؤ�س�سات مالية

2008
2007
معدلة

60,320,00022,620,000قرو�س ملوؤ�س�سات مالية
)3,770,000()3,770,000(مطروحا: خم�س�س انخفا�س القيمة

56,550,00018,850,000

و�سط �س.م.ب. ترتاوح فرتات ا�ستحقاق هذه القرو�س من �سنة 2011 – 2013. يتعلق خم�س�س انخفا�س القيمة بقر�س ممنوح لبنك البحرين وال�سرق الأ  

2008خم�س�س انخفا�س القيمة
2007
معدلة

3,770,0003,770,000يف 1 يناير 
--خم�س�س ال�سنة

3,770,0003,770,000يف 31 دي�سمرب

13. ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة

2008خم�س�س انخفا�س القيمة
2007
معدلة

353.681.540293,665,265يف 1 يناير

اإ�سافات
6.193.20533,786,436

)10,376,909()6.372.208(ا�ستبعادات
53,775,728)100,539,982(اأرباح / )خ�سائر( القيمة العادلة غري املحققة املت�سمنة يف بيان تغريات �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني )اإي�ساح 23(

جنبية )831,020(2.694.195ربح من حتركات العملة الأ

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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255.656.750353,681,540

14. ا�ستثمارات متوفرة للبيع

2008خم�س�س انخفا�س القيمة
2007
معدلة

627,183,229465,576,570يف 1 يناير

اإ�سافات
83,950,386124,117,941

)49,938,784()44,509,033(ا�ستبعادات
87,427,502)151,364,188(تغريات القيمة العادلة خلل ال�سنة )�سفحة 33(

515,260,394627,183,229
)6,441,384()39,940,570(مطروحًا : خم�س�س انخفا�س القيمة

475,319,824620,741,845يف 31 دي�سمرب

20082007
معدلة

214,311,560363,297,891ا�ستثمارات مدرجة
261,008,264257,443,954ا�ستثمارات غري مدرجة

475,319,824620,741,845

20082007خم�س�س انخفا�س القيمة
معدلة

6,441,3842,741,175يف 1 يناير 
33,499,1863,700,209خم�س�س ال�سنة

39,940,5706,441,384يف 31 دي�سمرب

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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15. ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

2008
2007
معدلة

255,003,397221,466,270يف 1 يناير
28,770,22570,467,499اإ�سافات

)36,930,372()48,214,993(ا�سرتداد ال�ستثمارات امل�ستحقة
235,558,629255,003,397

-)7,540,000(مطروحا: خم�س�س انخفا�س القيمة

228,018,629255,003,397يف 31 دي�سمرب
  

2008
2007
معدلة

106,133,13885,729,335�سندات
121,885,491169,274,062�سكوك

228,018,629255,003,397

2008خم�س�س انخفا�س القيمة
2007
معدلة

--يف 1 يناير 
-7,540,000خم�س�س ال�سنة

-7,540,000يف 31 دي�سمرب

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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16.  ا�ستثمارات يف �سركات زميلة

2008
2007
معدلة

1430,905,242189,223,660 يناير
21,417,463207,153,014ا�ستثمارات م�سرتاة خلل ال�سنة

رباح 60,100,15766,047,832احل�سة من الأ
)298,365()14,948,205(احل�سة من احتياطي القيمة العادلة لل�ستثمارات

ر�س 4,654,805-احل�سة من احتياطي اإعادة تقييم الأ
خرى )1,642,055()8,732,717(احل�سة من الحتياطيات الأ

)34,233,649()31,729,751(اأرباح اأ�سهم م�ستلمة

457,012,189430,905,242 يف 31 دي�سمرب

املعلومات املالية املخت�سرة لل�سركات الزميلة كما يف ولل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 هي كما يلي:  

     

20082007

3,374,441,4553,274,022,935اإجمايل املوجودات
2,419,621,6052,380,285,655اإجمايل املطلوبات
يرادات 492,786,209433,789,482اإجمايل الإ

رباح 169,467,285186,006,466اإجمايل �سايف الأ

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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17. ا�ستثمارات عقارية

 

2008
2007
معدلة

273,898,31551,751,724الر�سيد يف 1 يناير
-17,322اإ�سافات

222,146,591-م�ساهمة من احلكومة
)11,656,918()12,434,520(ال�ستهلك املرتاكم

261,481,117262,241,397الر�سيد يف 31 دي�سمرب

848,277,901371,351,420القيمة العادلة

مت تقييم ال�ستثمارات العقارية بوا�سطة مثمنني م�ستقلني للعقارات كما يف 31 دي�سمرب 2008 بناًء على اأ�سعار ال�سوق املفتوح.  

ر�س تعادل 222,146,591 دينار بحريني    يف �سنة 2007, تف�سل �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة, ملك مملكة البحرين, مبنح اأر�س للهيئة بدون �سروط مرفقة. القيمة العادلة للأ

ومت احت�سابها كاإيرادات يف 2007.

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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18. املمتلكات واملعدات

2008

املجموع

اأعمال

راأ�سمالية

قيد التنفيذ

اأجهزة

حا�سوب

اأثاث

ومعدات

وتركيبات

فنادق

ومباين
اأر�س مملوكة

التكلفة

95,149,560 2,137,600 486,586 12,755,709 38,168,125 41,601,540   يف 1 يناير

2,003,183 882,531 53,394 603,847 463,411 - م�سرتيات

313,715 - - - 313,715 - اأرباح اإعادة التقييم

)510,454( )506,965( )498( )2,991( - - ا�ستبعادات/ حتويلت

)150,883( - - - )150,883( - ت�سويات اإعادة التقييم

96,805,121 2,513,166 539,482 13,356,565 38,794,368 41,601,540   يف 31 دي�سمرب

ال�ستهلك

36,052,263 - 400,885 10,723,524 24,927,854 -   يف 1 يناير

1,990,458 - 36,076 595,371 1,359,011 - ا�ستهلك ال�سنة

101,198 - )498( 101,696 - - ا�ستبعادات/ حتويلت

)150,883( - - - )150,883( - ت�سويات اإعادة التقييم

37,993,036 - 436,463 11,420,591 26,135,982 -   يف 31 دي�سمرب

�سايف القيمة الدفرتية :

58,812,085 2,513,166 103,019 1,935,974 12,658,386 41,601,540 يف 31 دي�سمرب  2008

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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املمتلكات واملعدات )يتبع(  .18

2007 )معدلة(

املجموع

اأعمال

راأ�سمالية

قيد التنفيذ

اأجهزة

حا�سوب

اأثاث

ومعدات

وتركيبات

فنادق

ومباين
اأر�س مملوكة

التكلفة

95,197,427 2,790,349 455,953 13,634,615 36,714,970 41,601,540 يف 1 يناير  

1,454,035 722,790 34,000 681,473 15,772 - م�سرتيات

)34,607( )1,375,539( )3,367( )93,084( 1,437,383 - ا�ستبعادات/ حتويلت

)1,467,295( - - )1,467,295( - - �سطب

95,149,560 2,137,600 486,586 12,755,709 38,168,125 41,601,540 يف 31 دي�سمرب  

ال�ستهلك

35,496,839 - 361,798 11,613,176 23,521,865 - يف 1 يناير  

2,044,479 - 42,454 608,048 1,393,977 - ا�ستهلك ال�سنة

)21,760( - )3,367( )30,405( 12,012 - ا�ستبعادات/حتويلت

)1,467,295( - - )1,467,295( - - �سطب

36,052,263 - 400,885 10,723,524 24,927,854 - يف 31 دي�سمرب  

�سايف القيمة الدفرتية :

59,097,297 2,137,600 85,701 2,032,185 13,240,271 41,601,540 يف 31 دي�سمرب  2007

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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القرو�س    .19

2008
2007
معدلة

151,340,208790,490يف 1 يناير
376,000150,800,000اإ�سافات

)250,282()552,927(�سداد

31151,163,281151,340,208 دي�سمرب

2008
2007
معدلة

87,715255,272م�ستحق خلل �سنة
151,075,566151,084,936م�ستحق خلل 1 - 5 �سنوات

151,163,281151,340,208
 

القرو�س احلالية متثل قرو�سا ممنوحة لل�سركات التابعة للهيئة كما يلي:

1(  قر�س مببلغ 150,800,000 دينار بحريني ل�سركة حوار القاب�سة  يف �سنة 2007 مقدم من بنوك جتارية ويحمل معدل فائدة LIBOR زائدًا 0.375 % و قابل للدفع يف اأو قبل 16 يناير 2010.   

