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AFS is the leading Arab company for electronic banking,
personal payment instruments and related services.
Established in 1984, AFS pioneered the concept of
outsourcing card processing in the region and was the first
company to set-up an end-to end state-of-the-art card
outsourcing environment in Bahrain. AFS is the largest
payment card processor in the region and is a principal
member of Visa and Master Card payment associations.

OUR VISION

An Exceptional Leader

Euronet Middle East, a joint venture between AFS and Euronet
Worldwide provides a range of services which complement
the AFS offering including debit card management,
ATM/POS outsourcing services, gateway services and bill
payment. The technology used by AFS and Euronet Middle
East and the range of services are unmatched by any other
processor in the region. Combined with our dedicated and
passionate people, we are delivering solutions of outstanding
performance that make a real difference.
The dynamic combination of people and technology has
helped us build on our crucial resources and strengths.
We provide invaluable partnership to our customers and
shareholders, and maintain our strong commitment to
delivering well into the future.

Vision, Mission,
Objectives
To become the region’s most respected and trusted provider
of electronic payments and consumer lending outsourcing
services.
OUR MISSION
• Win, retain and maximize relationships with profitable
customer groups at minimum risk.
• Deliver innovative and integrated solutions that help our
clients succeed and grow their business in a cost effective
manner.
• Maximize shareholder value by delivering solid, sustainable
and profitable growth.
• Attract and develop higly commited and accountable teams
of professional individuals with a clear purpose, common
approach, performance goals and skills so we can
consistently provide the best services that meet and exceed
our client’s expectations.
OUR STRATEGIC OBJECTIVES
• Build on the AFS brand, making it instantly recognizable and
closely associated with state-of-the-art technology,
innovation and quality service.
• Develop alliances that enhance the credibility of the AFS
brand and improve our value proposition.
• Improve the business model and the underlying economics
of the business.
• Build economies of scale by rapidly growing our client
base.
• Expand the value chain within our core business and add
value for our customers.
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Letter to the Shareholders

Flexibility in Service

is crucial while respecting
Stability and Reliability as

”

our ongoing cornerstones

Dear Shareholders,
We step into our twenty-sixth year of operation as the
preferred provider of payment card processing services
to more than 60 banks in the region.
In 2010 AFS reported a 2% increase in net profit to
US$4.4 million from US$4.3 million in 2009.
• Gross revenue decreased by 1% (US$ 0.2 million)
to US$17.25 million in 2010 from US$17.48 million
in 2009.
• Card centre revenue decreased by 1% to US$15.61
million from US$15.83 million in 2009.
• Provision against losses fell from US$1.03 million in
2009 to US$ 0.002 million in 2010, principally
attributable to our continuing conservative
investment policy.
• Operating expenses decreased by $0.07 million
(0.5%) reflecting tight cost management.
As we build on our achievements, I sincerely thank
everyone associated with AFS. However, in order to
hold on to the leadership position, we must remain totally
focused on the individual needs of each of our customers.
To consistently deliver on its promises, AFS continued to
invest in service and infrastructure enhancements in 2010.
Flexibility in service is crucial while respecting stability and
reliability as our ongoing cornerstones. We must always
be ready and willing to innovate in partnership with our
clients as they too look to create value-added services for
their customers. By adhering to these attributes we have
emerged from the difficult market conditions of 2010
as a stronger corporation.

Our team is one of our greatest strengths. In 2010,
we continued to nurture a ‘learning organisation’
and invested in our talent base through skills training,
customer service techniques and values-based
coaching.
Our strategy in the coming years will focus more on
diversification, enhanced customer service and innovation.
Diversification will also play a key role in our success.
Our commitment will hold us firm and allow us further
growth as we now embrace the new-world AFS Business
Strategy. The next stage of our journey takes us on a wider
spectrum and we are engaged and committed to embracing
the wider Middle East and Africa footprint as our ‘turf’.
In 2011, we will strategically enter new markets across
the region, deploying surplus capital in this journey.
We will continue to deliver operational excellence, cost
efficient solutions and innovation in technology. Combined
with our enhanced learning investment, this will build
sustainable competitive advantage and add significant
value for our processing clients, as well as for our
shareholders.
I would like to convey my sincere thanks to my colleagues
on the Board, to our shareholders and the Central Bank of
Bahrain for their continued support. We are grateful to our
customers for their faith in AFS. Last but not the least, my
appreciation goes out to all AFS staff for their dedication
and hard work.

Yours sincerely,

Hassan A. Juma

Chairman
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Financial Highlights

					

US$ ‘000

2010

2009

2008

2007

2006

Earnings
17,013

17,444

15,069

18,050

14,834

Operating Profit (loss)

2,470

2,633

(27)

6,042

4,816

Net Profit before Provisions & exceptional revenue

2,237

3,629

217

5,935

5,038

Net Profit for the year

4,407

4,304

1,149

6,708

7,836

Total Assets

72,363

72,884

72,696

78,858

81,076

Cash and Cash Equivalents

35,498

35,368

39,258

47,550

40,970

Shareholders Funds

61,006

59,501

56,518

60,808

61,303

Investment Securities (including trading)

14,890

14,956

21,437

18,073

28,420

Proposed Dividend

2,700

2,700

2,250

5,850

6,750

Weighted average Number of Shares

5,690

5,690

5,690

5,690

5,994

112

104

110

97

86

Gross Revenue

Financial Position

Capital:

Number of Staff (No.)
Ratios (%)
Profitability

7.3%

7.4%

2.0%

11.0%

13.0%

85.1%

77.4%

97.8%

69.6%

71.3%

10.72

10.46

9.93

10.69

10.77

Earnings Per Share (Expressed in USD)

0.77

0.76

0.20

1.18

1.31

Dividend Per Share (Expressed in USD)

0.47

0.47

0.40

1.03

1.19

84.00%

79.69%

77.42%

76.35%

75.79%

Current Ratio

4.43

3.78

2.65

2.89

2.24

Liquid Assets Ratio

3.13

2.70

2.43

2.63

2.07

39

41

10

69

91

Return on average shareholder’s funds
Total cost / Gross Revenue
Book Value Per Share (Expressed in USD)

Capital
Average Shareholder’s funds as % of average total assets
Liquidity

Efficiency
Net Profit Per Staff (US$ ‘000)
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Board of Directors

Mr. Hassan A. Juma

Mr. Adel Saleh Al-Howar

Mr. Adel Saleh Al-Howar

Mr. Hassan A. Juma, FCMA
Chairman, EC

Place and date of birth
Muharraq, Kingdom of Bahrain, 1948

Directorships:
•

Educational background
Fellow of The Chartered Institute of
Management Accountants (UK).

•

Board member, Arab Banking
Corporation, Bahrain.
Chairman,
ABC International Bank, plc, U.K.

Career history
1964: Completed secondary school,
in Commercial Section, and joined the
Accounting & Finance Department of
Bahrain Petroleum Company (Bapco)
as a Trainee.

•

Chairman, Arab Banking
Corporation, Egypt.

•

1971: Became an Associate member of
the Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA), and appointed as
Accountant in the Accounting and Finance
Department, Bapco.

Chairman, Arab Banking
Corporation, Jordan.

•

Former Director, National Bank
of Bahrain.

•

Former Chairman, Bahrain
Telecommunication Company,
(Batelco) .

1975: Joined Chase Manhattan Bank,
Bahrain, as Head of Operations.
1978: Promoted to Second Vice President
at Chase Manhattan Bank, Bahrain
responsible for the Offshore Banking Unit’s
Operations.

•

Former Chairman, Umniah Mobile
Company, Jordan.

Mr. Adnan Habeeb Hashim

Mr. Sael Al Waary

Mr. Saleh Hussain

Mr. Suleiman Essa Azzabi

Mr. Adnan Habeeb Hashim

Senior Executive Vice President,
Head of Individual Banking Sector,
National Commercial Bank, Jeddah

Group Chief Operating Officer
of Arab Banking Corporation
holds a B.Sc. (Hons) degree in
Computer Sciences from the
University of Reading,
United Kingdom.

Chairman of Corporate
Governance Working Group
(committee formed by
Economic Development Board
in Bahrain ‘EDB’ as part of a
major initiative by OECD for all
Mena Region) to spearhead
the formation of Corporate
Governance Code for Bahrain
and President of Saleh Hussain
Consultancy, Bahrain. Mr.
Hussain is a Bahraini with a
Master’s Degree (MBA) from
Brunel University in the United
Kingdom.

Deputy General Manager Al
Wahda Bank, Libya and former
General Manager, Foreign
Exchange & Financial Services,
Libya. Mr. Suleiman Al Azzabi
has a major in Business
Administration Accounting,
from School of Economics,
Garyounis University and
has honours in Master of
Business Administration from
Arab Academy of Jordan. He
began his career as a lecturer
of Administration at Al Fateh
University in Tripoli. He left the
world of academics in 1988 to
join the Libyan Foreign Bank,
gaining experience by working
in several departments. In
1997, with his vast experience
and expertise, Mr. Suleiman
Al Azzabi started up the
Financial Leasing Co. in
Turkey, in the capacity of
Assistant General Manager.
In 2004, he moved on to
become the General Manager
of the Foreign Exchange and
Financial Services in Libya. In
2005, he was nominated as
a Board Member assigned to
put together and establish the
laws governing financial loans
in Libya.

Mr. Hashim is the Chief
Financial Officer of NCB
Capital,the Investment arm of
The National Commercial Bank
of Saudi Arabia. Mr. Hashim
is a U.K. Certified Chartered
Accountant (ACCA) and holds
a Master’s Degree in Business
Administration from the University
of Strathclyde. He started his
career in Banking in 1993 and
has over 18 years experience
in the banking industry. Before
joining NCB Capital, he
was working in the Finance
Division of NCB and had the
additional responsibilities of
being the designated Money
Laundering Reporting Officer
and Compliance Officer for the
Central Bank of Bahrain. His
last role at NCB was Senior
Financial Controller for the Asset
Management Sector, which
covered the Treasury, Investment
Services, Asset Management,
Brokerage and Investment
Banking Divisions.

Born on the East Coast of Saudi Arabia,
married with four children
Mr. Al Howar has a higher diploma
in banking from the Arab Institute of
Banking in Amman, Jordan. He attended
International Executive Programs at the
University of Virginia’s Darden Graduate
School of Business Administration, and
at the Northwestern University’s Kellogg
Graduate School of Management. Mr. Al
Howar’s distinguished 25 years of retail
banking experience has been with NCB,
where he currently holds a position as
SEVP, Head of Individual Banking Sector.
Mr. Al Howar is also on the Executive Board
of the following;
1. Saudi Credit Bureau (SIMAH) –
Board Member
2. Arab Financial Services,
Bahrain (AFS) – Deputy Chairman

1982: Promoted to Deputy General
Manager.

4. Al Ahli Takaful Company –
Board Member

1984: Appointed as the General Manager
and Chief Executive Officer.

5. Stusid Bank of Tunisia – Board Member
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Mr. Suleiman Essa Azzabi

Director, Sc

3. Euronet Middle East (ENME),
Bahrain – Board Member

April 2008: President & Chief
Executive, Arab Banking Corporation
(B.S.C).

Mr. Saleh Hussain

Deputy Chairman, EC,SC

1979: Joined National Bank of Bahrain in
January as Assistant General Manager,
Administration & Finance.

January 1997: Elected as a member of
the Board of Directors of National Bank
of Bahrain, and appointed as Managing
Director and Chief Executive.

Mr. Sael Al Waary

Additionally, he is a member of the following
Committee in NCB
1. Executive Management Committee
2. Senior Human Resource Committee
3. Assets and Liabilities Committee
4. NCB I.T. Board

Mr. Al Waary was appointed
Group Chief Operating Officer
of the ABC Group in 2006.
Prior to that, he was Senior
Vice President and Head of
Group Support. In 1997, Mr. Al
Waary relocated from London
to the Bahrain Head Office to
direct ABC’s Global Information
Technology functions. Mr. Al
Waary originally joined the ABC
Group in 1981 and, from 1986,
was the General Manager of
ABC (IT) Services Ltd., the
wholly-owned subsidiary of the
ABC Group. He has over 30
years of experience in banking.
Mr. Al Waary is a Director of
Arab Banking Corporation
Egypt (S.A.E.), Arab Banking
Corporation (Jordan) and
Bahrain-based Arab Financial
Services (AFS).

Director, Ac

He has been in the banking
industry since 1970. He held
the position of the General
Manager of The Saudi National
Commercial Bank in Bahrain for
over 15 years before he moved
on to be the Regional Head of
the National Commercial Bank,
Corporate Banking Group in
Eastern Province (from 2005
to 2007). He has a wealth
of knowledge on banking
practices in the region as well
as in Asia Pacific. He has more
than 35 years of experience
from the various positions he
has held with both Regional &
International Banks. He was
a member of the Executive
Committee of Bahrain Bankers
Society for a number of years
and his last position was as
Deputy Chairman. He holds
a number of board and
committee directorships of
banks and financial institutions
inside and outside Bahrain.
He authored number of books
both in Arabic and English
on the subject of Corporate
Governance.

Director, Ac

Director, Ac

He sits on the Boards and Audit
Committees of various financial
institutions.

EC: Member of the Executive Committe
SC: Member of the Strategy Steering Committee
AC: Member of the Audit Committee
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Management Team

Shankar Sharma *
Chief Executive Officer

Adnan Al Maskati
Assistant to ceo

Adil Al Hoori
Head of Human Resources

Partha Saha
Senior Manager - Business
Development,

Ebrahim Jassim
Financial Controller

Hasan Al Rashedi
Head of It Infrastructure

Mansour Djebli
Head of Operations

Shankar has more than 20 years of
experience in the financial services
sector. Shankar worked with AFS
from 1997 to 1999 and
re-joined the company as Chief
Financial Officer and MLRO in 2003
and in July 2007 assumed the Chief
Executive Officer position.

Adnan joined AFS in 1997 with wide
banking and retail experience and
knowledge. He also has over 18
years of experience as an Information
Technology Specialist.

Adil is an MBA graduate in Business
Management. He is currently Head
of Human Resources. Prior to
joining AFS Adil worked 14 years
for American Express in various
departments.

Partha has over 15 years of
experience in the payment
card business in various
capacities in the Middle East
and India.

Ebrahim has more than 18
years of experience in the
financial sector, payment
industry and joined AFS,
Finance team in 1996.

He has worked closely with
card associations, card
issuers, banks, regulators,
retailers and petroleum
companies and has
been actively engaged in
developing new solutions
and services for them. Partha
has successfully led multicultural sales and operations
teams. Prior to joining AFS
in 2008, Partha was General
Manager - Sales & Marketing
with Venture Infotek Global, a
leading payment transaction
processing company in India,
where he played a pivotal
role in the strategic business
development of the company.

Ebrahim comes with a
wealth of knowledge in
accounting, investment
and cash management. He
served in American Express
Middle East and was a key
player in the team managing
the project to automate the
Customer Receipt Collection
system in emea offices.

Hasan comes with a very
strong it background and
excellent organisational skills.
He has over 10 years of
experience in
all technology areas like
variety of hardware platforms,
network architectures,
storage, voice technology,
and telecommunications.
His management experience
includes working with
multinational organisations
doing program and project
management, managing the
IT operations, and setting up
the IT organisation involving
both people as well as the
technology infrastructure.

Mansour has over 20 years
experience in full project
life cycle for systems
development, products
deployment and service
delivery gained in global
companies. Mansour brings
a wealth of payment industry
knowledge and process
improvements. He has
successfully led international
cross-functional teams and
multi-million dollar high
risk projects in complex
environments.

Prior to joining AFS, he held senior
management positions with National
Commercial Bank, Saudi Arabia
for five years and spent four years
working for a leading European Bank
in Canada with his last position as
Senior Vice President, Finance for
North American operations.
Shankar Sharma is a MBA from
University of Strathclyde, UK, a
Certified Public Accountant (CPA)
qualified from Delaware State Board
of Accountancy and is a Chartered
Accountant (ACA) from the Institute
of Chartered Accountants from India
and is also a Cost and Management
Accountant from Institute of Cost and
Works Accountants of India (AICWA)
* Shankar resigned as CEO of AFS
in March 2011 and handed over to
Mr. B. Chandrasekhar (Acting CEO)

Adnan has comprehensive
knowledge of various card payment
industry aspects from both technical
and business sides. His experience
in the payment industry includes
managing different card programs
(Visa, MasterCard, Cirrus and
American Express) for both debit
and credit networks. Adnan was a
key member in the National Switch
Committee that was formulated
by the Central Bank of Bahrain to
establish and set up the ‘BENEFIT’
switch that links all the local banks.
Within AFS, Adnan achieved the
successful migration of some
banks mega portfolios to AFS, and
introducing new technology and
business initiatives such as EMV,
Acquiring Processing and Payment
Gateways.
Adnan is also the MLRO of AFS.

Adil’s previous experience includes
heading Training and Development
at one of the pioneering construction
companies in Bahrain. That role
involved the sponsorship of fresh
school graduates to study various
engineering programmes at
the University of Technology of
Compiègne in France.
Adil enjoys enabling Bahraini
employees develop their careers
as well as fostering the company’s
second line management.

Partha is a Computer
Science Graduate from
National Institute of
Technology, Calicut,
India.

Ebrahim holds diploma in
ifrs study and is pursuing a
cma professional certification
program.

He joined Euronet Middle
East - an AFS joint venture
company - in 2005 as
Manager it and Infrastructure
and was promoted to Head
of IT for both jv partner
organisations AFS and
Euronet Middle East.
Hasan worked for HSBC
Bank heading the office
automation department,
Bahrain Stock Exchange
in which he took a leading
role in setting up the new
IT Infrastructure and new
trading system and American
Express Middle East where
he headed the data centre,
IT operations and help desk.
Hasan holds a B.Sc. Degree
in Computer Science.
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Mansour has worked
for American Express
Technologies for
over 11 years where he
led the implementation,
integration and migration of
various global systems and
was key to the
establishment of the finance
it development group
responsible for servicing
the finance resource centre
emea region.
He also led implementation
of the imaging and workflow
initiative undertaken by
American Express Finance
in emea and India. Mansour
combines both business and
technical knowledge with a
broad experience in finance,
process re-engineering,
programme management,
emv, workflow, electronic
document and record
management, and web
technologies in general.
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This legacy is held high by

Management Review

our team, who have also
risen higher to meet the

”

challenges of this cycle

Dear Shareholders,
In our 26th year of operation, I am pleased to report
another profitable year for AFS. 2010 was a year that was
tough externally but with our relentless efforts as well as
an innovative mindset while focussing on our core strength
of dedicated customer focus, we were able to deliver
sustained returns.
This legacy is held high by our team, who have also risen
higher to meet the challenges of this cycle and worked
closely in partnership with our customers.
2010 Highlights
Call Center
In 2010 we leveraged our upgraded Call Center facility.
Visa International (Travellers Cheque Global Refund Service)
became the first mainstream international client in the
upgraded facility. Our Bank customers continue to use our
enhanced our Call Center for their inbound and outbound
requirements.
IT Infrastructure
We continued our investments in IT infrastructure with
up-gradations of our main servers, providing resiliency for
customer connectivity through a second internet service
provider and enhancements of our network set-up.
Disaster Recovery
We enhanced our Disaster Recovery (DR) Centre with EMV
certified personalisation back-up capability, and we continue
to invest in upgrading the DR infrastructure to modern
security standards and state of readiness for whatever
occurrence.
Regulatory Compliance
AFS is a leader in its field and renewals on data security,
and complementary quality certification is essential to our
vision of remaining (one of) the most trusted and respected
providers of electronic payment and consumer lending
outsourcing services.
AFS renewed the PCI-DSS compliancy (Payment Card
Industry Data Security Standards) for 2009-2010, as
endorsed by American Express, Discover Financial Services,
JCB, MasterCard Worldwide and Visa Inc.

method of staying closer with our customers and
automation and re-engineering of our internal processes.
Future Strategy
Growth by Diversification
In 2010, we initiated a thorough eye on the future, the
result of which is the new AFS Business Strategy. This
is a five-year roadmap which gives AFS a wider focus
embracing the greater Middle East and Africa (MEA).
A notable strategy of the plan is diversification. AFS will
diversify in the payment sector (through the value chain)
and has already proven its ability to be a key enabler for
banks to enter the sector, in addition to its role as a major
outsourcing service provider
Innovation
AFS will continue to offer innovative product solutions in
existing and new markets. As a company we will further
enhance our ability to respond to our customer product
needs through regional and international strategic alliances.
Our highly reputed technology enabled solutions have been
further modified to provide world-class solutions.
Enhanced Customer Experience
With our drive on quality service, staff training and
technology development our ability to service our
customers is better than ever before. We will strengthen
our delivery capability across the board and have absolute
confidence in our ability to provide the best service for our
growing customer base across Middle East & Africa.
We are also enhancing our Business Continuity
infrastructure and are setting up a facility outside Bahrain.
This facility will synthesize hard and soft assets to provide
effective prevention and recovery for the organization,
whilst maintaining competitive advantage and value system
integrity
Let me take this opportunity to thank our Chairman and
members of Board and our shareholders for their support
and their faith in the capabilities of AFS. A Word of thanks
also goes out to all my colleagues in AFS who have time
and again delivered beyond expectations.
Yours sincerely,

We also re-certified for ISO 9001 for 2009-2010.  
Operational Excellence
The new ‘Quality Circle’ initiative has brought our team
together for one overriding intention to improve the quality
of our output. This initiative has facilitated a more systematic
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Shankar Sharma

CEO
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As the Middle East’s leading provider of electronic payment and
consumer-finance outsourcing services, AFS and Euronet Middle
East enables banks and financial institutions throughtout the region to
concentrate on their core competencies secure in the knowledge that all
of their transactions processing requirements are being handles to the
highest standards.
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Card Solutions
Credit, Debit, Charge, Corporate, Islamic, Prepaid, Payroll and Internet
Arab Financial Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Back Office Operations
Fraud Monitoring
Sms Services
Mobile Commerce
Loyalty Management
24 X 7 Contact Centre
Data Analytics and Modeling
Merchant Acquiring
Card Personalization
Printing and Fulfillment
Logistics and Courier Support
Technical Consultancy
Sponsorship – Visa and Mastercard

Euronet Middle East
•
•
•
•
•
•

EFT Switching
VISA, MasterCard, Diners Club and Amex Gateway Services
ATM and POS Driving
Debit Card Management
Online Interface to Bank’s back office system
Value Added Services (Bill Payment, IVR and Internet Banking)
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Independent Auditors’ Report
To the Shareholders of Arab Financial Services Company B.S.C. (C)

Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements of Arab Financial Services Company B.S.C. (c) [the Company]
which comprise the statement of financial position as at 31 December 2010 and the statements of income, comprehensive
income, cash flows and changes in equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and
other explanatory information.
Directors’ Responsibility for the Financial Statements
The Company’s Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with International Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to
fraud or error.
Auditors’ Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.  We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements
and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material
misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgement, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by the Company’s Board of Directors, as well as evaluating the
overall presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of
31 December 2010, its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International
Financial Reporting Standards.
Report on Other Regulatory Matters
We confirm that, in our opinion, proper accounting records have been kept by the Company and the financial statements,
and the contents of the report of the Board of Directors relating to these financial statements, are in agreement therewith.  
We further report, to the best of our knowledge and belief, that no violations of the Bahrain Commercial Companies Law,
nor of the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law, nor of the memorandum and articles of association of
the Company, have occurred during the year ended 31 December 2010 that might have had a material adverse effect on
the business of the Company or on its financial position and that the Company has complied with the terms of its banking
licence.

