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صاحب السمو الشيخ 
سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد األمني 
نائب القائد األعلى 

صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن سلمان آل خليفة

 
رئيس الوزراء املوقر 

حضرة صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك مملكة البحرين
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التقـرير السنـوي 2007 

أهداف شركة األوراق المالية واالستثمار 
وحقائق عن الشركة 

أن نكون شركة أوراق مالية رائدة في تقديم مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفية 
االستثمارية، شاملة إدارة األصول وتمويل المؤسسات والوساطة، في دول مجلس التعاون 

الخليجي. إننا نطمح إلى طرح منتجات وخدمات مبتكرة بصفة مستمرة لتلبية 
االحتياجات االستثمارية المتنامية لعمالئنا، فيما نلتزم بالمعايير األخالقية والمهنية 
في مزاولة أنشطتنا. وبذلك، فإننا نهدف إلى مضاعفة القيمة لمساهمينا فضالً عن 

المساهمة في تعزيز موقع البحرين باعتبارها المركز اإلقليمي ألسواق رأس المال. 

حقائق عن الشركة 

تقدم شركة األوراق المالية واالستثمار، وهي مؤسسة مالية رائدة 
تتخذ من البحرين مقراً لها، للعمالء في دول مجلس التعاون الخليجي، 

مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفية االستثمارية التي تشمل إدارة 
األصول، الوساطة، صناعة السوق، تمويل الشركات ، حفظ األوراق المالية 
والخدمات اإلدارية إلى جانب قدراتنا على تقديم  األبحاث  االستثمارية ذات 

القيمة المضافة.

حازت الشركة، التي بدأت مزاولة عملياتها في عام 1995، على ترخيص 
من مصرف البحرين المركزي كبنك استثماري في عام 1997، وتم إدراج 

أسهمها في سوق البحرين لألوراق المالية في عام 2003 كشركة مقفلة. 
وللشركة أربع شركات تابعة مملوكة لها بالكامل: شركات صناديق سيكو  
1، 2 و3 والمخولة من قبل مصرف البحرين المركزي بمزاولة أعمال البرامج 

االستثمارية الجماعية؛ وشركة سيكو لخدمات الصناديق؛ وهي شركة 
متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية والخدمات اإلدارية إقليمياً. 

إن المساهمين الرئيسيين في الشركة هم عدد من كبريات المؤسسات 
المالية من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل صندوقي 

التقاعــد والتأمينــات االجتماعــية المملوكـين بالكامـل لحكومـة 
البحرين إضافة إلى عدد من البنوك االستثمارية والتجارية الرائدة في 

منطقـة الخلـيج.

تعتبر الشركة أكبر وسيط وصانع سوق رئيسي في سوق البحرين لألوراق 
المالية. كما تعتبر الشركة الرائدة في تقديم خدمات إدارة األصول حيث 

حققت صناديق أسهم الشركة نتائج مميزة خالل السنة وفاق أداؤها 
مؤشرات السوق والمنطقة. وتعتبر الشركة المقدم الرئيسي لخدمات 

تمويل المؤسسات حيث قامت بإتمام العديد من عمليات االكتتاب العام 
في األسهم  في السوق المحلية واالكتتابات الخاصة وإصدارات السندات 

وإصدارات أسهم حقوق األفضلية. 
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أهم المؤشرات المالية
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اجمالي الموجودات
)مليون دينار بحريني(

اجمالـي اإليـرادات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

)مليون دينار بحريني( 

استثمارات 5,9 مليون دينار بحريني
وساطة 1,4 مليون دينار بحريني 

ادارة األصول 6,4 مليون دينار بحريني
تمويل المؤسسات 0,6 مليون دينار بحريني

أخـرى 1,7 مليون دينار بحريني

اجمالـي اإليـرادات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006

)مليون دينار بحريني( 

استثمارات 2,1 مليون دينار بحريني
وساطة 1,6 مليون دينار بحريني 

إدارة األصول 1,6 مليون دينار بحريني
تمويل المؤسسات 0,3 مليون دينار بحريني

أخـرى 1 مليون دينار بحريني
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

تقرير رئيس مجلس اإلدارة 

يطيب لي باألصالة عن مجلس اإلدارة أن أقدم لكم التقرير السنوي والبيانات المالية الموحدة لشركة األوراق المالية 
واالستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007.  لقد سجلت الشركة خالل هذا العام أفضل أداء لها على اإلطالق 

منذ بدء مزاولة عملياتها في عام 1995. إن النتائج المالية القياسية والتقدم اإلستراتيجي الممتاز قد تحققت بفضل 
اإلنجازات القياسية في مجاالت أعمالنا كافة، وكذلك نتيجة لتطوير الهيكل التنظيمي للشركة. 

النتائج المالية

توضح النتائج أهم المؤشرات المالية التالية، وقد حققت الشركة أداًء 
مالياً قياسياً في عام 2007. حيث زاد إجمالي اإليرادات بنسبة 143 بالمائة 

ليصل إلى مبلغ قدره15.981  مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ قدره 6.579 
مليون دينار بحريني في العام السابق، فيما زاد الدخل الصافي بنسبة 
194 بالمائة ليصل إلى مبلغ قدره 11.906 مليون دينار بحريني )2006: 

4.045 مليون دينار بحريني(. كما ارتفع معدل العائد على السهم بنسبة 
200 بالمائة ليصل إلى 86 فلساً )2006: 29 فلساً(، مما يعكس ارتفاع 

اإليرادات، فيما بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين نسبة 
33.6 بالمائة، ونسبة العائد على الموجودات 11 بالمائة، كما زادت األصول 
الخاضعة لإلدارة بمعدل 74 بالمائه لتصل إلى مبلغ قدره 230 مليون دينار 

بحريني )2006: 132 مليون دينار بحريني(. 

الخلفية االقتصادية وظروف السوق 

تحققت هذه النتائج الممتازة على خلفية  معدل النمو النشط الذي 
شهدته اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي استفادت من 

ارتفاع أسعار النفط وتحسن معدالت السيولة وتحقيق جميع دول مجلس 
التعاون الخليجي فوائض قياسية في الحسابات الجارية. مما أدى إلى زيادة 

اإلنفاق العام على مشاريع البنية التحتية الكبرى والمشاريع االقتصادية 
الضخمة باإلضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في هذا النمو بمعدل 

أكبر مما سبق. 

في أعقاب عملية التصحيح الذي شهدته السوق في عام 2006، استعادت 
أسواق األسهم عافيتها في عام 2007 بفضل العوامل االقتصادية 

المحفزة وقوة أداء الشركات وتجدد ثقة المستثمرين. 

زادت التطورات في األسواق الدولية خالل العام من المخاوف بشأن التأثير 
المحتمل على المنطقة وتشمل أزمة الرهن العقاري األمريكي التي أدت 
إلى أزمة سيولة عالمية، وانخفاض قيمة الدوالر األمريكي وارتفاع معدل 

التضخم بسبب زيادة تكلفة المواد والسلع الغذائية. لقد واصل االقتصاد 
العالمي النمو في عام 2007 بشكل إيجابي على الرغم من انخفاض 

نسبة النمو مقارنة بالعام السابق مع احتفاظ اقتصاديات الدول الناشئة 
بالتفوق في معدالت النمو. 

إنجازات األعمال 

حققت جميع أعمالنا في مجاالت الخدمات االستثمارية المختلفة 
معدل نمو قوي السنة تلو األخرى مع زيادة نسبة مساهماتها في ربحية 

الشركة في عام 2007. لقد استمرت الشركة في التركيز على تحقيق 
اإليرادات المجزية الذي انتهجته في السنوات األخيرة إذ احتفظت الشركة 
بمكانتها الراسخة باعتبارها الشركة الرائدة في صناعة السوق والوسيط 

األول في سوق البحرين لألوراق المالية، حيث حصلنا على العديد من 
التفويضات الجديدة من عمالئنا وكذلك تم إطالق صندوق أسهم جديد 
ونجحنا في زيادة األصول تحت اإلدارة بنسبة مرتفعة. باإلضافة إلى ذلك، 

استمرت الشركـة في توسيع تواجدهـا الجغرافي وزيادة مجموعـة 
منتجاتها وخدماتها. 

التقدم اإلستراتيجي

تؤكد نتائجنا المالية وإنجازات األعمال نجاح اإلستراتيجية العامة للشركة 
الرامية إلى: التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي؛ نمو وتنويع أعمالنا؛، 
االلتزام بخدمة العمالء في إستراتيجية العمل والمحافظة على األسلوب 

المنضبط في إدارة مصروفاتنا والمخاطر ورأس المال. 

كان الحصول على الموافقة المشروطة من مصرف البحرين المركزي 
بشأن تعديل ترخيص الشركة إلى بنك يملك ترخيصاً شامالً من أهم 
التطورات اإلستراتيجية في عام 2007. ومن المؤمل أن يسطر الوضع 

التنظيمي الجديد للشركة وزيادة رأس المال المدفوع، فصالً جديداً في 
تاريخ الشركة. و بحصولنا على هذا الترخيص، فإننا سوف نعمل على 

طرح المنتجات والخدمات الجديدة وإبرام معامالت أكبر فضالً عن توسعة 
أعمالنا بشكل جوهري. 

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
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مسؤولية الشركة

على مدار العام، استمرت الشركة في بناء إمكانياتها المؤسساتية والتي 
شملت: تعزيز الحوكمة وإطار عمل إدارة المخاطر؛ كما قمنا بالمحافظة 

على ضبط المصروفات واالستمرار في تنمية الميزانية العمومية. 
باإلضافة إلى ذلك، قمنا بتوظيف العديد من المحترفين لدعم النمو 

المطرد في األعمال؛ و قد قمنا  بتوسعة نشاط األبحاث االستثمارية وأخذ 
زمام المبادرة في تطوير أنظمة تقنية المعلومات. كما استمرت الشركة 

ببرنامج مسؤوليتها االجتماعية من خالل دعم العديد من الجمعيات 
الخيرية والتعليمية والثقافية ومؤسسات خدمة المجتمع ومؤسسات 

األعمال اإلنسانية األخرى. 

التخصيصات المقترحة
  

استناداً إلى النتائج المالية لعام 2007، فقد قرر مجلس اإلدارة التقدم 
بتوصية للمساهمين للموافقة على التخصيصات التالية: 

تحويل مبلغ 1.191 مليون دينار بحريني إلى االحتياطي العام.   -1
دفع مبلغ 1.392 مليون دينار بحريني أرباح نقدية للمساهمين وهو ما   -2

يمثل نسبة 10 بالمائة من رأس المال المدفوع. 
دفع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 200 ألف دينار بحريني.  -3

التبرع بمبلغ 50 ألف دينار بحريني إلى أنشطة الجمعيات الخيرية   -4
والثقافية والتعليمية. 

بعد التخصيصات ستكون حقوق المساهمين 40.5 مليون دينار بحريني 
مقارنة بمبلغ 27.4 مليون دينار بحريني في عام 2006. 

شكر وتقدير

خالل عام 2007، حل السيد علي رحيمي محل السيد عباس أميري، ممثل 
بنك الخليج الدولي، في مجلس اإلدارة، ويطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة 

ألعبر عن خالص الشكر والتقدير للسيد عباس أميري، على مساهمته
الفعالة في نمو وتطوير الشركة خالل فترة شغله هذا المنصب، ونرحب 
بالسيد علي رحيمي الذي ستكون خبرته في مجال الخدمات المصرفية 

الدولية ذات قيمة عالية للمجلس. 

إن األداء المتميز  الذي حققته الشركة في عام 2007 لم يكن ليتحقق 
لوال الثقة والشراكة مع عمالئنا؛ والتزام وإخالص ونزاهة طاقم العمل؛ 

والدعم المستمر من مساهمينا. بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يطيب 
لي أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن خالص الشكر لجميع من ساهموا في 

تحقيق عام آخر من النجاح للشركة. 

ويسعدني في الختام أن أتوجه بالنيابة عن المساهمين وزمالئي أعضاء 
مجلس اإلدارة وإدارة الشركة، بالشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين المفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء 
الموقر، وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 

األمين، على قيادتهم الرشيدة لهذه األمة. كما أتوجه بالشكر إلى وزارة 
الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وسوق البحرين لألوراق المالية 

على دعمهم المستمر لنا. 

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
رئيس مجلس اإلدارة 

إن األداء المتميز  الذي حققته الشركة في عام 2007 لم يكن ليتحقق لوال الثقة والشراكة 
مع عمالئنا؛ والتزام وإخالص ونزاهة طاقم العمل؛ والدعم المستمر من مساهمينا. بالنيابة 
عن أعضاء مجلس اإلدارة، يطيب لي أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن خالص الشكر لجميع 

من ساهموا في تحقيق عام آخر من النجاح للشركة.
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التقـرير السنـوي 2007 

أعضاء مجلس اإلدارة

6- السيد أنور عبداهلل غلوم 
عضو مجلس اإلدارة، رئيس لجنة التدقيق 

ويمثل الهيئة العامة لصندوق التقاعد 

1- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
رئيس مجلس اإلدارة 

ويمثل اإلدارة العامة للتأمينات االجتماعية 

7- السيد محمود الزوام 
عضو مجلس اإلدارة، عضو لجنة التدقيق 

ويمثل المؤسسة العربية المصرفية 

2- السيد ألبرت عيسى كتانة 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، رئيس اللجنة التنفيذية 

ويمثل بنك البحرين والشرق األوسط وباقي المساهمين 

8- السيد عبدالكريم بوجيري 
عضو مجلس اإلدارة، عضو لجنة التدقيق 

ويمثل بنك البحرين والكويت 

3- السيد حسين الحسيني 
عضو مجلس اإلدارة، نائب رئيس اللجنة التنفيذية 

ويمثل بنك البحرين الوطني

9- السيد خالد الرميحي 
عضو مجلس اإلدارة 
ويمثل انفستكورب 

4- السيد علي رحيمي 
عضو مجلس اإلدارة، عضو اللجنة التنفيذية 

ويمثل بنك الخليج الدولي 

5- السيد عبدالعزيز المال
عضو مجلس اإلدارة، عضو اللجنة التنفيذية 

ويمثل مؤسسة الخليج لالستثمار 

فريق اإلدارة 

فاضل مخلوق
الوساطة

دافيد هالستيد
العمليات

أنتوني ماليس
الرئيس التنفيذي

رامي ايكو
تمويل المؤسسات

زين الزياني
العالقات المصرفية

نجالء الشيراوي
الرئيس التنفيذي للعمليات والخزينة

عمران أحمد
التسويق

جيتيش جوبي
أبحاث االستثمار

حنان ساتر
الشؤون المالية

راج جوباالن
إدارة المخاطر

سريني فاسان
التدقيق الداخلي

نادية خليل
الموارد البشرية واإلدارة

إسماعيل صباغ
تقنية المعلومات

شكيل سروار
إدارة األصول
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

مقدمة 

قامت الشركة باالستفادة التامة من الطفرة االقتصادية المستمرة 
على الصعيد اإلقليمي واسترداد أسواق األسهم الخليجية عافيتها خالل 

العـام، حيث حققت الشركة أداًء ممتـازاً من حيث النتائج المالية وإنجازات 
األعمال. كما تدل نتائجنا المالية القياسية نجاح سياسة الشركة في 
تنويع مصادر اإليرادات من الرسوم  إلى جانب إيرادات  األستثمار الخاص 

بالشركة. باإلضافة إلى ذلك، استمرت إستراتيجية الشركة الرامية إلى 
التركيز على أنشطة األعمال في دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق 

الربحية منعكساً ذلك على ارتفاع في اإليرادات وزيادة في المعامالت 
واتساع قاعدة العمالء. على ضوء اإلنجازات حتى تاريخه، فإن النظرة 

المستقبلية للشركة مشجعة من حيث تغير ترخيص الشركة إلى بنك ذي 
ترخبص شامل في عام 2008، باإلضافة إلى توقعاتنا بازدهار حجم األعمال 

وإمكانياتنا المؤسساتية مما سينعكس مباشرة على توسعة أنشطتنا 
واالستمرار في نمو معدالت اإليرادات والربحية. 

كما توقعنا، استعادت األسواق الخليجية عافيتها من حركة التصحيح 
التي مرت بها في عام 2006، وأظهرت تحسناً ملحوظاً في عام 2007 بدعم 
من النمو المتواصل لالقتصاديات الخليجية و قوة أداء الشركات واستعادة 
ثقة المستثمرين. استناداً إلى خبرة العام الماضي، شرعت األسواق تتخذ 

مبادرات اإلصالحات لتأمين المزيد من الشفافية واالنضباط، وتظهر 
عمليات االكتتابات العامة في األسهم عالمات التطور في مجال التقييم 

و تحديد األسعار، والتي نراها عالمة مشجعة على نضوج األسواق. إن ما 
نتطلع إليه في المستقبل هو زيادة عمق أسواق رأس المال الخليجية من 

خالل المزيد من إطار العمل التنظيمي النشط، وزيادة إصدارات أسواق رأس 
المال، وطرح أدوات التحوط وتطوير سوق أوراق الدين، مع عدم إغفال تأثير 

التضخم الذي تشهده اقتصاديات المنطقة. 

استعراض الوضع المالي: 

حققت جميع وحداتنا العاملة نتائج قوية وأداًء ممتازاً مما ساهم في 
تحقيق عائدات مجزية لمساهمينا في عام 2007. تؤكد النتائج العامة 
أننا حققنا توازناً ملحوظاً بين إيرادات الوحدات المختلفة, حيث سجلت 

اإليرادات من األستثمار  الخاص بالشركة  نسبة 37 بالمائة من إجمالي  
إيراداتنا، فيما ساهمت  اإليرادات من الرسوم و األتعاب نسبة 41 بالمائة، 
وساهم الدخل من الفائدة ومصادر الدخل األخرى بنسبة 22 بالمائة من  
اجمالي اإليرادات. هذا و تجدر اإلشارة إلى أن تنويع مصادر إيرادات الشركة 

وتوازنها يعزز من قدرتها على التعامل مع أي تذبذب في األسواق الخليجية 
في المستقبل. 

لقد زادت المصروفات خالل العام ويعزو ذلك إلى االرتقاء بمزايا الموظفين 
تماشياً مع معدالت السوق. انخفضت المصروفات كنسبة 

مئوية من الدخل اإلجمالي من 38 بالمائة إلى 25 بالمائة مع زيادة تكلفة 
الموظفين كنسبة مئوية من إجمالي المصروفات إلى نسبة 77 بالمائة، 
من 70 بالمائة في العام الماضي. انخفضت تكلفة الموظفين كنسبة 

مئوية من إجمالي الدخل إلى نسبة 20 بالمائة، من 27 بالمائة في العام 
الماضي. تحسنت معدالت الميزانية العمومية خالل السنة مع تحقيق 

سـيولة أكبر ونسبة اقتراض أقل. 