كان معدل الفائدة الفعلي كما يف 31 دي�سمرب 2008 حوايل 2,69 % )2007: 5,59 %(.

   مت رهن �سركة اأمرب القاب�سة املحدودة, وهي �سركة تابعة ل�سركة حوار القاب�سة, و20 % من اأ�سهم �سركة البحرين للت�سالت ال�سلكية والل�سلكية �س.م.ب, وهي �سركة زميلة للهيئة ك�سمان 

ل�سالح املقر�سني. كما قدم م�ساهمو �سركة حوار القاب�سة �سمانات اإ�سافية تبلغ 24,291,000 دولر اأمريكي اأو ما يعادله بالدينار البحريني و البالغ 9,157,000 دينار  تتمثل يف �سمانات 

جل ا�ستيفاء ال�سروط املالية على القر�س. وودائع لأ

2(  قر�س مببلغ 376,000 الف دينار ممنوح ملركز اخلليج التخ�س�سي لل�سكر �س.م.ب )مقفلة( يف �سنة 2008. يحمل القر�س معدل فائدة عائم يبلغ 1,25 % �سنويًا فوق معدل فائدة البنك,   

وي�ستحق الدفع على 60 ق�سطًا. القر�س م�سمون عن طريق اإ�سدار وثيقة تاأمني على مبنى مركز اخلليج التخ�س�سي لل�سكر �س.م.ب )مقفلة( مببلغ القر�س والتعهد بتحويل جميع اإيجارات 

الطابق الرابع من املبنى للمقر�س.     

جتماعي ا�سرتاكات التاأمني الإ  .20

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 
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2008
2007
معدلة

�سا�سي 204,905,980154,653,297الراتب الأ
8,867,3926,874,560علوة اجتماعية

35,152,50628,795,172اإ�سابة عمل
47,398,52121,800,374التاأمني �سد التعطل

3,687,3421,657,471غرامات واأخرى

300,011,741213,780,874

20082007

218,861,067149,744,883اإ�سرتاكات اأ�سحاب العمل
81,150,67464,035,991اإ�سرتاكات املوظفني

300,011,741213,780,874

بالدينار البحريني  بالدينار البحريني اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008  اي�ساحات حول البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 



49التـقريـــر ال�سنـوي 2008 جتمـاعي الهيئة العـامة للتاأمني الإ

البيانات المالية

ا�ستعا�سة تكاليف اخل�سخ�سة   .21

�سافية التي تكبدتها الهيئة نتيجة للتقاعد املبكر ملوظفي ثلث جهات حكومية مت خ�سخ�ستهم, م�سرتجعة من وزارة املالية وفقًا لقرار جمل�س الوزراء رقم )1859-1(    متثل هذه املبالغ التكلفة الإ

املوؤرخ 30 اأكتوبر 2005.

املنافع التقاعدية  .22

 

2008
2007
معدلة

145,239,928126,399,341معا�سات التقاعد
22,040,89223,881,750مكافاآت التقاعد

6,329,5195,686,700علوات اجتماعية مدفوعة
4,480,4434,667,412معا�سات تقاعدية لل�سنوات ال�سابقة

1,339,389977,961منح الوفاة
2,988,4822,728,656نفقات اإ�سابات العمل

اأق�ساط قرو�س ا�سقطت ب�سبب الوفاة :

-12,631�سم اخلدمة ال�سابقة والفرتا�سية
30,17967,781قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد )اي�ساح 10(

202,284126,932قرو�س ا�ستبدال املعا�س )اي�ساح 11(
8,431,619823,055تعوي�سات التاأمني �سد التعطل

5,0246,967اأخرى

191,100,390165,366,555
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�سايف )خ�سارة( / دخل  ال�ستثمارات   .23

 

2008
2007
معدلة

ا�ستثمارات يف اأوراق ا�سهم

14,192,42315,539,213اأيرادات اأرباح اأ�سهم
18,166,188)77,922(�سايف/ )اخل�سارة( الربح  من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع

جنبية 1,391,3165,461,492�سايف ربح حتويل العملت الأ
وراق املالية التي  رباح / )اخل�سائر( غري املحققة للقيمة العادلة على الأ الأ

35,775,728)100,539,982(تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة )اإي�ساح 13(
617,5233,431,191توزيعات اإيرادات ال�ستثمارات املتوفرة للبيع

عقارات ا�ستثمارية

2,690,8192,379,992اإيرادات العقارات ال�ستثمارية
)805,635()1,387,901(تكاليف �سيانة العقارات ال�ستثمارية

)793,720()777,602(ا�ستهلك العقارات ال�ستثمارية
626,6651,825,181اإيرادات اأخرى

)83,264,661(80,979,630

)1,695,612()42,765,206(خم�س�س انخفا�س القيمة

)126,029,867(79,284,018

2008
2007
معدلة

2,004,597)1,726,020()خم�س�س انخفا�س القيمة( / ا�سرتجاع انخفا�س قيمة الودائع 
)3,700,209()33,499,186(خم�س�س انخفا�س قيمة ال�ستثمارات متوفرة للبيع )اإي�ساح 14(

خم�س�س انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

-)7,540,000()اإي�ساح 15(

)42,765,206()1,695,612(
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إيراد الفوائد ا  .24

2008
2007
معدلة

ال�ستثمارات

جل 42,544,84353,084,211ودائع بنكية لأ
12,441,19212,048,565ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

8,13835,004اإيرادات اأخرى

54,994,17365,167,780
القرو�س

1,453,0091,575,181قرو�س ملوؤ�س�سات مالية
6,713,8656,100,853قرو�س ا�ستبدال املعا�س 

1,869,7001,539,275قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد

10,036,5749,215,309

65,030,74774,383,089
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دارة الرئي�سيني معامالت مع موظفي الإ  .25

دارة الرئي�سني اأع�ساء جمل�س  خر. ي�سمل موظفي الإ دارة الرئي�سيني هم اأولئك الذين يكون لهم قدرة ال�سيطرة على الهيئة اأو يكون لهم نفوذ يوؤثر على ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية للطرف الآ   موظفي الإ

دارات. دارية وبع�س مدراء الإ دارة التنفيذية لل�سندوق ممثلني يف الرئي�س التنفيذي واملدير العام واملدير العام امل�ساعد ل�سئون التقاعد واملدير العام امل�ساعد لل�سئون املالية والإ دارة, واأع�ساء الإ الإ