Ernst & Young
24 January 2011
Manama, Kingdom of Bahrain
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Arab Financial Services Company B.S.C. (c)

Statement of Financial Position

Statement of Income

At 31 December 2010

Note

Year ended 31 December 2010
2010
US$ 000

2009
US$ 000

		
Note

2010		
US$ 000		

Assets

				

Cash in hand and balances with banks

Card centre revenue

and the Central Bank of Bahrain
Deposits with banks and other financial institutions

2009
US$ 000

15

15,612		

15,832

Travellers’ cheques revenue		

56		

102

4

4,479

3,799

5

42,688

43,175

Investment income - net

16

650 		

594

930 		

953

Investments

6

13,180

13,648

Other operating income		

Investment in joint venture

7

1,710

1,308

		

Accounts receivable, prepayments and other assets

8

3,187

3,585

		

17,248		

17,481

Property and equipment

9

7,119

7,369
Staff expenses		

6,904		

6,740

Total Assets		

72,363

72,884

9

1,525		

1,642

Other operating expenses		

6,347		

5,433

6

2 		

1,033

		

14,778 		

14,848

2,470 		

2,633

Depreciation
Impairment loss on available-for-sale investments

Liabilities and Equity
Liabilities
Travellers’ cheques awaiting redemption		

4,907

6,581

		

Accounts payable and accruals

10

5,757

6,240

Profit Before Share Of Profit From Joint Venture,

Other liabilities and provisions

11

693

562

Total liabilities		

11,357

13,383

Exceptional Item And Strategy Consulting Cost		
Share of profit from joint venture

7

402		

533

Exceptional item

17

1,637		

1,353

Strategy consulting cost

18

(102)

(215)

Equity
Share capital

12

45,000

45,000

Profit For The Year		

Treasury shares

12

(3,212)

(3,212)

Statutory reserve

13

9,485

9,045

Basic and diluted earnings per share (US$)

Capital reserve

13

150

150

Dividend per share (US$)

General reserve

13

1,997

1,997

Retained earnings		

3,608

2,341

Cumulative changes in fair values		

1,278

1,480

Proposed dividend

14

2,700

2,700

Total equity		

61,006

59,501

Total Liabilities and Equity		

72,363

72,884

Hassan Juma

Sael Al Waary

Shankar Sharma

Chairman

Director

Chief Executive Officer

The attached notes 1 to 26 form part of these financial statements.
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4,407 		

4,304

19

0.77		

0.76

20

0.47

0.47

The attached notes 1 to 26 form part of these financial statements.
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Arab Financial Services Company B.S.C. (c)

Statement of Comprehensive Income

Statement of Cash Flows

Year ended 31 December 2010

Year ended 31 December 2010

		

2010

2009

		

US$ 000

US$ 000

Profit For The Year

4,407

4,304

Net change in fair values of available-for-sale investments		

(202)

929

Total Comprehensive Income For The Year		

4,205

5,233

		
Note

2010
US$ 000

2009
US$ 000

Operating Activities			
4,407

Profit for the year

4,304

Adjustments for:			
Depreciation

9

1,525

1,642

Impairment loss on available-for-sale investments

6

2

1,033

Write-back of impairment of accounts receivable

8

(235)

(37)

Gain on available-for-sale investments

16

(160)

-

Share of profit from joint venture

7

(402)

(533)

Exceptional item

17

(1,637)

(1,353)

Operating profit before changes in operating assets and liabilities		

3,500

5,056

Deposits with banks and other financial institutions

(63)

(10,776)

Accounts receivable, prepayments and other assets		

633

(8)

Changes in operating assets and liabilities:

Travellers’ cheques awaiting redemption		

(37)

(198)

Accounts payable and accruals		

(483)

(1,150)

Other liabilities and provisions		

131

(108)

3,681

(7,184)

424

6,910

9

(1,275)

(603)

Net cash (used in) from investing activities		

(851)

6,307

Net cash from (used in) operating activities
Investing Activities		
Proceeds from sale of investments / redemption		
Purchase of property and equipment

Financing Activity				
Dividend paid		

(2,700)

(2,236)

Net cash used in financing activity

(2,700)

(2,236)

130

(3,113)

Cash and cash equivalents at 1 January		

35,368

38,481

Cash and Cash Equivalents At 31 December

35,498

35,368

Net Change In Cash And Cash Equivalents

The attached notes 1 to 26 form part of these financial statements.

22 ARAB FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C. (c) ANNUAL REPORT 2010

21

The attached notes 1 to 26 form part of these financial statements.

ARAB FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C. (c) ANNUAL REPORT 2010 23

Arab Financial Services Company B.S.C. (c)

Arab Financial Services Company B.S.C. (c)

Statement of Changes in Equity

Notes to the Financial Statements

Year ended 31 December 2010

31 December 2010

							
		
Share Treasury Statutory Capital General
		
capital
shares
reserve reserve reserve

Retained
earnings

Cumulative
changes in
fair value

Proposed
dividend

Total

Note US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000 US$ 000
Balance at 1 January 2010		

45,000

(3,212)

9,045

US$ 000

US$ 000

US$ 000

US$ 000

150

1,997

2,341

1,480

2,700

59,501

Profit for the year		

-

-

-

-

-

4,407

-

-

4,407

Other comprehensive income for the year		

-

-

-

-

-

-

(202)

-

(202)

Total comprehensive income for the year		

-

-

-

-

-

4,407

(202)

-

4,205

Transfer to statutory reserve

-

-

440

-

-

(440)

-

-

-

13

Dividend paid for 2009		

-

-

-

-

-

-

-

(2,700)

(2,700)

Proposed dividend for 2010

-

-

-

-

-

(2,700)

-

2,700

-

45,000 (3,212)

9,485

150

1,997

3,608

1,278

2,700

61,006

14

Balance at 31 December 2010		
Balance at 1 January 2009		

45,000

(3,212)

8,615

150

1,997

1,167

551

2,250

56,518

Profit for the year		

-

-

-

-

-

4,304

-

-

4,304

Other comprehensive income for the year		

-

-

-

-

-

-

929

-

929

Total comprehensive income for the year		

-

-

-

-

-

4,304

929

-

5,233

Transfer to statutory reserve

13

-

-

430

-

-

(430)

-

-

-

Dividend paid for 2008		

-

-

-

-

-

-

-

(2,250)

(2,250)

Proposed dividend for 2009

14

-

-

-

-

-

(2,700)

-

2,700

-

Balance at 31 December 2009		

45,000

(3,212)

9,045

150

1,997

2,341

1,480

2,700

59,501

1 Activities

Arab Financial Services Company B.S.C. (c) [the Company] is a closed joint stock company incorporated on 18 April 1984
in the Kingdom of Bahrain and registered with the Ministry of Industry and Commerce under commercial registration number
14777. The Company is a 54.6% (2009: same) owned subsidiary of Arab Banking Corporation (B.S.C.) [the Parent]. The
postal address of the Company’s registered office is P O Box 2152, Manama, Kingdom of Bahrain.
The Company is engaged in electronic bureau processing and the sponsoring and marketing of personal payment
instructions. The Company operates under a wholesale banking licence issued by the Central Bank of Bahrain (the CBB)
and operates in the Kingdom of Bahrain. As directed by the CBB, the Board of Directors of the Company are in process of
changing the operating licence to ‘ancillary services’.
The financial statements were authorised for issue by the Board of Directors on 24 January 2011.

2 Basis of Preparation

Statement of compliance											
The financial statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards [IFRS] as issued
by the International Accounting Standards Board [IASB] and the applicable provisions of the Bahrain Commercial Companies
Law and the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law.
Basis of measurement											
The financial statements have been prepared under the historical cost convention as modified for the measurement at fair
value of available-for-sale investments and investments at fair value through statement of income.
Functional and presentation currency
The financial statements have been presented in United States Dollars being the Company’s functional currency, rounded to
the nearest thousand (US$ 000), except when otherwise indicated.						

3 Significant Accounting Policies

The accounting policies used in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the
preparation of the Company’s annual financial statements for the year ended 31 December 2009.
Amendments resulting from improvements to IFRSs to the following standards did not have any impact on the
accounting policies, financial position or performance of the Company.
• IFRS 2 Share-based payment: Group Cash-settled Share-based Payment Transactions effective 1 January 2010;
• IFRS 3 Business Combinations (Revised) and IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements (Amended)
		 effective 1 July 2009, including consequential amendments to IFRS 2, IFRS 5, IFRS 7, IAS 7, IAS 21, IAS 28,
		 IAS 31 and IAS 39;
• IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurements - Eligible Hedged items effective 1 July 2009; and
• IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners effective 1 July 2009.
Improvements to IFRSs
Issued in May 2008
• IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations effective 1 January 2010
Issued in April 2009
• IFRS 2 Share-based Payments;
• IAS 1 Presentation of Financial Statements;
• IAS 17 Leases;
• IAS 38 Intangible Assets;
• IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement; and
• IFRIC 9 Reassessment of Embedded Derivative.
The attached notes 1 to 26 form part of these financial statements.
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The Company has not elected to early adopt the following IASB standard and amendment which have been issued but are
not yet effective:
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Notes to the Financial Statements

3 Significant Accounting Policies (continued)

3 Significant Accounting Policies (continued)

31 December 2010

IFRS 9 Financial Instruments: Classification and measurement
IFRS 9 was issued in November 2009 and replaces those parts of IAS 39 relating to the classification and measurement of
financial assets, financial liabilities and some contracts to buy or sell non-financial items. The standard is effective for the annual
period beginning on or after 1 January 2013. The Company is considering the implications of the standard, the impact on the
Company and the timing of its adoption by the Company.
IAS 24 Related Party Disclosures (Amendment)
The amended standard is effective for annual periods beginning on or after 1 January 2011. It clarifies the definition of a
related party to simplify the identification of such relationships and to eliminate inconsistencies in its application. The revised
standard introduces a partial exemption of disclosure requirements for government-related entities. The Company does not
expect the amendment to have any impact on its financial statements.
A number of other improvements and amendments to standards are effective for future periods. However these are not
expected to significantly impact the Company’s financial statements.
Significant accounting policies are set out below:
Cash and cash equivalents
For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents comprise cash in hand and balances with banks
and the Central Bank of Bahrain, excluding the statutory deposit, collateral deposits and deposits with banks and other
financial institutions with original maturities of less than ninety days.
Deposits with banks and other financial institutions
Deposits with banks and other financial institutions are stated at cost, net of any amounts written off and provision for
impairment.
Investments
Held-to-maturity
Held-to-maturity investments are non-derivative financial assets which carry fixed or determinable payments and fixed
maturities and for which the Company has the positive intention and ability to hold to maturity. These investments are initially
recognised at fair value plus directly attributable transaction costs. After initial measurement, held-to-maturity investments
are measured at amortised cost less impairment. This cost is computed as the amount initially recognised minus principal
repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest method of any difference between the
initially recognised amount and the maturity amount, less allowance for impairment. Amortised cost is calculated by taking
into account any discount or premium on acquisition and fees that are an integral part of the effective interest rate. Gains and
losses are recognised in the statement of income when the investments are derecognised or impaired, as well as through the
amortisation process.
Available-for-sale
Available-for-sale investments are those non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale. These
investments are initially recognised at fair value plus directly attributable transaction costs. After initial measurement,
available-for-sale investments are measured at fair value with unrealised gains or losses being recognised directly in the
statement of comprehensive income until the investment is derecognised, at which time the cumulative gain or loss
recorded in the statement of comprehensive income is recognised in the statement of income, or determined to be impaired,
at which time the cumulative loss recorded in the statement of comprehensive income is recognised in the statement of
income.
Investments at fair value through statement of income
Investments at fair value through statement of income represents investments designated upon initial recognition as fair
value through statement of income. These investments are initially recognised at fair value. Transaction costs are expensed
in the statement of income. All subsequent gains and losses arising from remeasurement at fair value are recognised in the
statement of income.
Accounts receivable
Accounts receivable are stated at original invoice amount less a provision for any uncollectible amounts. An estimate for
doubtful debts is made when collection of the full amount is no longer probable. Bad debts are written off when there is no
probability of recovery.

31 December 2010

Investment in joint venture
A joint venture is a contractual arrangement, whereby the venturers undertake an economic activity with other entity that is
subject to joint control. The joint venture is accounted for using the equity method of accounting.
Under the equity method, the joint venture is carried in the statement of financial position at cost plus post acquisition
changes in the Company’s share of net assets of the joint venture. The statement of income reflects the Company’s share of
the results of operations of the joint venture. Where there has been a change recognised directly in the other comprehensive
income of the joint venture, the Company recognises its share of any changes and discloses this, when applicable, in the
statement of comprehensive income. Unrealised profits and losses resulting from transactions between the Company and
the joint venture are eliminated to the extent of the Company’s interest in joint venture.
The reporting dates of the joint venture and the Company are identical and the joint venture’s accounting policies conform to
those used by the Company for like transactions and events in similar circumstances.
An assessment of investment in a joint venture is performed when there is an indication that the asset has been impaired, or
that impairment losses recognised in prior years no longer exist. Whenever the impairment requirements of IAS 36 indicate
that investment in a joint venture may be impaired, the entire carrying amount of investment is tested by comparing its
recoverable amount with its carrying value. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its
fair value less costs to sell and its value in use. Goodwill is included in the carrying amount of investment in a joint venture
and, therefore, is not separately tested for impairment.
Property and equipment
Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and any impairment in value. Freehold land is not
depreciated as it is deemed to have an indefinite useful life.
The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances
indicate the carrying value may not be recoverable. If any such indication exists and where the carrying values exceed the
estimated recoverable amount, the assets are written down to their recoverable amount, being the higher of their fair value
less cost to sell and their value in use.
Expenditure incurred to replace a component of an item of property and equipment that is accounted for separately
is capitalised and the carrying amount of the component that is replaced is written off. Other subsequent expenditure
is capitalised only when it increases future economic benefits of the related item of property and equipment.  All other
expenditure is recognised in the statement of income as the expense is incurred.
Travellers› cheques awaiting redemption
Travellers’ cheques awaiting redemption are stated at cost less provision for unclaimed amounts.
Provision for travellers› cheques awaiting redemption, based on the Company’s past experience, is made for the estimated
net cost to the Company of lost travellers’ cheques unpaid as of the date of the statement of financial position. Adjustments
to the provisions are reflected in the statement of income as they become necessary.
Accounts payable and accruals
Liabilities are recognised for amounts to be paid in the future for goods or services received, whether billed by the supplier or not.
Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it
is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable
estimate can be made of the amount of the obligation.
Employees’ end of service benefits
The Company provides end of service benefits to its expatriate employees in accordance with the relevant regulations.  The
entitlement to these benefits is based upon the employees’ final salaries and length of service, subject to the completion of a
minimum service period.  The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment.
With respect to its national employees, the Company makes contributions to the Social Insurance Organisation calculated as
a percentage of the employees’ salaries in accordance with the relevant regulations. The Company’s obligations are limited
to these contributions, which are expensed when due.
Treasury shares
Own equity instruments which are reacquired (treasury shares) are recognised at cost and deducted from equity. No gain
or loss is recognised in the statement of income on the purchase, sale, issue or cancellation of the Company’s own equity
instruments. Any difference between the carrying amount and the consideration is recognised in equity.
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3 Significant Accounting Policies (continued)

31 December 2010

Significant Accounting Policies (continued)

Impairment of financial assets

An assessment is made at each date of the statement of financial position to determine whether there is objective evidence
that a specific financial asset may be impaired. A financial asset is deemed to be impaired if, and only if, there is objective
evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an
incurred ‘loss event’) and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset that can
be reliably estimated. Evidence of impairment may include indications that the debtor or group of debtors is experiencing
significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter
bankruptcy or other financial reorganisation and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the
estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults. If such evidence
exists, any impairment loss is recognised in the statement of income. Impairment is determined as follows:
(a) For assets carried at fair value, impairment is the difference between cost and fair value, less any impairment loss
		
previously recognised in the statement of income;
(b) For assets carried at cost, impairment is the difference between carrying value and the present value of future cash
flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset; and
(c) For assets carried at amortised cost, impairment is the difference between carrying amount and the present value
of future cash flows discounted at the original effective interest rate.
Derecognition of financial assets and financial liabilities
Financial assets

A financial asset (or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognised
where:
(i)

the rights to receive cash flows from the asset have expired; or

(ii)

the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay
the received cash flows in full without material delay to a third party under a ‘pass-through’ arrangement; and
either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has
neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

		
		

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through
arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred
control of the asset, the asset is recognised to the extent of the Company’s continuing involvement in the asset.
Financial liabilities
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. Where an
existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an
existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original
liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the
statement of income.
Revenue recognition
Revenue is recognised to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue
can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates,
and sales taxes or duty. The following specific recognition criteria must also be met for revenue to be recognised:
Electronic bureau processing
Income from electronic bureau processing is recognised over the period in which the services have been rendered, net of
withholding tax.
Sponsored programme
Annual card fees are billed to card members on a monthly basis and are taken to income net of collection fees and
withholding tax. Turnover related and other incidental revenues are recognised when earned.
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Revenue recognition (continued)
Travellers’ cheques revenue

Revenue from travellers’ cheques represents income earned on the float of travellers’ cheques awaiting redemption.
Interest income
Revenue is recognised as interest accrues (using the effective interest method that is the rate that exactly discounts
estimated future cash receipts through the expected life of the financial instrument to the net carrying amount of the
financial asset).
Dividends
Revenue is recognised when the Company’s right to receive the payment is established.
Rental income
Rental income arising from operating leases on property is accounted for on a straight line basis over the lease terms.
Foreign currencies
Transactions in foreign currencies are initially recorded at the rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets
and liabilities denominated in foreign currencies are retranslated at the rate of exchange ruling at the date of the statement
of financial position. All differences are taken to the statement of income. Non-monetary items that are measured in terms
of historical cost in foreign currency are retranslated using the exchange rates as at dates of the initial transactions. Nonmonetary items measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rates at the date when the fair
value is determined. When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in the statement of comprehensive income,
any exchange component of that gain or loss is recognised in the statement of comprehensive income. Conversely, when a
gain or loss on a non-monetary item is recognised in the statement of income, any exchange component of that gain or loss
is recognised in the statement of income.
Trade and settlement date accounting
Purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date, i.e. the date that the Company commits to
purchase or sell the asset.
Offsetting
Financial assets and financial liabilities are only offset and the net amount reported in the statement of financial position when
there is a legally enforceable right to set off the recognised amounts and the Company intends to either settle on a net
basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.
Fair values
For investments traded in an active market, fair value is determined by reference to quoted market bid prices. The fair value
of interest-bearing items is estimated based on discounted cash flows using interest rates for items with similar terms and
risk characteristics.
For unquoted equity investments, fair value is determined using appropriate valuation techniques. Such techniques may
include using recent arm’s length market transactions or reference to the current fair value of another instrument that is
substantially the same. In cases when the fair value of unquoted equity instruments cannot be determined reliably, the
instruments are carried at cost less impairment.
An analysis of fair values of financial instruments and further detail as to how they are measured are provided in Note 25.
Operating leases
The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement
at inception date: whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets or the
arrangement conveys a right to use the asset. Leases where the Company does not transfer substantially all the risks and
benefits of ownership of the asset are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating
lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognised over the lease term on the same basis as rental
income.
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6 Investments

31 December 2010

31 December 2010

Significant Accounting Policies (continued)

Significant accounting judgements, estimates and assumptions
The preparation of the Company’s financial statements require management to make judgements, estimates and
assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of
contingent liabilities, at the reporting date. However, uncertainty about these assumptions and the estimates could result in
outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in the future.

2010
US$ 000

2009
US$ 000

4,500

4,498

Quoted equities (note 6.2)

1,198

1,372

Unquoted equity

1,077

1,338

305

340

		
		
Held-to-maturity
Quoted bonds (note 6.1)
Available-for-sale

Estimates and assumptions
The key assumption concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the date of the statement of
financial position that has a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities
within the next financial year has been discussed below:

Unquoted debt security (note 6.2)

Classification of investments

		

7,080

7,548

Management decides on acquisition of an investment whether it should be classified as carried at fair value through
statement of income, held-to-maturity or available-for-sale. The Company classifies investments as fair value through
statement of income if they are acquired primarily for the purpose of making short term profit. Classification of investments
designated as fair value through statement of income depends on how management monitors the performance of these
investments. Investments are classified as held-to-maturity when the Company has the positive intention and ability to hold
it to maturity. All other investments are classified as available-for-sale.

Investments at fair value through statement of income

6,100

6,100

13,180

13,648

The Company’s management has made an assessment of the Company’s ability to continue as a going concern and
is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the
management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company’s ability to
continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

For available-for-sale financial investments, the Company assesses at each reporting date whether there is objective
evidence that an investment or a group of investments is impaired. In the case of equity investments classified as
available-for-sale, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment
below its cost. The determination of what is ‘significant’ or ‘prolonged’ requires judgment. In making this judgement,
the Company evaluates, among other factors, historical share price movements and the duration or extent to which
the fair value of an investment is less than its cost.

Money at call
Statutory deposit with the Central Bank of Bahrain
			

5

2010
US$ 000

2009
US$ 000

3,736

2,932

690

814

53

53

4,479

3,799

Deposits with Banks and other Financial Institutions

payment instrument activities:
2010
US$ 000

2009
US$ 000

777

777

Maturing after 90 days

10,839

10,776

			

11,616

11,553

Maturing within 90 days
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the allowance for impairment of available-for-sale investments was as follows:
2010
US$ 000

2009
US$ 000

1,307

274

2

1,033

Realised on sale of available-for-sale investments

(105)

-

At 31 December

1,204

1,307

		
		

Charge for the year

The Company has a 51% (31 December 2009: 51%) interest in Euronet Middle East W.L.L. (the joint venture), a limited
liability company registered in the Kingdom of Bahrain. The entity is jointly owned by EFT Services Holding B.V. (49%), a
wholly owned subsidiary of Euronet Worldwide, Inc., an industry leader in processing secure electronic financial transactions.
The joint venture, which was established in October 2005, provides debit card management and operational services,
ATM and POS outsourcing services, chip card issuing and payment gateway services throughout the Middle East and
North Africa.
The following table illustrates the summarised financial information of the Company’s investment in the joint venture:
2010
US$ 000

2009
US$ 000

Total assets

2,275

1,967

Total liabilities

(565)

(659)

Net assets

1,710

1,308

Carrying amount of the investment

1,710

1,308

Revenue

1,422

1,477

Net profit

402

533

		
		
Share of the joint venture’s statement of financial position

Deposits with banks and other financial institutions include following deposits maintained as collateral against personal
			
			

against gross amount of available-for-sale investments of US$ 228 thousand (2009: US$ 2,373 thousand). Movement in

7 Investment in Joint Venture

Cash in Hand and Balances with Banks and the Central Bank of Bahrain

Cash in hand and balances with banks

(31 December 2009: US$ 4,709 thousand).

At 1 January

Impairment of available-for-sale financial assets

			
			

6.1 As of 31 December 2010, the fair value of quoted held-to-maturity bonds was US$ 4,639 thousand
6.2 During the year impairment loss of US$ 2 thousand (2009: US$ 1,033 thousand) has been recognised and adjusted

Going concern

4

		

Share of the joint venture’s revenue and net profit
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31 December 2010

8

31 December 2010

9 Property and Equipment

Accounts Receivable, Prepayments and other Assets

		
		
		

2010
US$ 000

2009
US$ 000

Card programme customers

2,700

3,231

Travellers’ cheques sales agents and others

6,629

6,878
10,109

Transfers

			
			
Due from

			

9,329
(458)

(485)

(6,572)

(6,789)

2,299

2,835

Prepaid expenses

354

421

Interest receivable

149

118

Other assets

385

211

3,187

3,585

Travellers’ cheques sales agents and others
Net accounts receivable

			

			

2010

2009

			

US$ 000

US$ 000

565

1,900

Travellers’ cheques sales agents and others

6,572

6,789

			

7,137

8,689

			

2010

2009

			

US$ 000

US$ 000

At 1 January

7,274

12,495

Written back during the year*

(235)

(37)

(9)

(5,184)

7,030

7,274

Movements in the allowance for impairment of accounts receivable were as follows:

Write-offs
At 31 December

Capital work
in progress
US$ 000

Total
US$ 000

At 1 January 2010

1,326

8,133

Additions

-

Disposals

-

At 31 December 2010

12,949

170

22,578

22

762

491

1,275

-

(13)

-

(13)

-

-

148

(148)

-

1,326

8,155

13,846

513

23,840

						
Depreciation						
At 1 January 2010

-

4,687

10,522

-

15,209

Provided during the year

-

295

1,230

-

1,525

Disposals

-

-

(13)

-

(13)

At 31 December 2010

-

4,982

11,739

-

16,721

					

The nominal value of impaired accounts receivables was as follows:

Card programme customers

Furniture, equipment
and vehicles
US$ 000

Cost						

Provision for impairment
Card programme customers

Freehold		
land
Building
US$ 000
US$ 000

* Included in other operating income for 2010 and 2009.

Assets are classified as past due and impaired when contractual payments are in arrears for more than 90 days and an
impairment adjustment is recorded in the statement of income for this. There are no receivables as at 31 December 2010

Net book value					
At 31 December 2010

1,326

3,173

2,107

513

-

30 years

3-10 years

-

Freehold		
land
Building
US$ 000
US$ 000

Furniture, equipment
and vehicles
US$ 000

Capital work
in progress
US$ 000

Total
US$ 000

12,486
463

30
140

21,975
603

At 31 December 2009
1,326
8,133
12,949
170
					
Depreciation					
At 1 January 2009
4,387
9,180
Provided during the year
300
1,342
				
At 31 December 2009
4,687
10,522
						
Net book value					
At 31 December 2009
1,326
3,446
2,427
170

22,578

Estimated useful lives
		
		
		
Cost
At 1 January 2009
Additions

Estimated useful lives

1,326
-

-

8,133
-

30 years

3-10 years

7,119

13,567
1,642
15,209

7,369

-

(2009: nil) that are past due but not impaired.

10 Accounts Payable and Accruals
2010
US$ 000

2009
US$ 000

Due to customers, suppliers and agents

3,502

4,224

Accrued expenses

1,826

1,662

429

354

5,757

6,240

			
			

Other payables
			

32 ARAB FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C. (c) ANNUAL REPORT 2010

ARAB FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C. (c) ANNUAL REPORT 2010 33

Arab Financial Services Company B.S.C. (c)

Arab Financial Services Company B.S.C. (c)

Notes to the Financial Statements

Notes to the Financial Statements

31 December 2010

11 Other Liabilities and Provisions

31 December 2010

2010
US$ 000

2009
US$ 000

Provision for travellers’ cheques losses [note 22(iii)]

240

220

Employees’ end of service benefits

453

342

			

693

562

			
			

At 1 January
Provided during the year
At 31 December

12 Share Capital
			
			

2010
US$ 000

2009
US$ 000

220

220

20

-

240

220

2010
US$ 000

2009
US$ 000

75,000

Income from electronic bureau processing

12,713

12,778

Income from sponsored card programme

2,899

3,054

15,612

15,832

			

16 Investment Income - Net

2010
US$ 000

2009
US$ 000

490

584

-

10

Gain on sale of available-for-sale investments

160

-

			

650

594

			
			

Interest income on:
held-to-maturity investments
available-for-sale investments

75,000

Exceptional item consists of the following:

45,000

a) Write back of US$ 220 thousand (2009: nil) relating to old credit balances outstanding for a period of more than 10
years for which the chances of a claim being made is considered by the management to be remote. These write backs
are in accordance with the policy of the Company that has been approved by the Central Bank of Bahrain and were
made after obtaining the approval of the Board of Directors.