تتمتع الشركة برسملة جيدة وبتمويل جيد، إذ زادت حقوق المساهمين 
بما في ذلك التخصيصات المقترحة بمبلغ 42 مليون دينار بحريني مقارنة 

بمبلغ قدره 28 مليون دينار بحريني في العام السابق. في نهاية السنة، 
بلغت حقوق المساهمين كنسبة مئوية من إجمالي األصول 40 بالمائة 

مقارنة بنسبة 50 بالمائة في نهاية عام 2006. بلغ معدل كفاية رأس المال 
كما في تاريخ الميزانية العمومية 35.5 بالمائة مقارنة بنسبة 37.4 بالمائة 

في العام السابق. 

إنجازات العمليات 

االستثمارات والخزانة 

خالل عام 2007، حافظت الشركة على مركزها القيادي في السوق 
باعتبارها المؤسسة األولى المتخصصة في صناعة السوق في سوق 
البحرين لألوراق المالية منذ عام 1997، وكذلك عززت مركزها باعتبارها 

المؤسسة الرائدة في صناعة السوق في منطقة الخليج. وبسبب 
االهتمام المتزايد من العمالء وال سيما من خارج البحرين، حازت الشركة 
على تفويضات جديدة مما أدى إلى اتساع نشاطها جغرافياً خالل العام. 
وقد اشتمل ذلك على صناعة السـوق لحساب الشركـة فـي شهـادات 
إيـداع دولية لمؤسستين ماليتين بحرينيتين مدرجتين في سـوق لنـدن 

لألوراق الماليـة. 

كان أداء االستثمارات الخاصة بالشركة ممتازاً خالل عام 2007. وبفضل 
استعادة األسواق الخليجية عافيتها، بلغ الربح من المتاجرة في األوراق 

المالية 4.3 مليون دينار بحريني، مقارنة بخسارة قدرها 50 ألف دينار بحريني 
في العام السابق، بينما انخفض الربح من بيع األوراق المالية المتوافرة 

للبيع إلى مبلغ 952 ألف دينار بحريني مقارنة بمبلغ قدره 1.6 مليون دينار 
بحريني في عام 2006. بالتزامن مع هذا، زاد دخل  أرباح األسهم النقدية 
بنسبة 16 بالمائة ليصل إلى مبلغ قدره 693 ألف دينار بحريني مقارنة 

بمبلغ قدره 593 ألف دينار بحريني في عام 2006. ومن االستثمارات خارج 
المنطقة، حققت المحفظة االستثمارية المتنوعة  في صناديق التحوط 

وصناديق السلع عائدات قوية. 

تقرير اإلدارة حول العمليات 
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اإلنجــاز مــن خـالل الشراكــة 
تطـوير معيـار للخصصـة النـاجـحـة في دول مجلس 

التعـاون الخليجـي

إن دور الشركة كمدير اصدار، وضامن اكتتاب رئيسي 
ومستشار مالي لعملية الخصخصة عالية النجاح 

لشركة عقارات السيف التي طرحت من قبل حكومة 
البحرين في مايو 2007، قد ساهم في ابراز القيمة 

المضافة للشركة في عمليات الشراكة مع عمالئها 
وذلك بادراكها التام إلحتياجاتهم ومن ثم مساعدتهم 

على تحقيق أهدافهم. 



يمثل الهدف الرئيسي لحكومة مملكة البحرين في إعطاء األولوية 
للمواطنين ولصغار المستثمرين والمساهمة في خلق فئة جديدة من 

أصحاب رؤوس األموال في المملكة. واستجابة لذلك، قامت سيكو بإعداد 
هيكل مبتكر يضم العديد من الخصائص الفريدة بما فيها العرضين 
المنفصلين لألفراد والمؤسسات. كان طرح األسهم لألفراد مخصصاً 

للمواطنين البحرينيين الذين اكتتبوا في 5.000 إلى 50.0000 سهم مع 
حدود اكتتاب دنيا وقصوى توفر الحماية من تجاوز االكتتاب عدد األسهم 

المعروضة. تم تقسيم العرضين بالتساوي، من خالل استخدام آلية الحد 
من االكتتاب إلى نسبة تصل إلى 15 بالمائة لالكتتاب من قبل األفراد 

بحيث إذا تجاوز االكتتاب يمكن أن تزيد هذه النسبة إلى 65 بالمائة مع 
انخفاض طرح األسهم للشركات إلى نسبة 35 بالمائة. 

كانت اآللية األخرى لتأمين التخصيص األقصى للمكتتبين في األسهم 
من األفراد هي خيار التخصيص الزائد الذي يسمح بزيادة مجموع 

العرض من 179.4 مليون سهم إلى 222.9 مليون سهم في حالة تجاوز 
االكتتاب عدد األسهم المعروضة. وبغرض تحقيق القيمة للمكتتبين، 
عرضت شركة عقارات السيف سعراً قدره 0.125 د.ب. ومع هذا، استفاد 

المستثمرون من األفراد من حافز السعر اإلضافي بخصم 15 فلساً على 
السهم الواحد وبرنامج األقساط الذي سمح بسداد نسبة 50 بالمائة عند 

االكتتاب ونسبة 50 بالمائة الباقية في نهاية السنة بدون فائدة. وقد أدت 
جميع هذه الحوافز إلى تجاوز االكتتاب عدد األسهم المعروضة بمعدل 
3.5 ضعفاً. ومع هذا، ونظراً ألن هيكل االكتتاب كان يصب في مصلحة 

المستثمرين من األفراد، فقد ُخصص للمواطنين البحرينيين نسبة مائة 
بالمائة من اكتتاباتهم. 

منذ إدراج أسهمها في سوق البحرين لألوراق المالية في 29 يوليو 2007، 
تجاوزسعر سهم شركة عقارات السيف أداء جميع أسهم االكتتاب العام 

األخرى في المملكة. وبحلول نهاية العام، ارتفع سعر السهم إلى 58.4 
بالمائة مقارنة بزيادة قدرها 10.1 بالمائة في مؤشر سوق البحرين لألوراق 

المالية وبانخفاض قدره 0.3 بالمائة في مؤشر قطاع الخدمات البحريني. 
كما خلقت األسهم قيمة هامة للمستثمرين )80 بالمائة للمواطنين 

البحرينيين و58 بالمائة للمؤسسات(. 

عملت الشركة عن كثب  مع وزارة المالية واالقتصاد ومجلس التنمية 
االقتصادية وشركة عقارات السيف لتأمين إجراء االكتتاب العام في 

األسهم تماشياً مع أعلى معايير الشفافية والمستوى المهني الرفيع. 
إضافة إلى اإلجراءات االحترازية القانونية والمالية الشاملة والتفصيلية، 

تم إجراء تقييمين منفصلين لألصول باستخدام أسلوبين مختلفين وذلك 
لتأمين التقييم وتحديد السعر العادل للسهم. كما تم إنشاء مركز اتصال 
لتلقي استفسارات الجمهور  فيما تم تدشين الحملة اإلعالمية لتثقيف 

المواطنين بشأن المخاطر المتأصلة في االستثمار. 

لقد أرسى االكتتاب العام في أسهم شركة عقارات السيف نموذجاً جديداً 
للخصخصة في البحرين بوجه خاص وفي منطقة الخليج بوجه عام. 

وقد تم اقتباس العديد من األفكار المبتكرة لهذا الطرح من قبل عمليات 
االكتتاب العام الالحقة في دول مجلس التعاون الخليجي.



التقـرير السنـوي 2007 

خالل عام 2007، حافظت الشركة على مركزها 
القيادي في السوق باعتبارها المؤسسـة 

األولى المتخصصة في صناعة السوق في سوق 
البحرين لألوراق المالية منذ عام 1997، وكذلك 
عززت مركزها باعتبارها المؤسسـة الرائـدة في 

صناعـة السـوق في منطقـة الخلـيج.
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

شهدت أعمال الخزينة للشركة نجاحاً في عام 2007 على الرغم من تحديات 
أسعار الفائدة. فقد ساهمت ودائع العمالء وإدارة النقد وأسعار صرف العمالت 
األجنبية بشكل كبير في ارتفاع الدخل من التداول في  العمالت، ومن الفوائد 
على حسابات هامش التداول وحسابات السحب على المكشوف خالل العام. 

الوساطة

على الرغم من انخفاض الدخل الصافي من أنشطة الوساطة بنسبة 10 
بالمائة بحيث بلغ 1.4 مليون دينار بحريني في عام 2007 مقارنة بمبلغ قدره 
1.6 مليون دينار بحريني في العام السابق، فإننا حافظنا للعام التاسع على 
التوالي على موقعنا كوسيط أول في سوق البحرين لألوراق المالية. بلغت 
قيمة حصتنا في السوق حسب قيمة جميع التعامالت في سوق البحرين 

لألوراق المالية نسبة 48.7 بالمائة )2006: 71.3 بالمائة(، فيما بلغت القيمة 
اإلجمالية لتعامالتنا في سوق البحرين لألوراق المالية 392 مليون دينار بحريني 

)2006: 745 مليون دينار بحريني(. 

في صفقة مزايدة فريدة من نوعها، قامت الشركة 
بتمثيل مجموعة دبي المالية كوسيط للطرف 

المشتري في تملك حصة قدرها 60 بالمائة في بنك 
طيب ومقره البحرين. بلغت قيمة إجمالي عملية 

التملك مبلغ وقدره 61.1 مليون دينار بحريني. 

كما زادت الشركة خالل العام نشاطها في خدمة العمالء الغير بحرينيين 
وتعزيز مركزها باعتبارها "الوسيط المثالي" في سوق البحرين لألوراق المالية 

لمدراء الصناديق الدولية وكبار الوسطاء والبنوك. وقد تم تحقيق أكثر من 
50 بالمائة من إيراداتنا من سوق البحرين لألوراق المالية من المستثمرين 

األجانب فضالً عن استحواذ  الشركة على معظم عمليات التداول في السوق 
للمستثمرين األجانب. 

استمرت خدمات الوساطة للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي 
نشاطها بجانب خدمات الوساطة في البحرين. خالل عام 2007 ساهم تطور 
واتساع الخدمات في زيادة مطردة في نشاط الوساطة بين أسواق المنطقة 

لحساب العمالء من المؤسسات واألفراد. 

إدارة األصول

في جميع أنشطة عمليات إدارة األصول، سجلت الشركة أداًء مميزاً في عام 
2007، حيث زادت األصول الخاضعة لإلدارة لتصل إلى 230 مليون دينار بحريني، 

ويعزى ذلك إلى الحصول على تفويضات جديدة من المؤسسات المالية 
الخليجية وإطالق صندوق استثماري جديد، مما أدى إلى ارتفاع أتعاب اإلدارة 

بنسبة 10 بالمائـة، فيما زادت اإليرادات المحققة مـن رسـوم األداء. 

في سابقة هي األولى من نوعها، تم إطالق صندوق سيكو المالي العربي في 
شهر أغسطس من عام 2007. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا الصندوق في 

السعي إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم  
مؤسسات القطاع المالي المدرجة في أسواق األسهم العربية. وقد كان أداء 

الصندوق متميزاً منذ تأسيسه مع تحقيق عائدات تزيد على 20.7 بالمائة 
بنهاية السنة. 

ومن صناديق األسهم األخرى للشركة، صندوق أسهم الخليج، صندوق سيكو 
لألسهم الخليجية وصندوق سيكو لألوراق المالية المختارة، والتي حققت 

جميعاً أداًء ممتازاً خالل عام 2007، بل وتجاوز أداؤها المؤشرات المحلية 
والخليجية بهوامش تتراوح ما بين 31 بالمائة إلى 44 بالمائة. يعزى هذا األداء 

القوي إلى إستراتيجية اإلدارة المتحفظة في توزيع األصول واستمرار نجاح 
منهجنا في انتقاء  أفضل األسهم. كما واصل مدراء المحافظ تفوقهم في 

تحديد الشركات القوية والتي يتم تداولها بأقل من قيمها العادلة.

لقـد تـم تقـدير هذا المنهج االستثماري خالل العام، حيـث أصـدرت 
مؤسسـة ستاندرد آند بـورز االئتمانـية التصنـيف االئتمـاني مـن الفـئة "أ" 

لصندوق أسهم الخليج. في تقريرها، أشادت مؤسسة ستاندرد آند بورز بكفاءة 
فريق إدارة الصندوق وجودة المنهج االستثماري المتبع في إدارة الصندوق 

كعوامل رئيسـية إلصدار هذا التصنـيف االئتمـاني العـالي. تجدر اإلشارة إلى 
أن نسبة 20 بالمائة فقط من جميع الصناديق الدولية حائزة على التصنيف 

"أ" االئتماني وما بعده مما يدل على قيمـة هـذا اإلنجـاز للشركـة. 

األعمال المصرفية االستثمارية 

أحرز نشاط تمويل المؤسسات والتعامل في سندات الدين عاماً آخر من 
النجاح في عام 2007. فقد أدارت الشركة العديد من عمليات االكتتاب 

العام في األسهم، وعمليات االكتتاب الخاصة، وعمليات طرح أسهم حقوق 
األفضلية وكذلك قدمت االستشارات المتخصصة إلى عدد من العمالء على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

قامت الشركة بدور مدير اإلصدار وضامن االكتتاب والمستشار المالي لعملية 
خصخصة شركة عقارات السيف الناجحة من قبل حكومة البحرين في 

يوليو 2007، حيث قامت الشركة بتطبيق هيكل مبتكر لالكتتاب العام في 
أسهم شركة عقارات السيف والذي اشتمل على العرض الخاص لحماية 

صغار المستثمرين، وكذلك خيار التخصيص الزائد في تجاوز االكتتاب إجمالي 
عدد األسهم المعروضة. وقد مكن هذا الهيكل المستثمرين من األفراد 

من الحصول على نسبة مائة بالمائة من اكتتابهم رغم تجاوز حد االكتتاب 
بمعدل 3.5 ضعفاً. كما استفاد المستثمرون من األفراد من خصم 15 فلساً 
على  سعر السهم. كذلك تمت االستفادة من برنامج األقساط الذي سمح 

للمستثمرين األفراد سداد نسبة 50 بالمائة من قيمة االكتتاب ونسبة 50 
بالمائة الباقية في نهاية السنة بدون فائدة. منذ إدراج األسهم في سوق 

البحرين لألوراق المالية، تجاوز سعر سهم شركة عقارات السيف أداء جميع 
األسهم التي طرحت لالكتتاب العام  في المملكة لترسي نموذجاً ناجحاً 

تقرير اإلدارة حول العمليات )يتبع(
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للخصخصة في المنطقة. باإلضافة إلى ذلك، تم اقتباس العديد من 
األفكار المبتكرة لهذا الطرح من قبل عمليات االكتتاب العام في دول 

مجلس التعاون الخليجي. 

تشمل اإلنجازات الرئيسية األخرى قيام الشركة بدور مدير اإلصدار لعمليات 
طرح أسهم حقوق األفضلية لبنك البحرين اإلسالمي وبنك البحرين 

والكويت. وقد مّكنت عملية إصدار الحقوق، التي كانت بقيمة 85 مليون 
دينار بحريني لبنك البحرين اإلسالمي وتجاوز االكتتاب فيها بنسبة 10 
بالمائة، البنك من مضاعفة رأسماله، فيما أدت عملية إصدار الحقوق 

بقيمة 50 مليون دينار لبنك البحرين والكويت، والتي كانت طرحاً مزدوجاً 
في كل من مملكة البحرين ودولة الكويت وتجاوز االكتتاب فيها بنسبة 5 

بالمائة، إلى زيادة رأسمال البنك بنسبة 15 بالمائة. 

خالل العام، قامت الشركة بدور المستشار المالي ومنسق االكتتاب لزيادة 
رأسمال شركة "كالم لالتصاالت" في البحرين بهدف توفير التمويل لتقديم 

خدمات "الواي فاي" الجديدة. وقامت الشركة بدور وكيل االكتتاب الوحيد 
في البحرين  لالكتتاب الخاص لشركة غبور للسيارات في مصر التي 

اشتملت أيضاً على طرح عام لألسهم للمستثمرين من األفراد. هذا وقد 
تجاوز االكتتاب إجمالي عدد األسهم المعروضة بنسبة كبيرة. 

شملت عمليات التفويض الجديدة التي حازت عليها الشركة خالل عام 
2007، مدير إدراج أسهم المصرف الخليجي التجاري في كل من مملكة 

البحرين ودولةالكويت؛ وتفويض المستشار المالي ووكيل االكتتاب الدولي 
لصندوق تي ام تي لألسهم الخاصة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 

اإلسالمية الذي يستثمر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

في تطـور رئيسي آخر، يعكس القوة والتوسع المتزايد ألنشطة الشركـة 
في المنطقـة، حصلت الشركة على موافقة سوق دبي المالي العالمي 
للقيام بمهام مدير إصدارات. وسوف يخول هذا الترخيص الشركة توفير 
خدمات االستشارات للشركات الراغبة في إدراج أسهمها في سوق دبي 

المالي العالمي. 

األبحــاث

خالل العام، عززت الشركة إمكانياتها في مجال األبحاث تماشياً مع 
التزاماتها تجاه توفير قاعدة من المعلومات و تميز في الخدمات للعمالء. 

تمت توسعة قاعدة بيانات األبحاث للشركة، وتغطي اآلن أكثر من 90 
بالمائة من الشركات المدرجة أسهمها في دول مجلس التعاون الخليجي 

والتي تتم متابعة حركاتها بشكل مستمر. هذا وقد تم إصدار العديد 
من تقارير عن فودافون/زين البحرين، االتصاالت السعودية، موبايلي، وبنك 
مسقط، باإلضافة إلى مجموعة من التقارير اإلستراتيجية التي تغطي 

األسواق الخليجية وأنماط االستثمارات المتعددة وقطاعات الجذب وعدد 
من  األسهم المنتقاة. 

كما يشمل نشاط األبحاث للشركة العمل كشريك األبحاث الرسمي 
لمجموعة أكسفورد بيزنس في تقريرها السنوي المسمى "البحرين 

الناشئة" والمساهمة بالبيانات في المطبوعات ربع السنوية عن أسواق 
رأس المال الصادرة من قبل مصرف البحرين المركزي.

خدمات حفظ األوراق المالية والخدمات اإلدارية 

من خالل شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة سيكو لخدمات 
الصناديق، توفر الشركة مجموعة رائدة من خدمات حفظ األوراق المالية 

والخدمات اإلدارية للصناديق. سجلت شركة سيكو لخدمات الصناديق أكثر 
األعوام نجاحاً لها ـ منذ تأسيسها وحتى تاريخه ـ خالل عام 2007 حيث 

شهدت الشركة زيادة في قاعدة العمالء وتحقيق نمو بنسبة 60 بالمائة 
في الدخل الصافي، وارتفاع األصول تحت الحفظ بشكل جوهري. 