دارة الرئي�سيني هي كما يلي: مكافاآت موظفي الإ  

2008
2007
معدلة

جل 642,034584,445مزايا ق�سرية الأ
جل 22,100-مزايا طويلة الأ

ر�سوم ح�سور متثيل الهيئة يف ال�سركات التابعة وال�سركات الزميلة

364,211353,867وال�سركات امل�ستثمر فيها
احل�سة غري امل�سيطرة  .26

2008
2007
معدلة

35,296,39416,489,612يف 1 يناير
7,017,3496,280,586�سايف الدخل ال�سنة املن�سوب للح�سة غري امل�سيطرة )�سفحة 4(

احل�سة من احتياطي القيمة العادلة واحلركة يف احتياطي اإعادة تقييم 

وراق املالية خلل ال�سنة )�سفحة 33( 139,505)332,590(ا�ستثمارات الأ
خرى خلل ال�سنة 12,386,691)1,445,182(احل�سة من احلركة يف الحتياطيات الأ

40,535,97135,296,394يف 31 دي�سمرب
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البيانات المالية

وراق املالية 27. �سايف احلركة يف احتياطي القيمة العادلة واحتياطي اإعادة التقييم ل�ستثمارات الأ

       

املن�سوبة للم�سرتكني 2008

املجموعاحتياطي اإعادةاحتياطي القيمة

قليةالفرعيالتقييمالعادلة لال�ستثمارات املجموعحقوق الأ

191,456,12310,895,815202,351,9381,509,309203,861,247الر�سيد يف 1 يناير

)151,364,188()181,761()151,182,427(-)151,182,427(تغريات القيمة العادلة على ال�ستثمارات املتوفرة للبيع
املحول لبيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني 

)1,761,077(36,517)1,797,594(-)1,797,594(من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع
)14,948,205()187,346()14,760,859(-)14,760,859(احل�سة يف احتياطي القيمة العادلة ل�سركة زميلة

)168,073,470()332,590()167,740,880(-)167,740,880(�سايف احلركة يف الحتياطيات

23,715,24310,895,81534,611,0581,176,71935,787,777الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

املن�سوبة للم�سرتكني  2007

املجموعاحتياطي اإعادةاحتياطي القيمة

قليةالفرعيالتقييمالعادلة لال�ستثمارات املجموعحقوق الأ

106,364,8826,241,010112,605,8921,369,804113,975,696الر�سيد يف 1 يناير

87,390,48037,02287,427,502-87,390,480تغريات القيمة العادلة على ال�ستثمارات املتوفرة للبيع
املحول لبيان التغريات يف �سايف املوجودات املن�سوبة للم�سرتكني  

من بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع
)1,894,539()1,894,539()3,852()1,898,391(

ا�ستثمارات متوفرة للبيع

)298,365(106,335)404,700(-)404,700(احل�سة يف احتياطي القيمة العادلة ل�سركة زميلة
4,654,805-4,654,8054,654,805-احل�سة يف احتياطي اإعادة التقييم ل�سركة زميلة

85,091,2414,654,80589,746,046139,50589,885,551�سايف احلركة يف الحتياطيات

191,456,12310,895,815202,351,9381,509,309203,861,247الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

28. مواعيد ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات
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فيما يلي مواعيد ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية كما يف 31 دي�سمرب :  

املجموع غري موؤرخة
اأكرث من 3

�سنوات

3 - 1
�سنوات

7 اأ�سهر- �سنة
واحدة

6 - 3
اأ�سهر

3 - 1
اأ�سهر

�سفر - �سهر

واحد
2008

املوجودات  

1,127,411,520 11,132,268 - 41,869,993 173,473,308 399,702,597 319,427,985 181,805,369 نقد واأر�سدة لدى البنوك

ذمم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي

29,083,269 - - - - - 13,662,880 15,420,389 مدينة

21,985,826 124,387 - - 5,536,834 1,825,080 2,044,972 12,454,553 ذمم مدينة وموجودات اأخرى

اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة 

48,066,630 - 24,498,474 15,712,104 3,928,026 1,964,013 1,309,342 654,671  والفرتا�سية

قرو�س امل�سرتكني يف نظام

37,029,635 - - 18,890,855 9,069,390 4,534,695 3,023,130 1,511,565 التقاعد  

157,470,965 - 115,890,749 29,745,564 5,917,326 2,958,663 1,972,442 986,221 قرو�س ا�ستبدال املعا�س

56,550,000 - 37,700,000 18,850,000 - - - - قرو�س ملوؤ�س�سات مالية

اأوراق مالية بالقيمة العادلة من 

255,656,750 255,656,750 - - - - - - خلل الربح اأو اخل�سارة

457,319,824 475,319,824 - - - - - - ا�ستثمارات متوفرة للبيع

ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ

228,018,629 - 160,853,771 64,937,538 - - - 2,227,320 ال�ستحقاق

2,436,593,048 742,233,229 338,942,994 190,006,054 197,924,884 410,985,048 341,440,751 215,060,088 جمموع املوجودات

املطلوبات 

)8,553,682( )66,957( )199,032( )95,364( )1,308,751( )5,192,961( )322,560( )1,368,057( ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

)1,153,253( )1,153,253( - - - - - - منافع نهاية خدمة املوظفني

)151,163,281( - )110,254( )150,965,312( )87,715( - - - قرو�س

)160,870,216( )1,220,210( )309,286( )151,060,676( )1,396,466( )5,192,961( )322,560( )1,368,057( جمموع املطلوبات

28. مواعيد ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية )يتبع(
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املجموع غري موؤرخة
اأكرث من 3

�سنوات

3 - 1
�سنوات

7 اأ�سهر- �سنة
واحدة

6 - 3
اأ�سهر

3 - 1
اأ�سهر

�سفر - �سهر

واحد
2007 )معدلة(

املوجودات  

988,583,166 7,176,709 - - 238,721,581 369,335,820 324,223,191 49,125,865 نقد واأر�سدة لدى البنوك

ذمم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي

24,825,314 - - - - - 12,574,736 12,250,578 مدينة

29,768,252 39,616 9,337,663 2,609,822 1,133,112 6,181,973 2,259,875 8,206,191 ذمم مدينة وموجودات اأخرى

اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة  

42,603,989 - 16,285,214 17,545,850 4,386,463 2,193,231 1,462,154 731,077 والفرتا�سية  

قرو�س امل�سرتكني يف نظام

34,103,058 - - 17,246,346 8,428,356 4,214,178 2,809,452 1,404,726 التقاعد  

139,060,425 - 87,168,016 34,419,903 8,736,253 4,368,127 2,912,084 1,456,042 قرو�س ا�ستبدال املعا�س

18,850,000 - 18,850,000 - - - - - قرو�س ملوؤ�س�سات مالية

اأوراق مالية بالقيمة العادلة من 

353,681,540 353,681,540 - - - - - - خلل الربح اأو اخل�سارة

620,741,845 620,741,845 - - - - - - ا�ستثمارات متوفرة للبيع

ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ

255,003,397 20,523,800 146,330,546 57,100,663 7,849,968 23,198,420 - - ال�ستحقاق

2,507,220,986 1,002,163,510 277,971,439 128,922,584 269,255,733 409,491,749 346,241,492 73,174,479 جمموع املوجودات

املطلوبات 

)8,051,060( )60,397( )230,927( )67,559( )403,625( )3,050,015( )1,629,057( )2,609,480( ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

)667,524( )667,524( - - - - - - منافع نهاية خدمة املوظفني

)151,340,208( - )113,972( )150,970,964( )1,310( )253,962( - - قرو�س

)160,058,792( )727,921( )344,899( )151,038,523( )404,935( )3,303,977( )1,629,057( )2,609,480( جمموع املطلوبات
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دوات املالية 29. الأ