Issued and fully paid
6,000,000 (2009: 6,000,000) shares of US$ 7.50 each

2009
US$ 000

17 Exceptional Item

Authorised
10,000,000 (2009: 10,000,000) shares of US$ 7.50 each

2010
US$ 000

			
			

Income from electronic bureau processing is stated net of withholding tax of US$ 413 thousand (2009: US$ 387 thousand).

Movement in the provision for travellers’ cheques losses was as follows:
			
			

15 Card Centre Revenue

45,000

carry any voting rights and are not entitled to dividend.

b) Write back of US$ 1,417 thousand (2009: US$ 1,353 thousand) relating to travellers’ cheques outstanding for a period
of 20 years or more. These write backs are in accordance with the policy of the Company that has been approved by
the Central Bank of Bahrain and were made after obtaining the approval of the Board of Directors. As per this policy,
the total write back is capped at 50% of the total outstanding balance as at 31 December 2006.

13 Reserves

Travellers’ cheques outstanding as at 31 December 2010 are net of the cumulative write back of US$ 4,939 thousand
(31 December 2009: US$ 3,522 thousand).

Treasury shares
As at 31 December 2010, the Company held 309,750 shares (31 December 2009: 309,750 shares). These shares do not

Statutory reserve
As required by the Bahrain Commercial Companies Law and the Company’s memorandum and articles of association, 10%
of profit for the year has been transferred to a statutory reserve. The Company’s shareholders may resolve to discontinue
such annual transfers when the reserve equals 50% of the paid up share capital of the Company. The reserve is not
distributable but may be used as security for the purpose of a distribution in such circumstances as stipulated in the Bahrain
Commercial Companies Law and following the approval of the Central Bank of Bahrain.
Capital reserve
This reserve represents profits on sale of property and equipment in past years. This reserve can be distributed as dividends
after approval of the Annual General Meeting of the shareholders, subject to the provisions that this will not affect the
Company’s ability to restore the assets to their original condition or to acquire new property and equipment.
General reserve
This reserve is only distributable following a resolution of the Annual General Meeting of the shareholders and the approval of
the Central Bank of Bahrain.

14 Proposed Dividend

The Board of Directors has proposed for the year 2010 a dividend of US$ 0.47 per share (2009: US$ 0.47 per share)
amounting to US$ 2,700 thousand (2009: US$ 2,700 thousand) [note 20], which will be submitted for formal approval at the
Annual General Meeting.

18 Strategy Consulting Cost

This expense relates to the strategy consultancy project which was undertaken to formulate a business strategy to advise
the Company in consolidating and expanding its position in the market.

19 Basic And Diluted Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the weighted average number of shares
outstanding during the year as follows:
			
2010
2009
			
US$ 000
US$ 000
Profit for the year (US$ 000)

4,407

4,304

5,690

5,690

0.77

0.76

Weighted average number of shares outstanding during the year,
net of treasury shares (thousands)
Basic and diluted earnings per share (US$)

The basic and diluted earnings per share are the same since the Company has not issued any instruments which would
have an impact on earnings per share when exercised.

During the year a dividend of US$ 0.47 per share aggregating to US$ 2,700 thousand (2009: US$ 0.40 per share
aggregating to US$ 2,250 thousand) was approved at the Annual General Meeting held on 21 March 2010.
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22 Risk Management (continued)

20 Dividend Per Share

Dividend per share is calculated by dividing the proposed dividend for the year by the number of shares outstanding, net of
treasury shares at the year end as follows:
2010
US$ 000

2009
US$ 000

Dividend for the year (US$ 000) [note 14]

2,700

2,700

Number of shares outstanding at the year end, net of treasury shares (thousands)

5,690

5,690

0.47

0.47

			
			

Dividend per share (US$)

Credit risk (continued)

22 (i) (a) Maximum exposure to credit risk		
The Company’s maximum exposure to credit risk before master netting and collateral agreements is US$ 60,852 thousand
(2009: US$ 61,023 thousand).
The Company does not have an internal credit rating of the other counter-parties and considers all counter-parties to be of
the same credit quality.
22 (i) (b) The Company’s exposure analysed by geographic regions and industry sectors as at 31 December 2010 and
2009 were as follows:

21 Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents included in the statement of cash flows comprise the following statement of financial position
amounts:
2010
US$ 000

2009
US$ 000

3,736

2,932

690

814

Deposits with banks and other financial institutions *

31,072

31,622

			

35,498

35,368

			
			
Cash in hand and balances with banks
Money at call

* Excluding deposits maintained as collateral - note 5

Assets		

Risk management structure
A cohesive organisational structure is established within the Company in order to identify, assess, monitor, and control risks.
Board of Directors
The apex of risk governance is the centralised oversight of Board of Directors providing direction and the necessary
approvals of strategies and policies in order to achieve defined corporate goals.
Senior management
Senior management is responsible for the day to day operations towards achieving the strategic goals within the Company’s
pre-defined risk appetite.
Audit Committee and Internal Audit Department
Risk management processes throughout the Company are audited annually by the Internal Audit Department which
examines both the adequacy of the procedures and the Company’s compliance with the procedures. The Internal
Audit Department discusses the results of all assessments with senior management, and reports its findings and
recommendations directly to the Audit Committee.
22 (i) Credit risk
Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will fail to discharge an obligation and cause the other party to
incur a financial loss. The Company attempts to control credit risk by monitoring credit exposures, limiting transactions with
specific counterparties, and continually assessing the credit worthiness of counterparties.
Concentrations of credit risk arise when a number of counter parties are engaged in similar business activities, or activities in
the same geographic region, or have similar economic features that would cause their ability to meet contractual obligations
to be similarly affected by changes in economic, political or other conditions. Concentrations of credit risk indicate the
relative sensitivity of the Company’s performance to developments affecting a particular industry or geographic location.
The Company seeks to manage its credit risk exposure through diversification of its activities to avoid undue concentrations
of risk with individuals or groups of customers in specific locations or businesses.
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2010

2009

2010

2009

US$ 000

US$ 000

US$ 000

US$ 000

57,076

56,115

7,180

8,029

2,898

3,106

4,039

5,215

Geographical region
Middle East
Africa
Europe

7,413

7,011

134

132

North America

4,976

6,652

1

-

-

-

3

7

72,363

72,884

11,357

13,383

69,086

67,595

3,860

4,095

3,277

5,289

7,497

9,288

72,363

72,884

11,357

13,383

Other

22 Risk Management

Risk governance
The Company’s risk governance is manifested in a set of established policies, procedures and controls which uses the
existing organisational structure to meet strategic targets. The Company’s philosophy revolves on willing and knowledgeable
risk acceptance commensurate with the risk appetite and strategic plan approved by the Board. The Company is exposed
to credit, market, legal, operational and liquidity risks.

Liabilities		

Industry sectors
Banks and other financial institutions
Other

22 (ii) Market risk
Market risk arises from fluctuations in foreign exchange rates, equity prices and interest rates. The level of market risk appropriate
for the Company is as approved by the Board of Directors. This is monitored on a monthly basis by the management.
(ii) (a) Currency risk		
Currency risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to adverse changes in foreign exchange
rates. The Company views itself as a Bahraini entity, with the United States Dollar as its functional currency. The
management has set limits on positions by currency. Positions are monitored on a monthly basis and hedging strategies
used to ensure positions are maintained within established limits.
The table below indicates the currencies to which the Company had significant exposure at 31 December 2010. The analysis
shows the impact of a 5% movement in the currency rate against the United States Dollar, with all other variables held
constant, on the statement of income.
The Company had the following significant foreign currency exposures at 31 December 2010 and 2009:
		
		
Assets
2010
US$ 000

Change in
exchange
rates (+/-)
2010
%

Great Britain Pounds

749

15

112

Lebanese Pounds

503

10

53

15

Euro

		
Effect on net		
income (+/-)
Assets
2010
2009
US$ 000
US$ 000

Change in
exchange
rates (+/-)
2009
%

Effect on net
income (+/-)
2009
US$ 000

899

15

135

50

503

10

50

8

16

15

2

1,305			

1,418
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22 Risk Management (continued)

22 Risk Management (continued)

(ii) (b) Equity price risk		

Legal risk is the risk arising from the potential that unenforceable contracts, lawsuits or adverse judgments can disrupt or
otherwise negatively affect the operations of the Company. The Company has developed controls and procedures to identify
legal risks and believes that losses will be avoided.

31 December 2010

31 December 2010

22 (iii) Legal risk and claims

Market risk (continued)

Equity price risk arises from the change in fair values of equity investments. The Company’s sensitivity to equity price risk on
equity investments are presented below:
		
		
Change in
Market indices
equity prices
2010
%

Effect on		
other com-		
prehensive
Change in
income
equity prices
2010
US$ 000

Effect on
other comprehensive
income

2009
%

2009
US$ 000

			
Bahrain Stock Exchange

10

51

10

46

Jordan Stock Exchange

10

69

10

91

At 31 December 2010, the Company had unquoted equity investments carried at fair value of US$ 1,077 thousand (31
December 2009: US$ 1,338 thousand). The impact of changes in equity prices will only be reflected when the investment
is sold or deemed to be impaired, when the statement of income will be impacted, or when a third party transaction in the
investment gives a reliable indication of fair value which will be reflected in equity. As at the statement of financial statement
date, a 10% change in equity prices will result in a change in other comprehensive income of US$ 108 thousand
(2009: US$ 134 thousand).
(iii) (c) Interest rate risk		
Interest rate risk arises from the possibility that changes in interest rates will affect the value of financial instruments.  The
Company is exposed to interest rate risk as a result of mismatches or gaps in the amounts of assets and liabilities that
mature or reprice in a given period. The Company manages this risk by matching the repricing of assets and liabilities
through risk management strategies.

As at 31 December 2010, legal suits for claims amounting to US$ 240 thousand (31 December 2009: US$ 220 thousand)
[note 11] were pending against the Company. Based on the opinion of the Company’s legal counsel, the total estimated
liability arising from these cases is not considered to be material to the Company’s overall financial statements.
22 (iv) Operational risk
Operational risk is the risk of loss arising from systems failure, human error, fraud or external events. When controls fail to
perform, operational risks can cause damage to reputation, have legal or regulatory implications, or lead to financial loss.
The Company cannot expect to eliminate all operational risks, but through a control framework and by monitoring and
responding to potential risks, the Company is able to manage the risks. Controls include effective segregation of duties,
access, authorisation and reconciliation procedures, staff education and assessment processes, including the use of internal
audit.
22 (v) Capital management
The primary objectives of the Company capital management are to maintain healthy capital ratios in order to support its
business and to maximise shareholders’ value.
The Company manages its capital structure and makes adjustments to it in the light of changes in business conditions
and the risk characteristics of its activities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the
amount of dividend payment to shareholders or issue capital securities. No changes were made in the objectives, policies
and processes from the previous year.
22 (vi) Liquidity risk

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonable possible change in interest rates, with all other variables held
constant, of the Company’s statement of income.
The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in interest rates on the net interest income
for one year, based on financial assets and financial liabilities held at 31 December 2010.
Increase in
basis
points
2010

USD

25

Increase in
basis
points
2009
		

Sensitivity of
Decrease in
statement of
basis
income
points
2010
2010
US$ 000		

108

Sensitivity of
statement of
income
2010
US$ 000

25

(108)

Sensitivity of
Decrease in
statement of
basis
income
points
2009
2009
US$ 000		

Sensitivity of
statement of
income
2009
US$ 000

Liquidity risk is the risk that an institution will be unable to meet its net funding requirements. Liquidity risk can be caused
by market disruptions or credit downgrades which may cause certain sources of funding to dry up immediately. To guard
against this risk, management has diversified funding sources and assets are managed with liquidity in mind, maintaining a
healthy balance of cash, cash equivalents, and readily marketable securities.
The table below summarises the maturity profile of the Company’s assets and liabilities.  The maturity profile is monitored by
management to ensure adequate liquidity is maintained.  The maturity profile of the assets and liabilities at the year end is
based on contractual undiscounted repayment arrangements.
Based on previous experience, the maturity profile of travellers’ cheques awaiting redemption cannot be reliably
determined.

			
USD

25

119

25

(119)

GBP

25

1

25

(1)

Others

25

1

25

(1)
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22 Risk Management (continued)

23 Related Party Transactions

31 December 2010

31 December 2010

(vi) Liquidity risk (continued)		

Related parties represent major shareholders, directors and key management personnel of the Company, and entities
controlled, jointly controlled or significantly influenced by such parties. Pricing policies and terms of these transactions are
approved by the Company’s management.

The maturity profile of assets and liabilities at 31 December 2010 was as follows:
US$ 000

				
		
		
		
		

Balances with related parties included in the statement of financial position are as follows:

On 							
demand					 Sub total		
/ no fixed
Up to
1 to 3
3 to 6
6 months
up to
Over
maturity 1 month
months
months
to 1 year
1 year
1 year

				
Total

		
		
		
		
		
Assets

Assets
Cash in hand and balances with banks
and Central Bank of Bahrain
Deposits with banks and
other financial institutions

2010

2009

Directors				
Directors
		
and key
Major			
and key
Joint		 management
shareJoint		management
venture
Parent
personnel
holder
venture
Parent
personnel

53

4,426

-

-

-

4,426

-

4,479

11,615

25,046

6,027

-

-

31,073

-

42,688

Investments

2,275

-

503

-

-

503

10,402

13,180

Investment in joint venture

1,710

-

-

-

-

-

-

1,710

-

2,667

112

100

308

3,187

-

3,187

7,119

-

-

-

-

-

-

7,119

22,772

32,139

6,642

100

308

39,189

10,402

72,363

4,907

-

-

-

-

-

-

4,907

The income and expenses in respect of related parties included in the statement of income are as follows:

-

5,757

-

-

-

5,757

-

5,757

693

-

-

-

-

-

-

693

Net income from electronic
bureau processing

5,600

5,757

-

-

-

5,757

-

11,357

Accounts receivable, prepayments
and other assets
Property and equipment

Major
shareholder

US$ 000

US$ 000

US$ 000

US$ 000

US$ 000

US$ 000

Cash in hand and with banks

-

292

-

-

-

191

-

-

Money at call
Accounts receivable, prepayments
and other assets

-

250

-

-

-

263

-

-

89

15

46

714

-

22

14

930

		

89

557

46

714

-

476

14

930

172

-

-

-

375

-

-

-

US$ 000 US$ 000

Liabilities
Total assets

Accounts payable and accruals

Liabilities
Travellers’ cheques awaiting redemption
Accounts payable and accruals
Other liabilities and provisions
Total liabilities

-

162

-

8,162

-

145

-

8,008

Other operating income

48

78

-

-

203

75

-

-

		

48

240

-

8,162

203

220

-

8,008

The maturity profile of assets and liabilities at 31 December 2009 was as follows:
				
		
		

US$ 000
On
demand					
/ no fixed
Up to
1 to 3
3 to 6
6 months
maturity
1 month
months
months
to 1 year

		
Assets
Cash in hand and balances with banks
and Central Bank of Bahrain
53
3,746
Deposits with banks and
other financial institutions
11,553
25,066
6,556  
-   
Investments
2,710
Investment in joint venture
1,308
Accounts receivable, prepayments
and other assets
3,151
103
119
212
Property and equipment
7,369
							
Total assets
22,993
31,963
6,659
119
212
Liabilities
Travellers’ cheques awaiting redemption
6,581
Accounts payable and accruals
6,240
Other liabilities and provisions
562
							
Total liabilities
7,143
6,240
-

								
								
Sub total		
up to
Over
1 year
1 year

3,746
31,622
-

-

2010
US$ 000

2009
US$ 000

1,889

2,370

Compensation of key management personnel of the Company
Total

Salaries and other benefits

3,799

-    43,175  
10,938 13,648
1,308

3,585
-

-

3,585
7,369

38,953

10,938

72,884

6,240
-

-

6,581
6,240
562

6,240

-

13,383

As the Company does not have any interest bearing liabilities, the totals in the table match the statement of financial position.

40 ARAB FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C. (c) ANNUAL REPORT 2010

ARAB FINANCIAL SERVICES COMPANY B.S.C. (c) ANNUAL REPORT 2010 41

Arab Financial Services Company B.S.C. (c)

Arab Financial Services Company B.S.C. (c)

Notes to the Financial Statements

Notes to the Financial Statements

24 Classification of Financial Instruments

24 Classification of Financial Instruments (continued)

31 December 2010

31 December 2010

At 31 December 2010, financial instruments have been classified for the purpose of measurement under IAS 39 ‘Financial
Instruments: Recognition and Measurement’ as follows:
At fair		
value		
through		
statement
Availableof income
for-sale
US$ ‘000

US$ ‘000

Financial
assets at
amortised
cost /
receivables

Total

US$ ‘000

US$ ‘000

At 31 December 2009, financial instruments have been classified for the purpose of measurement under IAS 39 ‘Financial
Instruments: Recognition and Measurement’ as follows:
At fair		
value		
through		
statement
Availableof income
for-sale
US$ ‘000

US$ ‘000

Financial
assets at
amortised
cost /
receivables

Total

US$ ‘000

US$ ‘000

			
Assets			

Assets			
Cash in hand and balances with banks
and the Central Bank of Bahrain
Deposits with banks and other financial institutions
Investments
Accounts receivable and other assets

-

-

4,479

4,479

Cash in hand and balances with banks
and the Central Bank of Bahrain

-

-

-   

-   

-

-

42,688

42,688

Deposits with banks and other financial institutions

6,100

2,580

4,500

13,180

Investments

-

-

2,833

2,833

54,500

63,180

Accounts receivable and other assets

3,799

3,799

43,175  

43,175

6,100

3,050

4,498

13,648

-

-

3,164

3,164

6,100

3,050

54,636

63,786

			
6,100

2,580

				 Financial
				 liabilities at
				 amortised
				
cost

				
Financial
				 liabilities at
				 amortised
				
cost

				

				

US$ ‘000

US$ ‘000

Liabilities

Liabilities

Travellers’ cheques awaiting redemption				

6,581

Accounts payable and accruals				

6,240

453

Other liabilities				

342

11,117

				

13,163

Travellers’ cheques awaiting redemption				

4,907

Accounts payable and accruals				

5,757

Other liabilities and provisions				
				

25 Fair Value of Financial Instruments
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties
in an arm’s length transaction. Consequently, differences can arise between carrying values and the fair value estimates.
Underlying the definition of fair value is the presumption that the Company is a going concern without any intention or
requirement to curtail materially the scale of its operation or to undertake a transaction on adverse terms.
The fair value of financial assets and liabilities are not different from their carrying values in the statement of financial position
except for quoted held-to-maturity bonds (note 6.1) carried at amortised cost and an unquoted debt security (note 6.2)
carried at cost less impairment.
The Company uses the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation
technique:
Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;
Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable,
		
either directly or indirectly; and
Level 3: techniques which use inputs which have a significant effect on the recorded fair value that are not based on
		
observable market data.
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25 Fair Value of Financial Instruments (continued)

The following table shows an analysis of financial instruments recorded at fair value by level of the fair value hierarchy:
At 31 December 2010		

US$ 000

Level 1

Level 2

Total

1,198

-

1,198

Available-for-sale unquoted equity

-

1,077

1,077

Investments at fair value through the statement of income

-

6,100

6,100

1,198

7,177

8,375

At 31 December 2009		

US$ 000

Level 1

Level 2

Total

1,372

-

1,372

Investments
Available-for-sale quoted equities

Investments
Available-for-sale quoted equities
Available-for-sale unquoted equity

-

1,338

1,338

Investments at fair value through the statement of income

-

6,100

6,100

1,372

7,438

8,810

During the years ended 31 December 2010 and 31 December 2009, there were no transfers between Level 1 and Level 2
fair value measurements.

26 Contingencies and Commitments
At 31 December 2010 the Company had contingent liabilities amounting to US$ 600 thousand (31 December 2009: US$
600 thousand) in respect of bank and other guarantees and other matters arising in the ordinary course of business from
which it is anticipated that no material liabilities will arise.
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م�ساهمو �شركة اخلدمات املالية العربية

املحـــتـويـات

�أ�سماء امل�ساهمني
 1امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية ،البحرين
 2البنك الأهلي التجاري ،اململكة العربية ال�سعودية
 3امل�صرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
 4ال�شركه الليبية لال�ستثمارات اخلارجية ،ليبيا
 5البنك الأهلي امل�صري ،م�صر
 6امل�صرف العربي الدويل ،م�صر
 7بنك البحرين الوطني ،البحرين
 8م�ؤ�س�سة الراجحي التجارية لل�صريفة ،اململكة العربية ال�سعودية
 9بنك القاهرة ،م�صر
 10امل�صرف العربي عرب القارات ،فرن�سا
 11امل�صرف العربي الرتكي ،تركيا
� 12شركة املزيني لل�صريفة ،الكويت
 13بنك امل�شرق ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
 14الهيئة العامة لال�ستثمار ،الكويت
 15البنك ال�شعبي املركزي ،املغرب
� 16شركة جواد وحيدر يعقوب �أبو احل�سن ،الكويت
 17بنك تون�س العربي الدويل ،تون�س
 18بنك ن�صر اللبناين الإفريقي ،لبنان
 19بنك الإعتماد اللبناين ،لبنان
 20جمموعة بنك النيلني للتنمية ال�صناعية ،ال�سودان
 21بنك اخلليج الأول� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
 22م�صرف �شنقيط ،موريتانيا
 23البنك العربي الإفريقي الدويل ،م�صر
 24البنك ال�صومايل للتجارة والإدخار ،ال�صومال
 25بنك قطر الوطني ،قطر
 26بنك بريوت ،لبنان
� 27شركة �أحمد العامري لل�صرافة� ،أبوظبي ،الإمارات العربية املتحدة
 28البنك اللبناين للتجارة ،لبنان
 29م�صرف الرافدين ،العراق
 30بنك ال�صناعة والعمل ،لبنان
 31البنك الأردين الكويتي ،الأردن
 32بنك عمان الدويل ،عمان
 33البنك الأهلي اليمني ،اليمن
 34م�صرف املزارع التجاري ،ال�سودان
 35ال�شركة ال�سودانية لال�ستثمار وامل�شروعات املحدودة ،ال�سودان
 36م�صرف �شمال �أفريقيا التجاري ،لبنان
 37البنك اليمني للإن�شاء والتعمري ،اليمن
 38بنك اجلنوب ،تون�س
 39البنك املركزي ال�صومايل ،ال�صومال
 40بنك ال�سودان ،ال�سودان

ن�سبة امل�ساهمة٪
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%54.56
%13.19
%3.26
%3.16
%3.16
%2.41
%2.37
%2.17
%1.76
%1.63
%1.32
%1.20
%1.20
%1.12
%0.82
%0.60
%0.49
%0.44
%0.40
%0.36
%0.35
%0.35
%0.33
%0.33
%0.33
%0.26
%0.24
%0.23
%0.18
%0.18
%0.18
%0.18
%0.18
%0.18
%0.18
%0.18
%0.18
%0.17
%0.11
%0.11
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رواد فـي التمــــيز

روؤيتنا ر�سالتنا اأهدافنا

�صركة اخلدمات املالية العربية  AFSهي �صركة رائدة عربي ًا يف جمال
اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية ،وو�صائل الدفع ال�صخ�صية ،واخلدمات
املرتبطة الأخرى.

روؤيتنا

ومنذ تاأ�صي�صها عام  ،1994ت�صدرت ال�صركة بريادتها املنطقة يف مفه�م
خدمات التعهيد ) (outsourcingيف جمال معاجلة البطاقات الإلكرتونية،
وكانت ال�صركة الأوىل التي اأوجدت بيئة متكاملة ب�ا�صطة اأحدث التقنيات
للتعهيد ال�صامل لعمليات معاجلة البطاقات الإلكرتونية من خالل مقرها
يف البحرين .وتعترب  AFSاأكرب �صركة يف املنطقة ملعاجلة بطاقات الدفع
وتعد ع�ص� ًا اأ�صا�صي ًا يف اإحتادي فيزا وما�صرتكارد لبطاقات الدفع.
وت�فر ي�رونت ال�صرق الأو�صط ،امل�صروع امل�صرتك بني  AFSو�صركة
ي�رونت العاملية املحدودة ،جمم�عة من اخلدمات املكملة ملا تقدمه ،AFS
والتي ت�صمل خدمات اإدارة بطاقات الدين وخدمات التعهيد لأجهزة
ال�صراف الآيل ونقاط البيع ،اإ�صافة اإىل خدمات ب�ابة الدفع الإلكرتوين
ودفع الف�اتري .وحتتل  AFSوي�رونت ال�صرق الأو�صط م�قع ال�صدارة
يف املنطقة بالن�صبة مل�صت�ى التكن�ل�جيا وباقة اخلدمات التي تقدمانها،
عال من
كما ه� احلال بالن�صبة مل�ظفي ال�صركة الذين يتمتع�ن مب�صت�ى ٍ
الكفاءة واللتزام الذي يحقق للعمالء التميز يف م�صت�ى اأعمالهم.
وقد �صاهم الدمج الف ّعال بني امل�ارد الب�صرية والتقنية احلديثة يف تر�صيخ
عال من
م�صادر ق�تنا ،لن�فر لعمالئنا الي�م �صراكة مميزة وم�صت�ى ٍ
اللتزام الهادف لتحقيق املزيد من النم� يف امل�صتقبل.