الموارد البشرية 

تعتبر بيئة العمل الفريدة للشركة العنصر الرئيسي لنجاحها المتواصل، 
إذ يساعد أسلوب العمل من حيث روح الشراكة واالنضباط الذاتي 
في إنجاز األعمال بشكل أسرع دون فرط التعقيدات البيروقراطية 

والروتين، مما يميز الشركة عن أقرانها من البنوك االستثمارية األخرى. 
هذا ويحتل االستقطاب واالحتفـاظ بالكوادر البشرية - في إطار هـذا 

النموذج الفـريد - موقع الصدارة في إستراتيجيتنـا. في عام 2007، 
قامت الشركـة بتوظيف المزيد من المحترفين من ذوي الكفاءة والخبرة 
لدعم خطط األعمال والتوجه اإلستراتيجي للشركة. باإلضافة إلى ذلك، 

استمرت الشركة في االستثمار في تدريب وتطوير الموظفين وتوفير 
الفرصة لهم الكتساب المؤهالت الجديدة وصقل معارفهم ومهاراتهم 

وإدراك إمكانياتهم. 

تقنية المعلومات 

إن االستغالل األمثل ألحدث تقنيات المعلومات واالتصاالت يعد من الموارد 
الرئيسية الستمرار نجاح الشركة. خالل العام، شكلت الشركة لجنة تطوير 

تقنية المعلومات كجهة مشاركة في صنع القرار ومسئولة عن تخطيط 
وتنفيذ عمليات التطوير المستقبلية لتقنيات المعلومات واالتصاالت في 

الشركة. هذا وفي أعقاب دراسة شاملة لمتطلبات تحديث إمكانيات تقنيات 
المعلومات واالتصاالت في الشركة، حددت الشركة مجموعة من مزودي 

خدمات وحلول تقنية المعلومات لعرض أحدث األنظمة المصرفية المتطورة 
ليتسنى للشركة استبدال وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات. 

أحرز نشاط تمويل المؤسسات والتعامل في سندات الدين عاماً آخر من النجاح في عام 
2007.  فقد أدارت الشركة العديد من عمليات االكتتاب العام في األسهم، وعمليات 
االكتتاب الخاصة، وعمليات طرح أسهم حقوق األفضلية وكذلك قدمت االستشارات 

المتخصصة إلى عدد من العمالء على الصعيدين اإلقليمي والدولي. 
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اآلفاق المستقبلية 

تؤكد النتائج الممتازة التي تحققت في عام 2007 النجاح المستمر 
الستراتيجية الشركة  الطموحة ومنهج العمل المتميز للشركة. ومن ثم، 
فإن الشركة على أهبة االستعداد لالستفادة الكاملة من الفرص الجديدة 

المتوافرة بفضل زخم نمو االقتصاد الخليجي ولمواجهة التطورات 
المستقبلية في األسواق الخليجية. وتتطلع الشركة إلى عام 2008 وفي 
جعبتها العديد من المشاريع قيد الدراسة وكفاءة تشغيلية أفضل وهي 

على أتم االستعداد لمواجهة التحديات في المستقبل. وتؤكد جميع هذه 
العوامل توقعات اإلدارة فيما يتعلق بمعدل النمو المستمر وارتفاع الربحية. 

يعتبر القرار الذي تم اتخاذه في القمة الخليجية الثامنة والعشرين بشأن 
تدشين السوق الخليجية المشتركة في عام 2008 تطوراً مشجعاً للغاية 

وبخاصة ألسواق األسهم الخليجية التي سوف تقوم بدور حيوي في 
التنفيذ الناجح لهذا القرار. 

وبالتالي، من األهمية بمكان وأكثر من أي وقت مضى أن نحدد ونتـفق 
على الحلول المتعلقة بالتحديات الحالية والجديدة التي تواجـه نمـو 

ونضوج أسواق األسهم الخليجية بصفة مستمرة. إن التحديات القائمـة 
لـم تتغير وتتمثل في االرتقاء بثقافة المستثمرين، وتطبيق المزيد مـن 

الشفافـية، والرقابـة التنظيمـية، وترسـيخ التطور وتشجـيع المـزيد مـن 
الترابـط بـين األسـواق. 

يعتبر التوجه المتزايد نحو تأسيس المراكز المالية الخاصة بدول مجلس 
التعاون الخليجي من التحديات الجديدة، وفي معظم الحاالت تكون 

هذه المراكز منافسة مما يؤدي الى خلق عوائق أمام امكانية ممارسة 
المستثمرين اإلقليميين نشاطهم بسهولة داخل هذه األسواق. وهذا يدعو 
إلى الحاجة إلى المزيد من انسجام األدوات الرقابية والتنظيمية في أسواق 

رأس المال في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز روح التعاون 
بالعمل سوياً على التكامل بين جميع أسواق األسهم الخليجية بجانب 

التطور والتكامل االقتصادي. 

أنتوني ماليس
الرئيس التنفيذي 

تقرير اإلدارة حول العمليات )يتبع(
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A
خالل 2007، حصل  صندوق أسهم الخليج 

على التصنيف "أ" من قبل الوكالة الرائدة في 
التصنيف »ستاندرد آند بورز« وأتى التصنيف 

بعد عملية صارمة من البحث النوعي 
والتحليل والدراسة المتعمقة تأكيداً على 

تميز أداء الصندوق وسياسته المعتدلة في 
االستثمار.



صندوق سيكو لألوراق المالية المختارة 

تاريخ الطرح:  مايو 1998 
التركيز االستثماري الرئيسي: األسهم وأوراق الدين المدرجة أو المعتزم 

إدراجها في سوق البحرين لألوراق المالية
العائد من الصندوق في عام 2007: 31.4 بالمائة 

عائد المؤشر في عام 2007: مؤشر األسهم العام لسوق البحرين لألوراق 
المالية - 24.2 بالمائة 

العائد من الصندوق منذ طرحه: 211.9 بالمائة مقابل 118.2 بالمائة 
للمؤشر 

صندوق أسهم الخليج 

تاريخ الطرح:  مارس 2004 
التركيز االستثماري الرئيسي: األسهم المدرجة في أسواق األوراق المالية 

الخليجية 
العائد من الصندوق في عام 2007: 43.9 بالمائة 

عائد المؤشر في عام 2007: مؤشر MSCI الخليجي - 44.1 بالمائة 
العائد من الصندوق منذ طرحه: 146.6 بالمائة مقابل )نسبة المؤشر غير 

متوافرة*(

)* تم اطالق مؤشر MSCI في يونيو 2005( 

صندوق سيكو لألسهم الخليجية 

تاريخ الطرح:  مارس 2006  
التركيز االستثماري الرئيسي: األسهم المدرجة في أسواق األوراق المالية 

لدول مجلس التعاون الخليجي ما عدا المملكة العربية السعودية
العائد من الصندوق في عام 2007: 37.2 بالمائة 

عائد المؤشر في عام 2007: مؤشر MSCI الخليجي - 35.4 بالمائة 
العائد من الصندوق منذ طرحه: 27.4 بالمائة مقابل )9.9 بالمائة للمؤشر( 

صندوق سيكو المالي العربي

تاريخ الطرح:  أغسطس 2007  
التركيز االستثماري الرئيسي: أسهم القطاع المالي المدرجة في أسواق 

األوراق المالية العربية  وتشمل البحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان 
والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة 
العائد من الصندوق في عام 2007 )منذ إطالق الصندوق(: 20.7 بالمائة 

يعزى األداء القوي حتى اآلن لصناديق سيكو لألسهم إلى أسلوب الشركة 
المحافظ في توزيع األصول واستراتيجية انتقاء األسهم لتحقيق زيادة 

في رأس المال على المدى الطويل. يركز مدراء محافظ سيكو على تحديد 
الشركات القوية أساساً والتي يتم تداولها بأقل من قيمها العادلة. يواصل 

هذا األسلوب توفير العائدات المتنوعة والمتفادية للمخاطر والثابتة 
لعمالء الشركة على المدى المتوسط والطويل األجل. 
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IntroductIon

Taking full advantage of the continued regional economic boom 
and recovery of the GCC stock markets during the year, SICO 
achieved a remarkable performance in 2007, both in terms of 
financial results and business achievements. Our record financial 
results reinforce the success of the Firm’s policy to diversify revenue 
streams and achieve an optimum balance between fee-based 
revenue and proprietary income. In addition, the Firm’s strategy 
to focus its business activities on the GCC has continued to pay 
dividends in terms of improved revenues, increased transactions, 
and an expanded client base. Based on our achievements to date, 
the future outlook is extremely encouraging. The change in SICO’s 
status to a wholesale bank in 2008, supported by a strong pipeline 
of business and an enhanced institutional capability, will enable us 
to expand our activities and continue to grow our revenue streams 
and profitability. 

As we predicted, the GCC markets recovered from the major 
correction experienced in 2006, and showed a marked 
improvement in 2007. This was supported by the growth 
momentum of the GCC economy, continued strong business 
fundamentals, and renewed investor confidence. Based on the 
previous year’s experience, the markets have begun to initiate 
reforms to ensure greater transparency and discipline, with recent 
IPOs showing signs of more professional valuation and pricing, which 
we view as an encouraging sign of maturity. What is required next is 
for a deepening of GCC markets through a more robust and realistic 
regulatory framework, more capital market issues, the introduction 
of hedging instruments, and the development of a debt market.

Financial overview

All revenue generating streams improved their performance and 
produced excellent results in 2007. The overall results confirm that 
we have achieved an improved balance between our business lines, 
with proprietary activities generating 37 per cent of our revenues, 
while our annuity streams contributed 41 per cent, with interest and 
other income accounting for 22 per cent of revenues. Balanced and 
diversified revenue generators will enable the firm to accommodate 
any future GCC market volatility.

Expenses increased during the year adjusting existing employee’s 
compensation in line with market levels. Expenses as a 

percentage of total income decreased from 38 per cent to 25 per 
cent, with staff cost as a percentage of total expense increasing to 
77 per cent*1. Staff cost as a percentage of total income decreased 
to 20 per cent*2. Balance sheet ratios improved during the year, with 
greater liquidity and less leverage.

SICO remains well capitalised and soundly financed. Shareholder’s 
equity, before proposed appropriations, was BD 42 million 
compared to BD 28 million in the previous year. At the year-end, 
shareholders’ equity as a percentage of total assets was 40 per cent, 
compared with 50 per cent at the end of 2006. The Firm’s capital 
adequacy ratio as of the balance sheet date was 35.5 per cent 
compared to 37.4 per cent the previous year.

operatIonal achIevements

Investments and treasury

During 2007, SICO maintained its position as the leading market 
maker on the Bahrain Stock Exchange since 1997, and also 
consolidated its position as one of the region’s premier market 
makers. As a result of growing interest from clients, especially 
outside Bahrain, the Firm added new mandates and extended its 
geographic reach during the year. This included making a market for 
its own book for Global Depository Receipts (GDRs) of two Bahrain 
financial institutions on the London Stock Exchange.

SICO’s proprietary business performed exceptionally well in 2007. 
With the GCC markets in recovery mode, profit on trading securities 
amounted to BD 4.3 million compared to BD 50 thousand the 
previous year. At the same time, profit on the sale of securities 
available-for-sale decreased to BD 95 thousand compared to  
BD 1.6 million in 2006. Concurrent to this, dividend income 
increased by 16 per cent to BD 693 thousand, compared to  
BD 593 thousand in 2006. Outside the region, the SICO’s 
conservative and well-diversified investments in hedge funds  
and commodities produced strong returns.

The Firm’s Treasury business enjoyed an excellent year in 2007, 
despite the challenging interest rate environment. Clients’ deposits, 
cash management and currency exchange contributed significantly 
to the robust growth in interest and forex income. Interest income 
from margin trading accounts and OD accounts also grew during 
the year. 

لقد أرسى االكتتاب العام في أسهم شركة 
عقارات السيف نموذجاً جديداً للخصخصة في 
البحرين بوجه خاص وفي منطقة الخليج بوجه 

عام. وقد تم اقتباس العديد من األفكار المبتكرة 
لهذا الطرح من قبل عمليات االكتتاب العام 

الالحقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

إدارة المخاطر هي عملية التعرف على مخاطر العمل الرئيسية التي يمكن 
أن تواجهها الشركة، وتأسيس أدوات التحكم المناسبة إلدارة هذه المخاطر 
والتأكد من أن جميع عمليات المراقبة والتوثيق تعمل بالشكل السليم. إن 

عمليات الشركة تتوافق مع اإلدارة الحذرة الواجبة ضمن المؤسسات المالية 
الكبرى، مع األخذ بعين االعتبار الموازنة بين التكلفة والمخاطر ضمن حدود 

المخاطر التي تسمح بها الشركة. 

الشركة عرضة لمجموعة واسعة من المخاطر مثل مخاطر السمعة والسوق 
واالئتمان والمخاطر التشغيلية والقانونية والتنظيمية. يعتبر مجلس اإلدارة أن 

مخاطر السمعة هي أكبر المخاطر التي يمكن أن تواجهها مؤسسة تعمل في 
قطاع الخدمات المالية.

إن الوعي بأهمية سمعة الشركة يؤكد أهمية ثقافة الضوابط والتحكم ضمن 
الشركة، وهذا الخطر يكون وشيكاً عند الفشل في عمليات التحكم المالية 

والتشغيلية والمطابقة.

إستراتيجية إدارة المخاطر المتبعة حالياً تعتمد على إطار عمل مبسط 
للبنوك النشطة والعمليات غير المعقدة. إنه منهج يتمتع بهيكلة واضحة 

وانضباط، ويستخدم إستراتيجية العمل والعمليات والموظفين والتقنية 
والمعرفة لتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها الشركة.

لقد تم تأسيس هيكل تنظيمي متين لتحديد اإلستراتيجية وحدود المخاطر 
ودرجات تحمل المخاطر والتخطيط والموازنة. إن الخطط والميزانيات 

التفصيلية والتي تتم مراجعتها في ضوء إستراتيجية الشركة وخططها 
المالية تضع في الحسبان إمكانية مواجهة ظروف حادة كما يتم اختبارها 

بشدة من قبل اإلدارة ومجلس اإلدارة. ويتم تقديم تقارير شهرية مفصلة، توضح 
الحسابات والفروق واالتجاهات والتي يتم متابعتها بشكل دقيق.

تقـدم اإلدارة تقـريراً شهـرياً إلى مجلـس اإلدارة أو إلى 
اللجـنة التنفيذيـة حـول األداء وأهـم القضـايا التي 

تـؤثر على الشركة.   

تقوم وحدة مستقلة إلدارة المخاطر بقيادة وتوجيه وتنسيق الجهود إلدارة 
المخاطر. تقدم هذه الوحدة منهجاَ شامالً ومتكامالً يركز على التوجهات 

المستقبلية والعمليات، مما يمكن الشركة من الموازنة ما بين المخاطر 
والفرص بهدف زيادة العوائد والمحافظة على القيمة للمساهمين.  

توجد معلومات مفصلة عن إدارة المخاطر في البيانات المالية الموحدة 
)إيضاح رقم 3(.

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي المخاطر المرتبطة بفقدان قيمة إحدى األدوات المالية 
بسبب التذبذب الحاد في أسعار األسهم، وسعر الفائدة، ومعدل سعر الصرف، 

والتي من الممكن أن تنتج عن عوامل قد تؤثر على أداة مالية محددة أو على 
السوق بشكل عام.

مخاطر أسعار األسهم

تواجه الشركة مخاطر أسعار األسهم التي يتم تداولها أو المحافظ 
المعروضة للبيع. يتم التقليل من هذه المخاطر من خالل إدارة المحافظ بناًء 

على سياسة مبنية على تنويع و توزيع األصول واتباع حدود استثمارية أخرى.

مخاطر أسعار الفائدة

إن أدوات الدين والودائع واالقتراض والحسابات ذات الفائدة جميعها عرضة 
لمخاطر سعر الفائدة. تقوم وحدة الخزانة بمراقبة هذه العمليات بهدف 

التقليل من المخاطر، إال أن وحدة الخزانة ال تقوم بالمتاجرة بأدوات أسواق 
المال، لذلك فإن هذه العمليات غير معززة بأي أدوات تحوط، علماً بـأن الشركة 

ال تتاجر بالمشتقات بناًء على التكهنات. 

مخاطر سعر الصرف

تتعرض سيكـو لمخاطر محدودة لسعر الصرف بسـبب تعاملها الكبـير 
بالدينار البحريني وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والدوالر األمريكي، 

علماً بأن الدينار البحريني وعمالت دول مجلس التعاون الخليجي مربوطة 
بالدوالر األمريكي.

إدارة المخاطر 
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مخاطر السيولة والتمويل  

مخاطر السيولة تتمثل في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية 
عند حلولها، وهذا قد ينتج عن عدم القدرة على بيع األصول المالية بالسرعة 

المطلوبة بسعر قريب من السعر العادل لها، أو من عدم القدرة على جمع 
التمويل بسرعة من دون ثمن مكلف. هذه المخاطر تنتج بشكل أساسي 

عن المتاجرة باألسهم الخاصة بمحافظ الشركة والوساطة وإدارة األصول 
والتعهدات. تقوم وحدة الخزانة بإدارة هذه المخاطر من خالل مراقبة تسوية 
التعهدات والمحافظة على أصول نقدية كافية بما في ذلك الحسابات ذات 

الفائـدة وتوظيف االستثمار قصير األجل. كما أن وضع السيولة تتم مراقبته 
أسبوعياً من قبل لجنة سيكو لالستثمار والتسهيالت ومن خالل اجتماعات 

اللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

مخاطر االئتمان

الشركة عرضة لمخاطر االئتمان بسبب أنشطة الوساطة وأسعار األسهم 
الخاصة بمحافظ الشركة. هذه المخاطر يتم مراقبتها والتحكم بها من 

قبل لجنة سيكو لالستثمار والتسهيالت واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة، 
وذلك من خالل وضع سقف أعلى لألئتمان متفق عليها حسب السياسات 

واإلجراءات المتبعة. تتبع الشركة وبشكل صارم السقف االئتماني المشروط 
من قبل مصرف البحرين المركزي.

المخاطر التشغيلية

وهي المخاطر الناتجة عن خسائر غير متوقعة نتيجة خلل في العمليات 
الداخلية أو األخطاء البشرية أو األنظمة أو نتيجة أحداث خارجية. 

على عكس مخاطر السوق أو مخاطر االئتمان والتي هي بطبيعتها منظمة، 
تعتبر المخاطر التشغيلية مخاطر داخلية خاصة بالشركة ومتعلقة بالعمل 

اليومي ألي بنك. وتشتمل على طيف واسع من المخاطر التي من الممكن 
أن تنتج عن العديد من األسباب مثل عدم إنهاء عملية مالية، أو خطأ في 
ممارسة في العمل، أو في أداء الوظيفة، أو فشل إحدى األنظمة، أو التلف 

المحسوس ألحد األصول، وكذلك خطر التعرض لعمليات الغش والتزوير 
داخلياً أو خارجياً.