دوات املالية للهيئة: ما يلي هو ت�سنيف الأ  

جمموع القيمة

الدفرتية

اأخرى بالتكلفة 

املطفاأة
متوفرة للبيع

قرو�س  

وذمم مدينة

حمتفظ بها

حتى ال�ستحقاق

حمتفظ بها

للمتاجرة
2008

املوجودات

1,127,411,520 - - 1,127,411,520 - - النقد واأر�سدة لدى البنوك

29,083,269 - - 29,083,269 - - ذمم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي مدينة

21,985,826 - - 21,985,826 - - ذمم مدينة وموجودات اأخرى

48,066,630 - - 48,066,630 - - اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة والفرتا�سية  

37,029,635 - - 37,029,635 - - قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد 

157,470,965 - - 157,470,965 - - قرو�س ا�ستبدال املعا�س

56,550,000 - - 56,550,000 - - قرو�س ملوؤ�س�سات مالية

اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خلل الربح

255,656,750 - - - - 255,656,750 اأو اخل�سارة

475,319,824 - 475,319,824 - - - ا�ستثمارات متوفرة للبيع

228,018,629 - - - 228,018,629 - ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

2,436,593,048 - 475,319,824 1,477,597,845 228,018,629 255,656,750 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

)8,553,682( )8,553,682( - - - - ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

)1,153,253( )1,153,253( - - - - منافع نهاية خدمة املوظفني

)151,163,281( )151,163,281( - - - - قرو�س

)160,870,216( )160,870,216( - - - - جمموع املطلوبات املالية
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البيانات المالية

دوات املالية )يتبع( 29. الأ

جمموع القيمة

الدفرتية

اأخرى بالتكلفة 

املطفاأة

متوفرة 

للبيع

قرو�س  

وذمم مدينة

حمتفظ بها

حتى ال�ستحقاق

حمتفظ بها

للمتاجرة
2007 )معدلة(

املوجودات

988,583,166 - - 988,583,166 - - النقد واأر�سدة لدى البنوك

24,825,314 - - 24,825,314 - - ذمم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي مدينة  

29,768,252 - - 29,768,252 - - ذمم مدينة وموجودات اأخرى

42,603,989 - - 42,603,989 - - اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة والفرتا�سية  

34,103,058 - - 34,103,058 - - قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد  

139,060,425 - - 139,060,425 - - قرو�س ا�ستبدال املعا�س

18,850,000 - - 18,850,000 - - قرو�س ملوؤ�س�سات مالية

اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خلل الربح

353,681,540 - - - - 353,681,540 اأو اخل�سارة

620,741,845 - 620,741,845 - - - ا�ستثمارات متوفرة للبيع

255,003,397 - - - 255,003,397 - ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

2,507,220,986 - 620,741,845 1,277,794,204 255,003,397 353,681,540 جمموع املوجودات املالية

املطلوبات

)8,051,060( )8,051,060( - - - - ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى

)667,524( )667,524( - - - - منافع نهاية خدمة املوظفني

)151,340,208( )151,340,208( - - - - قرو�س

)160,058,792( )160,058,792( - - - - جمموع املطلوبات املالية
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إدارة املخاطر املالية ا  .30

إدارة املخاطر اإطار ا  

اإدارة املخاطر ويراجعها ب�سورة دورية. جلنة  دارة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات  دارتها. يعتمد جمل�س الإ دارة م�سئول ب�سورة عامة بتاأ�سي�س بيئة املخاطر والتاأكد من توفري اإطار كفوؤ لإ   جمل�س الإ

التدقيق م�سئولة عن تنفيذ �سيا�سات اإدارة املخاطر والتوجهات واحلدود والتاأكد من توافر عمليات املراقبة. تقوم اإدارة التدقيق الداخلي مب�ساعدة جلنة التدقيق الداخلي وذلك باملراجعة الدورية 

جراءات ونظم اإدارة املخاطر, وتقوم بتقدمي تقاريرها للجنة التدقيق. لإ

دارة.  تقوم اإدارة التدقيق الداخلي بتقدمي تاأكيد م�ستقل باأن جميع اأنواع املخاطر مت قيا�سها واإدارتها وفقًا لل�سيا�سات والتوجيهات التي و�سعها جمل�س الإ  

  كما هو مذكور يف اإي�ساح رقم 1, مت تاأ�سي�س الهيئة عن طريق دمج �سندوق التقاعد والتاأمينات الجتماعية منذ 1مار�س 2008. �سيا�سات اإدارة املخاطر لكل من �سندوق التقاعد والتاأمينات 

الجتماعية قبل الدمج مت�سابهة وذلك ل�سيطرة حكومة البحرين عليهما.

  بعد الدمج , قامت الهيئة بتطبيق نف�س �سيا�سات اإدارة املخاطر للتاأمينات الجتماعية , والتي مت مراقبتها ب�سكل عام. متلك الهيئة اإدارات منف�سلة لكل من �سندوق التقاعد والتاأمينات الجتماعية 

دارات, وهو مرتبط بالعمليات اليومية لكل من �سندوق التقاعد والتاأمينات  فيما يتعلق بال�ستثمارات, وال�سرتاكات واملزايا. مع ذلك, يقوم الرئي�س التنفيذي مبراجعة واملوافقة على عمليات هذه الإ

الجتماعية.

  تقوم اإدارة ال�ستثمار بتقدمي تقارير مراجعة ربع �سنوية لل�ستثمارات للجنة ال�ستثمار.ت�سرح هذه التقارير و�سع ا�ستثمارات ال�سندوق واملوا�سيع الرئي�سية التي ت�ستجد خلل كل ف�سل من ف�سول 

ال�سنة. كما تقدم هذه التقارير تقييمًا حمّدثًا وتقييمًا لنخفا�س قيمة بع�س ال�ستثمارات التي يجب اأن ت�سرتعي انتباه جلنة ال�ستثمار.

دوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية. ت�سمل املوجودات املالية للهيئة النقد وما يف حكمه, والقرو�س, وقرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد, واأر�سدة �سم �سنوات �سابقة    تتكون الأ

ال�سيا�سات  وقرو�س.  دائنة  بنكية  اأر�سدة  للهيئة  املالية  املطلوبات  ت�سمل  خرى.  الأ واملوجودات  املدينة  والذمم  املالية,  وراق  الأ يف  وال�ستثمارات  املعا�س,  ا�ستبدال  وقرو�س  مدينة,  وافرتا�سية 

دوات املالية مبينة يف اإي�ساح رقم 4.     املحا�سبية للأ

دوات املالية : تية نتيجة ا�ستخدام الأ تتعر�س الهيئة للمخاطر الآ  

خماطر الئتمان    

خماطر ال�سيولة    

خماطر ال�سوق    

املخاطر الت�سغيلية   

جراءات التي تتخذها الهيئة لقيا�س واإدارة املخاطر وكيفية  هداف وال�سيا�سات والإ ي�ساح املعلومات عن املخاطر التي تتعر�س لها الهيئة بخ�سو�س املخاطر امل�سار اإليها اأعله والأ   يعر�س هذا الإ

اإدارة الهيئة لحتياطيات امل�سرتكني.
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البيانات المالية

إدارة املخاطر املالية )يتبع( ا  .30

خماطر الئتمان اأ(   

ال�ستثمارات   

دوات املالية بالوفاء باللتزامات التعاقدية, وهي تن�ساأ ب�سكل اأ�سا�سي من ا�ستثمارات  خر من الأ    خماطر ال�ستثمارات والئتمان هي خماطر اخل�سائر املالية للهيئة اإذا ف�سل العميل اأو الطرف الآ

وراق املالية والنقد وما يف حكمه وال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق وذمم مدينة اأخرى. ولغر�س اإعداد تقارير اإدارة املخاطر, فاإن الهيئة تاأخذ يف العتبار دمج كل  ال�سندوق يف الأ

عنا�سر خماطر الئتمان )مثل ح�سر اخل�سائر الفردية والدولة والقطاع(.