اأن ن�صبح اأف�صل �صركة حتظى باأعلى درجات الثقة والتقدير يف املنطقة يف
جمال التعهيد ملعاجلة بطاقات �صركات الئتمان ،ولت�ريد خدمات الدفع
الألكرتوين.

ر�سالتنا
• ال�صتمرار يف املحافظة وحت�صني العالقات وا�صتقطاب جمم�عة ناجحة
من العمالء مع اأقل قدر من املخاطرة.
• تقدمي حل�ل مبتكرة ومتكاملة لتزويد عمالئنا باخلدمات التي ت�صاعدهم
على تنمية اأعمالهم بكفاءة وبتكلفة فعالة.
• حتقيق اأكرب عائد مايل للم�صاهمني من خالل حتقيق  �مطرد يف
الف�ائد والأرباح.
• ا�صتقطاب وتط�ير الك�ادر والكفاءات التي تتمتع باأعلى درجات اللتزام
وامل�صئ�لية .لتقدمي منهج واأهداف وا�صحة بالإ�صافة اإىل تفعيل م�صت�يات
الأداء واملهارات امل�صرتكة ،بحيث نتمكن وب�ص�رة مت�ا�صلة من تقدمي
اأف�صل اخلدمات التي تلبي بل وتتجاوز ت�قعات عمالئنا.

اأهدافنا ال�سرتاتيجية
• جعل  AFSعالمة جتارية مقرتنة باأحدث التقنيات والبتكارات
واخلدمات ذات اجل�دة العالية.
• خلق حتالفات و�صراكات تعزز من �صمعة ال�صركة.
• تط�ير �ذج العمل وما يرتبط به من م�ارد مالية.
• زيادة قاعدة العمالء لال�صتفادة من تخفي�س الكلفة الت�صغيلية.
• ت��صيع باقة خدماتنا لرفع القيمة امل�صافة لعمالئنا.
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5

“

املـ ــرونـ ـ ـ ـ ـ ــةف ـ ـ ـ ــيتقـ ـ ـ ـ ـ ــديــم
اخلـدم ـ ـ ـ ـ ــة �أم ـ ــر بالـ ـ ــغ الأهـمـ ـ ـ ــية
م ـ ـ ـ ـ ـ ــع احـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتام اال�سـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ــرار
والإعتمـ ـ ـ ــاديـ ــة اللـ ــذي ـ ــن ميـثـ ـ ـ ــال
حجـر الزاويــة بالن�سبة لنا

”

التقرير ال�سنوي 2010

تقــــريــــر جملــــ�س الإدارة

ال�سادة امل�ساهمني الكرام،،،
�إننا ندخل عامنا ال�ساد�س والع�شرين من بدء �أن�شطتنا ب�صفتنا املزود
املف�ضل خلدمات معاجلة بطاقات الدفع يف املنطقة لأكرث من 60
م�صرف ًا.
يف العام � 2010سجلت �شركة اخلدمات املالية العربية زيادة يف
�أرباحها ال�صافية بن�سبة  %2لت�صل اىل  4.4مليون دوالر �أمريكي
مقارنة بـ  4.3مليون دوالر �أمريكي يف عام .2009
• انخفا�ض الدخل الإجمايل بن�سبة  0.2( %1مليون دوالر �أمريكي)
ليبلغ  17.25مليون دوالر �أمريكي يف عام  2010مقارنة بـمبلغ  
 17.48مليون دوالر �أمريكي يف عام .2009
• انخفا�ض عائدات مركز البطاقات بن�سبة  %1اىل  15.61مليون
دوالر �أمريكي مقارنة مببلغ  15.83مليون دوالر �أمريكي يف عام
.2009
• انخفا�ض  املخ�ص�صات �ضد اخل�سائر من  1.03مليون دوالر
�أمريكي يف عام � 2009إىل  0.002مليون دوالر �أمريكي يف عام
 ،2010ويعزى ذلك اىل �سيا�سة اال�ستثمار املحافظة لل�شركة ب�شكل
�أ�سا�سي.
•    انخفا�ض م�صروفات الت�شغيل مببلغ  0.07مليون دوالر �أمريكي
ب�شكل �صارم.
( )%0.5مبا يج�سد التحكم يف التكاليف ٍ
ونحن �إذ نبني على اجنازاتنا ،ف�إنني �أتوجه بخال�ص  ال�شكر لكل
زمالئنا ب�شركة اخلدمات املالية العربية .ومن �أجل املحافظة على
موقعنا يف ال�صدارة ،ف�إننا �سنوا�صل الرتكيز ،وب�شكل رئي�سي ،على
االحتياجات الفردية لكل عميل من عمالئنا.
وملوا�صلة الوفاء بوعودنا ،ف�إن �شركة اخلدمات املالية العربية وا�صلت
اال�ستثمار يف العام  2010على تعزيز خدماتها وبنيتها التحتية� .إن
املرونة يف تقدمي اخلدمات هو �أمر بالغ الأهمية بالن�سبة لنا ،فيما
يتعني علينا احرتام اال�ستقرار واالعتمادية اللذين ميثال حجر الزاوية
بالن�سبة لنا� .إذ علينا �أن نكون م�ستعدين دوم ًا لالبتكار ،وذلك
بال�شراكة مع عمالئنا الذين يتطلعون بدورهم حل�صول زبائنهم على
خدمات ذات قيمة م�ضافة .ومن خالل التم�سك مبثل هذه ال�سمات،
فقد جنحنا يف اخلروج من ظروف ال�سوق ال�صعبة خالل العام 2010
ك�شركة �أقوى ويف و�ضع �أف�ضل.
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�إن منت�سبي ال�شركة هم �أحد �أهم اجنازاتنا .فقد وا�صلنا يف العام
 2010اهتمامنا �أن نكون «م�ؤ�س�سة تعليمية» وا�ستثمرنا يف قاعدة
مواهبنا من خالل التدريب على اكت�ساب مهارات وتقنيات خدمة
العمالء والتدريب القائم على القيم.
و�سرتكز �إ�سرتاتيجيتنا خالل ال�سنوات القادمة ب�شكل �أكرب على التنويع
وتعزيز خدمة العمالء واالبتكار ،حيث يلعب التنويع دور ًا رئي�سي ًا يف
جناحنا� .إن �إلتزامنا �سي�ساعدنا على توطيد مكانتنا و�سي�سمح لنا
بتحقيق املزيد من النمو فيما ند�شن الإ�سرتاتيجية العاملية اجلديدة
ل�شركة اخلدمات املالية العربية .ومن املعتزم �أن ت�أخذنا املرحلة
القادمة من رحلتنا اىل نطاق �أو�سع ومزاولة الأعمال والإلتزام جتاه
تقدمي خدماتنا على نطاق �أرحب يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
�سوف ندخل ا�سرتاتيجي ًا يف العام  2011يف �أ�سواق جديدة يف املنطقة،
و�سنقوم بتوظيف فوائ�ض ر�أ�س املال لإمتام هذه الرحلة.
و�سنوا�صل يف تقدمي خدماتنا الت�شغيلية بامتياز ،وبتكلفة فع ّالة،
وبحلول تقنية خالقة .وبدمج ذلك مع ا�ستثمارنا يف تدريب وتطوير
مواردنا الب�شرية ف�إننا �سنمتلك �أف�ضلية دائمة على مناف�سينا ونخلق
الكثري من القيم امل�ضافة لعمالئنا ومل�ساهمينا.
ويف اخلتام�  ،أود �أن �أعرب عن خال�ص �شكري لزمالئي يف جمل�س
الإدارة ومل�ساهمينا الكرام ومل�صرف البحرين املركزي على دعمهم
امل�ستمر لنا ،وال�شكر مو�صول لعمالئنا الكرام لإميانهم الرا�سخ يف
�شركة اخلدمات املالية العربية .و�أخري ًا� ،أود �أن �أعرب عن جزيل
ال�شكر والتقدير جلميع منت�سبي ال�شركة على تفانيهم وعملهم
املتوا�صل.

ح�سن علي جمعه
رئي�س جمل�س الإدارة
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املــ�ؤ�شــــــرات املــالـــيــــــة
2009

2010

2008

2007

2006

ب�آالف الدوالرات ب�آالف الدوالرات ب�آالف الدوالرات ب�آالف الدوالرات ب�آالف الدوالرات

الإيرادات
�إجمايل الدخل
(اخل�سائر) /الأرباح الت�شغيلية
الربح ال�صايف قبل املخ�ص�صات �أو �أي �إيرادات ا�ستثنائية
�صايف ربح ال�سنة

17.013
2.470
2.237
4.407

17.444
2.633
3.629
4.304

15.069
()27
217
1.149

18.050
6.042
5.935
6.708

14.834
4.816
5.038
7.836

املركز املايل
�إجمايل املوجودات
النقد وما يف حكمه
حقوق امل�ساهمني
�أوراق مالية ا�ستثمارية (مت�ضمنة التداول)

72.363
35.498
61.006
14.890

72.884
35.368
59.501
14.956

72.696
39.258
56.518
21.437

78.858
47.550
60.808
18.073

81.076
40.970
61.303
28.420

ر�أ�س املال
�أرباح �أ�سهم مو�صى بتوزيعها
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
عدد املوظفني (بالأرقام)

2.700
5.690
104

2.700
5.690
112

2.250
5.690
110

5.850
5.690
97

6.750
5.994
86

الن�سب ()٪
الربحية
العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني
التكاليف الإجمالية /الإيرادات الإجمالية
القيمة الدفرتية لل�سهم (مو�ضحة بالدوالرات الأمريكية)
العائد الأ�سا�سي على ال�سهم (مو�ضح بالدوالرات الأمريكية)
ربح ال�سهم (مو�ضح بالدوالرات الأمريكية)

٪7.4
٪77.4
10.46
0.76
0.47

%7.3
%85.1
10.72
0.77
0.47

٪2
٪97.8
9.93
0.20
0.40

٪11.0
٪69.6
10.69
1.18
1.03

٪13.0
٪71.3
10.77
1.31
1.19

ر�أ�س املال
متو�سط حقوق امل�ساهمني كن�سبة من متو�سط املوجودات الإجمالية

%84.00

٪79.69

٪77.42

٪76.35

٪75.79

ال�سيولة
الن�سبة احلالية
ن�سبة املوجودات ال�سائلة

4.43
3.13

3.78
2.70

2.65
2.43

2.89
2.63

2.24
2.07

الكفاءة
الربح ال�صايف لكل موظف (ب�آالف الدوالرات الأمريكية)
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�سيد ح�سن علي جمعه
رئي�س جمل�س الإدارة
مكان وتاريخ امليالد:
مدينة املحرق  ،مملكة البحرين  ،عام 1948م 0
امل�ؤهالت العلمية:
زميل يف املعهد القانوين ملحا�سبي الإدارة باململكة
املتحدة0
التدرج الوظيفي:
  :1964تخرج من الثانوية العامة ـ الق�سم التجاري
ـ مبدر�سة الثانوية التجارية باملنامة والتحق
كمتدرب بدائرة احل�سابات ب�شركة نفط
البحرين املحدودة (بابكو)0
 :1971نال ع�ضوية املعهد القانوين ملحا�سبي الإدارة
(Chartered Institute of Management
 )Accountantsوعني حما�سبا يف دائرة
احل�سابات وال�شئون املالية0
  :1975التحق بت�شي�س منهاتن بنك ب�صفة رئي�س
دائرة العمليات 0
  :1978رقي �إىل من�صب نائب رئي�س ثاين  ليكون
م�س�ؤوال  عن عمليات الوحدة امل�صرفية
اخلارجية بت�شي�س منهاتن بنك بالبحرين 0
 :1979التحق ببنك البحرين الوطني يف يناير 1979
ب�صفة م�ساعد املدير العام  ،لل�شئون الإدارية0
  :1982رقي �إىل من�صب نائب املدير العام لبنك
البحرين الوطني0
  :1984رقي �إىل من�صب املدير العام والرئي�س
التنفيذي0
  :1997انتخب ع�ضوا يف جمل�س �إدارة بنك البحرين
الوطني يف يناير  1997وعني يف من�صب
الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي .
�أبريل   :2008الرئي�س التنفيذي ،امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية  -البحرين0
املنا�صب والأن�شطة الأخرى:
•  ع�ضو  جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
�ش0م0ب( 0البحرين) 0
• رئي�س جمل�س �إدارة بنك امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية الدويل بي ال �سي (اململكة املتحدة).
• رئي�س جمل�س الإدارة  -بنك املوئ�سة العربية
امل�صرفية (م�صر)0

ال�سيد عادل احل ّوار
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
• رئي�س جمل�س الإدارة  -بنك امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية (الأردن)0
•   ع�ضو جمل�س الإدارة  �سابق ًا  -بنك البحرين
الوطني 0
•   رئي�س جمل�س الإدارة �سابق ًا � -شركة البحرين
لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية (بتلكو)0
•   رئي�س جمل�س الإدارة �سابق ًا � -أمنية لالت�صاالت،
الأردن0
اجلوائز التقديرية :
•  من �أوائل من مت تكرميهم من قبل حكومة
البحرين ،تقديرا جلهوده املتميزة وم�ساهمته
الفعالة يف جمال تنمية املوارد الب�شرية الوطنية.
•  ح�صل على جائزة   التميز من امل�ؤمتر العاملي
لتنمية املوارد الب�شرية – فرباير 2006م0
• «ال�شخ�صية امل�صرفية العربية لعام  »2001من
قبل احتاد امل�صارف العربية 0
•  اختري ك�أحد الرواد واملبدعني مبدينة املحرق
– مملكة البحرين ،بتكرمي من �صاحب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء املوقر 0
ع�ضوية جمال�س �إدارة بنوك و�شركات:
•  ع�ضو  جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
�ش0م0ب( 0البحرين) 0
•  رئي�س جمل�س �إدارة بنك امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية الدويل بي ال �سي (اململكة
املتحدة)0
•  رئي�س جمل�س الإدارة  -بنك املوئ�سة العربية
امل�صرفية (م�صر)0
•  رئي�س جمل�س الإدارة  -بنك امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية (الأردن)0
•  رئي�س جمل�س الإدارة – �شركة اخلدمات املالية
العربية.
•  ع�ضو  جمل�س الإدارة �سابق ًا  -بنك البحرين
الوطني0
ً
•  رئي�س جمل�س الإدارة �سابقا � -شركة
البحرين لالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
(بتلكو)0
•  رئي�س جمل�س الإدارة �سابق ًا � -أمنية لالت�صاالت،
الأردن0
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النائب التنفيذي الأول للرئي�س ورئي�س
قطاع متويل الأفراد ،البنك الأهلي
التجاري  -جدة.
مولود على ال�ساحل ال�شرقي للمملكة
العربية ال�سعودية .متزوج وله �أربعة �أبناء.
ال�سيد احل ّوار حا�صل على الدبلوم العايل يف
الأعمال امل�صرفية من معهد التدريب املايل
وامل�صريف العربي يف ع ّمان بالأردن� .شارك
ال�سيد احل ّوار يف عدة برامج تدريبية لكبار
التنفيذيني يف كلية داردن للإدارة العليا
بجامعة فرجينيا وكلية كيلوغ للدرا�سات
العليا يف الإدارة بجامعة نورث و�سرتن يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،هذا �إىل جانب
خربة مهنية متميزة يف جمال اخلدمات
امل�صرفية للأفراد تربو على  25عام ًا بد�أها
مع البنك الأهلي التجاري حيث ي�شغل حالي ًا
من�صب النائب التنفيذي الأول للرئي�س
ورئي�س قطاع خدمات متويل الأفراد.
ال�سيد احلوار هو  ع�ضو  جمل�س
الإدارةالتنفيذي يف ال�شركات التالية؛
 -1مكتب االئتمان ال�سعودي ()SIMAH
ع�ضو جمل�س الإدارة
� -2شركة اخلدمات املالية   العربية،
البحرين ـ نائب رئي�س جمل�س الإدارة
 -3يورونت ال�شرق الأو�سط (،)ENME
البحرين ـ ـ ع�ضو جمل�س الإدارة
� -4شركة الأهلي للتكافل ـ ع�ضو  جمل�س
الإدارة
� -5ستو�سيد بنك تون�س ـ ع�ضو  جمل�س
الإدارة
بالإ�ضافة ملا �سبق فهو ع�ضو جمل�س الإدارة
يف اللجان التالية بالبنك الأهلي التجاري:
 -1جلنة الإدارة التنفيذية
 -2اللجنة العليا للموارد الب�شرية
 -3جلنة املوجودات واملطلوبات
 -4جلنة تقنية املعلومات

�صائل الوعري
رئي�س جمموعة العمليات والإدارة
التنفيذية للمجموعة
الإجازة اجلامعية (بدرجة
ال�شرف) يف علوم الكمبيوتر من
جامعة ردينغ ،باململكة املتحدة
عني ال�سيد �صائل الوعري يف
من�صب رئي�س جمموعة العمليات
والإدارة التنفيذية للمجموعة
بامل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
(�ش.م.ب) يف عام  .2006وقبل
ذلك كان ي�شغل من�صب نائب
الرئي�س ،رئي�س جمموعة الدعم.
يف عام  1997نقل ال�سيد الوعري
من لندن �إىل املركز الرئي�سي يف
البحرين لتويل رئا�سة الإدارة
العامة ل�ش�ؤون تكنولوجيا املعلومات
للمجموعة .وكان ال�سيد الوعري
قد التحق بالعمل يف امل�ؤ�س�سة
يف العام  1981ثم عني يف العام
 1986مدير ًا عام ًا ل�شركة امل�ؤ�س�سة
العربية امل�صرفية خلدمات
املعلوماتية املحدودة ،وهي �شركة
تابعة مملوكة بالكامل ملجموعة
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية .ويتمتع
ال�سيد الوعري بخربة تتجاوز 30
عام ّا يف جمال العمل امل�صريف.
كما �أنه ع�ضو  يف جمل�س �إدارة
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
– م�صر ،وع�ضو  جمل�س �إدارة
بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
– الأردن �إ�ضافة �إىل ع�ضويته
يف جمل�س �إدارة �شركة اخلدمات
املالية العربية (�ش.م.ب.م) يف
البحرين.

ال�سيد �صالح ح�سني
ع�ضو

ال�سيد �سليمان عي�سى العزابي
ع�ضو

رئي�س فريق جمموعة حوكمة
ال�شركات (وهي جلنة �شكلها
جمل�س التنمية الإقت�صادية يف
البحرين كجزء من مبادرة كربى
من قبل منظمة التعاون والتنمية
لبلدان ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا) ،وقد ت�شكل هذا الفريق
برئا�سته .وال�سيد �صالح ح�سني
بحريني اجلن�سية وحا�صل على
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال
من جامعة برونيل باململكة
املتحدة.
وقد عمل ال�سيد ح�سني يف القطاع
امل�صريف منذ العام  ،1970و�شغل
من�صب املدير العام للبنك  الأهلي
التجاري ال�سعودي يف البحرين
لأكرث من  15عام ًا ،قبل �أن ينتقل
لي�شغل من�صب املدير الإقليمي
للبنك الأهلي التجاري ،املجموعة
امل�صرفية باملنطقة ال�شرقية
( 2005ـ  .)2007ولدى ال�سيد
�صالح ثروة من املعارف عن
املمار�سات امل�صرفية يف املنطقة
وكذلك يف �آ�سيا واملحيط الهادي،
ويتمتع ب�أكرث من  35عام ًا من
اخلربة يف خمتلف املنا�صب التي
تقلدها يف كل من البنوك الإقليمية
والدولية ،وكان ع�ضو ًا يف اللجنة
التنفيذية جلمعية امل�صرفيني
البحرينية لعدد من ال�سنوات،
وكان �آخر من�صب تواله هو نائب
الرئي�س .وال�سيد �صالح ع�ضو  يف
العديد من جمال�س الإدارة يف
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية داخل
البحرين وخارجها .كما قام ال�سيد
�صالح بت�أليف العديد من الكتب
باللغتني العربية والإجنليزية حول
مو�ضوع حوكمة ال�شركات  .

نائب املدير العام م�صرف
الوحدة ،ليبيا ،واملدير العام �سابق ًا
ل�شركة ال�صرافة واخلدمات
املالية ،ليبيا .تخرج ال�سيد
�سليمان من جامعة قاريون�س،
كلية االقت�صاد ق�سم �إدارة الأعمال
واملحا�سبة وحا�صل على درجة
املاج�ستري مبرتبة ال�شرف من
الأكادميية العربية بالأردن .التحق
ال�سيد �سليمان العزابي بامل�صرف
الليبي اخلارجي عام 1988
وا�شتغل مبختلف �إداراته .عني
حما�ضر ًا باملعهد العايل للعلوم
املالية والإدارية وجامعة الفاحت
بطرابل�س لتدري�س مادة التحليل
املايل .يف عام  1997كلف بت�أ�سي�س
�شركة الإيجار املايل يف اجلمهورية
الرتكية وقد مت تعيينه نائب ًا للمدير
العام حتى عام  2004ومن ثم
عني مدير ًا عام ًا ل�شركة ال�صرافة
واخلدمات املالية يف ليبيا .يف عام
 2005ر�شح ع�ضو ًا يف جلنة �إعداد
م�شروع قانون الإيجار املايل يف
ليبيا وع�ضو ًا يف احتاد امل�صارف
املغاربية.

ال�سيد عدنان حبيب ها�شم
ع�ضو
   
ي�شغل ال�سيد ها�شم من�صب الرئي�س
التنفيذي املايل يف �شركة الأهلي
كابيتال ،الذراع اال�ستثماري للبنك
الأهلي التجاري ال�سعودي .ال�سيد
ها�شم حائز على �شهادة املحا�سبني
املعتمدين   « »ACCAمن اململكة
املتحدة ودرجة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال من جامعة �سرتاثكاليد.
ا�ستهل ال�سيد ها�شم م�سريته املهنية
عام  1993ولديه خربة  18عام ًا
يف قطاع اخلدمات امل�صرفية .قبل
�إلتحاقه ب�شركة الأهلي كابيتال،
عمل ال�سيد ها�شم يف ق�سم ال�شئون
املالية بالبنك الأهلي التجاري
بالإ�ضافة ملن�صب ال�ضابط امل�سئول
عن مراقبة عمليات تبيي�ض الأموال
والرقابة �أمام م�صرف البحرين
املركزي ،وكان �آخر من�صب �شغله
يف البنك الأهلي التجاري هو 
امل�سئول الأول عن الرقابة املالية
لقطاع �إدارة املوجودات والذي
ي�شمل اخلدمات املالية ،اخلدمات
اال�ستثمارية� ،إدارة املوجودات،
ال�سم�سرة ،و�أق�سام العمليات
امل�صرفية اال�ستثمارية.
وي�شغل ال�س ــيد ها�ش ــم كذلك
من�صب ع�ض ــو  جملـ ــ�س �إدارة
�شـ ــركة The Capital Partnership
اململوكة بالكامل ل�شركة الأهلي
كابيتال ،كما �أنه ع�ضو  يف جلان
تدقيق احل�سابات لعدد من
امل�ؤ�س�سات املالية� ،إ�ضافة �إىل
ع�ضويته يف اللجنة التقنية التابعة
جلمعية امل�صرفيني البحرينيني.

EC: Member of the Executive Committe
SC: Member of the Strategy Steering Committee
AC: Member of the Audit Committee
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فريق الإدارة التنفيذية

�شنكر �شارما

*

الرئي�س التنفيذي

يتمتع �شنكر ب�أكرث من  20عام ًا من
اخلربة يف قطاع اخلدمات املالية،
حيث عمل لدى �شركة اخلدمات
املالية العربية منذ عام  1997وحتى
عام  ،1999و�إلتحق بال�شركة مرة
�أخرى كمدير مايل لل�شركة وم�سئول
الإبالغ عن عمليات غ�سل الأموال
يف عام  .2003ويف يوليو  2007
توىل �شنكر من�صب الع�ضو املنتدب
لل�شركة .وقبل �إن�ضمامه ل�شركة
اخلدمات املالية العربية� ،شغل
عال لدى البنك
�شنكر من�صب ًا �إداري ًا ٍ
الأهلي التجاري باململكة العربية
ال�سعودية ملدة خم�س �سنوات ،وق�ضى
�أربع �سنوات يف العمل لأحد البنوك
الأوروبية الرائدة يف كندا ،وكان
�آخر من�صب تبو�أه �شنكر من�صب
نائب الرئي�س الأول لعمليات التمويل
يف �أمريكا ال�شمالية.
ال�سيد �شنكر حا�صل على �شهادة
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من
جام ـعـ ــة  Strathclydeاململ ــكة
املتحدة ،حائز على �شهادة حما�سب
معتمد ( )CPAمن جمل�س والية
ديلوار ،وهو كذلك حائز على �شهادة
حما�سب قانوين (  )ACAمن معهد
املحا�سبني القانونيني يف الهند،
ف�ض ًال عن كونه حما�سب تكاليف
وادارة من معهد ح�سابات التكاليف
الهندي (.)AWCWA

* ا�س ـ ـ ــتقـال ال�سـ ـ ــيد �شـ ــنكـر مـن
من�صبه كرئي�س تنفيذي لل�شركة
يف مار�س  2011وت�سلم ال�سيد
بي �شندرا�شيكر من�صب الرئي�س
التنفيذي بالوكالة.