تتبع الشركة سياسات محافظة للتحكم، وتتبنى عدداً من اآلليات إلدارة 
هذه المخاطر، تشمل تأسيس هيكل تنظيمي متين، والسياسات واإلجراءات 

وتحديد الصالحيات والمسؤوليات وتسوية الخالفات ودرجات التسامح 
والتعرض. تقدم وحدة التدقيق الداخلي ومطابقة األنظمة دعماً مهماً 

لعمليات التحكم هذه.

وإلدارة األصول مجموعة واسعة من أدوات التحكم لدعم جودة االستثمار، تتم 
مراقبتها من خالل لجنة إدارة األصول. ويتم دعم هذه األدوات من خالل أدوات 

تحكم تشغيلية صارمة للمحافظة على أصول العمالء، كما تتم مراجعة 
أداء إدارة االستثمار بشكل دوري.

أنشطة تمويل الشركات عرضة هي بدورها للمخاطر القانونية ومخاطر 
السمعة. الحصول على جميع الموافقات القانونية والتنظيمية يقلل من 
هذه المخاطر. وتقوم لجنة سيكو لالستثمار والتسهيالت بمراقبة األمور 

المتعلقة باالستشارات والتعهدات. 

ويتماشى األسلوب المتبع في سيكو مع أساليب اإلدارة الحريصة والمتوقعة من مؤسسة 
مالية ضخمة، لكنها توازن، في الوقت نفسه، بين قيمة التكاليف مقابل المخاطر في حدود 

قدرة الشركة على تحمل المخاطر. 
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

تلتزم شركة األوراق المالية واالستثمار بالتمسك بأعلى معايير الحوكمة 
اإلدارية. وتتألف من االلتزام باالشتراطات التنظيمية وحماية حقوق 

ومصالح المساهمين وتحقيق المتطلبات التنظيمية. خالل عام 2007، 
قام المجلس بمراجعة شاملة لسياسات الحوكمة اإلدارية وأدوات 

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وااللتزام باألنظمة وفقاً ألحدث القواعد 
والتوجهات اإلرشادية الصادرة من مصرف البحرين المركزي. باإلضافة إلى 

ذلك، تم تشكيل لجنة إدارة جديدة وهي لجنة تطوير تقنية المعلومات. 

المسؤوليات

يكون مجلس اإلدارة مسئوالً تجاه المساهمين عن إيجاد وتحقيق األداء 
المالي المستديم و المحافظة على قيمة وحقوق المساهمين على 

المدى البعيد. يكون رئيس المجلس مسؤوالً عن قيادة المجلس وتأمين 
كفاءة ومراقبة أداء اللجنة التنفيذية والمحافظة على الحوار مع 

مساهمي الشركة. 

قام مجلس اإلدارة بتعيين لجنتين من المجلس وفوضهما بصالحيات 
عديدة للمساعدة في تنفيذ المسؤوليات. يقوم قسم التدقيق الداخلي 
برفع تقاريره مباشرة إلى مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق الداخلي، 

وخول مجلس اإلدارة صالحيات إدارة الشركة إلى الرئيس التنفيذي الذي 
تدعمه أربع لجان من اإلدارة وهي: لجنة اإلدارة العليا، لجنة إدارة األصول، 

لجنة االستثمار واالئتمان، لجنة تطوير تقنية المعلومات. 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذي موجودة في القسم 
األول من التقرير السنوي.

إطار العمل

يتكون إطار عمل الحوكمة اإلدارية للشركة من قواعد السلوك المهني 
وسياسات وإجراءات التشغيل؛ أدوات الرقابة الداخلية وأنظمة إدارة 
المخاطر؛ إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي وااللتزام باألنظمة؛ 

االتصاالت الفعالة وعمليات اإلفصاح الشفافة والقياس والمحاسبة. 

قواعد السلوك المهني 

تزاول الشركة أنشطتها وفقاً ألعلى معايير السلوك األخالقي. تم إعداد 
قواعد السلوك األخالقي والمهني الذي يحكم جميع السلوك المهني 

والشخصي لجميع المساهمين. 

االلتزام باألنظمة 

باعتباره مصرفاً استثمارياً مرخصاً ومدرجة أسهمه في البورصة، تتوافر 
لدى الشركة السياسات واإلجراءات الشاملة لتأمين االلتزام باألنظمة 
والقواعد واألنظمة ذات العالقة الصادرة من مصرف البحرين المركزي 

وسوق البحرين لألوراق المالية. 

االتصاالت 

تباشر الشركة اتصاالتها مع مساهميها بطريقة مهنية وأمينة 
وبشفافية ودقة وفي الوقت المناسب. تشمل قنوات االتصال الرئيسية 

التقرير السنوي، والموقع اإللكتروني، واإلعالنات المنتظمة في وسائل 
اإلعالم المحلية المناسبة. 

لجان مجلس اإلدارة 

اللجنة التنفيذية: 

الهدف 
ممارسة صالحيات مجلس اإلدارة بشأن األمور العاجلة والهامة التي تنشأ 

خالل اجتماعات مجلس اإلدارة. 

األعضاء
رئيس اللجنة  السيد ألبرت كتانة 
نائب رئيس اللجنة  السيد حسين الحسيني  
عضو  السيد علي رحيمي  
عضو  السيد عبدالعزيز المال 

لجنة التدقيق:

الهدف
تتولى دراسة عملية التقارير المالية للشركة وأدوات الرقابة الداخلية 

وأنظمة إدارة المخاطر وعملية مراقبة االلتزام باألنظمة مع السياسات 
واإلجراءات والقوانين واألنظمة والسلوك المهني واألخالقي للشركة. 

األعضاء 
رئيس اللجنة  السيد أنور عبداهلل غلوم  
عضو  السيد محمود الزوام 
عضو  السيد عبدالكريم بوجيري 

الحوكمة 
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لجان اإلدارة 

لجنة اإلدارة العليا: 

الهدف  
تتولى مراجعة األداء العام لكل قسم مقابل األهداف ودراسة واتخاذ القرار 

بشأن تنفيذ تضمينات المبادرات والمنتجات الجديدة والمساهمة في 
تطوير اإلستراتيجية المستمرة للشركة. 

األعضاء
رئيس اللجنة  الرئيس التنفيذي  
نائب رئيس اللجنة  الرئيس التنفيذي للعمليات والخزينة 
عضو  رئيس الوساطة  
عضو  رئيس إدارة األصول  
عضو  رئيس الشؤون المالية 
عضو  رئيس العمليات 

لجنة إدارة األصول: 

الهدف 
تتولى مراجعة ودراسة استراتيجية االستثمارات لصناديق ومحافظ 

الشركة، ودراسة مخصصات األصول والموافقة عليها، ودراسة عدم 
تطابق تواريخ االستحقاق وتكاليف التمويل ومخاطر أسعار صرف العمالت 

األجنبية وتركيزات االئتمان حسب الدولة والصناعة/القطاع.

األعضاء
رئيس اللجنة  الرئيس التنفيذي  
نائب رئيس اللجنة  الرئيس التنفيذي للعمليات والخزينة 
عضو  رئيس الوساطة  
عضو  رئيس إدارة األصول  
عضو رئيس األبحاث  

عضو  رئيس إدارة المخاطر 
مدعو دائم  المدقق الداخلي 
مدعو دائم  رئيس التسويق 

لجنة االستثمار واالئتمان: 

الهدف 
تتولى الموافقة على االستثمارات ضمن الصالحيات التقديرية للجنة 

باعتبارها اللجنة المفوضة من قبل المجلس؛ وتقديم التوصيات بشأن 
االستثمارات المجزية وممارسات إدارة المخاطر للنظر فيها من قبل 

اللجنة التنفيذية لتلك االستثمارات التي تتجاوز صالحيتها التقديرية 
ومراقبة أنشطة استثمارات الشركة. 

األعضاء 
رئيس اللجنة  الرئيس التنفيذي  
عضو له حق التصويت  الرئيس التنفيذي للعمليات والخزينة 
عضو له حق التصويت رئيس الشؤون المالية  
عضو له حق التصويت رئيس الوساطة  
رئيس إدارة األصول   عضو له حق التصويت
عضو له حق التصويت رئيس تمويل المؤسسات  
عضو له حق التصويت رئيس إدارة المخاطر  
عضو بدون حق التصويت رئيس العالقات المصرفية  
عضو بدون حق التصويت رئيس العمليات  
عضو بدون حق التصويت رئيس األبحاث  
عضو بدون حق التصويت رئيس تقنية المعلومات  

لجنة تطوير تقنية المعلومات: 

الهدف
العمل كجهة صنع القرار الرئيسية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ 
وتطوير تقنية المعلومات واالتصاالت داخل الشركة في المستقبل. 

األعضاء 
رئيس اللجنة  رئيس العمليات  
عضو  رئيس الشؤون المالية  
عضو  رئيس تقنية المعلومات  
عضو  رئيس إدارة المخاطر  
عضو  المدقق الداخلي  
حسب الطلب وكأعضاء لهم حق التصويت  رؤساء وحدات األعمال  
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Securities & Investment Company BSC (c)شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

دعم المجتمع البحريني 
يعتبر التعليم والرعاية الصحية المقومات الرئيسية للمجتمع المعاصر، 

وتنطبق هذه الحالة تماماً على مملكة البحرين باعتبار أن مواطنيها هم أهم 
مواردها. من خالل برنامج التبرعات السنوية باألموال واألجهزة والمعدات، تشارك 

الشركة مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في هذين القطاعين والعمل عن 
كثب تجاه ازدهار ورفاهية المجتمع البحريني. 

اشتملت قائمة المستفيدين في عام 2007 على جمعيـة البحـرين لإلعاقـة 
الذهنية، جمعية البحرين لمتالزمة داون، بيت رعاية الطفل، مركز كن حـراً، 

مستشفى اإلرسالية األمريكية ومجمع السلمانيـة الطبي باإلضافـة إلى 
العديد من المؤسسات التعليمية. كما تقوم الشركة برعاية فعاليات التبرعات 

وجمـع األعمـال. 

دعم القطاع المالي 
تعد مكانة البحرين، باعتبارها المركز المالي لمنطقة الشرق األوسط، العنصر 

الرئيسي لجاذبية المملكة المستمرة وكونها وجهة االستثمارات األجنبية. ومن 
ثم، تلتزم الشركة تجاه دعم معدل نمو القطاع المصرفي والخدمات المالية 

للمملكة وتطوير أسواق المال في منطقة الخليج. 

في عام 2007، قامت الشركة بالرعاية والمشاركة في حفل استقبال "سباق 
الفورموال الفائز" للوفود في اجتماع االتحاد الدولي للسيارات في واشنطون 

والذي نظمه مجلس التنمية االقتصادية وجمعية المصرفيين بالبحرين. كما 
قامت الشركة برعاية قمة فايننشيال تايمز للخدمات المالية في منطقة 

الشرق األوسط التي عقدت في البحرين خالل العام. 

المسؤولية االجتماعية لشركة األوراق المالية واالستثمار

باعتبارها مؤسسة مالية رائدة تتخذ من البحرين مقراً لها، فقد أدركت شركة األوراق المالية واالستثمار منذ أمد 
بعيد مسئوليتها تجاه دعم الرفاه االجتماعي والرخاء االقتصادي للمملكة. ومن ثم، تنفذ الشركة برنامج المسؤولية 

االجتماعية الذي يطمح إلى المساهمة في ازدهار المجتمع البحريني وتعزيز سمعة مملكة البحرين باعتبارها المركز 
المالي لمنطقة الشرق األوسط. 
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التقـرير السنـوي 2007 

"إن مسؤوليات الشركة ال تقتصر على 
نشاطها االقتصادي فحسب، بل وتمارس 

دوراً فّعاالً  في المجتمع الذي تزاول 
عملياتهـا فـيه أيضاً".
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التقـرير السنـوي 2007 

تقرير مدققي الحسابـات
إلى السادة المساهمين  

تقرير مدققي الحسابات 
إلى 

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

المنامة -  مملكة البحرين 
  

تقرير حول البيانات المالية الموحدة 
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة( )" البنك "(  والشركات التابعة لها )"المجموعة"(  والتي تتكون 

من الميزانية العمومية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2007 وبيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  وبيان التدفقات النقدية 
الموحد  للسنة المنتهية بذلك التاريخ،  باإلضافة إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة وااليضاحات األخرى.

مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة

إن أعضاء مجلس اإلدارة مسئولون عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. إن هذه المسئولية 
تتضمن تصميم وتنفيذ وإتباع أنظمة رقابة داخلية معنية بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، 

سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء، وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة  في ظل األوضاع القائمة.

مسئولية المدققين 

إن مسئوليتنا هي إبداء الرأي في هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً لما قمنا به من أعمال التدقيق. لقد تم تدقيقنا وفقاً لمعايير التدقيق الدولية التي 
تتطلب منا االلتزام بأخالقيات المهنة ذات العالقة، وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق بهدف الحصول على تأكيدات معقولة من خلو البيانات المالية 

الموحدة من أي معلومات جوهرية خاطئة.
 

يشمل التدقيق القيام بإجراءات معينة للحصول على أدلة تدقيق مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. تعتمد إجراءات التدقيق 
المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن اختالسات أو أخطاء. وعند 

تقييم هذه المخاطر يتم األخذ في االعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المعنية بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة والتي تمكننا من تصميم 
إجراءات تدقيق مناسبة في ظل األوضاع القائمة، وليس بغرض إبداء رأي في مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. كما يشمل التدقيق أيضاً تقييم 

مدى مالئمة المبادئ المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي تجريها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عام لعرض البيانات المالية.

إننا نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتكوين أساس سليم للرأي الذي توصلنا إليه.

الـرأي

برأينا أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصـورة عادلة، في كل الجوانب الجوهـرية، المـركز المالي للمجموعة  كما في 31 ديسمبر 2007 وأداءها المالي 
وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

   
تقرير حول األمور القانونية والتنظيمية األخرى

باإلضافة إلى ذلك، برأينا، أن البنك يمسك سجالت محاسبية منتظمة وان البيانات المالية الموحدة تتفق معها. لقد قمنا بمراجعة تقرير رئيس مجلس 
اإلدارة  المرفق ونؤكد بأن المعلومات الواردة به متفقة مع البيانات المالية الموحدة. وانه لم يرد إلى علمنا وقوع أي مخالفات خالل السنة لقانون 

الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 أو قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 أو لشروط ترخيص البنك أو ألحكام عقد 
التأسيس والنظام األساسي للبنك، يمكن أن يكون لها أثر جوهري على أعمال البنك أو مركزه المالي. ولقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات 

والمعلومات التي طلبناها ألغراض التدقيق. 

المنامة - مملكة البحرين
29 يناير 2008
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

الميزانية العمومية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2007

2006 2007 إيضاحات
الموجودات

30.940 63.174 4 نقد وأرصدة  لدى البنوك

12.011 20.392 5 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر

11.369 13.776 6 استثمارات متوافرة للبيع

140 128 7 أثاث ومعدات

204 5.096 8 رسوم مستحقة

2.397 2.266 9 موجودات أخرى

57.061 104.832 مجموع الموجودات

المطلـوبــات
1.693 566 10 قروض قصيرة األجل

25.660 53.661 11 حسابات العمالء

1.039 8.499 12 مطلوبات أخرى

28.392 62.726 مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
13.910 13.921 13 رأس املال

2.212 3.415 14 احتياطي قانوني

1.666 2.071 15 احتياطي عام

648 3.384 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات املتوافرة للبيع

10.233 19.315 أرباح مستبقاة

28.669 42.106 مجموع حقوق الملكية )صفحة 28(
57.061 104.832 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

أنطوني ماليس ألبرت كتانه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

ورئيس اللجنة التنفيذية
 

اعتمدت البيانات المالية الموحدة، والتي تشتمل على الصفحات من 26 إلى 60، من قبل مجلس اإلدارة في 29 يناير 2008م.

بآالف الدنـانـير البحـرينـية
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التقـرير السنـوي 2007 

2006 2007 إيضاحات
اإليرادات

1.238 1.563 16 إيرادات الفوائد

)508( )659( 16 مصروفات الفوائد

730 904 صافي إيرادات الفوائد

1.693 6.586 17 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

2.093 5.944 18 صافي إيرادات االستثمارات

2.063 2.547 19 إيرادات الوساطة واإليرادات األخرى

6.579 15.981 مجموع  اإليرادات

المصروفات 
1.786 3.157 20 تكلفة املوظفني

748 918 21 مصروفات عمومية وإدارية  

2.534 4.075 مجموع المصروفات 
4.045 11.906 صافي أرباح السنة

29 86 26 العائد لكل سهم )فلس(

 

أنطوني ماليس ألبرت كتانه الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

ورئيس اللجنة التنفيذية
 

تشتمل البيانات المالية الموحدة على الصفحات من 26 إلى 60.