إدارة خماطر الئتمان لال�ستثمارات ا   

دارة بالتعاون مع جلنة ال�ستثمار وثيقة �سيا�سات ال�ستثمار. تراقب الهيئة خماطر الئتمان التي تتعلق بال�ستثمارات والذمم املدينة وفقًا لهذه الوثيقة. تدير الهيئة خماطر     اأعد جمل�س الإ

خرى ب�سكل م�ستمر طراف الأ الئتمان التي تتعلق بال�ستثمارات عن طريق مراقبة التعر�سات ملخاطر الئتمان وتقييم القدرة الئتمانية للأ

   تعتمد الهيئة على تنويع حمافظ ال�ستثمار للحد من املخاطر وملوازنة ا�ستحقاقات ال�ستثمارات للوفاء بالتزاماته على التنويع يف حمفظتها ال�ستثمارية للحد من املخاطر وملوازنة ا�ستحقاقات 

القيد  هذا  الهدف من  اإن  املعينني.  البدلء  اأو  الهيئة  اإدارة  قبل جمل�س  من  املعتمدة  والقواعد  حكام  بالأ مقيدة  ال�ستثمار  واإعادة  ال�ستثمار  اإن �سلحية  باللتزامات.  للوفاء  ال�ستثمارات 

�سهم املحلية املدرجة وغري املدرجة مقيد باأحكام تو�سح  دارة اأو نائبه. اإن ال�ستثمار يف الأ هوالتحكم يف ال�ستثمارات عالية املخاطر كال�ستثمارات اخلارجية, التي يوافق عليها رئي�س جمل�س الإ

�سهم املحلية. ق�سى للدخول يف ا�ستثمارات جديدة يف الأ دارة, واحلد الأ ال�سلطات لكل م�ستوى من الإ

خر للئتمان  من خلل حتليل معلومات كمية     عملية اإدارة الئتمان ت�سمل مراقبة التمركز بالن�سبة لنوع املوجودات واملنطقة اجلغرافية والتقييم املنتظم مل�ستوى اجلودة الئتمانية للطرف الآ

اإدارة خماطر الئتمان النا�سئة على ا�سهم املتاجرة ب�سكل منف�سل, ولكن يتم الف�ساح عنها كجزء من التعر�سات ملخاطر ال�سوق. نظرا ل�سيا�سات و  اإدارة املخاطر, يتم  ونوعية. لغر�س 

دارة اأن يف�سل اأي طرف مقابل  يف الوفاء بالتزاماته. اإجراءات ال�ستثمار ال�سارمة هذه, ل تتوقع الإ

   يودع النقد ب�سورة كبرية يف بنوك حملية وعاملية. ال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق هي ا�ستثمارات يف �سندات و�سكوك اأ�سدرتها بنوك وموؤ�س�سات مالية ذات ت�سنيف ائتماين عايل. 

خرى م�ستحقة ب�سكل رئي�سي من جهات حكومية وبالتايل لي�ست معر�سة ملخاطر الئتمان. الذمم املدينة الأ

إدارة خماطر قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد               ا   

جراءات ملنح القرو�س. وفقًا ل�سيا�سة ال�سندوق, متنح القرو�س     تراقب الهيئة خماطر الئتمان على قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد عن طريق التاأكد من اللتزام بالقانون وال�سيا�سات والإ

للم�سرتكني الذين اأكملوا مدة اخلدمة لعدد حمدد من ال�سنوات ) 5 �سنوات يف حالة القرو�س العتيادية و25 �سنة يف حالة قرو�س ا�ستبدال املعا�س(. كما ت�سمن هذه ال�سيا�سة اأن يكون لدى 

ق�ساط يف الوقت املنا�سب.  جميع ا�ستقطاعات القرو�س من رواتب امل�سرتكني, وبالتايل فاإن  الهيئة �سمانات كافية من حقوق امل�سرتكني مقابل هذه القرو�س. كما تراقب الهيئة حت�سيل الأ

خماطر الئتمان حمدودة.  
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إدارة املخاطر املالية )يتبع( ا  .30

خماطر الئتمان )يتبع( اأ(    

الذمم املدينة وال�ستثمارات املنخف�سة القيمة   

   هي تلك الذمم املدينة وال�ستثمارات التي تقرر الهيئة اأنه من املحتمل اأنه لن تكون قادرة على حت�سيل جميع املبالغ امل�ستحقة وفقًا لل�سروط التعاقدية لتفاقية )اتفاقيات( الذمم املدينة / 

ال�ستثمارات. ت�سنف هذه التعر�سات "منخف�سة القيمة" يف نظام الت�سنيف الهيئة الداخلي ملخاطر الئتمان.

خم�س�سات انخفا�س القيمة       

ال�ستحقاق  لتاريخ  بها  املحتفظ  ال�ستثمارات  حمافظ  التقاعد/  نظام  يف  امل�سرتكني  قرو�س  على  املتكبدة  للخ�سائر  تقديراتها  متثل  والتي  القيمة  انخفا�س  خل�سائر  خم�س�سًا  الهيئة     تعد 

وال�ستثمارات املتوفرة للبيع. خم�س�س ال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق وال�ستثمارات املتوفرة للبيع جزء حمدد للخ�سارة يتعلق بتعر�سات جوهرية منفردة بناًء على تقييمات 

فردية لنخفا�س القيمة. 

�سيا�سة ال�سطب   

بناًء على قانون التقاعد, يعترب ر�سيد القر�س غري قابل لل�سرتداد وي�سطب فقط عند وفاة امل�سرتك.   

ق�سى لتعر�س ال�سندوق ملخاطر الئتمان كما يلي: احلد الأ   

�سايف

القيمة الدفرتية

خم�س�س

انخفا�س القيمة

 املبلغ

جمايل الإ
2008

املوجودات

1,127,411,520 )4,930,520( 1,132,342,040 نقد واأر�سدة لدى البنوك

29,083,269 )6,466,433( 35,549,702 ذمم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي مدينة

21,985,826 )438,576( 22,424,402 ذمم مدينة موجودات اأخرى

48,066,630 - 48,066,630   اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة والفرتا�سية

37,029,635 )193,782( 37,223,417  قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد

157,470,965 )622,735( 158,093,700 قرو�س ا�ستبدال املعا�س

56,550,000 )3,770,000( 60,320,000 قرو�س ملوؤ�س�سات مالية

اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو

255,656,750 - 255,656,750 اخل�سارة

81,442,558 )7,784,532( 89,227,090 ا�ستثمارات متوفرة للبيع – �سناديق مدارة

228,018,629 )7,540,000( 235,558,629 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

2,042,715,782 )31,746,578( 2,074,462,360 جمموع املوجودات املالية
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البيانات المالية