عدنان امل�سقطي

الرئي�س التنفيذي امل�ساعد

ال�سيد عادل احلوري
رئي�س املوارد الب�شرية

مدير �أول ،تطوير الأعمال

بارتا �ساها

املراقب املايل

ان�ضم ال�سيد عدنان ل�شركة
اخلدمات املالية يف عام 1997مع
خربة وا�سعة يف قطاعي اخلـدمات
امل�صـرفية وبطـاقـات االئتـمان ولديه
كذلك ما يربو  على  18عام ًا من
اخلربة يف العمل كاخت�صا�صي تقنية
املعلومات.
لدى ال�سيد عدنان خربة كبرية يف
عدة جوانب من �صناعة بطاقات
الدفع من الناحيتني التقنية
والعملية .كما تغطي خربته يف قطاع
الدفع �إدارة برامج خمتلفة لإدارة
البطاقات (فيزا ،ما�سرتكارد،
�سريو�س و�أمريكان �إك�سربي�س)
ل�شبكات اخل�صم واالئتمان .كان
ال�سيد عدنان ع�ضو ًا رئي�سي ًا يف
جلنة تطوير �شبكة البنوك املحلية
التي مت ت�شكيلها من قبل م�ؤ�س�سة
نقد البحرين لتجهيز و�إعداد خدمة
(بنفت) التي تربط البنوك املحلية
العاملة يف البالد.
خالل فرتة عمله يف  AFSحقق
ال�سيد عدنان االنتقال الناجح لبع�ض 
البنوك الكربى يف املنطقة �إىل
�شركة اخلدمات املالية  .AFSكما
قام با�ستحداث تقنيات ومبادرات
جديدة مثل نظام  EMVومعاجلة
معامالت التجار وقبول البطاقات
والربط بال�شبكات املالية العاملية.
ويتوىل ال�سيد عدنان �أي�ض ًا دور
امل�سئول عن التبليغ عن عمليات غ�سل
الأموال يف ال�شركة.

يحمل �شهادة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال وير�أ�س حال ًيا ق�سم املوارد
الب�شرية بال�شركة بعد تدرجه يف
عدة منا�صب منذ ان�ضمامه يف العام
 .2007قبل التحاقه ب�شركة اخلدمات
املالية العربية ،توىل ال�سيد عادل
عدة منا�صب يف �أمريكان �إك�سربي�س
ملدة � 14سنة ،كما ر�أ�س ق�سم
التدريب والتطوير ملدة � 4سنوات
ب�إحدى املجموعات الكربى الرائدة
يف جمال الإن�شاء والتعمري باململكة،
حيث قاد بنجاح برنامج املنح
الدرا�سية املقدمة خلريجي الثانوية
العامة لاللتحاق بربامج الهند�سة
بجـامـع ـ ــة  Compiègneبباريـ ـ ــ�س.
ويهتم ال�سيد عادل ب�إجناح الرتقي
الوظيفي وتعزيز قدرة املوظفني
املحليني على وجه اخل�صو�ص 
ل�شغل منا�صب �إدارة الدرجة الثانية
بال�شركة ،وحتفيز مديري الأق�سام
لدعم موظفيهم املوهوبني اعتمادًا
على الكفاءة واملعرفة التقنية.

يتمتع بارتا ب�أكرث من  15عام ًا من
اخلربة يف جمال بطاقات الدفع
التجارية يف العديد من جماالت
الأعمال يف ال�شرق الأو�سط والهند.
وقد عمل بارتا ب�شكل وثيق مع
م�صدرو البطاقات ،والبنوك،
وامل�شرعني ،و�شركات التجزئة،
و�شركات النفط وعمل بن�شاط يف
تطوير حلول وخدمات جديدة لهم.
كما قاد بارتا بنجاح فريق مبيعات
وعمليات متعدد الثقافات .قبل
�إن�ضمامه ل�شركة اخلدمات املالية
العربية يف عام  ،2008عمل بارتا
كمدير عام للمبيعات والت�سويق
يف فينت�شر انفوتك جلوبال ،وهي
�إحدى ال�شركات الرائدة يف معاجلة
معامالت الدفع يف الهند ،حيث
لعب دور ًا هام ًا وحموري ًا يف تطوير
الأعمال اال�سرتاتيجية لل�شركة .بارتا
خريج علوم الكمبيوتر من املعهد
الوطني للتكنولوجيا بكاليكوت،
الهند.

يتمتع ال�سيد �إبراهيم جا�سم بخربة
تتجاوز � 18سنة يف قطاع املدفوعات
وقد ان�ضم �إىل فريق �شركة اخلدمات
املالية العربية  AFSعام .1996
ولدى ال�سيد �إبراهيم جا�سم معرفة
وافرة يف جمال املحا�سبة� ،إدارة
اال�ستثمارات والإدارة النقدية،
وقد خدم لدى �أمريكان اك�سربي�س
ال�شرق الأو�سط وكان له دور رئي�سي
يف الفريق الذي �أدار م�شروع التطوير
الآيل لنظام حت�صيل �إي�صاالت
الزبائن يف مكاتب �أوروبا وال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ويحمل
ال�سيد �إبراهيم جا�سم �شهادة
دبلوما يف املعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية ويتابع الآن درا�سته
التخ�ص�صية �ضمن برنامج �شهادة
.CMA
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ح�سن الرا�شدي

�إبراهيم جا�سم

رئي�س البنية التحتية لتقنية املعلومات
ميتلك ال�سيد ح�سن الرا�شدي خلفية
قوية يف جمال تقنية املعلومات
بالإ�ضافة �إىل مهاراته املتميزة يف
املجال الإداري .لدى ال�سيد الرا�شدي
خربة تزيد على ال�سنوات الع�شر يف
�شتى جماالت تقنية املعلومات تعامل مع
�أنواع عديدة من بيئات العمل التقنية
ومعداتها ،وا�شتغل يف العديد من
ال�شبكات التقنية و�أنظمتها املتنوعة،
�إ�ضافة �إىل خربته يف جمال تخزين
املعلومات وتقنية االت�صاالت .خربته
الإدارية تت�ضمن العمل يف �شركات
وم�ؤ�س�سات عاملية يدير عملياتها التقنية
وم�شاريعها املتنوعة بنجاح واحرتافية
ومتيز ،وقد متكن ال�سيد الرا�شدي من
�إدارة خمتلف �أق�سام تقنية املعلومات
ب�شقيها :تهيئة البنى التحتية املتطورة
وتفعيل الفرق العاملة فيه.
عمل ال�سيد الرا�شدي يف يورونت
ال�شرق الأو�سط  - ENMEتابعة ل�شركة
اخلدمات العربية امل�صرفية  -يف عام
 2005كمدير لتقنية املعلومات والبنى
التحتية ونظر ًا الجنازاته امللفتة يف هذا
املن�صب متت ترقيته ليكون رئي�س البنى
التحتية لتقنية املعلومات يف �شركة
اخلدمات العربية امل�صرفية  -ال�شركة
الأم � -إ�ضافة ليورونت ال�شرق الأو�سط.
عمل الرا�شدي يف بنك  HSBCالبحرين
كم�سئول للعمليات الإلكرتونية ،وعمل
يف �سوق البحرين للأوراق املالية
�آخذ ًا دور ًا رئي�سي ًا يف تهيئة البنى
التقنية التحتية اجلديدة فيها .وكان
له دور كبري وحيوي يف تهيئة وت�شغيل
نظام التداول الآيل اجلديد لل�سوق،
هذا �إىل جانب عمله يف �أمريكان
اك�سربي�س ال�شرق الأو�سط حيث تر�أ�س
مركز املعلومات والعمليات االلكرتونية
ووحدة الدعم فيه .ولدى ال�سيد ح�سن
الرا�شدي �شهادة البكالوريو�س يف علوم
احلا�سوب.

من�صور جبلي

رئي�س عمليات الت�شغيل
يتمتع ال�سيد من�صور بخربة تزيد
على �أكرث من  20عام ًا يف جمال
�إدارة امل�شاريع بجميع مراحلها،
كما �أنه متخ�ص�ص  يف �إعداد
النظم وتطوير املنتجات اعتماد ًا
على خربته التي اكت�سبها من
ال�شركات العاملية ،فقد �سبق و�أن
جنح يف قيادة فرق عمل لإجناز
م�شاريع كبرية تقدر مباليني
الدوالرات يف �شركات عاملية ويف
بيئات عمل معقدة.
وقد �سبق ملن�صور العمل لأكرث من
 11عام ًا يف دائرة التكنولوجيا
التابعة ل�شــركة �أمريكـان اك�ســربي�س
حــيث �أ�ش ــرف على عملي ــات
التط ـ ــوير والدمج املتكامل
والتحديث لنظم معلوماتية عاملية
النطاق وكان دوره رئي�سي ًا يف
ت�أ�سي�س جمموعة تطوير النظم
املالية الدقيقة امل�سئولة عن خدمة
مركز املوارد املالية لعموم منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
يتمتع من�صور �أي�ض ًا مبعرفة وخـربة
وا�سعة يف جمال ال�شئون املالية،
�إدارة العطاءات� ،إعادة الهند�سة،
تدفق العمل و�إدارة الوثائق
وال�سجالت الإلـكرتونية �إىل جانب
�شبكة التقنيات.
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“

يـتـمـ�س ـ ـ ــك ف ــريـ ـ ــق العمـ ـ ــل
بال�شـركة بـهــذه الثقــافـة الأ�صـيلة،
فـق ــد كـانــوا ع ــلى قـ ــدر التح ــديات
ال ــتي واج ـه ـ ـ ــت ال�ش ـ ـ ـ ــرك ــة خ ـ ــالل
ه ـ ـ ـ ــذا الـع ـ ـ ـ ــام.

”

التقرير ال�سنوي 2010

تقرير الإدارة التنفيذية

ي�سرين �أن �أعلن عن حتقيق �شركة اخلدمات املالية العربية مرة �أخرى ل�سنة
مربحة للعام ال�ساد�س والع�شرين من عملياتها .لقد كان عام � 2010صعب ًا
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات يف كافة �أنحاء العامل  ،ولكن بف�ضل جهودنا املتوا�صلة
والعقلية النرية واملبتكرة ،والرتكيز على مواطن قوتنا الأ�سا�سية التي تتمثل يف
الرتكيز على خدمة العمالء ،فقد مت ّكنا من حتقيق عائدات م�ستدمية.
وفيما يتم�سك فريق العمل بال�شركة بهذه الثقافة الأ�صيلة ،فقد كانوا على قدر
التحديات التي واجهت ال�شركة خالل هذا العام ،ومل ي�ألوا جهد ًا يف العمل عن
كثب مع عمالئنا ملواجهة هذه التحديات.

�أهم الإجنازات لعام 2010
مركز االت�صاالت
ركزت ال�شركة جهودها يف عام  2010على االرتقاء وحتديث مركز االت�صاالت،
حيث �أ�صبحت �شركة فيزا العاملية (خدمات ا�سرتداد ال�شيكات ال�سياحية
العاملية)� ،أول عميل دويل للمركز ،فيما وا�صل عمال�ؤنا من البنوك ا�ستخدام
مركز ات�صاالتنا املطور لتلبية احتياجاتها من البيانات الواردة وال�صادرة.

•  البنية التحتية لتقنية املعلومات

يف العام � ،2010شرعت ال�شركة يف الرتكيز بطريقة �شاملة على امل�ستقبل ،ومن
ثم ،قامت بو�ضع ا�سرتاتيجية الأعمال اجلديدة لها ،والتي تعد مبثابة خارطة
طريق للخم�سة �أعوام القادمة تهدف لت�أمني فر�ص ًا �أكرب للرتكيز على منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
�إن �أهم ما مييز هذه النظرة ال�شاملة هوالتنويع� ،إذ تطمح �شركة اخلدمات
املالية العربية للتنويع يف قطاع الدفع (من خالل باقة خدماتها) ،وقد �أثبتت
بالفعل قدرتها على �أن تكون �شريك ًا داعم ًا للبنوك للولوج �إىل هذا القطاع،
ف�ض ًال عن دورها كمزود للتعهيد.

الإبتكــار

وا�صلت ال�شركة �إجراء اال�ستثمارات يف البنية التحتية لتقنية املعلومات من
خالل التحديث التدريجي للخوادم الرئي�سية  ،main serversمبا �ساهم
يف توفري مرونة االت�صال للعمالء من خالل مزود خدمة انرتنت ثانٍ وحت�سني
الإعدادات اخلا�صة ب�شبكتنا.
قامت ال�شركة بتح�سني مركز ا�سرتداد البيانات بعد الكوارث من خالل تقنية
تخ�صي�ص الن�سخ االحتياطي امل ّعتَمدة من قبل مزودي نظم بطاقات الرقاقة
الإلكرتونية ( ،)EMVكذلك توا�صل ال�شركة اال�ستثمار يف حتديث البنية
التحتية للمركز لتحديث معايري الأمن وحالة اجلاهزية للتعامل مع واحتواء
الكوارث.

تعزيز جتربة العمالء

الإلتزام بالأنظمة
تعترب �شركة اخلدمات املالية العربية �شركة رائدة يف هذا املجال ،ويف
التح�سينات التي �أجرتها يف جمال �أمن البيانات ،ال  �سيما و�أن ذلك �أمر
حيوي لر�ؤيتنا التي تتج�سد يف �ضرورة املحافظة على موقعنا كواحدة من �أكرث
ال�شركات الرائدة واملوثوق بها يف جمال الدفع الإلكرتوين و�إ�سناد الأعمال
جلهات خارجية.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد قامت ال�شركة بتحديث  املعايري الأمنية لبيانات بطاقات
الدفع لعامي  2009و ،2010وهي معايري �أقرتها كل من �أمريكان اك�سربي�س
ودي�سكفر فاينان�شيال �سريف�سيز ،وجي �سي بي وما�سرتكارد العاملية وفيزا
انكوربوري�شن.
ومرة �أخرى ،فقد  حازت ال�شركة على اعتماد اجلودة الأيزو  9001لعامي 2009
و.2010

التفوق الت�شغيلي

لقد �ساهمت مبادرة “دائرة اجلودة” يف التقاء �آراء موظفينا وتوحيدها من
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الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية
النمو من خالل التنويع

�ستوا�صل �شركة اخلدمات املالية العربية تقدمي حلول مبتكرة يف �أ�سواق
منتجاتنا احلالية واجلديدة .وباعتبارنا �شركة رائدة� ،سنوا�صل تعزيز قدراتنا
على اال�ستجابة ملتطلبات واحتياجات عمالئنا من خالل �إقامة التحالفات
الإ�سرتاتيجية الإقليمية والدولية .وقد �شهدت حلولنا التقنية املرموقة تطور ًا
ب�شكل �أكرب لتوفري حلول عاملية امل�ستوى.

•  ا�سرتداد البيانات بعد الكوارث

التقرير السـنوي 2010

�أجل العمل على حت�سني جودة �إنتاجنا .وقد �ساهمت هذه املبادرة يف ايجاد
طريقة �أكرث انتظام ًا يف العمل ب�شكل وثيق مع العمالء و�أمتتة عملياتنا و�إعادة
هند�سة عملياتنا الداخلية.

مع ت�أكيد ال�شركة على جودة اخلدمة وتدريب املوظفني وتطوير تقنياتنا،
ف�إن قدراتنا على خدمة عمالئنا قد تعززت ب�شكل اف�ضل من �أي وقت م�ضى.
و�سنوا�صل القيام بتعزيز قدراتنا على متطلبات عمالئنا يف هذا املجال ،ولدينا
ثقة تامة يف قدراتنا على تقدمي �أف�ضل اخلدمات لقاعدة عمالئنا املتنامية عرب
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا.
كذلك ،تقوم ال�شركة بتعزيز البنية التحتية ملوا�صلة �أعمالها بكل ي�سر و�سهولة،
و�إن�شاء مركز لإ�ستعادة البينات خارج البحرين .ومن �ش�أن هذا املركز �أن ي�ؤمن
وقاية فاعلة لل�شركة ،مع املحافظة   على حتقيق امليزة التناف�سية والتكامل
ب�شكل �أف�ضل.
لأنظمة ال�شركة ٍ
و�أود �أن �أنتهز هذه الفر�صة للإعراب عن خال�ص  ال�شكر وجزيل العرفان
لرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني الكرام مل�ساندتهم وثقتهم الكاملة
يف قدرات ال�شركة ،وال�شكر مو�صول جلميع زمالئي يف ال�شركة الذين وا�صلوا
عملهم اجلاد و�أدائهم القوي الذي فاق كل التوقعات.

�شنكر �شارما
الرئي�س التنفيذي
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قـائـمــــــة اخلــدمـــــات

القـوائـــم املــالـــــيـة

ب�صفتنا ال�شركة الرائدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط خلدمات التعهيد ملعاجلة
بطاقات �شركات االئتمان ،وتوريد خدمات الدفع الإلكرتوين ،ف�إن �شركة
اخلدمات املالية العربية  AFSويورونت ال�شرق الأو�سط  ENMEمتكنان البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية يف املنطقة من الرتكيز على ن�شاطاتها الرئي�سية بكل ثقة يف
ظل معرفتها ب�أن جميع املتطلبات الالزمة ملعاجلة تعامالتها يتم توفريها ب�أعلى
امل�ستويات.

المحتويات

�إن احللول املعتمدة واملتطورة التي نوفرها �إىل جانب اخلربة واملعرفة بالقطاع
املايل ميكن ترجمتها �إىل م�ستوى رفيع من اخلدمة املمكن قيا�سها على �أعلى
امل�ستويات املحلية والعاملية.
�إن �شركة اخلدمات املالية العربية  AFSويورونت ال�شرق الأو�سط
ملتزمتان بتوفري حلول متكاملة ت�شمل كل جوانب خدمات الدفع بالبطاقات
ومعاجلة التعامالت .ويتجلى ذلك يف تنوع اخلدمات املدرجة على هذه ال�صفحة.
ENME

تقرير مدققي الحسابات

19

الميزانية

20

قائمة الدخل

21

قائمة الدخل الشامل

22

قائمة التدفقات النقدية

23

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 24
إيضاحات حول القوائم

25

خدمات البطاقات
بطاقات االئتمان ،الدين ،االعتماد ،بطاقات ال�شركات ،البطاقات املتوافقة مع
ال�شريعة الإ�سالمية ،البطاقات املدفوعة مقدم ًا ،وبطاقات الإنرتنت والرواتب.

�شركة اخلدمات املالية العربية

AFS

• �إدارة عمليات ال�شركات
• مراقبة عمليات االحتيال والتزوير
• خدمات الر�سائل الن�صية الق�صرية
• اخلدمات التجارية عرب الهواتف النقالة
• �إدارة برامج الوالء للزبائن
• خدمة الزبائن على مدار ال�ساعة
• خدمات الدفع التجارية
• �أعمال الطباعة والتغليف
• اخلدمات اللوج�ستية ودعم خدمات النقل
• اال�ست�شارات التقنية
• برامج الكفالة وال�ضمان  -الفيزا واملا�سرتكارد

يورونت ال�شرق الأو�سط

ENME

• خدمات التحويل الإلكرتوين للأموال ()EFT Switch
•خدمات الربط بال�شبكات الإلكرتونية للفيزا  Visaواملا�سرت كارد
 MasterCardوالدايرنز كلوب  Diners Clubو�أمريكان �إك�سربي�س
American Express

• �إدارة �أجهزة ال�صراف الآيل ونقاط البيع
• �إدارة بطاقات اخل�صم
• خدمات الربط بني البنوك
• خدمات الربط ب�أنظمة البنوك الداخلية
•اخلدمات اال�ضافية (دفع الفواتري ،خدمة الهاتف البنكي ،واخلدمات
امل�صرفية عرب �شبكـة الإنرتنت)
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني �إىل ال�سادة م�ساهمي
�شركة اخلدمات املالية العربية �ش.م.ب( .مقفلة)

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية ل�شركة اخلدمات املالية العربية �ش.م.ب( .مقفلة) [ال�شركة] والتي ت�شمل قائمة املركز املايل كما يف  31دي�سمرب  ،2010وقوائم
الدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ضاحات
الأخرى.

م�سئولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن القوائم املالية

�إن جمل�س الإدارة هو امل�سئول عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ،وكذلك الرقابة الداخلية التي تقرر
الإدارة �ضرورتها للتمكن من �إعداد قوائم مالية خالية من الأخطاء اجلوهرية الناجتة عن �أية جتاوزات �أو �أخطاء.

م�سئولية مدققي احل�سابات

�إن م�سئوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية ا�ستناد ًا �إىل �أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد متت �أعمال التدقيق التي قمنا بها وفق ًا ملعايري التدقيق
الدولية .تتطلب هذه املعايري منا الإلتزام بالأخالقيات املهنية ذات العالقة و�أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول على ت�أكيدات معقولة ب�أن
القوائم املالية خالية من �أية �أخطاء جوهرية.
ت�شمل �أعمال التدقيق القيام ب�إجراءات للح�صول على �أدلة تدقيق م�ؤيده للمبالغ والإي�ضاحات املف�صح عنها يف القوائم املالية� .إن اختيار الإجراءات املنا�سبة
يعتمد على تقديراتنا املهنية ،مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف القوائم املالية� ،سواء ناجتة عن جتاوزات �أو �أخطاء .وعند تقييم هذه املخاطر
يتم الأخذ يف االعتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية ب�صورة عادلة والتي متكننا من ت�صميم �إجراءات تدقيق منا�سبة يف ظل
الأو�ضاع القائمة ،ولكن لي�س لغر�ض �إبداء ر�أي مهني حول فعالية نظام الرقابة الداخلية لل�شركة .كما تت�ضمن �أعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات
املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي �أجراها جمل�س الإدارة وكذلك تقييم العر�ض العام للقوائم املالية.
وباعتقادنا �إن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتمكيننا من �إبداء ر�أي تدقيق حول هذه القوائم.

الر�أي

يف ر�أينا �إن القوائم املالية تعرب ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،عن املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب  2010وعن �أدائها املايل وتدفقاتها
النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

�أمور تنظيمية �أخرى

كما ن�ؤكد �إن ال�شركة ،يف ر�أينا ،حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن القوائم املالية واملعلومات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة فيما يتعلق بهذه القوائم
املالية تتفق مع تلك ال�سجالت .وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2010أي خمالفات لأحكام قانون ال�شركات التجارية
البحريني �أو لأحكام قانون م�صرف البحرين املركزي وقانون امل�ؤ�س�سات املالية �أو لأحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد ي�ؤثر ب�شكل
جوهري �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة �أو مركزها املايل و�أن ال�شركة قد التزمت ب�أحكام ترخي�صها امل�صريف.