بيـان الدخـل الموحـد
للسنة المنتهية في 31  ديسمبر 2007

بآالف الدنـانـير البحـرينـية
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

                                   

مجموع
حقوق اامللكية

أرباح
مستبقاة

احتياطي
منح أسهم

املوظفني

احتياطي
القيمة العادلة
لألوراق املالية
املتوافرة للبيع

احتياطي
عام

احتياطي
قانوني رأس املال

28.669 10.233 - 648 1.666 2.212 13.910 كما في 1 يناير 2007                       
10 10 - - - - - تعديل ارباح مستبقاة لشركة تابعة

استثمارات متوافرة للبيع
3.688 - - 3.688 - - -    صافي التغير في القيمة العادلة
)952( - - )952( - - -    صافي املبلغ احملول إلى بيان الدخل من البيع

اجمالي اإليرادات والمصروفات المحتسبة  
2.736 - - 2.736 - - -    في حقوق الملكية مباشرة

11.906 11.906 - - - - - صافي أرباح السنة

14.642 11.906 - 2.736 - - - اجمالي اإليرادات والمصروفات المحتسبة خالل السنة
)1.113( )1.113( - - - - - أرباح مدفوعة لسنة  2006

- )405( - - 405 - - حتويل إلى االحتياطي العام لسنة 2006
)125( )125( - - - - - مكافأة مجلس اإلدارة مدفوعة لسنة 2006

23 - - - - 12 11 احملول إلى احتياطي منح أسهم املوظفني
- )1.191( - - - 1.191 - حتويل إلى االحتياطي القانوني لسنة 2007

42.106 19.315 - 3.384 2.071 3.415 13.921 الرصيد في 31 ديسمبر  2007

28.542 8.891 104 3.229 902 1.666 13.750 كما في 1 يناير 2006                       
استثمارات متوافرة للبيع

)1.031( - - )1.031( - - -    صافي التغير في القيمة العادلة
)1.550( - - )1.550( - - -    صافي املبلغ احملول إلى بيان الدخل من البيع

اجمالي اإليرادات واملصروفات احملتسبة  
)2.581( - - )2.581( - - -    في حقوق امللكية مباشرة
4.045 4.045 - - - - - صافي أرباح السنة
1.464 4.045 - )2.581( - - - اجمالي اإليرادات واملصروفات احملتسبة خالل السنة

)1.384( )1.384( - - - - - أرباح مدفوعة لسنة 2005
- )764( - - 764 - - حتويل إلى االحتياطي العام لسنة 2005

)150( )150( - - - - - مكافأة مجلس اإلدارة مدفوعة لسنة 2005
197 - 197 - - - - احملول إلى احتياطي منح أسهم املوظفني

- - )301( - - 141 160  أسهم صادرة لبرنامج املوظفني
- )405( - - - 405 - حتويل إلى االحتياطي القانوني لسنة 2006

28.669 10.233 - 648 1.666 2.212 13.910 الرصيد في 31 ديسمبر  2006

تشتمل البيانات المالية الموحدة على الصفحات من 26 إلى 60.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31  ديسمبر 2007
بآالف الدنانير البحرينية
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التقـرير السنـوي 2007 

2006 2007
أنشطة التشغيل

681 960 صافي الفوائد  املستلمة  

8.822 33.823 بيع أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

)9.950( )37.905( شراء أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة  

4.078 6.099 بيع أوراق مالية متوافرة للبيع

)4.856( )4.818( شراء أوراق مالية متوافرة للبيع

15.944 31.392 صافي الزيادة في حسابات العمالء 

- 3.345 اشتراكات مستلمة لوحدات الصناديق لم يتم حتويلها بعد

593 693 أرباح اسهم مستلمة

8.334 4.274 مقبوضات سمسرة و مقبوضات أخرى

)1.671( )1.991( مدفوعات ملصروفات املوظفني ومصروفات ذات عالقة

)896( )744( مدفوعات ملصروفات عمومية وإدارية  

- )450( وديعة لدى صندوق الضمان املشترك في سوق البحرين لألوراق املالية

21.079 34.678 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

أنشطة االستثمار 
)96( )79(  مدفوعات  رأسمالية على األثاث واملعدات 

)96( )79( التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

أنشطة التمويل
)807( )1.127( سداد قروض قصيرة األجل

)1.384( )1.113( أرباح موزعة على املساهمني

)150( )125( مكافآت مجلس اإلدارة

)2.341( )2.365( التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
18.642 32.234 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

12.298 30.940 النقد وما في حكمه في بداية السنة

30.940 63.174 النقد وما في حكمه في نهاية السنة )إيضاح 4(

تشتمل البيانات المالية الموحدة على الصفحات من 26 إلى 60.

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31  ديسمبر 2007

بآالف الدنـانـير البحـرينـية
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

1- الوضع القانوني واألهداف
شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب )مقفلة( )"البنك"( شركة مساهمة بحرينية مسجلة في مملكة البحرين بموجب السجل التجاري رقم 33469 

بتاريخ 11 فبراير 1995. بدأ البنك أعماله خالل شهر يوليو 1995. في شهر سبتمبر 1997 حصل البنك على ترخيص بنك استثماري من مصرف البحرين 
المركزي. في 7 مايو 2003، تم إدراج البنك في سوق البحرين لألوراق المالية كشركة مقفلة. في يوليو 2007 تم منح البنك تصريح مشروط لتقديم 

الخدمات البنكية بالجملة من قبل مصرف البحرين المركزي وفقاً للمجلد األول من كتيب القواعد. 

فيما يلي األهداف الرئيسية للبنك:   

•  العمل على إيجاد وتحريك التعامل في سوق البحرين لألوراق المالية. 

•  المساعدة في تطوير سوق األوراق المالية في البحرين عن طريق البحوث وتسويق األدوات المالية واالستثمارات المختلفة.  

•  إعداد وإصدار السندات ألغراض التطوير واالستثمار.   

•  العمل كوكيل و كوسيط ومؤتمن لالستثمار. 

•  تأسيس وإدارة االستثمارات والصناديق والمحافظ المالية. 

•  تقديم الخدمات االستشارية وضمان إصدارات األسهم والسندات وتقديم االستشارات للمؤسسات والشركات الفردية لتصبح شركات مساهمة 
عامة . كذلك وضع هيكلة معامالت الخصخصة والدمج والتملك. 

األنشطة األساسية
يقوم البنك باالستثمار لحسابه الخاص في األوراق المالية في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى واألسواق العالمية. ان البنك هو وسيط 

فعال في سوق البحرين لألوراق المالية ويوفر للزبائن خدمات إدارة المحافظ ومتاجرة الهامش.

الشركات التابعة
يمتلك البنك ثالث شركات تابعة مملوكة بالكامل، مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي للقيام بأعمال برنامج االستثمار الجماعية :

•  شركة سيكو لخدمات الصناديق )ش.م.ب مقفلة( "شركة الصناديق" . قامت شركة الصناديق بإنشاء صندوق األسهم المختارة )SSSF( وصندوق 
سيكو المضمون الدولي )سيف( وصندوق الخليج لألسهم.

•  شركة صناديق سيكو )2( )ش.م.ب مقفلة( والتي أنشأت الصندوق العربي المالي.

2- السياسات المحاسبية الهامة    
المعايير المتبعة 

أعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001 وقانون مصرف 
البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006.

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقـم )7( - األدوات الماليـة: اإلفصاحات والمعيـار المحاسبي الدولـي رقـم )1( 
المعـدل - عرض البيانات المالية - إفصاحات رأس المال حين أصبحا إلزاميين بتاريخ 1 يناير 2007. إن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم )7( والمعيار المحاسبي الدولي رقم )1( أثر على نوعية وكمية اإلفصاحات بالبيانات المالية ولكن ليس له تأثير على األرباح والوضع المالي المعلن 
للمجموعة. وقامت المجموعة بعرض أرقام المقارنة وفقاً للمتطلبات المرحلية لتطبيق هذه المعايير.

أساس إعداد البيانات
أعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية عدا األوراق المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واألوراق المالية المتوافرة 

للبيع وااللتزامات لترتيبات المدفوعات على أساس األسهم المسددة نقداً حيث احتسبت بالقيمة العادلة.

تحتسب االستثمارات في الشركات التابعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية في البيانات المالية للشركة األم.

استمرت المجموعة في تطبيق السياسات المحاسبية كما كانت مطبقة في السنة السابقة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       
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أساس توحيد البيانات 
البيانات المالية الموحدة تشتمل على حسابات البنك والشركات التابعة له المملوكة بالكامل )"المجموعة"(. تم استبعاد جميع المعامالت بين البنك 

والشركات التابعة له عند إعداد البيانات المالية الموحدة.

الشركة التابعة  هي مؤسسات خاضعة لسيطرة المجموعة. توجد سيطرة عندما يكون للمجموعة سلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة 
السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسة ما من أجل الحصول على منافع من أنشطتها. يتم دمج البيانات المالية للشركة التابعة من تاريخ بدء 

سيطرة الشركة األم إلى تاريخ فقدان تلك السيطرة.

استخدام التقديرات والفرضيات
إن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة القيام بتقديرات وفرضيات تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات المالية في الميزانية 

العمومية.

استخدام التقديرات والفرضيات يعتمد باألساس على تحديد مخصصات االنخفاض لألوراق المالية المتوافرة للبيع. إن التقديرات والفرضيات المتعلقة 
بمخصصات االنخفاض مشروحة أدناه تحت بند السياسة المحاسبية لمخصصات االنخفاض.

األحكام
أثناء تطبيق السياسة المحاسبية للمجموعة، تقرر المجموعة عند شراء االستثمارات ما إذا كان يجب تصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة، أو كأوراق مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق، أو كأوراق مالية محتفظ بها بغرض البيع. إن تصنيف كل نوع من االستثمارات يعكس 

نية اإلدارة بالنسبة لالستثمارات و ستكون خاضعة لمعاملة محاسبية مختلفة بناًء على هذه التصنيفات.      

التقديرات
خسائر االنخفاض في القيمة من االستثمارات المتوافرة للبيع

تقرر المجموعة أن األوراق المالية المتوافرة للبيع غير المدرجة والصناديق المدارة منخفضة القيمة عندما يكون هناك هبوط جوهري أو انخفاض طويل 
األجل في قيمتها العادلة بأقل من التكلفة. إن تحديد ما هو جوهري أو انخفاض طويل األجل يتطلب حكماً.  

عند اتخاذ الحكم، تقيم المجموعة باإلضافة لعوامل أخرى، التذبذب العادي في سعر السهم، وأدلة على تدهور الوضع المالي للشركة المستثمر بها، 
وأداء الصناعة والقطاع، والتغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات التشغيلية والتمويلية.

العمالت األجنبية  
العملة الوظيفية 

يتم قياس بنود البيانات المالية للبنك والشركات التابعة له وفقاً للبيئة التي تعمل فيها هذه الشركة )عملة التعامل(. البيانات المالية الموحدة معدة 
بالدنانير البحرينية التي تمثل عملة التعامل والعرض للمجموعة. 

المعامالت واألرصدة
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى عملة التعامل لكل وحدة بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعاملة.  يتم تحويل الموجودات 

والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ الميزانية العمومية. تدرج  أرباح وخسائر فروقات العملة المحققة وغير 
المحققة لهذه العناصر في األرباح األخرى فيما عدا األوراق المالية المتوافرة للبيع والتي يتم إدارجها في حقوق الملكية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       
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2- السياسات المحاسبية الهامة  )يتبع(
االستثمارات في األوراق المالية

أ-  التصنيف 
تصنف األوراق المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وهي االستثمارات التي تحصل عليها المجموعة أو المتوافرة لغرض البيع أو 

التي تم شرائها في المدى القريب أو تمتلكها كجزء من محفظة استثمارية تدار من أجل الربح في األجل القصير أو اتخاذ موقف.

األوراق المالية المتوافرة للبيع هي استثمارات غير مشتقة وغير مصنفة تحت الموجودات المالية األخرى وتشمل هذه االستثمارات في األسهم المدرجة 
وغير المدرجة من األوراق المالية وسندات ذات معدل متغير وبعض الصناديق المدارة. األوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق هي أصول غير 

مشتقة ذات مدفوعات وتاريخ استحقاق ثابت ولدى المجموعة النية والقدرة لالحتفاظ بها.

ب-  االحتساب  
يتم احتساب االستثمارات في األوراق المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المالية. يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات عندما 

ينتهي حق استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو عندما تقوم المجموعة بنقل جميع مخاطر وعوائد الملكية بشكل جوهري. تحتسب 
جميع معامالت بيع وشراء الموجودات المالية "العادية" في تاريخ المعاملة، أي بتاريخ تعاقد المجموعة لشراء أو تسليم الموجودات. معامالت البيع 

والشراء العادية هي تلك التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المحدد بموجب اللوائح أو اتفاقيات السوق.  

ج-  القياس 
تقاس األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمصنفة بالقيمة العادلة خالل الربح أو الخسارة  مبدئياً بالتكلفة وكونها هي القيمة العادلة، ويتم 

احتساب تكاليف المعاملة مباشرة في بيان الدخل. يعاد قياس األوراق المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية وأي 
ربح أو خسارة ناتج يحتسب في بيان الدخل.

تقاس األوراق المالية المتوافرة للبيع مبدئياً بالتكلفة وهي القيمة العادلة شاملة تكاليف المعاملة. يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة من تغير 
القيمة العادلة لألوراق المالية المتوافرة للبيع في احتياطي كجزء منفصل من حقوق الملكية. في حالة البيع، أو الهبوط في القيمة، أو التحصيل أو 

انخفاض القيمة، يتم تحويل متراكم الربح أو الخسارة المقيد في حقوق الملكية إلى بيان الدخل. األوراق المالية المتوافرة للبيع غير المدرجة التي ال 
يمكن تحديد قيمتها العادلة بصورة موثوقة يتم قياسها بالتكلفة.

تقاس األوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق مبدئياً بالتكلفة، وتظهر فيما بعد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. 

 د- مبادئ قياس القيمة العادلة
تقاس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية على أساس أسعار السوق المتداولة أو عروض الداللين ألسعار األدوات المالية المتداولة في 

األسواق النشطة. تحدد القيمة العادلة للموجودات المالية التي ال تتداول في سوق نشط على أساس المعامالت األخيرة أو تسعيرات الداللين.

هـ- انخفاض االستثمارات في األوراق المالية
تقوم المجموعة بعمل تقييم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت انخفاض في قيمة موجود مالي محدد. في حالة 

االستثمارات المصنفة  كاستثمارات متوافرة للبيع، يتم األخذ في االعتبار وجود انخفاض جوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة بأقل من سعر 
التكلفة. إذا وجد مثل هذا الدليل، فإن الخسارة المتراكمة - وتمثل الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية مطروحاً منها أي انخفاض في قيمة 

الموجود احتسبت سابقاً في بيان الدخل - يتم تحويلها من حقوق الملكية إلى بيان الدخل. ال يتم عكس خسائر انخفاض قيمة األسهم المحتسبة في 
بيان الدخل على أدوات حقوق الملكية الحقاً من خالل بيان الدخل.
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األثاث والمعدات
األثاث والمعدات، تظهر بالتكلفة مطروحاً منها االستهالك المتراكم و الهبوط في القيمة، إن وجد. ويتم مراجعة قيد األصول المتبقية والعمر 

اإلفتراضي، وتعدل كلما لزم ذلك بتاريخ الميزانية العمومية. ويتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات فوراً إلى قيمتها القابلة لالسترداد إذا كانت 
القيمة الدفترية أكثر من قيمتها القابلة لالسترداد المقدرة.

يحتسب االستهالك وفقاً لطريقة القسط الثابت بموجب النسب المئوية التي تكفي لتغطية صافي التكلفـة خالل العمـر االنتاجي االفتراضي وهـو 
ثالث سنوات. 

انخفاض قيمة الموجودات األخرى
تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات المجموعة، عدا استثمارات األوراق المالية )راجع 2- هـ(، في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان هناك 
أي انخفاض في قيمة هذه الموجودات والذي إن وجد يتحدد بموجبه تقدير قيمة الموجودات. وتحتسب الخسائر المترتبة من االنخفاض إذا فاقت القيمة 
الدفترية ألي أصل من األصول قيمته التقديرية الناتجة عن تحديد االنخفاض، وتحمل هذه الخسائر على بيان الدخل الموحد. تعكس خسائر االنخفاض 

فقط عند وجود مؤشرات بأن خسائر االنخفاض غير موجودة وأن هناك تغيراً في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.

االقتراض
تحتسب القروض بدايًة بالقيمة العدلة زائداً تكاليف المعاملة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

منافع الموظفين
1( الموظفون البحرينيون 

ان حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية األخرى الخاصة بالموظفين البحرينيين يتم تغطيتها حسب أنظمة الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 
والتي يتم بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من الشركة والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب. يتم احتساب حصة المجموعة من 

المساهمات في هذا النظام - وهو نظام تقاعدي ذو مساهمات محددة - وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم )19( كمصروفات في بيان الدخل الموحد.

2( الموظفون األجانب 
يستحق الموظفون األجانب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنصوص قانون العمل البحريني بالقطاع األهلي لسنة 1976 على أساس مدة الخدمة وآخر راتب 

والعالوات المدفوعة األخرى. لقد تم عمل مخصص غير مدفوع لهذه االلتزامات والذي يمثل خطة تقاعدية ذات منافع محددة وفقاً للمعيار المحاسبي 
الدولي رقم  )19(، واحتسب على افتراض إنهاء خدمات جميع الموظفين بتاريخ الميزانية العمومية.

3( تعويضات في صورة أسهم 
تقوم المجموعة بإدارة محفظة خاصة إلعطاء حوافز تنافسية طويلة األجل للموظفين، وهي عبارة عن تسوية نقدية لنظام الدفع على أساس األسهم. 

يتم تحديد مجموع المصروفات الواجب توزيعها على فترة االكتساب والبالغة 5 سنوات بالرجوع إلى القيمة العادلة لألسهم في تاريخ المنح على أن يعاد 
تقييمها في نهاية كل سنة خالل فترة االكتساب.

أرباح المساهمين
تحتسب األرباح الخاصة بالمساهمين كمطلوبات في الفترة التي يتم فيها اإلعالن عنها.

النقد وما في حكمه
يتم تعريف النقد ومـا في حكمه في بيـان التدفقات النقديـة على أنه النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك وودائـع تحـت الطلب وودائـع لـدى البنوك تستحـق 

فـي 3 أشهر أو أقـل.
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2- السياسات المحاسبية الهامة  )يتبع(
المحاسبة في تاريخ المتاجرة

جميع المشتريات والمبيعات "العادية" للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجود. 
إن المشتريات والمبيعات العادية هي تلك التي تتعلق بالموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل اإلطار الزمني المنصوص عامة  في 

القوانين أو حسب أعراف السوق.

أنشطة بصفة األمانة
تقوم المجموعة بإدارة موجودات مملوكة للعمالء ولم يتم عكسها في البيانات المالية. يتم اكتساب أتعاب إدارة الموجودات من خـالل تقديم خدمـات 

إدارة االستثمار وإدارة منتجات صناديق استثمارية مشتركة. تكتسب أتعاب إدارة الموجودات مـن تقـديم خدمات الوصاية. يتم اكتساب األتعاب عـند 
تقديم الخدمات.

المقاصة
الموجودات والمطلوبات المالية يتم مقاصتها وإظهارها بالصافي عندما يكون للمجموعة الحق القانوني واجب النفاذ باالحتساب بالصافي وأنها تنوي 

التسوية على أساس الصافي أو حتى تحقيق هذه الموجودات وتسوية الخصوم في آن واحد.

العائد على السهم  
تعرض المجموعة معلومات العائد على السهم األساسي ألسهمها العادية. يحتسب العائد على السهم األساسي عن طريق قسمة الربح أو الخسارة 

المنسوبة لمساهمي البنك على المعدل المرجح لألسهم العادية المتداولة خالل السنة.

إيرادات ومصروفات الفوائد
تحتسب إيرادات و مصروفات الفوائد في بيان الدخل عند استحقاقها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل 

المماثل لمعدل خصم التدفقات النقدية المستقبلية خالل الفترة المتوقعة من الموجودات أو المطلوبات المالية للقيمة الدفترية للموجودات أو 
المطلوبات المالية. يحتسب معدل الفائدة الفعلي عند االحتساب المبدئي للموجودات أو المطلوبات المالية و ال يعدل الحقاً.

إيراد ومصروفات الرسوم والعمالت
يتكون من الرسوم والعمالت من رسوم االحتفاظ ورسوم اإلدارة ورسوم األداء من خدمات نشاط اإلدارة التي يقدمها البنك. تحتسب هذه الرسوم عند 

تقديم الخدمة المعنية.