إدارة املخاطر املالية )يتبع( ا  .30

خماطر الئتمان )يتبع( اأ(   

�سايف

القيمة الدفرتية

خم�س�س

انخفا�س القيمة

املبلغ

جمايل الإ
2007 )معدلة(

املوجودات

988,583,166 )3,204,500( 991,787,666 نقد واأر�سدة لدى البنوك

24,825,314 )5,441,884( 30,267,198 ذمم ا�سرتاكات التاأمني الجتماعي مدينة

29,768,252 )417,994( 30,186,246 ذمم مدينة موجودات اأخرى

42,603,989 - 42,603,989 اأر�سدة اخلدمة ال�سابقة والفرتا�سية  

34,103,058 )193,782( 34,296,840 قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد

139,060,425 )622,735( 139,683,160 قرو�س ا�ستبدال املعا�س

18,850,000 )3,770,000( 22,620,000 قرو�س ملوؤ�س�سات مالية

اأوراق مالية بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو

353,681,540 - 353,681,540 اخل�سارة

90,913,601 - 90,913,601 ا�ستثمارات متوفرة للبيع - �سناديق مدارة

255,003,397 - 255,003,397 ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

1,977,392,742 )13,650,895( 1,991,043,637 جمموع املوجودات املالية

خماطر التمركز  

   تنتج خماطر التمركز عندما يعمل عدة اأطراف يف اأن�سطة اقت�سادية مت�سابهة اأو اأن�سطة يف نف�س املنطقة اجلغرافية اأو لهم خ�سائ�س اقت�سادية مت�سابهة التي قد توؤثر بدرجة مت�سابهة على 

دارة خماطر التمركز عن طريق اإن�ساء واملراقبة امل�ستمرة حلدود التمركز على  خرى. ت�سعى الهيئة لإ مقدرتهم ل�سداد التزاماتهم نتيجة لتغريات يف الظروف القت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو الأ

النطاقني اجلغرايف وال�سناعي.
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إدارة املخاطر املالية )يتبع( ا  .30

خماطر الئتمان )يتبع( اأ(   

خماطر التمركز  )يتبع(   

فيما يلي تعر�س الهيئة ملخاطر التمركز الئتمانية ح�سب القطاع :    

2007 2008 القطاع ال�سناعي

�سندوق امل�سرتكني  �سايف املوجودات �سندوق امل�سرتكني  �سايف املوجودات

- 50,562,215 - 84,162,537 جتارة و�سناعة

79,575,117 430,854,194 81,557,822 226,744,233 تاأمني, وخدمات, وفنادق

- 1,636,683,733 - 1,643,728,103 بنوك وموؤ�س�سات مالية

- 216,741,536 - 343,998,879 اإن�ساء وعقارات

- 211,901,818 - - جتزئة / م�سرتكي النظام

- 164,515,377 - 63,732,454 احلكومة

3,019,831,013 388,147,257 2,975,843,413 695,035,029 اأخرى

3,099,406,130 3,099,406,130 3,057,401,235 3,057,401,235

فيما يلي تعر�س الهيئة ملخاطر التمركز الئتمانية ح�سب املوقع اجلغرايف :

2007 2008
�سايف املوجودات �سندوق امل�سرتكني �سايف املوجودات �سندوق امل�سرتكني

3,099,406,130 2,513,196,054 3,057,401,235 2,585,629,883 البحرين

- 104,212,467 - 94,672,130 دول جمل�س التعاون اخلليجي

- 50,997 - 54,012 خرى و�سط الأ دول ال�سرق الأ

- - - - ق�سى ال�سرق الأ

- 456,000,002 - 262,477,899 الوليات املتحدة واأوروبا

- 25,946,610 - 114,567,311 دول اأخرى

3,099,406,130 3,099,406,130 3,057,401,235 3,057,401,235
إدارة املخاطر املالية )يتبع( 30. ا
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البيانات المالية

ب( خماطر ال�سيولة  

دارة يف اإدارة ال�سيولة هي �سمان وجود ال�سيولة الكافية عند ا�ستحقاقها  موال اللزمة ل�سداد التزاماته املالية. اجتاه الإ    خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة الهيئة على احل�سول على الأ

يف الظروف العادية وال�سعبة بدون تكبد الهيئة اأي خ�سائر غري مقبولة اأو اإحلاق ال�سرر ب�سمعتها.

   يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة ب�سكل يومي عن طريق  التاأكد من توافر ال�سيولة, �ساملة ت�سهيلت بنكية غري م�ستغلة ل�سداد التزاماته امل�ستقبلية. ل يلجاأ ال�سندوق للقرتا�س, ولكن نظرًا 

�سا�سية هي دفع املزايا التقاعدية عند حلول اأجلها, وبهدف الوفاء  موال من البنوك يف غ�سون مهلة ق�سرية. اإن التزامات الهيئة الأ لو�سعه الئتماين, متلك الهيئة القدرة على احل�سول على الأ

جل.  بهذا اللتزام, يحتفظ ال�سندوق باأر�سدة كبرية من النقد يف ودائع بنكية ق�سرية الأ

ا�ستحقاق اللتزامات التعاقدية للهيئة مما يلي :   

2008
القيمة

الدفرتية

اإجمايل التدفقات 

�سمية الإ
1-5 �سنة3 اأ�سهر - �سنة1-3 اأ�سهر

151,163,281155,841,0493,890,640119,223151,831,186قرو�س

2007 )معدلة(
القيمة

الدفرتية

اإجمايل التدفقات 

�سمية الإ
1-5 �سنة3 اأ�سهر - �سنة1-3 اأ�سهر

6,905,017163,535,558-151,340,208170,440,575قرو�س

القرو�س متثل قرو�س بنكية ممنوحة لل�سركات التابعة للهيئة.   
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إدارة املخاطر املالية )يتبع( 30. ا

خماطر ال�سوق ج(   

�سهم ومعدل �سعر ال�سرف وهام�س الئتمان  )غري متعلق بتغريات امللئمة املالية للمقرت�س اأو امل�سدر( والتي لها     خماطر ال�سوق هي خماطر تغري اأ�سعار ال�سوق مثل معدل الفائدة واأ�سعار الأ

طارات املقبولة مع حتقيق عائد جمزي على املخاطر. تاأثري على دخل الهيئة اأو قيمة اأدواتها املالية. اإن الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة ومراقبة تعر�سات خماطر ال�سوق يف حدود الإ

داة املالية ب�سبب تغريات اأ�سعار ال�سوق )عدا تلك الناجتة من خماطر معدل الفائدة اأو خماطر  خرى خطر تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأ    من خماطر ال�سوق الأ

دوات املالية املت�سابهة املتداولة يف ال�سوق. دوات املالية الفردية اأو م�سديرها, اأو عوامل توؤثر يف الأ العملة(, �سواء كانت هذه التغريات ناجتة من عوامل خا�سة بالأ

   تتعر�س الهيئة ملخاطر ال�سوق فيما يتعلق بال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خلل بيان الدخل, وال�ستثمارات املتوفرة للبيع, وال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق والودائع ق�سرية 

جل والقرو�س. تراقب الهيئة حمافظ ال�ستثمارات بناء على موؤ�سرات ال�سوق. الأ

إدارة خماطر ال�سوق ا   

خرى. تراقب الهيئة     تقوم الهيئة بتقييم هذه املخاطر ب�سورة منتظمة وقامت باإعداد �سيا�سات وممار�سات جتارية للحماية �سد التاأثريات ال�سلبية لتحركات ال�سوق والتعر�سات املحتملة الأ