 24يناير 2011
املنامة ،مملكة البحرين
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قائمة املركز املايل

قائمة الدخل

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

يف  31دي�سمرب 2010

�إي�ضاح

2010
�ألف
دوالر �أمريكي

املوجودات
4
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى بنوك وم�صرف البحرين املركزي
5
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
6
ا�ستثمارات
7
ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك
8
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
9
ممتلكات ومعدات
		
جمموع املوجودات

4.479
42.688
13.180
1.710
3.187
7.119
72.363

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات
�شيكات �سياحية مباعة مل يطالب بها بعد
ذمم دائنة وم�ستحقات
مطلوبات �أخرى وخم�ص�صات
جمموع املطلوبات

4.907
5.757
693
11.357

10
11
		

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
�أ�سهم خزانة
احتياطي قانوين
احتياطي ر�أ�سمايل
احتياطي عام
�أرباح مبقاة
تغريات مرتاكمة يف القيم العادلة
توزيعات مقرتحة

12
12
13
13
13

2009
�ألف
دوالر �أمريكي

3.799
43.175
13.648
1.308
3.585
7.369
72.884

6.581
6.240
562
13.383

45.000
()3.212
9.485
150
1.997
3.608
1.278
2.700

45.000
()3.212
9.045
150
1.997
2.341
1.480
2.700

جمموع حقوق امل�ساهمني

		

61.006

59.501

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

		

72.363

72.884

14

ح�سن جمعه
رئي�س جمل�س الإدارة

�صائل الوعري
ع�ضو جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  26جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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�إي�ضاح
�إيراد مركز البطاقات
�إيراد ال�شيكات ال�سياحية
دخل اال�ستثمار � -صايف
دخل ت�شغيلي �آخر
م�صروفات املوظفني
ا�ستهالك
م�صروفات ت�شغيلية �أخرى
خ�سارة ا�ضمحالل من ا�ستثمارات متاحة للبيع
الربح قبل ح�صة ربح ال�شركة من امل�شروع امل�شرتك
والبنود اال�ستثنائية وتكلفة اال�ست�شارات اال�سرتاتيجية
ح�صة ربح ال�شركة من امل�شروع امل�شرتك
بنود ا�ستثنائية
تكلفة اال�ست�شارات اال�سرتاتيجية
الربح لل�سنة
الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح (دوالر �أمريكي)
الربح املوزع لل�سهم (دوالر �أمريكي)

15
16

9
6

7
17
18
19
20

2010
�ألف
دوالر �أمريكي

2009
�ألف
دوالر �أمريكي

15.612
56
650
930
17.248

15.832
102
594
953
17.481

6.904
1.525
6.347
2
14.778

6.740
1.642
5.433
1.033
14.848

2.470
402
1.637
()102
4.407
0.77
0.47

2.633
533
1.353
()215
4.304
0.76
0.47

�شنكر �شارما
الرئي�س التنفيذي
ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  26جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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قائمة الدخل ال�شامل

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

2010
�ألف
دوالر �أمريكي

2009
�ألف
دوالر �أمريكي

الربح لل�سنة

4.407

4.304

�صايف التغري يف القيم العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

()202

929

الدخل ال�شامل لل�سنة

4.205

5.233

�إي�ضاح
الأن�شطة الت�شغيلية
الربح لل�سنة

4.407

تعديالت للبنود التالية
ا�ستهالك
خ�سارة ا�ضمحالل من ا�ستثمارات متاحة للبيع
خم�ص�ص �إ�ضمحالل انتفت احلاجة �إليه للذمم املدينة
مك�سب ناجت عن بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ح�صة ربح ال�شركة من امل�شروع امل�شرتك
بنود ا�ستثنائية

1.525
2
()235
()160
()402
()1.637

1.642
1.033
()37
()533
()1.353

الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
�شيكات �سياحية مباعة مل يطالب بها بعد
ذمم دائنة وم�ستحقات
مطلوبات �أخرى وخم�ص�صات

3.500

5.056

()63
633
()37
()483
131

()10.776
()8
()198
()1.150
()108

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

3.681

()7.184

الأن�شطة اال�ستثمارية
متح�صالت من ا�سرتداد /بيع ا�ستثمارات
�شراء ممتلكات ومعدات

424
()1.275

6.910
()603

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) من الأن�شطة اال�ستثمارية

()851

6.307

الن�شاط التمويلي
�أرباح �أ�سهم مدفوعة

()2.700

()2.236

�صايف النقد امل�ستخدم يف الن�شاط التمويلي

()2.700

()2.236

�صايف التغريات يف النقد وما يف حكمه

130

()3.113

النقد وما يف حكمه يف  1يناير

35.368

38.481

35.498

35.368

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  26جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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2010
�ألف
دوالر �أمريكي

2009
�ألف
دوالر �أمريكي

9
6
8
16
7
17

9

21

4.304
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قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2010
 1الأن�شطة

جميع املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية

التغيريات
املرتاكمة يف
القيم العادلة

توزيعات
مقرتحة

املجموع

1.997

2.341

1.480

2.700

59.501

الربح لل�سنة
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

-

-

-

-

-

4.407
-

()202

-

4.407
()202

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
حمول �إىل االحتياطي القانوين
�أرباح �أ�سهم مدفوعة ل�سنة 2009
�أرباح �أ�سهم مو�صى بتوزيعها2010-

-

-

440
-

-

-

)202( 4.407
(- )440
(- )2.700

ر�أ�س
�إي�ضاح املال
الر�صيد يف  1يناير 2010

�أ�سهم
خزانة

احتياطي احتياطي احتياطي �أرباح
مبقاة
قانوين ر�أ�سمايل عام

150 9.045 )3.212( 45.000

13
14

4.205
()2.700( )2.700
2.700

الر�صيد يف  31دي�سمرب 		2010

9.485 )3.212( 45.000

150

1.997

3.608

1.278

2.700

61.006

الر�صيد يف  1يناير 2009

150 8.615 )3.212( 45.000

1.997

1.167

551

2.250

56.518

الربح لل�سنة
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

-

-

-

-

-

4.304
-

929

-

4.304
929

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
حمول �إىل االحتياطي القانوين
�أرباح �أ�سهم مدفوعة ل�سنة 2008
�أرباح �أ�سهم مو�صى بتوزيعها 2009 -

-

-

430
-

-

-

929 4.304
(- )430
(- )2.700

150

1.997

13
14

الر�صيد يف  31دي�سمرب 		2009

9.045 )3.212( 45.000

2.341

1.480

5.233
()2.250( )2.250
2.700
2.700

59.501

ت�أ�س�ست �شركة اخلدمات املالية العربية �ش.م.ب( .مقفلة) («ال�شركة») ك�شركة م�ساهمة مقفلة بتاريخ � 18إبريل  1984يف مملكة البحرين وم�سجلة لدى وزارة
ال�صناعة والتجارة حتت �سجل جتاري رقم � .14777إن ال�شركة هي �شركة تابعة مملوكة بن�سبة  :2009( %54.6نف�سها) من قبل امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
�ش.م.ب( .ال�شركة الأم)� .إن العنوان الربيد امل�سجل لل�شركة هو �ص.ب ،2152 .املنامة ،مملكة البحرين.
تتمثل �أعمال ال�شركة يف خدمات دعم املعاجلة الإلكرتونية وكفالة وت�سويق �أدوات املدفوعات ال�شخ�صية .تعمل ال�شركة مبوجب ترخي�ص م�صريف باجلملة
ال�صادر عن م�صرف البحرين املركزي وتزاول �أعمالها يف مملكة البحرين .وفق ًا لتوجيهات م�صرف البحرين املركزي ،ف�أن جمل�س الإدارة يف مرحلة تغيري
رخ�صة الت�شغيل �إىل «خدمات م�ساعدة».
متت املوافقة على �إ�صدار هذه القوائم املالية بقرار من جمل�س الإدارة ال�صادر يف تاريخ  24يناير .2011

� 2أ�س�س الإعداد

بيان بالإلتزام
�أعدت القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ووفق ًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية
البحريني ذات ال�صلة و�أحكام م�صرف البحرين املركزي وقانون امل�ؤ�س�سات املالية.
�أ�سا�س القيا�س
مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدل لقيا�س القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع واال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة
الدخل.
عملة العر�ض والعملة امل�ستخدمة
�أعدت القوائم املالية بالدوالر الأمريكي والذي يعد العملة الرئي�سية لعمليات ال�شركة ،ومت تقريبها �إىل اقرب �ألف دوالر �أمريكي (�ألف دوالر �أمريكي)� ،إال �إذا
ذكر خالف ذلك.

 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد القوائم املالية هي مطابقة لتلك التي مت �إتباعها يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2009
�إن التعديالت الناجتة من �إدخال حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية للمعايري التالية مل يكون لها �أي ت�أثري على
ال�سيا�سات املحا�سبية �أو املركز املايل �أو الأداء املايل لل�شركة.
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  :2املتعلق مبعامالت الدفع على �أ�سا�س الأ�سهم يتم ت�سويتها نقد ًا �إلزامي يف  1يناير 2010؛ املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم ( 3املعدل) املتعلق بدمج الأعمال ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( 27املعدل) املتعلق بالقوائم املالية املوحدةواملنف�صلة �إلزامي يف  1يوليو  ،2009مت�ضمنة التعديالت الالحقة للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية رقم  2و 5و 7ومعايري املحا�سبة الدولية رقم  7و21
و 28و 31و39؛
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س – بنود التحوط امل�ؤهلة �إلزامي يف  1يوليو 2009؛ و جلنة تف�سريات التقارير املالية الدويل رقم  17املتعلق بتوزيعات املوجودات غري النقدية على املالك �إلزامي يف  1يوليو 2009�إدخال حت�سينات على املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ال�صادرة يف مايو 2008
 -املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  5املتعلق باملوجودات غري املتداولة املحتفظ بها لغر�ض البيع والعمليات املوقوفة �إلزامي يف  1يناير 2010؛

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  26جزء ًا من هذه القوائم املالية.
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ال�صادرة يف �إبريل 2009
 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  2املتعلق بالدفع على �أ�سا�س الأ�سهم؛ معيار املحا�سبة الدويل رقم  1املتعلق بعر�ض القوائم املالية؛ معيار املحا�سبة الدويل رقم  17املتعلق بعقود الت�أجري؛ معيار املحا�سبة الدويل رقم  38املتعلق باملوجودات غري امللمو�سة؛ معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س؛ و جلنة تف�سريات التقارير املالية رقم  9املتعلق ب�إعادة تقييم امل�شتقات ال�ضمنيةمل تختار ال�شركة التطبيق املبكر ملعايري وتعديالت جمل�س معايري املحا�سبة الدويل التالية التي مت �إ�صدارها وغري �إلزامية بعد:
شـركـة الخدمـات الماليـة العربيـة ش .م.ب( .مقفلة)
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9املتعلق بالأدوات املالية :الت�صنيف والقيا�س
مت �إ�صدار املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم  9يف نوفمرب  ،2009وهو ي�ستبدل تلك الأجزاء من املعيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بت�صنيف وقيا�س
املوجودات املالية واملطلوبات املالية وبع�ض العقود ل�شراء �أو بيع البنود غري النقدية� .إن هذا املعيار �إلزامي يف الفرتة ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير .2013
تدر�س ال�شركة ت�أثريات تطبيق هذا املعيار وت�أثريه على ال�شركة وتوقيت تطبيقه من قبل ال�شركة.

ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك
امل�شروع امل�شرتك هو عبارة عن  �إتفاقية تعاقدية حيث يتعهد طرفان �أو �أكرث بالقيام بن�شاط اقت�صادي يخ�ضع لرقابة م�شرتكة .يتم احت�ساب امل�شروع امل�شرتك
مبوجب طريقة حقوق امل�ساهمني للمحا�سبة.

 31دي�سمرب 2010
 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 24املعدل) املتعلق ب�إف�صاحات الأطراف ذات العالقة
�إن املعيار املعدل �إلزامي يف الفرتات ال�سنوية املبتدئة يف �أو بعد  1يناير  .2011يو�ضح املعيار تعريف الأطراف ذات العالقة لت�سهيل تعريف مثل هذه العالقات
وال�ستبعاد الت�ضارب يف تطبيقاته .يقدم املعيار املعدل الإعفاء اجلزئي ملتطلبات الإف�صاح عن �أطراف ذات العالقة يف اجلهات احلكومية ذات ال�صلة .ال تتوقع
ال�شركة ب�أن التعديل �سيكون له �أي ت�أثري على قوائمها املالية.
يوجد هناك عدد من التح�سينات والتعديالت الأخرى التي �أدخلت على املعايري وهي �إلزامية يف الفرتات امل�ستقبلية .ومع ذلك ،ال يتوقع ب�أن �سيكون لها �أي ت�أثري
جوهري على القوائم املالية لل�شركة.
�أن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة هي مو�ضحه �أدناه:
النقد وما يف حكمه
لأغرا�ض قائمة التدفقات النقدية ،ي�شتمل النقد وما يف حكمه على نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى البنوك وم�صرف البحرين املركزي ،ب�إ�ستثناء وديعة قانونية
وودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى بتواريخ ا�ستحقاق �أ�صلية �أقل من  90يوم ًا.
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
تدرج الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى بالتكلفة ،بعد ح�سم �أي مبالغ مت �شطبها وخم�ص�ص الإ�ضمحالل.
ا�ستثمارات
حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق
اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى اال�ستحقاق هي موجودات مالية غري م�شتقة والتي لديها مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وتواريخ ا�ستحقاق ثابتة والتي لدى
ال�شركة النية والقدرة الإيجابية لالحتفاظ بها حتى اال�ستحقاق .يتم �إثبات هذه اال�ستثمارات مبدئي ًا بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها التكاليف املبا�شرة امل�صاحبة
للمعاملة .بعد القيا�س املبدئي ،يتم قيا�س اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى اال�ستحقاق بالتكلفة املطف�أة .يتم �إحت�ساب هذه التكلفة باملبلغ املثبت مبدئي ًا حم�سوم
منها املدفوعات الأ�صلية ،م�ضاف ًا �إليها �أو حم�سوم ًا منها الإطفاء املرتاكم با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي لأي فروق بني املبلغ املثبت مبدئي ًا واملبلغ
امل�ستحق بعد ح�سم خم�ص�ص الإ�ضمحالل .يتم احت�ساب التكلفة املطف�أة بالأخذ يف االعتبار �أي عالوات وخ�صومات من االقتناء والر�سوم التي تعترب جزء ًا ال 
يتجز�أ من �سعر الفائدة الفعلي .يتم �إثبات املكا�سب واخل�سائر يف قائمة الدخل عند ا�ستبعاد اال�ستثمارات �أو عندما ت�صبح اال�ستثمارات م�ضمحلة وكذلك من
خالل عملية الإطفاء.
متاحة للبيع
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هي تلك املوجودات املالية غري امل�شتقة امل�صنفة كمتاحة للبيع .يتم �إثبات هذه اال�ستثمارات مبدئي ًا بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها
التكاليف املبا�شرة امل�صاحبة للمعاملة .بعد القيا�س املبدئي ،يتم قيا�س املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع �إثبات املكا�سب �أو اخل�سائر غري
املحققة مبا�شرة يف قائمة الدخل ال�شامل حتى يباع الإ�ستثمار ،عندئذ ف�إن املك�سب �أو اخل�سارة املرتاكمة امل�سجلة يف قائمة الدخل ال�شامل يتم �إثباتها يف قائمة
الدخل� ،أو عندما ت�صبح م�ضمحلة ،عندئذ ف�إن اخل�سارة املرتاكمة امل�سجلة يف قائمة الدخل ال�شامل يتم �إثباتها يف قائمة الدخل.
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل
متثل اال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل اال�ستثمارات امل�صنفة عند الإثبات املبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل .يتم
�إثبات هذه اال�ستثمارات مبدئيا بالقيمة العادلة .يتم احت�ساب تكاليف املعاملة يف قائمة الدخل .يتم �إثبات جميع املكا�سب واخل�سائر الالحقة الناجتة من �إعادة
القيا�س بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل.
ذمم مدينة
ً
تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة الأ�صلي حم�سوما منه خم�ص�ص املبالغ املقدر عدم حت�صيلها .يتم تقدير الديون امل�شكوك يف حت�صيلها عندما يكون حت�صيل
املبلغ بالكامل غري حمتمل ،كما ت�شطب الديون املعدومة عندما يكون حت�صيلها غري حمتمل.
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 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

مبوجب طريقة حقوق امل�ساهمني ،يدرج اال�ستثمار يف امل�شروع امل�شرتك يف قائمة املركز املايل بالتكلفة م�ضاف ًا �إليه تغيريات ما بعد الإقتناء يف ح�صة ال�شركة
من �صايف موجودات امل�شروع امل�شرتك .تعك�س قائمة الدخل ح�صة ال�شركة يف نتائج عمليات امل�شروع امل�شرتك� .أينما وجدت تغيريات قد �أثبتت مبا�شر ًة يف
دخل �شامل �آخر للم�شروع امل�شرتك ،تقوم ال�شركة ب�إثبات ح�صتها يف هذه التغيريات وتف�صح عن هذا� ،إذا ا�ستلزم الأمر يف قائمة الدخل ال�شامل .يتم �إ�ستبعاد
املكا�سب واخل�سائر الناجتة من املعامالت فيما بني ال�شركة وامل�شروع امل�شرتك �إىل حد ح�صة ال�شركة يف امل�شروع امل�شرتك.
�إن تواريخ �إعداد تقارير امل�شروع امل�شرتك وال�شركة متطابقة وال�سيا�سات املحا�سبية للم�شروع امل�شرتك مطابقة لتلك امل�ستخدمة من قبل ال�شركة فيما يتعلق
باملعامالت والأحداث املت�شابهة يف الظروف املتماثلة.
يتم عمل تقييم لال�ستثمار يف امل�شروع امل�شرتك عندما يوجد هناك م�ؤ�شر ب�أن املوجود �أ�صبح م�ضمح ًال� ،أو ب�أن خ�سائر الإ�ضمحالل املثبتة لل�سنوات ال�سابقة مل
تعد موجودة .عندما ت�شري متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم  36ب�أن الإ�ستثمار يف امل�شروع امل�شرتك قد يكون م�ضمح ًال ،ف�إنه يتم فح�ص القيمة املدرجة
للإ�ستثمار بالكامل عن طريق مقارنة قيمتها القابلة لال�سرتداد مع قيمتها املدرجة� .إن القيمة القابلة للإ�سرتداد للموجود �أو الوحدة املنتجة للنقد تعد الأعلى
بني قيمتها العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع وقيمتها امل�ستخدمة .يتم ت�ضمني ال�شهرة يف القيمة املدرجة لال�ستثمار يف امل�شروع امل�شرتك ولذلك ف�أنه ال يتم فح�صها
لال�ضمحالل ب�شكل منف�صل.
ممتلكات ومعدات
تدرج املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد ح�سم اال�ستهالك املرتاكم و�أي ا�ضمحالل يف القيمة .ال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي اململوكة ملك ًا حر ًا حيث �أن لي�س لها عمر ًا
حمدد ًا.
يتم عمل مراجعة للقيم املدرجة للممتلكات واملعدات من حيث اال�ضمحالل عندما يكون هناك �أحداث �أو تغريات يف الظروف ت�شري �إىل عدم �إمكانية �إ�سرتداد
القيمة املدرجة .يف حالة وجود �أي من هذه امل�ؤ�شرات وحيث تزيد القيم املدرجة على املبلغ املقدر القابل لال�سرتداد ،يتم �إظهار املوجودات باملبلغ القابل
لال�سرتداد والذي يعد الأعلى من بني قيمتها العادلة ناق�ص ًا تكلفة البيع والقيمة امل�ستخدمة.
النفقات املتكبدة ال�ستبدال عن�صر �أ�سا�سي لبند من املمتلكات واملعدات الذي يتم ح�سابه كبند منف�صل يتم ر�سملته من ثم �شطب القيمة املدرجة للعن�صر
الأ�سا�سي امل�ستبدل .يتم ر�سملة النفقات الالحقة الأخرى فقط عند زيادة املنافع الإقت�صادية امل�ستقبلية للبند املتعلق باملمتلكات واملعدات .يتم �إثبات جميع
النفقات الأخرى يف قائمة الدخل كم�صروفات عند تكبدها.
�شيكات �سياحية مباعة مل يطالب بها بعد
تدرج ال�شيكات ال�سياحية املباعة التي مل يطالب بها بعد بالتكلفة بعد ح�سم خم�ص�ص املبالغ غري املطالب بها.
يتم عمل خم�ص�ص لل�شيكات ال�سياحية املباعة التي مل يطالب بها بعد ،بناء ًا على اخلربة ال�سابقة لل�شركة ،ب�صايف التكلفة املقدرة التي �ستتحملها ال�شركة عن
ال�شيكات ال�سياحية املفقودة التي مل يتم دفعها بتاريخ قائمة املركز املايل .يتم �إدراج التعديالت اخلا�صة باملخ�ص�صات يف قائمة الدخل كلما دعت ال�ضرورة.
ذمم دائنة وم�ستحقات
يتم �إثبات املطلوبات للمبالغ امل�ستحقة ال�سداد يف امل�ستقبل للب�ضائع �أو اخلدمات امل�ستلمة �سواء متت �أو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد.
خم�ص�صات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزام حايل (قانوين �أو متوقع) على ال�شركة ناجت عن حدث �سابق ،ومن املحتمل �أن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد
ي�شمل املنافع الإقت�صادية لت�سوية هذه الإلتزامات وميكن عمل تقدير موثوق ملبالغ هذه الإلتزامات.
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
ً
ً
تقدم ال�شركة مكاف�آت نهاية اخلدمة ملوظفيها وفقا للأنظمة ذات ال�صلة ،والتي ت�ستحق بناءا على رواتب املوظفني عند �إنهاء عقد التوظيف وعدد �سنوات
اخلدمة ب�شرط �إنهاء فرتة معينة من اخلدمة .بينما تدرج التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت كم�ستحقات على فرتة التوظيف.
�أما مبا يخ�ص موظفيها املواطنني ،تقوم ال�شركة بدفع ا�شرتاكات نظام الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية حت�سب كن�سبة من رواتب املوظفني وفق ًا للأنظمة
ذات ال�صلة� .إن التزامات ال�شركة تكون حم�صورة يف نطاق املبالغ امل�ساهم بها يف هذا النظام والتي حت�سب كم�صروفات عند تكبدها.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

�أ�سهم خزانة
يتم �إثبات �أدوات ملكية حقوق امل�ساهمني التي يتم �إعادة �شرائها (�أ�سهم خزانة) بالتكلفة ويتم خ�صمها من حقوق امل�ساهمني .ال يتم �إثبات �أي مك�سب �أو خ�سارة
يف قائمة الدخل من �شراء �أو بيع �أو �إ�صدار �أو �إلغاء �أدوات حقوق ملكية ال�شركة .يتم �إثبات �أي فرق بني القيمة املدرجة واملقابل املدفوع يف حقوق امل�ساهمني  .

�إثبات الإيراد (تتمة)
ال�شيكات ال�سياحية
الدخل من ال�شيكات ال�سياحية هو الدخل املكت�سب من تداول ال�شيكات ال�سياحية املباعة التي مل يطالب بها بعد.

ا�ضمحالل املوجودات املالية
تقوم ال�شركة بعمل تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل موجود مايل حمدد .يعترب املوجود املايل
م�ضمحل �إذا ،وفقط �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي يثبت اال�ضمحالل نتيجة حلدث �أو �أكرث مت حدوثه بعد الإثبات املبدئي للموجود (تكبد على «�أثره خ�سارة»)
وب�أن حدوث تلك اخل�سارة (�أو الأحداث) له ت�أثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للموجود املايل الذي ميكن قيا�سه بواقعية .من املمكن �أن يت�ضمن
دليل الإ�ضمحالل على م�ؤ�شرات ب�أن املقرت�ض �أو جمموعة من املقرت�ضني يواجهون �صعوبات مالية جوهرية ،وفوات مواعيد دفع الفائدة �أو املبالغ الأ�صلية.
ويوجد احتمال تعر�ض املقرت�ضني �إىل �إفال�س �أو �إعادة تنظيم مايل �آخر وميكن مالحظته حيث توجد معلومات ت�شري بحدوث انخفا�ض يف التدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتوقعة القابلة للقيا�س� ،أو حدوث تغريات يف �أعمال املتاجرة �أو يف الأو�ضاع االقت�صادية املرتبطة بعدم الدفع� .إذا وجد مثل هذا الدليل ،ف�إنه يتم
�إثبات خ�سارة اال�ضمحالل �ضمن قائمة الدخل .يتم حتديد اال�ضمحالل على النحو التايل:

دخل الفوائد
يتم �إثبات الفوائد كم�ستحقات (ب�إ�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،والذي مبوجبه يتم خ�صم املبالغ النقدية املتوقعة م�ستقب ًال خالل العمر الزمني
للموجود املايل �إىل �صايف القيمة املدرجة للموجود املايل)   .
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�أ -للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن اال�ضمحالل هو الفرق بني القيمة العادلة والتكلفة بعد ح�سم �أي خ�سارة ا�ضمحالل مت �إثباتها م�سبق ًا يف قائمة
الدخل؛
ب -للموجودات املدرجة بالتكلفة ف�إن اال�ضمحالل هو الفرق بني القيمة املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة ب�سعر ال�سوق احلايل
على عائد موجود مايل مماثل؛ و
ج -للموجودات املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،ف�إن اال�ضمحالل هو الفرق بني القيمة املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�صومة ب�سعر الفائدة
الفعلي الأ�صلي.
�إ�ستبعاد املوجودات واملطلوبات املالية
املوجودات املالية
يتم �إ�ستبعاد املوجود املايل (�أو �أي جزء من املوجود املايل �أو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�شابهة) عند:
(  )1انق�ضاء احلقوق يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجود؛ �أو
( )2قيام ال�شركة بنقل حقوقها يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون ت�أخري جوهري �إىل طرف ثالث مبوجب
ترتيب �سداد؛ �سوا ًء�( :أ) قامت ال�شركة بنقل جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية املتعلقة باملوجود� ،أو (ب) عندما مل تقم ال�شركة بنقل �أو �إبقاء
جميع املخاطر واملكاف�آت اجلوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل ال�سيطرة على املوجودات.
عندما تقوم ال�شركة بنقل حقوقها يف �إ�ستالم التدفقات النقدية من موجود �أو دخلت يف اتفاقية ترتيب �سداد ومل يتم نقل �أو �إبقاء جميع املخاطر واملكاف�آت
اجلوهرية للموجودات ومل يتم نقل ال�سيطرة على املوجودات ،ف�إنه يتم �إثبات املوجود �إىل حد امل�شاركة امل�ستمرة لل�شركة يف املوجود.
ا�ستبعاد املطلوبات املالية
يتم ا�ستبعاد املطلوبات املالية عندما يكون الإلتزام مبوجب املطلوب مت �إخالئه �أو �إلغائه �أو انتهاء مدته .عندما يتم ا�ستبدال مطلوب مايل حايل ب�آخر من نف�س
املقرت�ض ب�شروط خمتلفة جوهري ًا �أو يتم تعديل مطلوب حايل ب�شكل جوهري ،ف�إن هذا اال�ستبدال �أو التعديل يعترب مبثابة ا�ستبعاد للمطلوب الأ�صلي ويتم �إثبات
مطلوب جديد ،ويتم �إثبات فرق املبالغ املدرجة يف قائمة الدخل.
�إثبات الإيراد
يتم �إثبات الإيراد �إىل احلد الذي من املحتمل �أن تتدفق املنافع الإقت�صادية �إىل ال�شركة و�إمكانية قيا�س مبالغ الإيرادات مبوثوقية .يتم قيا�س الإيراد بالقيمة
العادلة للمقابل امل�ستلم ،ب�إ�ستثناء اخل�صومات والإ�سرتدادات وال�ضرائب على املبيعات �أو الر�سوم .يجب ا�ستيفاء معايري الإثبات التالية قبل �إثبات الإيراد:
خدمات دعم املعاجلة الإلكرتونية
يتم �إثبات الدخل من خدمات دعم املعاجلة الإلكرتونية على الفرتة التي يتم فيها تقدمي اخلدمات ،بعد ح�سم ال�ضرائب املحتفظ بها.
كفالة برامج �إ�صدار البطاقات للبنوك
حت�سب ر�سوم البطاقة ال�سنوية للأع�ضاء على �أ�سا�س �شهري ،وترحل �إىل قائمة الدخل بعد ح�سم العموالت امل�ستحقة الدفع وال�ضرائب املحتفظ بها .يتم �إثبات
�إيرادات البيع والإيرادات الأخرى املتعلقة بها عند اكت�سابها.
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�أرباح ا لأ�سهم
يتم �إثبات الإيراد عند وجود احلق لدى ال�شركة ال�ستالم �أرباح الأ�سهم.
دخل الإيجار
يتم �إحت�ساب دخل الإيجار الناجت من عقود الت�أجري الت�شغيلية للممتلكات على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الت�أجري.
عمالت �أجنبية
يجري قيـد املعامالت امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ �إجراء املعامالت .يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت
الأجنبية ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل .ترحل جميع الفروق �إىل قائمة الدخل� .إن البنود غري النقدية املقا�سة بالتكلفة التاريخية
بالعمالت الأجنبية يتم حتويلها ب�أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ املعامالت املبدئية .يتم حتويل البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية
ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بالتاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة .عندما يتم �إثبات مك�سب �أو خ�سارة من البنود غري النقدية يف قائمة الدخل
ال�شامل ،ف�إن �أي بند م�ستبدل من ذلك املك�سب �أو اخل�سارة يتم �إثباته يف قائمة الدخل ال�شامل .وبالعك�س ،عندما يتم �إثبات مك�سب �أو خ�سارة من البنود غري
النقدية يف قائمة الدخل ،ف�إن �أي بند م�ستبدل من ذلك املك�سب �أو اخل�سارة يتم �إثباته يف قائمة الدخل.
املحا�سبة يف تاريخ املتاجرة وال�سداد
جميع امل�شرتيات واملبيعات للموجودات املالية يتم �إثباتها يف تاريخ املتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع املوجود.
املقا�صة
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية و�إثبات �صايف املبلغ يف قائمة املركز املايل فقط �إذا كان هناك حق قانوين قابل للتنفيذ ملقا�صة املبالغ املعرتف بها
وتنوي ال�شركة �أما الت�سوية على �أ�سا�س �صايف املبلغ �أو �أن يتم حتقق املوجود و�سداد املطلوب يف الوقت ذاته.
قيم عادلة
يتـم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة بالرجوع �إىل �أ�سعار العطاءات املعلنة يف الأ�سواق .يتم تقدير القيمة العادلة
للأدوات التي حتمل فوائد بناء ًا على التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام معدالت الفائدة لأدوات حتمــل نف�س ال�شروط وخ�صائ�ص املخاطر.
بالن�سبة ال�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة ،ف�إنه يتم حتديد القيم العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم� .إن مثل هذه التقنيات ميكن �أن تت�ضمن
ا�ستخدام معامالت حديثة جوهرية وب�شروط تف�ضيلية؛ بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية احلالية لأداة �أخرى م�شابهة .يف احلاالت التي ال ميكن حتديد القيمة
العادلة ال�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة مبوثوقية ،فيتم �إدراج الأدوات املالية بالتكلفة بعد ح�سم اال�ضمحالل.
مت تقدمي حتليل للقيم العادلة للأدوات املالية وتفا�صيل �إ�ضافية عن كيفية قيا�سها يف �إي�ضاح .25
عقود الت�أجري الت�شغيلية
حتديد ما �إذا كانت الرتتيبات هي عقد ت�أجري� ،أو حتتوي على عقد ت�أجري هي بناء ًا على بنود الرتتيبات يف بداية التاريخ :ما �إذا كان تنفيذ الرتتيب يعتمد على
ا�ستخدام موجود �أو موجودات حمددة �أو ينقل الرتتيب حق ا�ستخدام املوجود .يتم ت�صنيف عقود الت�أجري كعقود ت�أجري ت�شغيلية عندما يحتفظ امل�ؤجر بجميع
املخاطر واملنافع الرئي�سة مللكية املوجود .يتم �إ�ضافة التكاليف املبدئية املبا�شرة املتكبدة يف التفاو�ض على عقود الت�أجري يف القيمة املدرجة للموجود امل�ؤجر ويتم
�إثباتها على مدى فرتة عقد الت�أجري بنف�س طريقة دخل الإيجار   .
الآراء والتقديرات والفر�ضيات املحا�سبية الهامة
�إن �إعداد القوائم املالية لل�شركة يتطلب من الإدارة عمل تقديرات وفر�ضيات و�آراء قد ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للإيرادات وامل�صروفات واملوجودات واملطلوبات
والإف�صاح عن الإلتزامات املحتملة بتاريخ تقدمي التقارير .ومع ذلك ،ف�إن عدم التيقن من هذه الفر�ضيات والتقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل نتائج قد تتطلب عمل
تعديالت جوهرية يف املبالغ املدرجة للموجودات �أو املطلوبات التي تت�أثر يف امل�ستقبل.
شـركـة الخدمـات الماليـة العربيـة ش .م.ب( .مقفلة)
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2010
 3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تتمة)

الآراء والتقديرات والفر�ضيات املحا�سبية الهامة (تتمة)
التقديرات والفر�ضيات
�إن الفر�ضيات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�صادر الأ�سا�سية الأخرى املتعلقة بالتقديرات غري امل�ؤكدة بتاريخ قائمة املركز املايل ،والتي لديها درجة كبرية
من املخاطر لتكون �سبب ًا لتعديل جوهري للقيم املدرجة للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة مو�ضحة �أدناه:
ت�صنيف اال�ستثمارات
تقرر الإدارة عند اقتناء ا�ستثمارات ما �إذا كان يتوجب ت�صنيفها كا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل �أو حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق
�أو متاحة للبيع .ت�صنف ال�شركة اال�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل �إذا مت �إقتنائها �أ�سا�س ًا لغر�ض حتقيق ربح يف الأجل الق�صري.
�إن ت�صنيف الإ�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه الإ�ستثمارات .يتم ت�صنيف اال�ستثمارات
كمحتفظ بها حتى اال�ستحقاق �إذا كانت لدى ال�شركة النية والقدرة الإيجابية لالحتفاظ بها حتى اال�ستحقاق .جميع اال�ستثمارات الأخرى ت�صنف كمتاحة للبيع.
مبد�أ اال�ستمرارية
قامت �إدارة ال�شركة بعمل تقييم لقدرة ال�شركة على املوا�صلة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية وهي مقتنعة ب�أن ال�شركة لديها امل�صادر لال�ستمرار يف �أعماله
يف امل�ستقبل املنظور .وعالوة على ذلك ،ف�إن الإدارة لي�ست على علم ب�أي �أمور غري م�ؤكدة التي من املمكن �أن ت�سبب �شكوك ًا جوهرية حول قدرة ال�شركة على
املوا�صلة على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية .ولذلك ،مت �إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية  .
ا�ضمحالل موجودات مالية متاحة للبيع
بالن�سبة لال�ستثمارات املالية املتاحـ ــة للبي ــع ،تق ــوم ال�ش ــركة بعمل تقــييم بتاري ــخ �إعــداد كل تق ــرير ما �إذا كان ه ــناك دليل مو�ضوعي يثبت ا�ضمحالل
ا�ستثمار �أو جمموعة من اال�ستثمارات .يف حالة ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية امل�صــنفة كمتاحــة للبيــع  ،ف�إن الدلي ــل املو�ضــوعي �سيتــ�ضمن انخــفا�ض 
هام �أو طويل الأمد يف القيمة العادلة لال�ستثمارات �أدنى من تكلفتها .حتديد ما �إذا كان «انخفا�ض هام» �أو «ط ــويل الأمد» يتطلب عمل �إجتهاد عند عمل هذه
الفر�ضية ،تقوم ال�شركة بتقييم من بني الأمور الأخرى التغريات التاريخية لأ�سعار الأ�سهم ومدتها واحلد الذي تكون فيها القيمة العادلة لال�ستثمار �أدنى من
تكلفتها.

 4نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى بنوك وم�صرف البحرين املركزي

نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى بنوك
نقد حتت الطلب
وديعة قانونية لدى م�صرف البحرين املركزي

2010
�ألف
دوالر �أمريكي

2009
�ألف
دوالر �أمريكي

3.736
690
53

2.932
814
53

4.479

3.799

تت�ضمن الودائع لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى على الودائع التالية املحتفظ بها ك�ضمان مقابل �أدوات ال�شركة للدفع ال�شخ�صي
2010
�ألف
دوالر �أمريكي
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10.839
11.616
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حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق
�سندات م�سعرة (�إي�ضاح )6.1
متاحة للبيع
�أ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة (�إي�ضاح )6.2
�أ�سهم حقوق امللكية غري م�سعرة
�سند دين غري م�سعر (�إي�ضاح )6.2
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل

2009
�ألف
دوالر �أمريكي
777
10.776
11.553

2010
�ألف
دوالر �أمريكي

2009
�ألف
دوالر �أمريكي

4.500

4.498

1.198
1.077
305
7.080
6.100

1.372
1.338
340
7.548
6.100

13.180

13.648

6.1

بلغت القيمة العادلة لل�سندات املحتفظ بها حتى اال�ستحقاق امل�سعرة  � 4.639ألف دوالر �أمريكي  كما يف  31دي�سمرب  31( 2010دي�سمرب :2009
� 4.709ألف دوالر �أمريكي).

6.2

بلغت خ�سائر اال�ضمحالل خالل ال�سنة � 2ألف دوالر �أمريكي (� 1.033 :2009ألف دوالر �أمريكي) ومت �إثباتها وتعديلها مقابل املبالغ الإجمالية
لال�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغة � 228ألف دوالر �أمريكي (� 2.373 :2009ألف دوالر �أمريكي) .فيما يلي التغريات يف خم�ص�ص ا�ضمحالل
اال�ستثمارات املتاحة للبيع:
2009
2010
�ألف دوالر �أمريكي
�ألف دوالر �أمريكي

يف  1يناير
املخ�ص�ص لل�سنة
حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
يف  31دي�سمرب

1.307
2
()105
1.204

274
1.033
1.307

 7ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك

متتلك ال�شركة  31( %51دي�سمرب  )%51 :2009من �أ�سهم يورونت ميدل �إي�ست دبليو�.إل�.إل («م�شروع م�شرتك») ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة
يف مملكة البحرين� .إن ال�شركة مملوكة باال�شرتاك مع �إي �إف تي �سرفي�س�س هولدجن بي.يف .بن�سبة ( ،)%49وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل يورونت
ورلد وايد املحدودة� ،أحد رواد ال�صناعة يف معاجلة املعامالت املالية الإلكرتونية الآمنة.
ت�أ�س�س امل�شروع امل�شرتك يف �أكتوبر  ،2005حيث يقوم ب�إدارة البطاقات املدينة واخلدمات الت�شغيلية ،وال�صرف الآيل وخدمات التعاقد مع الغري يف وقت البيع
و�إ�صدار بطاقة رقاقة وخدمات الدفع يف كافة �أنحاء ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
يلخ�ص اجلدول التايل املعلومات املالية ال�ستثمار ال�شركة يف امل�شروع امل�شرتك:

 5ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى

ت�ستحق خالل  90يوم ًا
ت�ستحق بعد  90يوم ًا

 31دي�سمرب 2010
 6ا�ستثمارات

2010
�ألف دوالر �أمريكي

ح�صة ال�شركة يف قائمة املركز املايل للم�شروع امل�شرتك:
جمموع املوجودات
جمموع املطلوبات
�صايف املوجودات
القيمة املدرجة لال�ستثمار

2.275
()565
1.710
1.710

ح�صة ال�شركة من �إيراد امل�شروع امل�شرتك و�صايف الربح
�إيراد
�صايف الربح

1.422
402
شـركـة الخدمـات الماليـة العربيـة ش .م.ب( .مقفلة)

2009
�ألف دوالر �أمريكي
1.967
()659
1.308
1.308
1.477
533
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 8ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

مبالغ م�ستحقة من:
عمالء برنامج البطاقات
وكالء بيع ال�شيكات ال�سياحية وغريهم

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
2010
�ألف
دوالر �أمريكي

2009
�ألف
دوالر �أمريكي

2.700
6.629

3.231
6.878

9.329

10.109

خم�ص�ص الإ�ضمحالل
عمالء برنامج البطاقات
وكالء بيع ال�شيكات ال�سياحية وغريهم

()458
()6.572

()485
()6.789

�صايف الذمم املدينة
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
فوائد م�ستحقة القب�ض
موجودات �أخرى

2.299
354
149
385

2.835
421
118
211

3.187

3.585

فيما يلي القيمة الإ�سمية للذمم املدينة امل�ضمحلة:

عمالء برنامج البطاقات
وكالء بيع ال�شيكات ال�سياحية وغريهم

2010
�ألف
دوالر �أمريكي

2009
�ألف
دوالر �أمريكي

565
6.572

1.900
6.789

7.137

8.689

 31دي�سمرب 2010
 9ممتلكات ومعدات

		�أثاث	�أعمال ر�أ�سمالية
	�أر�ض مملوكة
ملكاً حراً
املجموع
قيد التنفيذ
ومعدات ومركبات
مباين
	�ألف	�ألف	�ألف	�ألف	�ألف
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
التكلفة:
22.578
170
12.949
8.133
1.326
يف  1يناير 2010
1.275
491
762
22
�إ�ضافات
()13
()13
�إ�ستبعادات
()148
148
حتويالت
23.840
513
13.846
8.155
1.326
يف  31دي�سمرب 2010
اال�ستهالك:
يف  1يناير 2010
املخ�ص�ص خالل ال�سنة
�إ�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2010

-

4.687
295
4.982

-

10.522
1.230
()13
11.739

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2010

1.326

3.173

2.107

513

الأعمار الإنتاجية املقدرة

-

� 30سنة

� 10-3سنوات

-

�أر�ض مملوكة
ملك ًا حر ًا
�ألف
دوالر �أمريكي

مباين
�ألف
دوالر �أمريكي

�أثاث
ومعدات ومركبات
�ألف
دوالر �أمريكي

�أعمال ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
�ألف
دوالر �أمريكي

التكلفة:
يف  1يناير 2009
�إ�ضافات

15.209
1.525
()13
16.721
7.119

املجموع
�ألف
دوالر �أمريكي

1.326
-

8.133
-

12.486
463

30
140

21.975
603

يف  31دي�سمرب 2009
اال�ستهالك:
يف  1يناير 2009
خم�ص�ص خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب 2009
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2009

1.326

8.133

12.949

170

22.578

-

4.387
300
4.687

9.180
1.342
10.522

-

13.567
1.642
15.209

1.326

3.446

2.427

170

7.369

* مدرجة �ضمن دخل ت�شغيلي �آخر ل�سنة  2010و.2009

الأعمار الإنتاجية املقدرة

-

� 30سنة

� 10-3سنوات

-

يتم ت�صنـيف املوجــودات عـلى �إنهــا فــات موع ــد ا�ستحقـ ــاقها �أو كم�ضمحلة عندما تكون املدفوعات التعاقدية مت�أخرة عن ال�سداد لأكرث من  90يوم ًا ويتم
ت�سجيل ت�سوية اال�ضمحالل هذه يف قائمة الدخل .ال توجد مبالغ م�ستحقة قد فات موعد ا�ستحقاقها ولكنها غري م�ضمحلة كما يف  31دي�سمرب :2009( 2010
ال �شيء).

 10ذمم دائنة وم�ستحقات

فيما يلي التغريات يف خم�ص�ص �إ�ضمحالل الذمم املدينة:

2010
�ألف
دوالر �أمريكي

2009
�ألف
دوالر �أمريكي

يف  1يناير
خم�ص�ص �إنتفت احلاجة �إليه خالل ال�سنة *
مبالغ م�شطوبة

7.274
()235
()9

12.495
()37
()5.184

يف  31دي�سمرب

7.030

7.274

مبالغ م�ستحقة لعمالء وموردين ووكالء
م�صروفات م�ستحقة
ذمم دائنة �أخرى
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2010
�ألف دوالر �أمريكي
3.502
1.826
429
5.757
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2009
�ألف دوالر �أمريكي
4.224
1.662
354
6.240
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2010
 11مطلوبات �أخرى وخم�ص�صات

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2010

2010
�ألف دوالر �أمريكي

2009
�ألف دوالر �أمريكي

240
453

220
342

693

562

2010
�ألف دوالر �أمريكي

2009
�ألف دوالر �أمريكي

يف  1يناير
املخ�ص�ص خالل ال�سنة

220
20

220
-

يف  31دي�سمرب

240

220

خم�ص�ص خ�سائر ال�شيكات ال�سياحية (�إي�ضاح )»3« 22
مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني
فيما يلي التغريات يف خم�ص�ص خ�سائر ال�شيكات ال�سياحية:

 12ر�أ�س املال
امل�صرح به
� )10.000.000 :2009( 10.000.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  7.50دوالر �أمريكي لل�سهم

2010
�ألف دوالر �أمريكي

2009
�ألف دوالر �أمريكي

75.000

75.000

ال�صادرة واملدفوعة بالكامل
� )6.000.000 :2009( 6.000.000سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  7.50دوالر �أمريكي لل�سهم

45.000

45.000

�أ�سهم خزانة
كما يف  31دي�سمرب  ،2010حتتفظ ال�شركة بعدد � 309.750سهم (� 309.750 :2009سهم) .هذه الأ�سهم ال حتمل حق الت�صويت وال ت�ستحق عليها �أرباح �أ�سهم.

 13احتياطات

احتياطي قانوين
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني وعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،مت حتويل  %10من ربح ال�سنة �إىل االحتياطي القانوين .يجوز
مل�ساهمي ال�شركة �أن يقرروا �إيقاف مثل هذا التحويل ال�سنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوين  %50من ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة� .إن هذا االحتياطي غري قابل
للتوزيع ولكن يجوز ا�ستخدامه ك�ضمان لأغرا�ض التوزيع يف بع�ض احلاالت التي ن�ص عليها قانون ال�شركات التجارية البحريني وبعد احل�صول على موافقة
م�صرف البحرين املركزي.
احتياطي ر�أ�سمايل
ميثل هذا االحتياطي الأرباح الناجتة عن بيع ممتلكات ومعدات يف ال�سنوات ال�سابقة .ميكن توزيع هذا االحتياطي ك�أرباح �أ�سهم بعد احل�صول على موافقة
اجلمعية العمومية للم�ساهمني ،ب�شرط �أن ال ي�ؤثر هذا على مقدرة ال�شركة يف جتديد موجوداتها �إىل حالتها الأ�صلية �أو �شراء ممتلكات ومعدات جديدة  .
احتياطي عام
�إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع فقط بناء ًا على قرار من اجتماع اجلمعية العمومي للم�ساهمني ومبوافقة م�صرف البحرين املركزي.

 14توزيعات مقرتحة

لقد �أو�صى جمل�س الإدارة خ ـ ــالل �ســنة  ،2010بتــوزيع �أرب ــاح �أ�سهم نقدية بواقع  0٫47دوالر �أمريكي لل�سهم ( 0.47 :2009دوالر �أمريكي لل�سهم) ب�إجمايل
� 2.700ألف دوالر �أمريكي (� 2.700 :2009ألف دوالر �أمريكي) (�إي�ضاح  ،)20والتي �ستخ�ضع للموافقة الر�سمية يف اجتماع اجلمعية العمومي.
خالل ال�سنة متت املوافقة على دفع �أرباح �أ�سهم بواقع  0٫47دوالر �أمريكي لل�سهم ب�إجمايل � 2.700ألف دوالر �أمريكي لل�سهم ( :2009بواقع  0.40دوالر
�أمريكي لل�سهم ب�إجمايل � 2.250ألف دوالر �أمريكي لل�سهم) يف �إجتماع اجلمعية العمومي املنعقد بتاريخ  21مار�س . 2010
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� 15إيراد مركز البطاقات
دخل من خدمات دعم املعاجلة الإلكرتونية
دخل من برنامج كفالة البطاقات املدينة

2010
�ألف دوالر �أمريكي

2009
�ألف دوالر �أمريكي

12.713
2.899

12.778
3.054

15.612

15.832

يدرج الدخل من خدمات دعم املعاجلة الإلكرتونية بعد ح�سم ال�ضريبة املحتفظ بها والبالغة � 413ألف دوالر �أمريكي (� 387 :2009ألف دوالر �أمريكي).

 16دخل اال�ستثمار – �صايف

2009
�ألف دوالر �أمريكي

2010
�ألف دوالر �أمريكي

دخل الفوائد على:
ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق
ا�ستثمارات متاحة للبيع
مك�سب من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

490
160

584
10
-

650

594

 17بنود ا�ستثنائية

ت�شمل البنود اال�ستثنائية على ما يلي
�أ) �إ�سرتداد مبلغ وقدره � 220ألف دوالر �أمريكي ( :2009ال�شيء) متعلقة ب�أر�صدة �إئتمانية قدمية م�ستحقة لأكرث من � 10سنوات والتي تعتقد الإدارة ب�أن فر�ص 
املطالبة بها بعيد املنال .هذه الإ�سرتدادات هي وفق ًا ل�سيا�سة ال�شركة التي متت املوافقة عليها من قبل م�صرف البحرين املركزي ومت عملها بعد احل�صول
على موافقة جمل�س الإدارة.
ب) �إ�سرتداد مبلغ وقدره � 1.417ألف دوالر �أمريكي (� 1.353 :2009ألف دوالر �أمريكي) تتعلق ب�شيكات �سياحية م�ستحقة لـ � 20سنة �أو �أكرث .هذه الإ�سرتدادات
هي وفق ًا ل�سيا�سة ال�شركة التي متت املوافقة عليها من قبل م�صرف البحرين املركزي ومت عملها بعد احل�صول على موافقة جمل�س الإدارة .وفق ًا لهذه
ال�سيا�سة ،ف�إن �إجمايل الإ�سرتدادات هو كحد �أق�صى  %50من �إجمايل الأر�صدة امل�ستحقة كما يف  31دي�سمرب .2006
بلغت ال�شيكات ال�سياحية امل�ستحقة كما يف  31دي�سمرب  2010بعد ح�سم الإ�سرتدادات املرتاكمة � 4.939ألف دوالر �أمريكي ( 31دي�سمرب � 3.522 :2009ألف
دوالر �أمريكي).

 18تكلفة اال�ست�شارات اال�سرتاتيجية

تتعلق هذه التكلفة مب�شروع اال�ست�شارة حول اال�سرتاتيجية الذي �شرع فيه ل�صياغة ا�سرتاتيجية العمل لتقدمي امل�شورة لل�شركة فيما يتعلق بتقوية وتو�سعة و�ضعها
يف ال�سوق.

 19الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح

يح�سب الن�صيب الأ�سا�سي لل�سهـم يف الأرباح بق�سمـة ربح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة على النحو التايل:
الربح لل�سنة (�ألف دوالر �أمريكي)

2010
4.407

2009
4.304

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة ،بعد ح�سم �أ�سهم اخلزانة (بالآالف)

5.690

5.690

الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح (دوالر �أمريكي)

0.77

0.76

الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف الأرباح هو نف�سه حيث مل ت�صدر ال�شركة �أي �أدوات قد يكون لها ت�أثري على �أرباح ال�سهم عند تنفيذها.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

يح�سب الربح املوزع لل�سهم بق�سمة �أرباح الأ�سهم املو�صى بتوزيعها لل�سنة على عدد الأ�سهم القائمة ،بعد ح�سم �أ�سهم اخلزانة يف نهاية ال�سنة على النحو التايل:
2009
2010
2٫700
2٫700
�أرباح الأ�سهم لل�سنة (�ألف دوالر �أمريكي) (�إي�ضاح )14

 )1(22خماطر الإئتمان (تتمة)
(�أ)  احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان
احلد الأق�صى لتعر�ض ال�شركة ملخاطر الإئتمان قبل �إ�ستخدام �إتفاقيات املقا�صة وال�ضمانات الرئي�سية هو � 60.852ألف دوالر �أمريكي (� 61.023 :2009ألف
دوالر �أمريكي).