مصروفات الرسوم والعموالت تتكون من رسوم االحتفاظ المدفوعة من قبل المجموعة

صافي إيراد االستثمارات
يشمل صافي إيراد االستثمارات جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة و غير المحققة من خالل الربح أو الخسارة، و الربح/الخسارة المحققة من 

االستثمارات المتوافرة للبيع و إيرادات أرباح األسهم.    

العمولة واإليرادات األخرى
العمولة واإليرادات األخرى تتألف من دخل العمولة والخدمات المصرفية االستثمارية واإليرادات وإيرادات التسويق. تحتسب هذه الرسوم عند اكتسابها.
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3- إدارة المخاطر المالية
أ(  مقدمة ولمحة عامة

تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة الستخدام األدوات المالية التالية:

•  مخاطر االئتمان 

•  مخاطر السيولة

•  مخاطر السوق

•  المخاطر التشغيلية

يعرض هذا اإليضاح المعلومات عن المخاطر التي تتعرض لها المجموعة بخصوص المخاطر المشار إليها أعاله واألهداف والسياسات واإلجراءات التي 
تتخذها المجموعة لقياس وإدارة المخاطر وكيفية إدارة المجموعة لرأسمالها.

إطار إدارة المخاطر
مجلس اإلدارة مسئول بصورة عامة عن تأسيس ومتابعة وجود إطار إلدارة المخاطر للمجموعة.

أسس مجلس اإلدارة وحدة مستقلة إلدارة المخاطر لقيادة وتوجيه الجهود إلدارة المخاطر. توفر هذه الوحدة منهجية عامة ومترابطة وذات توجه 
مستقبلي وموجه لعمليات محددة لتمكن المجموعة من الموازنة بين مخاطر األعمال الرئيسية والفرص المتاحة مع تعظيم العوائد وحقوق 

المساهمين.

لجنة التدقيق التي تتبع مجلس اإلدارة مسئولة عن مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات البنك ومراجعة كفاية إطار إدارة المخاطر المعني بالمخاطر التي 
تواجه البنك. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة اللجنة وذلك بالقيام بمراجعة دورية ألنظمة الرقابة وإجراءات إدارة المخاطر وتعرض نتائج المراجعة 

على لجنة التدقيق. 

ب( مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان تتمثل في فشل العميل أو الطرف اآلخر للموجودات في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يسبب خسارة مالية للمجموعة. تنشأ مخاطر 

االئتمان للمجموعة بصورة أساسية من أنشطة الوساطة ومخاطر السعر للمحافظ الخاصة. مخاطر االئتمان للطرف اآلخر تتكون من نوعين هما 
مخاطر ما قبل السداد ومخاطر السداد. في قسم الوساطة مخاطر األطراف األخرى تنشأ من تداول المتعاملين والوسطاء. وفي قسم إدارة الموجودات 

وقسم االستثمارات والخزينة فإن الصفقات التي تتم من خالل وسطاء آخرين تؤدي إلى مخاطر االئتمان للطرف اآلخر.

إدارة مخاطر االئتمان
تحد المجموعة من مخاطر االئتمان عن طريق تطبيق سياسات وإجراءات ائتمان معدة مسبقاً ومصدقة من قبل مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية.

تدير المجموعة مخاطر الطرف اآلخر لعمالء الوساطة بإجراء تقييم ائتمان للعمالء والوسطاء اآلخرين من دول مجلس التعاون واألسواق المالية األخرى 
باستخدام قياسات مالية وأخرى.

المخاطر في المحافظ الجماعية تراقب ويسيطر عليها عن طريق توجيهات توزيع الموجودات وحدود التعرضات المعتمدة وفقاً لسياسات وإجراءات 
استثمار معدة مسبقاً من قبل لجنة االستثمار واللجنة التنفيذية ومجلس اإلدارة كلما كان ذلك مناسباً. باإلضافة إلى ما سبق تلتزم المجموعة بصرامة 

بحدود التعرضات الكبيرة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي.

يتم إجراء تدقيق دوري على وحدات األعمال وعمليات االئتمان من قبل المدقق الداخلي.
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3- إدارة المخاطر المالية )يتبع(
 التعرض لمخاطر االئتمان

الحد األقصى لمخاطر االئتمان : 
2006 2007

30.940 63.174 النقد وما في حكمه

12.011 20.392 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

11.369 13.776 استثمارات مالية متوافرة للبيع

204 5.096 رسوم مستحقة

2.352 1.843 املستحقات وموجودات أخرى

56.876 104.281

في الوقت الحالي يخضغ فقط قرض هامش التداول بسوق البحرين لألوراق المالية لترتيبات ضمانات رسمية. يتم الدخول في هذا البرنامج وفقاً 
للتنظيمات الخاصة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. األسهم الموجودة في محفظة هامش التداول يتم رهنها مقابل المبلغ المقرض للعميل. 

يتم تقييم هذه األسهم بالقيمة السوقية بصورة يومية. وفي حالة وجود عجز عن الحد األدنى من معدل حقوق الملكية فإنه يتم إصدار طلب المحافظة 
على الهامش. باإلضافة إلى ذلك فإن اتفاقية الوساطة تشتمل على بند يحق للمجموعة تصفية األسهم التي في عهدتها إذا فشل العميل في سداد 

التزاماته.

تقوم المجموعة بتقييم االنخفاض في القيمة لكل أصل مالي تحديداً وال يتم تقييم االنخفاض في القيمة على أساس المحافظ، وذلك ألن تعرض 
المجموعة لالستثمارات باألسهم ليست لها خصائص ائتمانية متشابهة يمكن إنشاء محافظ خاصة بها.

تقوم المجموعة بشطب رصيد العميل/االستثمار عندما تتيقن المجموعة بأن القيمة الدفترية غير قابلة للتحصيل. يتم تحديد ذلك بعد النظر في 
المعلومات مثل حدوث تغير جوهري/المركز المالي للعميل/الصادر مثل عجز العميل/الصادر عن سداد االلتزام أو أن المبلغ المحصل من الضمان غير 

كافياً لسداد كل المبلغ.

تمركز االستثمارات
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واالستثمارات المالية المتوافرة للبيع مسجلة بالقيمة العادلة.

بآالف الدنـانـير البحـرينـية
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تراقب المجموعة تمركز مخاطر االئتمان حسب القطاعات وحسب الموقع الجغرافي. تحليل تمركز مخاطر االئتمان في تاريخ الميزانية العمومية مبين أدناه:

استثمارات مالية متوافرة للبيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو اخلسارة

التوزيع حسب القطاع

2006 2007 2006 2007

1.516 1.863 992 1.366 البنوك التجارية

2.575 1.086 636 2.615 البنوك األخرى

- - 15 34 التأمني

1.362 1.167 1.582 3.517 اخلدمات

4.255 6.016 6.418 8.248 الصناديق االستثمارية

286 - - - السندات احلكومية

1.375 3.644 2.368 4.612 أخرى

11.369 13.776 12.011 20.392
- - - - يطرح : مخصص الهبوط في القيمة

11.369 13.776 12.011 20.392 مجموع القيمة الدفترية

استثمارات مالية متوافرة للبيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو اخلسارة

التوزيع الجغرافي

2006 2007 2006 2007

9.415 9.589 6.097 13.034 دول مجلس التعاون اخلليجي

1.883 4.138 1.525 1.889 الواليات املتحدة األمريكية

71 49 2.459 2.639 أوروبا

- - 1.930 2.830 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

11.369 13.776 12.011 20.392
- - - - يطرح : مخصص الهبوط في القيمة

11.369 13.776 12.011 20.392 مجموع القيمة الدفترية

التمركز حسب التوزيع الجغرافي تم تحديده بناًء على موقع صادر األدوات المالية.

مخاطر التسوية
قد تؤدي أنشطة المجموعة إلى مخاطر في وقت تسوية المعامالت والصفقات. مخاطر التسوية هي احتمال الخسارة الناجمة عن عدم قيام الطرف 

اآلخر بالوفاء بالتزاماته لتقديم النقد واألوراق المالية أو غيرها من األصول على النحو المتفق عليه تعاقدياً.

بآالف الدنـانـير البحـرينـيةبآالف الدنـانـير البحـرينـية

بآالف الدنـانـير البحـرينـيةبآالف الدنـانـير البحـرينـية
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3- إدارة المخاطر المالية )يتبع(
ج( مخاطر السيولة

مخاطر السيولة ويشار إليها بمخاطر التمويل أيضاً، هي مخاطر عدم قدرة المؤسسة على الحصول على األموال الالزمة لسداد التزاماتها المتعلقة 
باألدوات المالية. تتم إدارة مخاطر السيولة لألقسام الثالثة المنشأة للمخاطر - إدارة الموجودات، والوساطة واالستثمار، والخزانة.

تنشأ مخاطر السيولة من عدم توافق نمط االستحقاق للموجودات والمطلوبات المالية أو أي عجز آخر، والذي يمكن أن ينتج عنها نضوب مصادر التمويل 
والتسهيالت االئتمانية. إن قياس و إدارة احتياجات  السيولة تعتبر حيوية للقيام بعمليات البنك بفعالية.   

تعتبر مخاطر السيولة للبنك حالياً محدودة ألن جزءاً كبيراً من األموال مودع في ودائع بنكية قصيرة األجل، وعند استحقاق هذه الودائع تحول إلى 
الحسابات الجارية بناًء على االحتياجات المتوقعة.

تواجه المجموعة ثالثة أنواع من مخاطر السيولة على النحو التالي:

•  تمويل المخاطر - الحاجة إلى استبدال صافي التدفقات بسبب عدم توقع سحب/عدم تجديد حسابات إيداع تحت الطلب وعدم القدرة على االقتراض 
أو تصفية الموجودات المالية في الوقت المناسب.

•  السيولة التشغيلية - الحاجة إلى التعويض عن انخفاض السيولة من االستثمارات واألسواق أو عدم استالم المتوقع من التدفقات المالية.

•  مخاطر االستدعاء - بسبب تبلور المطلوبات المالية الطارئة خارج الميزانية العمومية وعدم القدرة على استغالل فرص تجارية مربحة عند طلبها.

إدارة مخاطر السيولة
تقوم وحدة الخزينة حالياً بإدارة مخاطر السيولة عن طريق مراقبة التفقات النقدية واالحتياجات التمويلية بصورة يومية. تم الحصول على حدود 

للتسهيالت االئتمانية مع عدة بنوك ومؤسسات مالية ليتم استخدامها عند الحاجة. كما يخطط البنك إلنشاء لجنة إدارة األصول والخصوم بهدف 
اإلشراف عن كثب على إدارة السيولة والمخاطر المرتبطة بها. 

االستحقاقات التعاقدية المتبقية من المطلوبات المالية هي على النحو التالي :

أكثر من
خمس سنوات

من سنة إلى
خمس سنوات

أقل من سنة
واحدة

إجمالي
املتدفق للخارج

القيمة
الدفترية 2007

املطلوبات
- - 600 600 566 قروض قصيرة األجل

- - 53.661 53.661 53.661 حسابات العمالء

- - 7.536 7.536 7.536 مطلوبات أخرى

- - 61.797 61.797 61.763

أكثر من
خمس سنوات

من سنة إلى
خمس سنوات

أقل من سنة
واحدة

إجمالي
املتدفق للخارج

القيمة
الدفترية

2006

املطلوبات

- - 1.708 1.708 1.693 قروض قصيرة األجل

- - 25.660 25.660 25.660 حسابات العمالء

- - 970 970 970 مطلوبات أخرى

- - 28.338 28.338 28.323
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د( مخاطر السوق
هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية للمجموعة نتيجة لتغير أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بأوراق مالية محددة أو 

مصدر هذه األوراق المالية أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية المتداولة في السوق.

تتعرض المجموعة خالل نشاطها االعتيادي لمخاطر السوق في استثماراتها في األوراق المالية المتداولة والمتوافرة للبيع. ومع ذلك فإن اإلدارة تسيطر 
على هذه المخاطر عن طريق المراجعة اإلدارية المناسبة والمراقبة من خالل دليل " السياسات واإلجراءات الخاصة بمحفظتي االستثمارات وصناعة 

السوق" الصادرة من قبل اللجنة التنفيذية وإدارة المجموعة.

بالتالي، تنطوي إدارة مخاطر السوق على إدارة مخاطر أسعار األسهم ، ومخاطر أسعار الفائدة  ومخاطر النقد األجنبى.

1( مخاطر أسعار األسهم
يكون ألنشطه االستثمار في األسهم تأثير كبير على األرباح، والعالقات التجارية للبنك. تأخذ المجموعة في االعتبار األسهم المسجلة في دفتر التداوالت 

فقط لغرض ادارة مخاطر السوق ولحساب مخاطر السوق الرأسمالية.

االدارة النشطه لالستثمارات هي طريقة معروفة جيداً الدارة مخاطر االسهم. تنويع المحافظ على أساس الصناعة، والقطاع، والموقع الجغرافي، 
وعوامل السوق تمكن البنك من تنويع المخاطر. أقّر مجلس اإلدارة سياسات و إجراءات استثمارية معدة مسبقاً تحكم المحافظ االستثمارية للمتاجرة 

والمتوافرة للبيع.

أعدت سياسات التقييم الرسمية التي تحدد منهجيات التقييم المالئمة والسليمة من أجل االستثمار في الشركات المدرجه في البورصه واالستثمار 
غير المباشر في الصناديق. يتم تقييم محفظة األسهم بالقيمة السوقية على أساس يومي وأن المكاسب والخسائر غير المحققة تحتسب على أساس 

يومى. تقيم الصناديق والمحافظ المالية المدارة خارجياً بالقيمة الصافية لألصول التي يقدمها مديري االستثمار الخارجيين على أساس شهري.

تتوافق منهجيات تقييم المحافظ االستثمارية مع المبادئ المحاسبيه المقبولة وتستند على نهج تجريبية سليمة ومقبولة، موضحة وموثقه جيداً، 
وتطبق باستمرار على استثمارات مماثلة على مر الزمن.

آلية إدارة مخاطر أسعار األسهم  موضحة أدناه:

إدارة الحدود
تتكون الحدود عموماً من نوعين - الحدود االسمية والحدود المستندة على المخاطر. اعتمد البنك بدايًة الحدود االسمية، توجد  خطة للبنك إلدخال 

الحدود المستندة على المخاطر في المستقبل. وتشمل الحدود األسمية  حدود االئتمان/حدود التعرض للطرف المقابل، وحدود وقف الخسارة، وحدود 
التمركز الخ ، والتي يتم مراقبتها عن طريق استخدام مصفوفة تخصيص الموجودات. تشمل هذه المصفوفه أيضاً المحافظ االستثمارية المتوافرة للبيع.

تحليل الحساسيه لـ 1 % من التغير في أسعار السوق على األرباح أو الخسائر غير المحققة من محافظ االستثمارات بالقيمه العادله من خالل االرباح أو 
الخسائر واالستثمارات المتوافرة للبيع موضح أدناه:

استثمارات متوافرة للبيع
استثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو اخلسارة

2006 2007 2006 2007

120.109 137.848 113.717 203.894 1% زيادة 

)120.109( )137.848( )113.717( )203.894( 1% انخفاض

2(  مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر اسعار الفائدة هي خطر تتذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق.

االستثمارات في أدوات الدين، والودائع، والقروض والودائع تحت الطلب تخضع لمخاطر أسعار الفائدة. تقوم وحدة الخزانة بمراقبة هذه األدوات المالية عن 
كثب من أجل التخفيف من هذه المخاطر.
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3- إدارة المخاطر المالية )يتبع(
2(  مخاطر أسعار الفائدة )يتبع(

 تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة عن طريق المراقبة الدقيقة لهذه المخاطر. الودائع والودائع تحت الطلب لدى البنوك هي بأسعار فائدة 
ثابتة وتستحق في غضون ثالثة أشهر. تشمل مطلوبات البنك مدفوعات مستلمة مقدماً من العمالء والتي يحتسب عليها أسعار الفائدة السائدة في السوق.

تستثمر المجموعة أموال العمالء )األموال الفائضه في الحسابات تحت الطلب( في عدة بنوك بهدف تحقيق فوائد على هذه األموال. و بهذا تنقل 
الفائدة المكتسبة )مطروحاً منها تكاليف الهامش والمصروفات اإلدارية( إلى العمالء. بما أن التعاقد مع العميل ليس على أساس معدل فائدة معين، 

لذلك فإن أي تغير في معدالت الفائدة صعوداً أو نزوالً ال يؤثر سلباً على البنك.

وتحتفظ المجموعة باألرصده النقدية مع  بنوك مختلفة وبعمالت مختلفة لتلبية متطلبات السيولة الالزمة لسداد صفقات األسهم بهذه العمالت. 
وتنشأ هذه المتطلبات بسبب الحاجة إلى دفع مبالغ السداد في  الوقت المناسب من قبل العمالء باإلضافة للمعامالت التجارية العادية.

تتعرض المجموعة ألدوات الدين التي تصدرها المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المحافظ الخاصة. ليس هناك سوق نشط 
لبيع هذه األدوات وال يمكن المتاجرة بها إال عن طريق السوق غير المنظمة. يتم الموافقة على االستثمارات فى أدوات الدين على أساس تحليل منظم 

لالستثمار المقترح  ولمصدره. جميع أدوات الدين غير مصنفة ائتمانياً.

تتبع المجموعة منهجيه موحدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، حيث يقاس التعرض للمخاطر في األوراق المالية ذات الدخل الثابت باستخدام نهج ذي 
شقين -  قياس مخاطر المصدر والمخاطر العامة للسوق. تستخدم طريقة مدة الفجوة لهذا الغرض والتدفق النقدي المحتسب للتقييم العادل لألوراق 

المالية ذات الدخل الثابت.