املوجودات  بيان �سايف  كل  فاإن  وبالتايل  ك�سيا�سة عامة,  ملوجوداتها ومطلوباتها  متاجرة  الهيئة مراكز  تتخذ  ل  املختلفة.  ال�سوق  التعر�س لظروف  وتقيم مدى  يومي  ب�سكل  العاملية  �سواق  الأ

�سعار �سرف العملت. اإن ال�سلطة الكلية ملخاطر ال�سوق مناطة باإدارة ال�ستثمارات. اإن اإدارة  هو حمفظة غري متداولة. ت�سعى الهيئة ملراقبة خماطر العملة عن طريق املراقبة امل�ستمرة لأ

دارة املخاطر واملراجعة اليومية ل�سمان التنفيذ. ال�ستثمارات م�سئولة عن و�سع �سيا�سات مف�سلة لإ

إدارة خماطر معدل الفائدة    ا   

داة املالية ب�سبب التغري يف معدلت  اأو القيم العادلة للأ التقلبات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية     اخلطر الرئي�سي الذي تتعر�س له املحافظ غري املتداولة هو خطر اخل�سائر الناجتة عن 

جل هي مبعدلت فائدة ثابتة وت�ستحق خلل �سنة واحدة. تتكون ال�ستثمارات يف ال�سندات من اأدوات ذات معدل فائدة ثابتة واأخرى متغرية م�سجلة  الفائدة لل�سوق. اإن ودائع الهيئة ق�سرية الأ

كا�ستثمارات حمتفظ بها حتى ال�ستحقاق. ح�سب وثيقة �سيا�سة ال�ستثمار, يتم ال�ستثمار بعد تقييم اأف�سل عرو�س معدل الفائدة من البنوك. فيما يلي ملخ�س لتعر�سات الهيئة ملعدلت الفائدة 

على املحافظ غري املتداولة:
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البيانات المالية

إدارة املخاطر املالية )يتبع( 30. ا

خماطر ال�سوق )يتبع( ج(   

20082007
موجودات مالية

1,104,511,304959,036,379ودائع لدى البنوك
37,029,63534,103,058قرو�س امل�سرتكني يف نظام التقاعد

157,470,965139,060,425قرو�س ا�ستبدال املعا�س
56,550,00018,850,000قرو�س ملوؤ�س�سات مالية

228,018,629255,003,397ال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق

مطلوات مالية

151,163,281151,340,208قرو�س

   ت�ستكمل اإدارة خماطر معدل الفائدة مقابل التعر�سات ملعدلت الفائدة عن طريق مراقبة ح�سا�سية موجودات ومطلوبات الهيئة لعدة �سيناريوهات معيارية وغري معيارية ملعدلت الفائدة. 

ال�سيناريوهات املعيارية التي توؤخذ يف العتبار ب�سكل �سهري ت�سمل 100 نقطة اأ�سا�س انخفا�س اأو ارتفاع مواز يف جميع موؤ�سرات العوائد يف جميع اأنحاء العامل.

   عند تغري معدل الفائدة بـ 100 نقطة على املوجودات املالية  �سيوؤدي لزيادة / )نق�سان( �سايف موجودات الهيئة مبقدار +/- 1,468 األف دينار بحريني )2007: 1,265 األف دينار بحريني(.

جنبية, تبقى ثابتة. خرى, وبالذات معدلت العملة الأ هذا التحليل يفرت�س اأن جميع العوامل الأ

   عند تغري معدل الفائدة بـ 100 نقطة على املطلوبات املالية  �سيوؤدي لزيادة / )نق�سان( �سايف موجودات الهيئة مبقدار +/- 1,512 األف دينار بحريني )2007: 1,513 األف دينار بحريني(.

جنبية, تبقى ثابتة.  خرى, وباخل�سو�س معدلت �سرف العملت الأ هذا التحليل يفرت�س اأن جميع املتغريات الأ
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إدارة املخاطر املالية )يتبع( 30. ا

 

خماطر العملة        

مريكي. الدينار  جنبية. متلك الهيئة ودائع وا�ستثمارات بعملت اأخرى غري الدينار البحريني والدولر الأ دوات املالية نتيجة التغريات يف اأ�سعار �سرف العملت الأ    هي خماطر تذبذب قيمة الأ

خرى فقط.   مريكي, وبالتايل فاإن خماطر العملة تظهر بالن�سبة للعملت الأ مرتبط بالدولر الأ

�سايف التعر�س كما يلي :    

20082007
ما يعادل

دينار بحريني

ما يعادل

دينار بحريني

1,282,105,8131,398,164,704دولر اأمريكي
29,513,08328,924,846يورو

13,249,28217,459,407جنيه ا�سرتليني
9,719,9589,639,355دينار كويتي

7,680,31811,590,027ين ياباين
خرى 19,820,95019,063,580عملت دول جمل�س التعاون الأ

1,362,089,4041,484,841,919

�سعار �سرف العملت  جنبية مقابل �سايف حدود التعر�سات عن طريق مراقبة ح�سا�سية املوجودات واملطلوبات املالية لعدة �سيناريوهات لأ    ت�ستكمل اإدارة خماطر اأ�سعار �سرف العملت الأ

جنبية. ال�سيناريوهات املعيارية التي توؤخذ بالعتبار �سهريًا ت�سمل 10 % زائد / )ناق�س( اأ�سعار �سرف العملت, فيما عدا عملت دول جمل�س التعاون املرتبطة بالدولر.  الأ
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البيانات المالية

إدارة املخاطر املالية )يتبع( 30. ا

خماطر العملة )يتبع(   

مريكي. فيما يلي حتليل ح�سا�سية الهيئة للزيادة اأو  ي خماطر عملة جوهرية على اأدواتها املالية املقومة بالدولر الأ مريكي, وبالتايل ل تتعر�س الهيئة لأ    الدينار البحريني مرتبط بالدولر الأ

خرى, اأ�سا�سًا معدلت الفائدة, تبقى ثابتة(: جنبية )على افرتا�س اأن جميع املتغريات الأ النق�سان مبقدار 10 % يف اأ�سعار �سرف العملت الأ

  

20082007
ما يعادل دينار بحرينيما يعادل دينار بحريني

الدخل
حقوق

امل�سرتكني
الدخل

حقوق

امل�سرتكني

+/- 2,892,485+/- 766,026+/- 2,950,550 +/- 871,251يورو
+/- 1,745,937+/- 596,169+/- 1,342,522 +/- 781,009اجلنيه ال�سرتليني

-+/- 963,936- +/- 971,996دينار كويتي
-+/- 1,159,003- +/- 768,032ين ياباين

عملت دول جمل�س التعاون 

خرى -+/- 1,921,443+/- 75,400 +/- 1,921,932الأ
 

خرى التعر�س ملخاطر ال�سوق الأ   

�سهم. راجع اإي�ساح رقم 4 لل�سيا�سات املحا�سبية     تتعر�س ا�ستثمارات الهيئة التي تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة وال�ستثمارات املتوفرة للبيع املدرجة ملخاطر تغري اأ�سعار الأ

على التقييم العادل لل�ستثمارات واإي�ساح رقم 5 عن التقديرات املحا�سبية الهامة والجتهاد فيما يتعلق بتقييم انخفا�س قيمة ال�ستثمارات املتوفرة للبيع. تدير الهيئة التعر�سات ملخاطر 

داء ب�سكل ف�سلي و يقدم التقرير للجنة ال�ستثمار.  �سهم. يتم بتقييم الأ داء الأ خرى عن طريق املراقبة املنتظمة لأ �سعار الأ الأ