 31دي�سمرب 2010
 20الربح املوزع لل�سهم

عدد الأ�سهم القائمة يف نهاية ال�سنة ،بعد ح�سم �أ�سهم اخلزانة (بالآالف)

5.690

5.690

الربح املوزع لل�سهم (دوالر �أمريكي)

0٫47

0٫47

 21النقد وما يف حكمه

* با�ستثناء الودائع املحتفظ بها ك�ضمان – �إي�ضاح 5

2010
�ألف دوالر �أمريكي

2009
�ألف دوالر �أمريكي

3.736
690
31.072

2.932
814
31.622

35.498

35.368

� 22إدارة املخاطر

حوكمة املخاطر
تلبية للأهداف الإ�سرتاتيجية قامت حوكمة خماطر ال�شركة بو�ضع جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات وال�ضوابط التي ت�ستخدم يف الهيكل التنظيمي احلايل.
تدور فل�سفة ال�شركة يف جمال رغبة الإملام وقبول املخاطر مبا يتنا�سب مع اخلطة الإ�سرتاتيجية التي �أقرها املجل�س .تتعر�ض ال�شركة لعدة خماطر متمثلة يف
خماطر الإئتمان وخماطر ال�سوق واملخاطر القانونية واملخاطر الت�شغيلية وخماطر ال�سيولة.
هيكلة �إدارة املخاطر
مت و�ضع هيكل تنظيمي متما�سك داخل ال�شركة من �أجل حتديد وتقييم ومتابعة ومراقبة املخاطر.
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
�إن حوكمة املخاطر هي الرقابة املركزية ملجل�س الإدارة وتقوم بتقدمي التوجيهات واملوافقات الالزمة للإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات من �أجل حتقيق الأهداف
املحددة لل�شركات.
الإدارة العليا
�إن الإدارة العليا هي امل�سئولة عن العمليات اليومية من �أجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية داخل ال�شركة والتي مت حتديد خماطرها م�سبقاً.
جلنة التدقيق وق�سم التدقيق الداخلي
يتم تدقيق جميع عمليات �إدارة خماطر ال�شركة �سنوي ًا من قبل ق�سم التدقيق الداخلي الذي يفح�ص كل من كفاية الإجراءات و�إلتزام ال�شركة بهذه الإجراءات.
ويناق�ش ق�سم التدقيق الداخلي نتائج جميع التقييمات مع الإدارة العليا ،ويقدم تقارير ب�ش�أن ا�ستنتاجاته وتو�صياته مبا�شرة اىل جلنة التدقيق.

 )1(22خماطر الإئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف عدم التزام �أحد �أطراف الأداة املالية من الوفاء بالتزاماته ،الأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآخر خل�سائر مالية .حتاول ال�شركة
ال�سيطرة على خماطر الإئتمان عن طريق مراقبة املخاطر وو�ضع حدود للتعامل مع بع�ض الأطراف املعنية وتقييم اجلدارة الإئتمانية للأطراف با�ستمرار.
يظهـر تركز املخاطر الإئتمانية عندما تدخل جمموعة من الأطراف املتعاملني يف �أن�شطة جتارية مت�شابهة �أو يف �أن�شطة بنف�س املنطقة اجلغرافية� ،أو عندما
تكون لها نف�س ال�سمات االقت�صادية مما ي�ؤثر على مقدرتها يف الوفاء بالتزاماتها التعاقدية يف حالة بروز تغريات اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو �أي حاالت �أخرى.
يعطى تركز خماطر الإئتمان م�ؤ�شر ًا للت�أثر الن�سبي يف �أداء ال�شركة جتاه التطورات التي قد تطر�أ على قطاع �أعمال �أو منطقة جغرافية معينة.
ت�سعى ال�شركة �إىل �إدارة خماطرها الإئتمانية من خالل تنويع �أن�شطتها لتفادي الرتكز غري املرغوب فيه للمخاطر يف �أفراد �أو جمموعات من العمالء يف منطقة
�أو جتارة معينة.
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ال توجد لدى ال�شركة ت�صنيفات �إئتمانية داخلية لأطراف �أخرى وتعترب جميع الأطراف الأخرى من نف�س نوعية الإئتمان.
(ب)   فيما يلي حتليل تعر�ضات ال�شركة ح�سب الأقاليم اجلغرافية والقطاعات ال�صناعية كما يف  31دي�سمرب  2010و.2009
مطلوبات
موجودات

ي�شمل النقد وما يف حكمه املت�ضمن يف قائمة التدفقات النقدية على مبالغ قائمة املركز املايل التالية:

نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى بنوك
نقد حتت الطلب
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى*

 31دي�سمرب 2010
� 22إدارة املخاطر (تتمة)

2009
�ألف دوالر �أمريكي

2010
�ألف دوالر �أمريكي
الإقليم اجلغرايف
ال�شرق الأو�سط
�أفريقيا
�أوروبا
�أمريكا ال�شمالية
�أخرى
القطاعات ال�صناعية
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
�أخرى

2010
�ألف دوالر �أمريكي

2009
�ألف دوالر �أمريكي

57.076
2.898
7.413
4.976
-

56.115
3.106
7.011
6.652
-

7.180
4.039
134
1
3

8.029
5.215
132
7

72.363

72.884

11.357

13.383

69.086
3.277

67.595
5.289

3.860
7.497

4.095
9.288

72.363

72.884

11.357

13.383

   )2( 22خماطر ال�سوق
تنتج خماطر ال�سوق من التقلبات يف �أ�سعار �صرف العمالت و�أ�سعار الأ�سهم ،و�أ�سعار الفائدة .يتم اعتماد م�ستويات خماطر ال�سوق املنا�سبة لل�شركة من قبل
جمل�س الإدارة .ويتم مراقبتها على �أ�سا�س �شهري من قبل الإدارة.
(�أ) خماطر العملة
�إن خماطر العملة هي خماطر تقلب قيمة الأداة املالية نتيجة لتغريات ال�سلبية يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تعـترب ال�شركة نف�سها م�ؤ�س�سة بحرينية وتعترب
الدوالر الأمريكي العـملة الرئي�سية امل�ستخدمة يف عملياتها .لقد و�ضعت الإدارة حدود على املراكز ح�سب العملة .يتم مراقبة املراكز على �أ�سا�س �شهري ويتم
�إ�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التحوط للت�أكد ب�أن املراكز هي �ضمن احلدود املو�ضوعة.
ي�شري اجلدول �أدناه �إىل العمالت الأجنبية التي كان لدى ال�شركة تعر�ضات جوهرية عليها كما يف  31دي�سمرب  .2010يح�سب التحليل ت�أثري  %5تغريات يف �سعر
العملة مقابل الدوالر الأمريكي ،مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة ،على قائمة الدخل.
كان لدى ال�شركة التعر�ضات اجلوهرية التالية بالعمالت الأجنبية كما يف  31دي�سمرب  2010و:2009
الت�أثري على
الت�أثري على
		
�صايف الدخل
التغري يف
�صايف الدخل
التغري يف
()-/+
�أ�سعار ال�صرف
املوجودات
()-/+
�أ�سعار ال�صرف
املوجودات
2009
()-/+
2009
2010
()-/+
2010
�ألف
2009
�ألف
�	2010ألف
�ألف
دوالر �أمريكي
%
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي		%
جنية بريطاين
لرية لبنانية
يورو

749
503
53
1.305

15
10
15

112
50
8

899
503
16
1.418

15
10
15
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

 )2(22خماطر ال�سوق (تتمة)
(ب) خماطر �أ�سعار الأ�سهم
تنتج خماطر �أ�سعار الأ�سهم من التغري يف القيم العادلة ال�ستثمارات �أ�سهم حقوق امللكية� .إن ح�سا�سية ال�شركة ملخاطر �أ�سعار الأ�سهم على ا�ستثمارات �أ�سهم
حقوق امللكية هي مو�ضحة �أدناه:

 )3(22املخاطر القانونية واملطالبات
املخاطر القانونية هي املخاطر املحتملة الناجتة عن �إجراءات قانونية �أو ق�ضائية التي قد تبطل �أو تعوق �شروط العقد �أو االتفاقيات املعنية �أو ت�ؤثر �سلب ًا على
عمليات ال�شركة .لقد قامت ال�شركة بتطوير الرقابة والإجراءات املنا�سبة لتحديد املخاطر القانونية لتجنب اخل�سائر.

 31دي�سمرب 2010
� 22إدارة املخاطر (تتمة)

م�ؤ�شرات ال�سوق

�سوق البحرين للأوراق املالية
�سوق الأردن للأوراق املالية

التغري يف
�أ�سعار الأ�سهم
2010
%

الت�أثري على
قائمة الدخل
ال�شامل الآخر
2010
�ألف دوالر �أمريكي

التغري يف
�أ�سعار الأ�سهم
2009
٪

10
10

51
69

10
10

الت�أثري على
قائمة الدخل
ال�شامل الآخر
2009
�ألف دوالر �أمريكي
46
91

كما يف  31دي�سمرب  ،2010لدى ال�شركة ا�ستثمارات يف �أ�سهم حقوق امللكية غري م�سعرة مدرجة بالقيمة العادلة ب�إجمايل � 1.077ألف دوالر �أمريكي (:2009
� 1.338ألف دوالر �أمريكي)� .إن ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الأ�سهم �سيتم �إثباتها فقط عند بيع الإ�ستثمار �أو عند اعتباره م�ضمح ًال� ،أو عندما تت�أثر قائمة الدخل؛
�أو عندما تعطى معاملة ا�ستثمار هامة مع طرف ثالث م�ؤ�شر ًا موثوق ًا ب�أن القيمة العادلة �سوف تنعك�س على حقوق امل�ساهمني .كما هو بتاريخ قائمة املركز املايل،
ف�إن التغري بن�سبة  %10يف �أ�سعار الأ�سهم �سوف ينتج عنه تغري يف الدخل ال�شامل الآخر مبقدار � 108ألف دوالر �أمريكي (� 134 :2009ألف دوالر �أمريكي).
(ج)  خماطر �سعر الفائدة
تنتج خماطر �سعر الفائدة من �إحتمال التغريات يف �أ�سعار الفائدة التي ت�ؤثر على قيمة الأدوات املالية .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار الفائدة نتيجة لعدم تطابق
�أو لوجود تفاوت يف مبالغ املوجودات واملطلوبات والتي يحني موعـد ا�ستحقاقها �أو يعاد ت�سعريها يف فرتة معينة .تقوم ال�شركة ب�إدارة هذه املخاطر عن طريق
مطابقة �إعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات من خالل ا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر.
يو�ضح اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات املحتملة املمكنة يف �أ�سعار الفائدة ،مع الإحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة ،لقائمة دخل ال�شركة.
�إن ح�سا�سية قائمة الدخل هو الت�أثري يف التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار الفائدة على �صايف دخل الفائدة ملدة �سنة واحدة ،على �أ�سا�س املوجودات املالية واملطلوبات
املالية املحتفظ بها يف  31دي�سمرب .2010
احل�سا�سية
		
يف قائمة الدخل
الزيادة يف
2010
النقاط الأ�سا�سية
�	2010ألف دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي

احل�سا�سية
يف قائمة الدخل
النق�ص يف
2010
النقاط الأ�سا�سية
�	2010ألف دوالر �أمريكي

25

108

25

الزيادة يف
النقاط الأ�سا�سية
2009

احل�سا�سية
يف قائمة الدخل
2009
�ألف دوالر �أمريكي

النق�ص يف
النقاط الأ�سا�سية
2009

احل�سا�سية
يف قائمة الدخل
2009
�ألف دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي
جنية �إ�سرتليني

25
25

119
1

25
25

()119
()1

�أخرى

25

1

25

()1
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كمـا يف  31دي�سمرب  ،2010رفعت �ضد ال�شركة ق�ضايا قانونية مببلغ قدره � 240ألف دوالر �أمريكي (� 220 :2009ألف دوالر �أمريكي) (�إي�ضاح  )11والتي ال تزال
قائمة �ضد ال�شركة .بناء ًا على ر�أي اال�ست�شاريني القانونيني لل�شركة ،ف�إن جمموع املطلوبات املقدرة الناجتة من هذه الق�ضايا القانونية تعترب غري جوهرية على
القوائم املالية لل�شركة ب�شكل عام.
 )4(22املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سائر الناجتة عن ف�شل الأنظمة واخلط�أ الب�شري والتجاوزات والأحداث اخلارجية .عندما يف�شل �أداء الرقابة ،ف�إن املخاطر
الت�شغيلية ميكن �أن ت�سبب �ضرر على ال�سمعة ،و�آثار قانونية �أو تنظيمية� ،أو ت�ؤدي �إىل خ�سارة مالية .ال تتوقع ال�شركة ا�ستبعاد جميع املخاطر الت�شغيلية كلي ًا،
ولكنها ت�ستطيع �إدارة وتقليل هذه املخاطر من خالل الرقابة واملتابعة �ضمن �إطار العمل .وتت�ضمن عملية الرقابة ف�صل الوظائف بطريقة فعالة ،تقييم �إجراءات
ال�صالحيات والت�سويات ،تدريب املوظفني ،تقييم العمليات ،مبا يف ذلك �إ�ستخدام التدقيق الداخلي     .
�	)5(22إدارة ر�أ�س املال
�إن الهدف الرئي�سي لإدارة ر�أ�سمال ال�شركة هو  )1الت�أكد ب�أن ال�شركة تلتزم باملتطلبات اخلارجية املفرو�ضة لر�أ�س املال )2 ،الإحتفاظ بن�سب ر�أ�سمال عالية من
�أجل دعم �أعمالها و )3زيادة احلد الأق�صى لقيمة امل�ساهمني.
تقوم ال�شركة ب�إدارة هيكلة ر�أ�سمالها وعمل تعديالت على �ضوء التغريات يف ظروف �أعمالها وخ�صائ�ص خماطر �أن�شطتها .من �أجل املحافظة على �أو تعديل
هيكلة ر�أ�س املال ،ميكن لل�شركة تعديل مبالغ �أرباح الأ�سهم املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار �سندات ر�أ�سمال .مل يتم عمل تغيريات يف الأهداف ،ال�سيا�سات
والعمليات عن ال�سنة ال�سابقة  .
 )6(22خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن يف عدم مقدرة امل�ؤ�س�سة على الوفاء مبتطلباتها التمويلية .خماطر ال�سيولة قد تكون ب�سبب �إختالل ال�سوق �أو تدين
درجة الإئتمان مما قد يت�سبب مبا�شرة يف ن�ضوب بع�ض م�صادر التمويل .ولتقليل هذه املخاطر ،قامت الإدارة بتنويع م�صادر التمويل و�إدارة املوجودات مع �أخذ
ال�سيولة يف االعتبار ،واالحتفاظ بر�صيد جيد للنقد وما يف حكمه و�أوراق مالية قابلة للتداول.
يلخ�ص اجلدول �أدناه بيان ا�ستحقاق موجودات ومطلوبات ال�شركة .تقوم الإدارة مبراقبة بيان اال�ستحقاق وذلك للت�أكد من الإبقاء على ال�سيولة املطلوبة .بيان
ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات يف نهاية ال�سنة هي على �أ�سا�س الرتتيبات التعاقدية لل�سداد غري املخ�صومة.
بناء ًا على اخلربة ال�سابقـة ،ف�إنه ال ميكن ب�شكل موثوق حتديد بيان ا�ستحقاق ال�شيكات ال�سياحية املباعة التي مل يطالب بها بعد.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

(        )6خماطر ال�سيولة  (تتمة)

تت�ألف الأطراف ذات العالقة من امل�ساهمني الرئي�سيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني لل�شركة و�شركات ذات �سيطرة �أو �سيطرة م�شرتكة
�أو املت�أثرة ب�شكل جوهري من قبل هذه الأطراف .يتم املوافقة على �سيا�سات الت�سعري و�شروط الدفع املتعلقة بهذه املعامالت من قبل �إدارة ال�شركة.

 31دي�سمرب 2010
 23معامالت مع �أطراف ذات عالقة

 31دي�سمرب 2010
� 22إدارة املخاطر (تتمة)

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31دي�سمرب :2010
	�ألف دوالر �أمريكي
ا�ستحقاق غري
ثابت عند الطلب

لغاية
�شهر واحد

� 1إىل � 3 3إىل � 6 6أ�شهر
�أ�شهر	�أ�شهر	�إىل �سنة

املجموع اجلزئي	�أكرث
من �سنة
لغاية �سنة

تت�ضمن القوائم املالية الأر�صدة النهائية التالية للمعامالت مع �أطراف ذات العالقة  :
2010
املجموع

املوجودات
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى
بنوك وم�صرف البحرين املركزي
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات
ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة
مقدماً وموجودات �أخرى
ممتلكات ومعدات

53
11.615
2.275
1.710

4.426
25.046
-

6.027
503
-

-

-

4.426
31.073
503
-

10.402
-

4.479
42.688
13٫180
1.710

7.119

2.667
-

112
-

100
-

308
-

3.187
-

-

3.187
7.119

جمموع املوجودات

22.772

32.139

6.642

100

308

39.189

10.402

72.363

املطلوبات
�شيكات �سياحية مباعة مل يطالب بها 4.907
ذمم دائنة وم�ستحقات
693
مطلوبات �أخرى وخم�ص�صات

5.757
-

-

-

-

5.757
-

-

4.907
5.757
693

5.600

5.757

-

-

-

5.757

-

11.357

جمموع املطلوبات

فيما يلي بيان ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات يف  31دي�سمرب :2009
ا�ستحقاق غري لغاية
ثابت عند الطلب �شهر واحد

�ألف دوالر �أمريكي
� 1إىل 3
�أ�شهر

� 3إىل 6
�أ�شهر

� 6أ�شهر
�إىل �سنة

املجموع اجلزئي
لغاية �سنة

�أكرث
من �سنة

53
11.553
2.710
1.308

3.746
25.066
-

6.556
-

-

-

3.746
31.622
-

10.938
-

7.369

3.151
-

103
-

119
-

212
-

3.585
-

-

3.585
7.369

جمموع املوجودات

22.993

31.963

6.659

119

212

38.953

10.938

72.884

املطلوبات
�شيكات �سياحية مباعة مل يطالب بها 6.581
ذمم دائنة وم�ستحقات
562
مطلوبات �أخرى وخم�ص�صات

6.240
-

-

-

-

6.240
-

-

6.581
6.240
562

7.143

6.240

-

-

-

6.240

-

13.383

م�ساهم
رئي�سي
�ألف
دوالر �أمريكي

292
250

-

-

-

191
263

-

-

15

46

714

-

22

14

930

89

557

46

714

-

476

14

930

املطلوبات
ذمم دائنة وم�ستحقات

172

-

-

-

375

-

-

-

وفيما يلي الدخل وامل�صروفات املتعلقة بالأطراف ذات العالقة واملت�ضمنة يف قائمة الدخل:
�صايف الدخل من خدمات
8.162
162
دعم املعالج الإلكرتونية
203
78
48
دخل ت�شغيل �آخر

145
75

-

8.008
-

203

220

-

8.008

240

املجموع
3.799
43.175
13.648
1.308

م�شروع
م�شرتك
�ألف
دوالر �أمريكي

ال�شركة
الأم
�ألف
دوالر �أمريكي

�أع�ضاء جمل�س
الإدارة وموظفي
الإدارة الرئي�سيني
�ألف
دوالر �أمريكي

املوجودات
نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك -
نقد حتت الطلب
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة
89
     مقدم ًا وموجودات �أخرى

48

املوجودات
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى
بنوك وم�صرف البحرين املركزي
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات
ا�ستثمار يف م�شروع م�شرتك
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة
مقدم ًا وموجودات �أخرى
ممتلكات ومعدات

جمموع املطلوبات

		�أع�ضاء جمل�س
م�ساهم
الإدارة وموظفي
ال�شركة
م�شروع
الإدارة الرئي�سيني رئي�سي
الأم
م�شرتك
�ألف	�ألف	�ألف	�ألف
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

2009

تعوي�ضات موظفي الإدارة الرئي�سيني لل�شركة:
رواتب ومكاف�آت �أخرى

-

8.162

2010
�ألف دوالر �أمريكي

2009
�ألف دوالر �أمريكي

1.889

2.370

مبا �إن لي�س لدى ال�شركة �أي مطلوبات ت�ستحق عليها فائدة ،ولذلك ف�إن الإجمايل املذكور �أعاله يتطابق مع قائمة املركز املايل.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

كما يف  31دي�سمرب  ،2010مت ت�صنيف الأدوات املالية لغر�ض القيا�س مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س كالتايل:

كما يف  31دي�سمرب  ،2009مت ت�صنيف الأدوات املالية لغر�ض القيا�س مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم  39املتعلق بالأدوات املالية :الإثبات والقيا�س كالتايل:

 31دي�سمرب 2010
 24ت�صنيف الأدوات املالية

 31دي�سمرب 2010
 24ت�صنيف الأدوات املالية (تتمة)

موجودات مالية
		
مدرجة بالقيمة
مدرجة بالتكلفة
متاحة
العادلة �ضمن
املجموع
املطف�أة/وذمم مدينة
للبيع
قائمة الدخل
	�ألف	�ألف	�ألف	�ألف
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
دوالر �أمريكي
املوجودات
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى
بنوك وم�صرف البحرين املركزي
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة
مقدم ًا وموجودات �أخرى

6.100

2.580

4.479
42.688
4.500

4.479
42.688
13.180

6.100

2.580

2.833
54.500

2.833
63.180

مدرجة بالقيمة
العادلة �ضمن
قائمة الدخل
�ألف
دوالر �أمريكي
املوجودات
نقد يف ال�صندوق و�أر�صدة لدى
بنوك وم�صرف البحرين املركزي
ودائع لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة
مقدم ًا وموجودات �أخرى

6.100
6.100

متاحة
للبيع
�ألف
دوالر �أمريكي

3.050
3.050

موجودات مالية
مدرجة بالتكلفة
املطف�أة/وذمم مدينة
�ألف
دوالر �أمريكي

3.799
43.175
4.498
3.164
54.636

مطلوبات مالية
مدرجة بالتكلفة
املطف�أة
�ألف دوالر �أمريكي

املطلوبات
�شيكات �سياحية مباعة مل يطالب  بها بعد
ذمم دائنة وم�ستحقات
مطلوبات �أخرى وخم�ص�صات

4.907
5.757
453
11.117

املجموع
�ألف
دوالر �أمريكي

3.799
43.175
13.648
3.164
63.786
مطلوبات مالية
مدرجة بالتكلفة
املطف�أة
�ألف دوالر �أمريكي

املطلوبات
�شيكات �سياحية مباعة مل يطالب  بها بعد
ذمم دائنة وم�ستحقات
مطلوبات �أخرى وخم�ص�صات

6.581
6.240
342
13.163

 25القيمة العادلة للأدوات املالية

�إن القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مبوجبه مبادلة موجود �أو �سداد مطلوب بني �أطراف ملمة وراغبة يف معاملة بدون �شروط تف�ضيلية .وعليه فقد تنتج عن
ذلك فروق بني القيمة املدرجة وتقديرات القيم العادلة .ينطوي تعريف القيمة العادلة على االفرتا�ض با�ستمرارية ال�شركة دون وجود �أي نية �أو حاجة لتقلي�ص 
حجم العمليات ب�شكل جوهري �أو الدخول يف معامالت ب�شروط غري مالئمة.
�إن القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف ب�شكل جوهري عن قيمها املدرجة يف قائمة املركز املايل با�ستثناء ال�سندات امل�سعرة املحتفظ بها حتى
اال�ستحقاق واملدرجة بالتكلفة املطف�أة (�إي�ضاح  )6.1و�سندات الدين غري امل�سعرة واملدرجة بالتكلفة بعد ح�سم اال�ضمحالل (�إي�ضاح .)6.2
ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل للتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية بتقنية التقييم.
امل�ستوى :1
الأ�سعار املعلنه (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة للموجودات املماثلة �أو املطلوبات املماثلة؛
امل�ستوى :2
التقنيات الأخرى والتي ميكن مالحظة جميع مدخالتها ذات الت�أثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة �إما ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
امل�ستوى :3
التقنيات التي ت�ستخدم مدخالت ذات الت�أثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ال ت�ستند على معلومات ميكن مالحظتها يف ال�سوق.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2010
 25القيمة العادلة للأدوات املالية (تتمة)

يو�ضح اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة ح�سب م�ستوى القيمة العادلة للت�سل�سل الهرمي:
 31دي�سمرب �	2010ألف دوالر �أمريكي
ا�ستثمارات
�أ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة املتاحة للبيع
�أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة املتاحة للبيع
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

املجموع

1.198
-

1.077
6.100

1.198
1.077
6.100

1.198

7.177

8.375

�ألف دوالر �أمريكي

 31دي�سمرب 2009
ا�ستثمارات
�أ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة املتاحة للبيع
�أ�سهم حقوق امللكية غري امل�سعرة املتاحة للبيع
ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �ضمن قائمة الدخل

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

املجموع

1.372
-

1.338
6.100

1.372
1.338
6.100

1.372

7.438

8.810

خالل ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2010و 31دي�سمرب  ،2009مل توجد حتويالت بني امل�ستوى � 1إىل امل�ستوى  2لقيا�سات القيمة العادلة.

� 26إرتباطات و�إلتزامات حمتملة

كما يف  31دي�سمرب  ،2010كانت لدى ال�شركة التزامات حمتملة ب�إجمايل � 600ألف دوالر �أمريكي (� 600 :2009ألف دوالر �أمريكي) فيما يتعلق بالبنوك
و�ضمانات �أخرى و�أمور �أخرى ناجتة �ضمن �أعمالها االعتيادية والتي يتوقع ب�أن ال ينتج عنها �أي التزامات جوهرية.
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