الفائدة غير معدل الفائدة
اجملموع احلساسة أكثر من سنة خالل السنة الفعلي % السنوي 2007

15.230 15.230 - - 0 نقد وأرصدة لدى البنوك

850 - - 850 0 ودائع حتت الطلب

47.101 - - 47.101 3.77 ودائع لدى البنوك

20.392 19.063 469 860 6.30 أوراق مالية متداولة

13.776 13.376 400 - 6.59 أوراق مالية متوافرة للبيع

128 128 - - ممتلكات ومنشآت ومعدات

5.096 5.096 - - رسوم مستحقة

2.266 2.266 - - موجودات أخرى

104.839 55.159 869 48.811 مجموع الموجودات
7 - - 7 9.75 بنوك دائنة

566 - - 566 5.91 قروض قصيرة األجل

53.661 40.327 - 13.334 2.13 حسابات العمالء

8.499 8.499 - - مطلوبات أخرى

62.733 48.826 - 13.907 مجموع املطلوبات

42.106 42.106 - - حقوق امللكية

104.839 90.932 - 13.907 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

- )35.773( 869 34.904 حساسية الفجوة في معدل الفائدة

- - 35.773 34.904 حساسية الفجوة في معدل الفائدة املتراكم
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الفائدة غير معدل الفائدة 2006
اجملموع احلساسة أكثر من سنة خالل السنة الفعلي % السنوي

5.082 5.082 - - نقد وأرصدة لدى البنوك

517 - - 517 ودائع حتت الطلب

25.399 - - 25.399 5.35 ودائع لدى البنوك

12.011 11.968 43 - 5.00 اوراق مالية متداولة

11.369 10.493 400 476 4.18 أوراق مالية متوافرة للبيع

140 140 - - ممتلكات ومنشآت ومعدات

204 204 - - رسوم مستحقة

2.397 2.397 - - موجودات أخرى

57.119 30.284 443 26.392 مجموع املوجودات

58 - - 58 9.75 بنوك دائنة

1.693 - - 1.693 5.61 قروض قصيرة األجل

25.660 5.274 - 20.386 3.87 حسابات العمالء

1.039 1.039 - - مطلوبات أخرى

28.450 6.313 - 22.137 مجموع املطلوبات

28.669 28.669 - - حقوق امللكية

57.119 34.982 - 22.137 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

- )4.698( 443 4.255 حساسية الفجوة في معدل الفائدة

- - 4.698 4.255 حساسية الفجوة في معدل الفائدة املتراكم

* في 31 ديسـمبر 2007 كان معدل الفائدة الفعلي على الودائع تحت الطلب بالدينار البحريني 2.875% -  3.125% في السنة )2006: %4.625 - %4.875 
في السنة( وعلى ودائع تحت الطلب بالدوالر األمريكي 3.5% -  3.75% في السنة )2006:  5.75% - 5.00% في السنة( .

3(  مخاطر أسعار الصرف
مخاطر أسعار صرف العمالت هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. معظم تعرضات البنك 

لمخاطر العمالت لعمالت دول مجلس التعاون الخليجي والدوالر األمريكي. وتشمل هذه الودائع الثابتة قصيرة األجل، واالستثمارات في األوراق المالية 
والمبالغ المستحقة من/للعمالء. و بما أن الدينار مقوم بالدوالر األمريكي، لذلك فإن مخاطر العملة محدودة. ال يتخذ البنك أي إجراءات احتياطية 

لمخاطر العملة. 

هـ(  المخاطر التشغيلية
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر الناتجة عن نقص أو فشل العمليات، أو األنظمة الداخلية أو موظفي البنك أو الناتجة بسبب األحداث الخارجية. 

على خالف مخاطر السوق و المخاطر االئتمانية ذات الطبيعة المنتظمة، يكون لكل شركة مخاطر تشغيلية خاصة بها و ناتجة عن عمليات البنك 
اليومية. تشمل هذه طيفاً واسعاً من المخاطر التي يمكن أن تنتج من أسباب مختلفة منها، على سبيل المثال ال الحصر، معالجة ناقصة للمعامالت، 
والممارسات التجارية، وممارسات التوظيف، وفشل األنظمة، والتلف المادي للموجودات المادية. كما تشمل أيضاً مخاطر االحتيال الداخلي والخارجي.  
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 تمتلك المجموعة وعياً متحفظاً لمراقبة هذه المخاطر ويعتمد على عدد من اآلليات إلدارتها. تشمل هذه هيكل تنظيمي واضح، ودليل سياسات 
وإجراءات، وفصل الواجبات ، وجدول الصالحيات، و التسويات، وحدود التحمل لهذه المخاطر. توفر وحدة التدقيق الداخلي وااللتزام باللوائح التنظيمية 
الدعم لهذه المراقبة. توفر التسويات الدورية مراكز الوصاية وتسويات البنك نقاط قوة رئيسية لتخفيف المخاطر التشغيلية. كما أن هناك تغطية 

تأمينية لتعويضات المخاطر المهنية. 

المسعى اآلخر إلدارة المخاطر التشغيلية في البنك هو تفعيل أسلوب المعالجة المباشرة )أس تي بي( لتمكينها من المعالجة المستمرة وتقليل األخطاء 
التشغيليه و الوصول باإلنتاجية إلى الحد األمثل. كما توجد خطة شاملة إلدخال مهام المكتب االوسط لضمان أفضل إدارة لالمتثال. يوجد مشروع قيد 

التنفيذ في البنك يهدف لرفع مستوى النظام المصرفي الرئيسي وأتمتة األعمال المكتبية، ويتوقع أن يستكمل المشروع بحلول نهاية عام 2008.

فيما يتعلق بنشاط إدارة األصول، يوجد عدد من الضوابط لدعم نوعية عملية االستثمار وتشرف عليه لجنة إدارة االصول. يدعم هذه اللجنة ضوابط 
تشغيلية صارمه لحماية أصول العمالء، ويتم استعراض أداء اإلدارة االستثماري بشكل منتظم.

أما في مجال تمويل الشركات، تتعرض الشركة لمخاطر قانونية ومخاطر السمعة. إن الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية يحد من هذه 
المخاطر. تتم مراقبة األمور االستشارية واالكتتاب من قبل لجنة سيكو لالستثمار واالئتمان.

 يشكل االلتزام باألنظمة، بما فى ذلك االلتزام ببرنامج مكافحة غسيل االموال، عنصراً رئيسياً في ادارة المخاطر. يعلق مجلس االدارة و إدارة الشركة 
أهمية كبيرة على هذه االمور ذات االهمية االستراتيجية. توجد لدى البنك سياسات وإجراءات واضحة لتحقيق االلتزام بالمسائل التنظيمية.

و.( إدارة رأس المال  
يقوم مصرف البحرين المركزي، وهو الهيئة الرقابية الرئيسية للبنك، بتحديد ومراقبة متطلبات رأس المال لكل المجموعة. تنفيذ المتطلبات الحالية 

لمصرف البحرين المركزي يتطلب من المجموعة المحافظة على معدل مجموع رأس المال إلى مجموع الموجودات الموزون بالمخاطر. إن سياسة البنك 
هي االحتفاظ برأس مال كاٍف للمحافظة على ثقة المستثمر والسوق ولدعم التطورات المستقبلية ألعمال البنك. لم يكن هناك أي تغير في أسلوب 

اإلدارة في إدارة رأس مال البنك خالل السنة. توجد تفاصيل إضافية عن إدارة رأس المال في إيضاح رقم )30( الخاص بمالءة رأس المال.

2006 2007 4- النقد وما في حكمه

5.082 15.230 نقد وارصدة لدى البنوك

517 850 ودائع حتت الطلب

25.399 47.101 ودائع لدى بنوك قصيرة األجل

30.998 63.181
)58( )7( بنوك دائنة

30.940 63.174 في 31 ديسمبر 

توجد الودائع تحت الطلب والودائع لدى بنوك ذات مركز ائتماني جيد وتدر فوائد حسب معدل سعر الفائدة السائد. يستخدم البنك تقييمات خارجية كجزء 
من عملية تقييم ائتمان بنوك تقع ضمن حدود الدولة.

يتم احتساب فائدة على السحب على المكشوف بسعر الفائدة السائد. معدل الفائدة الفعلي على االقتراض بتاريخ 31 ديسمبر 2007 كان %9.75  
 .)%9.75 :2006(

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       
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5- استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
2006 2007

محتفظ بها للمتاجرة

4.388 10.385 أسهم مدرجة 

6.418 8.678 صناديق مدارة

1.205 1.329 سندات دين

12.011 20.392 القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 

6- أوراق مالية متوافرة للبيع
2006 2007

6.239 6.987 أسهم مدرجة

4.255 6.389 صناديق مدارة    

875 400 سندات دين

11.369 13.776 القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 

7- أثـاث ومعـدات
2006 2007

437 520 التكلفة في 1 يناير

96 81 االضافات

)13( )17( االستبعادات

520 584 التكلفة في 31 ديسمبر
323 380 االستهالك في 1 يناير

70 91 استهالك السنة

)13( )15( االستبعادات

380 456 االستهالك في 31 ديسمبر
140 128 القيمة الدفترية في 31 ديسمبر

277 327 تكلفة املوجودات املستهكلة كلياً حتت االستخداًم 

يشتمل بند األثاث والمعدات على األثاث والمعدات وأدوات المكتب وآالت الحاسبات اآللية وبرامج الحاسب اآللي والمركبات.

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       
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8.- رسوم مستحقة
تشمل هذه الرسوم بشكل رئيسي رسوم اإلدارة و رسوم األداء المستحقة للبنك من عمالء المحافظ.

2006 2007

204 366 رسوم اإلدارة

- 4.568 رسوم األداء

- 162 رسوم احلفظ

204 5.096 اجملموع  في 31 ديسمبر 

9- موجودات أخرى
2006 2007

1.806 1.244 ذمم مدينة من العمالء والوسطاء

50 500 وديعة ضمان لدى سوق البحرين لألوراق املالية

- 323 حساب مقدم برنامج منح أسهم املوظفني 

45 100 مصروفات مدفوعة مقدماً 

82 53 فوائد مستحقة

414 46 ذمم مدينة أخرى

2.397 2.266 اجملموع  في 31 ديسمبر 

10-  قروض قصيرة األجل
2006 2007

750 - قروض من مؤسسات محلية غير بنكية

943 566 قروض بنكية

1.693 566 كما  في 31 ديسمبر 

هذه القروض غير مضمونة وتحمل بسعر الفائدة السائد في السوق.

11- حسابات العمالء  
تمثل المبالغ المسددة نيابة عن العمالء لغرض المتاجرة نيابة عنهم في سوق البحرين لألوراق المالية وودائع هامشية لخدمات السمسرة التي تقدمها 
المجموعة. الفوائد على بعض حسابات الودائع تدفع وفقاً لالتفاقية مع العميل و خاضعة للحد أدنى من الرصيد. مصروفات الفوائد على هذه الحسابات 

خالل السنة كانت 503 دينار )2005: 375 دينار(.

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       
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12- مطلوبات أخرى
2006 2007

- 3.345 رسوم اكتتاب لوحدات صناديق لم تخصص بعد

- 2.840 رسوم سمسرة مستحقة ألطراف أخرى

591 460 مصروفات مستحقة 

68 94 مخصص مكافأة نهاية خدمة املوظفني

- 869 مطلوبات برنامج منح أسهم املوظفني

380 891 ذمم دائنة أخرى

1.039 8.499 اجملموع  في 31 ديسمبر 

13- رأس المال
2006 2007

رأس املال املصرح 
50.000 50.000 500.000.000 سهم بواقع 100 فلس لكل سهم  

الصادر واملدفوع كلياً
13.750 13.910 في 1 يناير: 125.000.000 بواقع 100 فلس لكل سهم

160 11 إصدار أسهم حملفظة مكافأة املوظفني

13.910 13.921
في 31 ديسمبر:

سهم بواقع 100 فلس لكل سهم

قام البنك خالل سنة 2007،  بإصدار 107.837 سهم لبنك اتش اس بي سي ترست بواقع 100 فلس لكل سهم وذلك وفقاً لخطة خيار أسهم المنحة 
للموظفين عن سنة 2006. تم إصدار هذه األسهم مع عالوة إصـدار بواقـع 106 فلـس )2006 : 1.597،261 سهـم( بواقـع 100 فلـس للسهـم عـن سنة 

2004 و 2005. مع عالوة إصدار بواقع 68 فلساً و 108 فلس على التوالي(. 

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقـع 10 فلس لكل سهـم بقيمة اسمية 100 فلس، أي 10% أرباح موزعـة )2006: 8 فلس لكل سهـم بقيمـة 
اسمـية 100 فلس وأرباح موزعة 8%(. ومكافأة أعضاء مجلس اإلدراة بمبلغ 200.000 دينار بحريني )2006: 125.000 دينار بحريني(. إن التخصيصات 

المقترحة جاءت وفقاً لنظام الشركة األساسي وخاضعة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

2006 2007

125 200 مكافآت مجلس اإلدارة

1.113 1.392 أرباح مقترح توزيعها

405 1.191 االحتياطي العام

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007
بآالف الدنـانـير البحـرينـية       
       

13- رأس المال )يتبع(

2006 2007 املساهمون :

النسبة املئوية )%( املساهمة النسبة املئوية )%( املساهمة

22.4 3.107.5 22.3 3.107.5 الهيئة العامة لصندوق التقاعد

15.8 2.200 15.8 2.200 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

9.9 1.375 9.9 1.375 بنك البحرين والكويت ش.م.ب

7.9 1.100 9.9 1.375 بنك البحرين الوطني ش.م.ب

7.9 1.100 7.9 1.100 شركة مصادر االستثمار العربية ش.م.ب معفاة

7.9 1.100 7.9 1.100 بنك اخلليج الدولي ش.م.ب  

7.9 1.100 7.9 1.100 املؤسسة العربية املصرفية ش.م.ب

7.9 1.100 7.9 1.100 مؤسسة االستثمار اخلليجي

4.3 605 4.3 605 البنك األهلي املتحد )البحرين( ش.م.ب 

3 412.5 3 412.5 بنك البحرين والشرق األوسط ش.م.ب معفاة

2 275 2 275 البنك البحريني السعودي ش.م.ب معفاة

1.9 275 - - بنك طيب ش.م.ب  

1.2 160 1.2 171 بنك اتش سي بي سي ترست

100.0 13.910 100.0 13.921

وفقاً للبيانات المالية، صافي قيمة الموجودات لكل سهم هي 0.302 دينار بحريني )2006: 0.206 دينار بحريني(.

14- االحتياطي القانوني 
حسب متطلبات قانون الشركات التجارية البحرين لسنة 2001، يتم تخصيص 10% من صافي الربح لالحتياطي القانوني، الذي ال يجوز توزيعه عادة على المساهمين 

إال بموجب المادة 224 من القانون المذكور. لقد أجاز القانون إيقاف التخصيص متى ما بلغ مجموع االحتياطي 50% من رأس المال الصادر. تم خالل السنة إضافة عالوة 
إصدار بمبلغ 12 الف دينار )2006: 141 ألف دينار( إلى االحتياطي القانوني ناتجة عن إصدار أسهم بموجب خطة خيار األسهم للموظفين.     

15- االحتياطي العام 
حسب متطلبات القانون األساسي وتوصيات مجلس اإلدارة، تم اقتراح تحويل مبالغ محددة إلى االحتياطي العام في السنة الحالية. حيث ال توجد أي قيود على توزيع 

هذا االحتياطي. اقترح مجلس اإلدارة تحويل 1.191 ألف دينار بحريني )2005: 405 آالف دينار بحريني( إلى االحتياطي العام في السنة الحالية. أن هذا اإلجراء خاضع 
لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. 
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للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       

16- دخل الفوائد/مصروفات الفوائد 
2006 2007

دخل الفوائد
1.032 1.353 ودائع لدى البنوك وودائع حتت الطلب

48 25 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

101 90 استثمارات متوافرة للبيع

57 95 حسابات العمالء

1.238 1.563

مصروفات الفوائد
133 156 قروض

375 503 حسابات العمالء

508 659

17- دخل/مصروفات الرسوم و العموالت
2006 2007

دخل رسوم وعموالت األمانات واألنشطة املالية األخرى
1.565 1.722 رسوم اإلدارة

2 4.657 رسوم التنفيذ

128 356 رسوم احلفظ

1.695 6.735
مصروفات الرسوم والعموالت

)2( )149( رسوم احلفظ

1.693 6.586

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       
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18- صافي دخل االستثمارات
2006 2007

صافي الربح/)اخلسارة( من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل
)50( 4.299    الربح أو اخلسارة

1.550 952 الربح احملقق من بيع استثمارات متوافرة للبيع

129 237 أرباح أسهم من استثمارات بالقيمة العادلة من مثال الربح أو اخلسارة

464 456 أرباح أسهم من استثمارات متوافرة للبيع 

2.093 5.944

يتكون صافي الربح/)الخسارة( من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من:

2006 2007  

)266( 1.372 أرباح/)خسائر( محققة من  البيع 

216 2.927 أرباح غير محققة متثل تسويات القيمة العادلة 

)50( 4.299

19- إيرادات الوساطة واإليرادات األخرى
2006 2007

1.613 1.445 إيراد الوساطة

339 639 إيراد االستثمار البنكي

12 69 إيراد التسويق

94 348 أرباح حتويل العمالت األجنبية

5 46 إيردات أخرى

2.063 2.547

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       

20- تكاليف الموظفين وتكاليف ذات عالقة
2006 2007

1.538 2.915 رواتب وعالوات املوظفني

87 108 تكاليف الضمان االجتماعي

161 134 تكاليف أخرى

1.786 3.157

يعمل لدى المجموعة كما في 31 ديسمبر 2007 عدد 49 موظفاً بحرينياً )2006: 49 موظفاً( و 18 موظفاً أجنبياً )2006: 17 موظفاً(.     

بلغت مساهمة المجموعة المتعلقة بالتأمين االجتماعي للموظفين البحرينيين للسنة 82  ألف دينار بحريني )2006 : 65 ألف دينار بحريني(.

تشتمل المطلوبات األخرى على مخصص بمبلغ  94  ألف دينار بحريني )2006 : 68 ألف دينار بحريني( لاللتزام غير المدفوع المتعلق بمكافأة نهاية 
الخدمة للموظفين األجانب.

21- مصروفات عمومية وإدارية وتشغيلية أخرى
2006 2007

148 128 إيجار

103 144 مصروفات االتصاالت

178 261 مصروفات التسويق

111 156 رسوم مهنية

138 138 مصروفات تشغيلية أخرى

70 91 االستهالك

748 918

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       

22- األطراف ذات العالقة   
معامالت مع صناديق تملكها الشركات التابعة

تقدم المجموعة خدمات إدارية للصناديق المملوكة من قبل الشركات التابعة، وهي شركة صناديق سيكو ش.م.ب )مغلقة(، وشركة صناديق سيكو 2 
ش.م.ب )مغلقة(، وشركة صناديق سيكو 3 ش.م.ب )مغلقة( في ظروف العمل االعتيادية و تملك أيضاً استثمارات في بعض الصناديق.

 
2006 2007

404 1.986 دخل الرسوم و العموالت

92 1.633 رسوم مستحقة
استثمارات متوافرة للبيع

625 910    - صندوق أسهم اخلليج

506 670    - صندوق سيكو لألوراق املالية اخملتارة
االستثمارات المحمولة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

165 245    - صندوق أسهم اخلليج

- 930    - صندوق سيكو املالي العربي

معامالت مع المساهمين
تحصل المجموعة على قروض قصيرة األجل من المساهمين غير البنوك.  لدى المجموعة عالقات بنكية، وتقوم بعمل ودائع وودائع لدى البنك، و تحصل 

على قروض قصيرة األجل ولديها تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة مع بعض مساهميها من البنوك المحلية. تتم جميع هذه المعامالت في ظروف 
العمل االعتيادية وبشروط تجارية عادية.

كما تقدم المجموعة خدمات اختيارية إلدارة محافظ استثمارية إلثنين من مساهميها في ظروف العمل االعتيادية.  تقدم هذه الخدمات بشروط وأحكام 
تجارية عادية وتحتفظ المجموعة بالصناديق بصفة ائتمانية. 