�سهم على ال�ستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة وال�ستثمارات املتوفرة للبيع املدرجة للمراقبة املنتظمة من قبل الهيئة, والـ 10 %     تخ�سع خماطر اأ�سعار الأ

زيادة/ )نق�سان( يف �سعر ال�ستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة وال�ستثمارات املتوفرة للبيع املدرجة �ستوؤدي اإىل زيادة / )نق�سان( يف �سايف املوجودات بـ 

46,997 األف ديناربحريني )2007: 71,698 األف دينار بحريني( تقريبا.
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إدارة املخاطر املالية )يتبع( 30. ا

خماطر ال�سوق )يتبع( ج(   

دوات املالية القيمة العادلة لالأ   

دوات املالية تتمثل يف املبلغ الذي ميكن مبادلة اأي اأ�سل اأو �سداد اأي التزام به بني طرفني ملمني بتفا�سيل املعاملة وعلى اأ�س�س جتارية. بالتايل, ميكن اأن تن�ساأ فروقات بني     القيمة العادلة للأ

القيمة الدفرتية على اأ�سا�س مبداأ التكلفة التاريخية وتقديرات القيمة العادلة. من اأ�س�س تعريف القيمة العادلة هو افرتا�س مبداأ ا�ستمرارية الهيئة بدون اأية نية اأو حاجة اإىل ت�سفيتها اأو تخفي�س 

م�ستوى عملياتها اأو الدخول يف معاملت ذات �سروط غري مر�سية.  

دوات     فيما عدا بع�س ال�ستثمارات التي تظهر بالقيمة العادلة من خلل الربح اأو اخل�سارة وال�ستثمارات املتوفرة للبيع املدرجة التي تظهر بالقيمة العادلة , فاإن القيمة العادلة التقديرية لأ

خرى التي تظهر بالتكلفة ل تختلف اختلفًا جوهريًا عن قيمتها الدفرتية يف تاريخ 31 دي�سمرب 2008 و 2007. الهيئة املالية الأ

خماطر الت�سغيل د(   

خطاء الب�سرية والتي قد توؤدي اإىل خ�سائر مالية وال�سمعة التجارية وما يتبعها من م�سائلت  نظمة واأنظمة الرقابة والختل�سات والأ    خماطر الت�سغيل هي خماطر اخل�سائر الناجتة عن ف�سل الأ

قانونية وتنظيمية. تدير الهيئة خماطر الت�سغيل عن طريق اتباع اأنظمة رقابة داخلية منا�سبة والتاأكد من ف�سل املهام واملراجعة الداخلية واملطابقة مبا فيها التدقيق الداخلي ورقابة اللتزام. 

�سافة اإىل تدريب املوظفني. اإن ق�سم التدقيق الداخلي م�سئول عن التعرف ومراقبة اإدارة املخاطر الت�سغيلية للهيئة.  �سافة لذلك, فاإن الهيئة ملتزمة بالتوظيف بالإ بالإ

إدارة اأموال امل�سرتكني  ا  .31

دارة للمحافظة على التوازن بني العوائد العالية وحماية اأموال  موال امل�سرتكني للمحافظة على التطور امل�ستقبلي للهيئة. ي�سعى جمل�س الإ دارة هي املحافظة على قاعدة قوية لأ   اإن �سيا�سة جمل�س الإ

دارة العائد على اأموال امل�سرتكني وي�سعى من اأجل حتقيق النمو يف العوائد. اإن اأهداف الهيئة من مراقبة اأموال امل�سرتكني هي: امل�سرتكني. يراقب جمل�س الإ

�سحاب امل�سلحة. حماية قدرة الهيئة على ال�ستمرار, وبالتايل ت�ستطيع تقدمي العوائد للم�سرتكني واملنافع لأ   

حماية ا�سرتاكات امل�سرتكني بهدف �سدادها يف امل�ستقبل عند  ا�ستحقاقها.   

لتقدمي عوائد كافية للم�سرتكني عن طريق اإدارة عوائد ال�ستثمارات ودفع منافع امل�سرتكني.   

32. اللتزامات واملطلوبات الطارئة 

قدمت الهيئة التزامات لل�ستثمار مببلغ 26,905,261  دينار بحريني )2007: 49,803,121 دينار بحريني(. يتوقع اأن متول هذه اللتزامات خلل �سنة اإىل خم�س �سنوات.   )1(  
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)2(  يوجد على الهيئة التزام مقابل القر�س املمنوح  ل�سركتها التابعة, حوار القاب�سة, كما هو مو�سح يف اإي�ساح رقم 19 )ي(.كما هو من�سو�س يف اتفاقية القر�س, فاإنه على م�ساهمي �سركة حوار   

قل. اإذا انخف�ست القيمة ال�سوقية  وقات 120 % من ر�سيد القر�س املتبقي على الأ �سهم �سركة بتلكو التي قدمت ك�سمان للقر�س, ت�ساوي يف جميع الأ القاب�سة �سمان اأن القيمة ال�سوقية لأ

قل من 120 % من ر�سيد القر�س املتبقي, فاإنه يجب على م�ساهمي �سركة حوار القاب�سة توفري �سمانات اإ�سافية م�ساوية للن�سبة املئوية لهبوط القيمة ال�سوقية. �سهم �سركة بتلكو لأ لأ

ق�سى للهيئة لهذا اللتزام, متمثل يف اأ�سهمها     كما يف 31 دي�سمرب 2008, كان مبلغ ال�سمان املطلوب للقر�س 480 مليون دولر اأمريكي )ما ي�ساوي 180,96 مليون دينار بحريني(. بلغ تعر�س الأ

يف �سركة حوار القاب�سة 66,66 % من قيمة ال�سمان املطلوب, اأي ما ي�ساوي 319,968,000 دولر اأمريكي )ما ي�ساوي 120,627,936 دينار بحريني(. كما يف ذلك التاريخ, و مبا ان القيمة 

قلية يف �سركة حوار القاب�سة �سمانات اإ�سافية بقيمة 24,291,000 دولر اأمريكي )ما ي�ساوي 9,157,000  قل من 120 %، قدمت الهيئة و م�ساهمي الأ �سهم �سركة بتلكو انخف�ست لأ ال�سوقية لأ

دينار بحريني( تتكون من �سمانات وودائع بغر�س الوفاء بالعهود املالية للقر�س.  

عداد التقارير املالية والتف�سريات اجلديدة التي مل يتم تطبيقها بعد من قبل الهيئة 33. املعايري الدولية لإ

عداد التقارير املالية والتف�سريات اجلديدة / املعدلة التالية ذات العلقة باأن�سطة الهيئة, والتي مل تكن �سارية املفعول يف تاريخ بيان �سايف املوجودات :   خلل ال�سنة, مت اإ�سدار املعايري الدولية لإ

املعيار املحا�سبي الدويل رقم )1( – عر�س البيانات املالية )�سيكون �ساري املفعول بدءًا من 1 يناير 2009(.   

املعيار املحا�سبي الدويل رقم )27( املعدل – البيانات املالية املوحدة واملنف�سلة )�سيكون �ساري املفعول بدءًا من 1 يوليو 2009(.   

   قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية بعمل بع�س التعديلت على املعايري احلالية كجزء من م�سروع التطويرات املالية. تختلف تواريخ وجوب تطبيق هذه التعديلت لكل معيار, و�سيكون معظمها 

واجب التطبيق على البيانات املالية املوحدة للهيئة لل�سنة املنتهية ل�سنة 2009.    

ان تطبيق هذه املعايري والتف�سريات ل يتوقع ان يكون لها اأثر جوهري على البيانات املالية للهيئة.
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