  

2006 2007

236 1.902 دخل الرسوم والعموالت 

1.127 - قروض بتاريخ 31 ديسمبر

2.075 5.416 قروض خالل السنة

)2.882( )6.543( قروض مدفوعة خالل السنة

موظفو اإلدارة الرئيسيون
موظفو اإلدارة الرئيسيون للمجموعة هم األشخاص الذي يمتلكون سلطة وسيطرة على التخطيط والتوجيه والتحكم في أنشطة الشركة.  يتألف 

موظفو اإلدارة الرئيسيون من أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي. 

بآالف الدنـانـير البحـرينـية

بآالف الدنـانـير البحـرينـية       
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التعويضات المدفوعة/المستحقة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين كالتالي:
2006 2007

468 425 مكافآت قصيرة األجل

11 15 مكافآت ما بعد التوظيف

49 838 املكافأة باألسهم

528 1.278 اجملموع

تشمل المصروفات اإلدارية والعمومية مبلغ 33 دينار )2006 : 24 دينار( أتعاب حضور ومصروفات أخرى متعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية. 

23- خطة خيار األسهم للموظفين
أنشأت المجموعة خطة خيار أسهم للموظفين  )"الخطة"( والتي تدار من خالل حساب أمانة.  أنشأ حساب األمانة عن تحويل أسهم البنك المخصصة 

للموظفين في إطار الخطة.

طبقاً للخطة، يحق للموظفين استالم أسهم كجزء من مكافأتهم بنسب يحددها مجلس االدارة. تحدد قيمة األسهم بناًء على القيمة العادلة لصافي 
أصول المجموعة بتاريخ الميزانية العمومية. تعامل هذه الخطة كمعاملة دفع نقدية بناًء على األسهم بسبب القيود المفروضة على الخطة والتي 

تجبر الموظفين على بيع هذه األسهم للمجموعة في حالة االستقالة أو التقاعد بناًء على الشروط المذكورة في الخطة.

عند إصدار أسهم تحت هذه الخطة، يزيد رأس المال مع زيادة مقابلة في حساب مقدم خطة خيار أسهم الموظفين المصنف تحت موجودات أخرى. بلغ 
حساب مقدم خطة خيار أسهم للموظفين بتاريخ 31 ديسمبر 2007 مبلغ 323 ألف دينار )2006: ال شيء(.

احتسبت المجموعة التزاماً للموظفين بلغ 869  ألف دينار )2006: ال شيء( على األسهم الممنوحة حتى تاريخه. قدر هذا االلتزام بناًء على صافي أصول 
المجموعة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 وفقاً ألحكام الخطة. 

كانت الحركة في األسهم المصدرة تحت الخطة كما يلي:      
  

2006 2007
القيمة عدد األسهم القيمة عدد األسهم

الصادرة الصادرة
- - 301 1.597.261 في 1 يناير

301 *1.597.261 22 ** 107.837 أسهم مصدرة خالل السنة

301 1.597.261 323 1.705.098 بتاريخ 31 ديسمبر

** خالل 2007، أصدر البنك 107.837 سهم جديد في إطار الخطة لسنة 2006 بناًء على موافقة مجلس اإلدارة. )636.789 سهم مؤهلة من 528.952 
سهم المتعلقة بموظفين غادروا المجموعة خالل السنة والتي تم تسديدها نقداً(.

*  أصدر البنك خالل سنة 2006 أسهم سنة 2004 )778.227 سهم( ولسنة 2005 )819.034 سهم(.

منح مجلس اإلدارة أسهماً في إطار الخطة لسنة 2007 بلغت قيمتها 420 ألف دينار بناًء على  صافي قيمة الموجودات البالغ 0.302 بتاريخ 31 ديسمبر 
2007. يمثل االلتزام ب420ألف دينار 1.389.073 سهم ستصدر للموظفين خالل سنة 2008. احتسب هذا االلتزام بتاريخ 31 ديسمبر 2007 كجزء من 

مخصص المكافآت تحت المطلوبات األخرى.
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24- االلتزامات الطارئة والحسابات التي لها مقابل
التزامات االستثمار  

التزمت الشركة بأن تستثمر في صندوق سيكو لألوراق المالية المختارة بحد أدنى 5%  من صافي قيمة الموجودات في أي وقت خالل عمر الصندوق. وفي 
صندوق الخليج لألسهم 10% من صافي قيمة الموجودات.

2006 2007
صناديق مدارة من قبل الشركة )صافي قيمة املوجودات(

5.926 7.514 صندوق سيكو لألوراق املالية اخملتارة

11.916 24.017 صندوق أسهم اخلليج

11.548 16.821 صندوق سيكو لألسهم اخلليجية

- 8.388 صندوق سيكو املالي العربي

102.382 173.108 حساب إدارة احملافظ االختياري

تقوم الشركة بإدارة صندوق )سيكو لألوراق المالية المختارة(  المنشأ في أبريل -  مايو 1998، وصندوق أسهم الخليج المنشأ في مارس 2004، وصندوق 
سيكو لألسهم الخليجية المنشأ في مارس 2006، وصندوق سيكو المالي العربي المنشأ في أغسطس 2007. احتسبت القيمة الصافية لموجودات 

هذه الصناديق على أساس البيانات المالية المدققة بتاريخ 31 ديسمبر 2007.

تحتفظ األموال في حساب إدارة المحافظ بصفة الوكالة أو األمانة وال تحتسب كموجودات للمجموعة وعليه لم يتم إدراجها في البيانات المالية الموحدة.

2006 2007

236.548 1.464.413 أوراق مالية محتفظ بها بصفة األمانة

تقدم المجموعة خدمات  تسجيل األوراق المالية الخاصة بالعمالء تحت اسم الشركة كما تقوم بحفظها لديها. بلغت قيمة األوراق المالية المحفوظة 
من قبل الشركة نيابة عن العمالء بموجب  "عقد الحفظ والوساطة "  كما في 31 ديسمبر مبلغ  1.464.413  دينار بحريني )2006 : 236.548 ألف دينار 

بحريني( من ضمنها مبلغ  276.440 دينار بحريني )2006 : 117.363 ألف دينار بحريني( مسجلة باسم الشركة  نيابة عن العمالء. 

25- صافي المراكز المالية المفتوحة الهامة بالعمالت األجنبية

2006 2007

36.058 11.011 الدوالر األمريكي )صافي املشتريات( - غير مغطى

3.954 4.490 الدينار الكويتي )صافي املشتريات( - غير مغطى

1.805 9.034 الريال السعودي

إن سعر صرف الدينار البحريني مقابل الدوالر األمريكي محدد بسعر مثبت بدوالر واحد لكل 0.377 دينار بحريني. 

بآالف الدنـانـير البحـرينـية

بآالف الدنـانـير البحـرينـية

بآالف الدنـانـير البحـرينـية



53

التقـرير السنـوي 2007 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       
بآالف الدنـانـير البحـرينـية

26- العائد على السهم
2006 2007
4.045 11.906 صافي الربح

املعدل املرجح لعدد األسهم املصدرة )باآلالف(

137.500 139.097     أسهم عادية في 1 يناير

1.597 108     أسهم مصدرة في إطار خطة خيار أسهم للموظفني خالل السنة

138.904 139.174 املعدل املرجح لعدد األسهم املصدرة بتاريخ 31 ديسمبر

29 86 العائد على السهم

لم يعرض العائد على السهم المخفف بما أن المجموعة ليس لديها ارتباطات سينتج عنها تخفيف العائد على السهم.

27- بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية
   

اجملمــوع أكثر من 5 سنوات سنة إلى 5 سنوات أقل من سنة 31 ديسمبر 2007
املوجودات

15.230 - - 15.230 نقد وأرصدة لدى البنوك  

850 - - 850 ودائع حتت الطلب 

47.101 - - 47.101 ودائع لدى البنوك

20.392 - 1.329 19.063  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

13.776 13.376 400 - أوراق مالية متوافرة للبيع

128 - 128 - أثاث ومعدات

5.096 - - 5.096 رسوم مستحقة

2.266 - - 2.266 موجودات أخرى

104.839 13.376 1.857 89.606 مجموع املوجودات
 

املطلوبات
7 - - 7 سحوبات على املكشوف

566 - - 566 قروض قصيرة األجل

53.661 - - 53.661 حسابات العمالء

8.499 - - 8.499 مطلوبات أخرى

62.733 - - 62.733 مجموع املطلوبات
42.106 42.106 - - حقوق امللكية

104.839 42.106 - 62.733 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

- )28.730( 1.857 26.873 فجوة السيولة

- - 28.730 26.873 فجوة السيولة املتراكمة
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       
بآالف الدنـانـير البحـرينـية

27- بيان استحقاق الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية )يتبع(

اجملمــوع أكثر من 5 سنوات سنة إلى 5 سنوات أقل من سنة 31 ديسمبر 2006

املوجودات

5.082 - - 5.082 نقد وأرصدة لدى البنوك  

517 - - 517 ودائع حتت الطلب 

25.399 - - 25.399 ودائع لدى البنوك

12.011 - 1.205 10.806 أوراق مالية متداولة

11.369 10.493 400 476 أوراق مالية متوافرة للبيع

140 - 140 - أثاث ومعدات

204 - - 204 رسوم مستحقة

2.397 - - 2.397 موجودات أخرى

57.119 10.493 1.745 44.881 مجموع املوجودات

املطلوبات 

58 - - 58 بنوك دائنة

1.693 - - 1.693 قروض قصيرة األجل

25.660 - - 25.660 حسابات العمالء

1.039 - - 1.039 مطلوبات أخرى

28.450 - - 28.450 مجموع املطلوبات

28.669 28.669 - - حقوق امللكية

57.119 28.669 - 28.450 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

)18.176( 1.745 16.431 فجوة السيولة

- 18.176 16.431 فجوة السيولة املتراكمة
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التقـرير السنـوي 2007 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       
بآالف الدنـانـير البحـرينـية

28- التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة

القيمـة
العادلـة

إجمالـي 
القيمة الدفترية

التكلفـة
املطفـأة

متوافرة
للبـيع

القيمة العادلة 
خالل الربح 

أو اخلسارة -  
محتفظ بها

بغرض املتاجرة 31 ديسمبر 2007

63.174 63.174 63.174 - - النقد وما في حكمه

20.392 20.392 - - 20.392 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

13.776 13.776 - 13.776 - استثمارات متوافرة للبيع

5.096 5.096 5.096 - - رسوم مستحقة

1.843 1.843 1.843 - - موجودات أخرى

104.281 104.281 70.113 13.776 20.392
566 566 566 - - قروض قصيرة األجل

53.661 53.661 53.661 - - مستحقات للعمالء

7.536 7.536 7.536 - - مطلوبات أخرى 

61.763 61.763 61.763 - -

القيمـة
العادلـة

إجمالـي 
القيمة الدفترية

التكلفـة
المطفـأة

متوافرة
للبـيع

القيمة العادلة 
خالل الربح 

أو الخسارة -  
محتفظ بها

بغرض المتاجرة 31 ديسمبر 2006

30.940 30.940 30.940 - - النقد وما في حكمه

12.011 12.011 - - 12.011 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

11.369 11.369 - 11.369 - استثمارات متوافرة للبيع

204 204 204 - - رسوم مستحقة

2.352 2.352 2.352 - - موجودات أخرى

56.876 56.876 33.496 11.369 12.011

1.693 1.693 1.693 - - قروض قصيرة األجل

25.660 25.660 25.660 - - مستحقات للعمالء

970 970 970 - - مطلوبات أخرى 

28.323 28.323 28.323 - -

تشمل االستثمارات المتوافرة للبيع استثمارات تبلغ 364 ألف دينار )2006: 377 ألف دينار( محمولة بالتكلفة في غياب مقياس معتمد للقيمة العادلة. 
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       

29- معلومات عن المجموعة
تشتمل المجموعة على شركة األوراق المالية واالستثمار )ش.م.ب( )مقفلة( )الشركة األم( والشركات التابعة لها المملوكة بالكامل التالية :

النشاط تاريخ التأسيس رأس املال الشركات التابعة
بآالف الدنانير البحرينية

شركة قابضة لصناديق سيكو املتبادلة 21 مارس 1998 50 شركة صناديق سيكو ش.م.ب )مقفلة(

خدمات اإلدارة واالحتفاظ باألسهم 29 ديسمبر 2004 400 شركة خدمات صناديق سيكو ش.م.ب )مقفلة(

    بالنيابة عن العمالء

شركة قابضة لصناديق سيكو املتبادلة 26 سبتمبر 2005 1 شركة صناديق سيكو )2(  ش.م.ب )مقفلة(

شركة قابضة لصناديق سيكو املتبادلة 18 يناير 2006 1 شركة صناديق سيكو )3( ش.م.ب )مقفلة(
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التقـرير السنـوي 2007 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       

فيما يلي ملخص البيانات المالية المنفصلة للشركة األم:

المركز المالي للشركة األم في 31 ديسمبر 2007
2006 2007

املوجودات
4.713 13.864 نقد وأرصدة لدى البنوك

516 850 ودائع حتت الطلب

25.070 46.597 ودائع لدى البنوك

12.011 20.392 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

11.369 13.776 أوراق مالية متوافرة للبيع

452 452 استثمار في شركة تابعة

133 124 أثاث ومعدات

204 4.934 رسوم مستحقة

2.272 2.252 موجودات أخرى

56.740 103.241 مجموع املوجودات

املطلوبات
58 7 السحب على املكشوف

1.693 566 قروض قصيرة األجل

25.660 53.661 حسابات العمالء

726 7.172 مطلوبات أخرى

28.137 61.406 مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
13.910 13.921 رأس املال

1.807 2.216 احتياطي قانوني

1.666 2.063 احتياطي عام

648 3.384 احتياطي إعادة تقييم األوراق املالية املتوافرة للبيع

10.572 20.251 أرباح مستبقاة

28.603 41.835 مجموع حقوق امللكية
56.740 103.241 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

بآالف الدنـانـير البحـرينـية
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       

29- معلومات عن المجموعة )يتبع(
بيان الدخل للشركة األم السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2007

2006 2007
اإليرادات

1.222 1.534 إيرادات الفوائد

)508( )659( مصروفات الفوائد

714 875 صافي إيرادات الفوائد  
2.093 5.944 صافي إيراد االستثمارات

1.355 6.285 إيرادات الرسوم والعموالت

2.207 2.513 إيرادات السمسرة وإيرادات أخرى

6.369 15.617 مجموع اإليرادات

مصروفات التشغيل
1.786 3.027 تكلفة املوظفني

550 792 مصروفات إدارية وعمومية

64 87 االستهالك

2.400 3.906 مجموع املصروفات
3.969 11.711 صافي ربح السنة 

بآالف الدنـانـير البحـرينـية
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التقـرير السنـوي 2007 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       

30- مالءة رأس المال
تم احتساب معدل مالءة رأس المال وفقاً إلرشادات مصرف البحرين المركزي ويشتمل على مخاطر االئتمان ومخاطر السوق.

تحتسب مخاطر السوق وفقاً إلرشادات مصرف البحرين المركزي، ويتم ضرب الناتج في العدد 12.5، أي ما يقابل 8% وهو الحد األدنى لرأس المال، وذلك 
للتوصل إلى األصول الموزونة بمخاطر السوق. ويضاف هذا إلى األصول الموزونة بمخاطر االئتمان للتوصل إلى مجموع أصول الشركة الموزونة بالمخاطر 

والذي يتم استخدامه الحتساب معدل مالءة رأس المال.

تفاصيل هذه العمليات الحسابية موضحة أدناه :

على أساس أرصدة نهاية السنة
2006 2007

الفئة األولى من رأس المال
22.997 38.273 حقوق امللكية )معدلة بناًء على املبادئ التنظيمية املتعلقة باملعيار  احملاسبي رقم 39(

4.805 1.726 الفئة الثانية من رأس المال
27.802 39.999 مجموع قاعدة رأس املال )الفئة األولى + الفئة الثانية(
19.993 33.853 األصول املوزونة مبخاطر االئتمان

69.788 72.313 األصول املوزونة مبخاطر السوق

89.781 106.166 مجموع األصول املوزونة
30.97 37.68 معدل مالءة رأس املال )%(

 
تفاصيل العمليات الحسابية لمعدل مالءة رأس المال على أساس المعدل السنوي للفئة األولى والفئة الثانية والمعدل السنوي لألصول الموزونة 

بمخاطر االئتمان موضحة أدناه :

على أساس معدل األصول خالل السنة
2006 2007

معدل الفئة األولى من رأس المال
22.852 28.273 حقوق امللكية )معدلة بناًء على املبادئ التنظيمية املتعلقة باملعيار احملاسبي رقم 39(

3.815 3.388 معدل الفئة الثانية من رأس المال
26.667 31.661 مجموع قاعدة رأس المال )الفئة األولى + الفئة الثانية(

21.208 24.376 معدل األصول املوزونة مبخاطر االئتمان

50.051 64.644 معدل األصول املوزونة مبخاطر السوق

71.259 89.020 مجموع األصول الموزونة
37.42 35.57 معدل مالءة رأس المال )%(

بآالف الدنـانـير البحـرينـية

بآالف الدنـانـير البحـرينـية
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شركة األوراق المالية واالستثمار ش.م.ب. )مقفلة( 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية  في 31  ديسمبر 2007       

31- معايير وتفاسير إعداد التقارير المالية الدولية التي لم تطبق حتى اآلن
تم خالل السنة إصدار معايير جديدة/معدلة إلعداد التقارير المالية الدوليـة والتفسيرات التابعـة لهـا، والتي غـير مـلزم تطبيقهـا للمجموعـة فـي 

الوقت الحالي:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 - األدوات المالية: اإلفصاح والذي سيكون ساري المفعول بدءاً من 1 يناير 2007.  •

المعيار المحاسبي الدولي رقم23 - "تكاليف القروض": والذي سيكون ساري المفعول للسنوات المالية بدءاً من أو بعد 1 يناير 2009.    •

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 8 - القطاعات التشغيلية والذي سيكون ساري المفعول للسنوات المالية بدءاً من أو بعد 1 يناير 2009.  •

تفسير لجنة إعداد التقارير المالية الدولية رقم 11 - المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2- المجموعة و معامالت أسهم الخزينة - والذي   •
أصبح ساري المفعول للسنوات المالية بدءاً من 1 مارس 2007.

ليس من المتوقع عند تطبيق هذه المعايير والتفسيرات أن يكون هناك تأثير جوهري على الميزانية العمومية الموحدة وبيان الدخل الموحد.

32- بيانات المقارنة
تـم إعـادة تصنيف أرقـام المقارنة لتتوافق مع البيانات المعروضة لهذه السنة. إعادة التصنيف هذه لم يكن لها تأثير على صافي الدخـل والموجـودات 

وحقوق الملكية.


