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نبذة عامة
شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب.
(“اإلمثار القابضة أو اإلمثار أو
املجموعة”) هي شركة قابضة تتخذ
من مملكة البحرين مقرًا هلا ،وهي
مرخصة من قبل مصرف البحرين
املركزي كشركة استثمار فئة 1
وختضع إلشرافه وأسهمها مدرجة
يف بورصة البحرين وبورصة الكويت
وسوق ديب املايل .إن اإلمثار القابضة
هي شركة تابعة ملجموعة دار املال
اإلسالمي ترست ،ويبلغ رأس ماهلا
املدفوع  757.69مليون دوالر أمريكي.
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تأسست اإلمثار القابضة بعد موافقة مسامهي بنك اإلمثار ش.م.ب .سابقًا يف مارس  2016على خططٍ
إلجراء حتول واسع يف عمليات اجملموعة .مت تصميم اهليكل اجلديد جملموعة اإلمثار للمساعدة يف حتقيق
استراتيجيات طويلة األجل هتدف إىل التركيز على جمموعة األعمال األساسية وتنميتها وضمان اإلدارة
املستقلة واملركزة الستثمارات اجملموعة وأصوهلا األخرى.
حتتفظ اإلمثار القابضة بنسبة  100يف املائة من مجيع األصول اململوكة لبنك اإلمثار سابقًا من خالل كيانني
تابعني ،األول هو بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) («بنك اإلمثار أو البنك») وهو بنك جتزئة إسالمي تابع يتوىل
أعمال التجزئة املصرفية األساسية ،واآلخر هو آي يب كابيتال ش.م.ب( .م) وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة
االستثمارات وغريها من األصول غري األساسية ،علمًا بأن كال الكيانني التابعني قد مت الترخيص هلما من قبل
مصرف البحرين املركزي وخيضعان إلشرافه.
يقدم بنك اإلمثار جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واليت تليب
االحتياجات التمويلية واالستثمارية لألفراد واملؤسسات .كما ال يزال البنك حيتفظ حبضور يف أسواق
خارجية من خالل شركته التابعة ،بنك فيصل احملدود (باكستان) .أما آي يب كابيتال ،فما زالت حتتفظ
حبضو ٍر يف أسواق املنطقة واخلارج من خالل شركاهتا التابعة والزميلة واالستثمارات األخرى ،واليت تتضمن
بنك البحرين والكويت (أعمال مصرفية) وسوليدريت (تكافل إسالمي) وشركة نسيج (التطوير العقاري والبىن
التحتية) وشركة اإلمثار للتطوير احملدودة (التطوير العقاري) ،ومجيعها تتخذ من البحرين مقرًا هلا ،وشركة
إثراء كابيتال (اململكة العربية السعودية).
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وقيمنا
رؤيتنا ورسالتنا
ّ
رؤيتنا

مؤسسة مالية مبتكرة وبارزة تركز على خلق وتأسيس قيمة مع املسامهة بشكل فعّال
يف تطوير اجملتمع.

رسالتنا
االستثمار يف حمفظة لالستثمارات املستدامة من أجل تعزيز قيمة حقوق املسامهني
وتشجيع العمل على حتقيق النمو يف املستقبل مع االستفادة بكفاءة من الفرص
املتاحة يف السوق.

قيمنا
ّ

•االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية؛
•الصدق والنزاهة واملوضوعية يف مجيع عالقاتنا؛
•التحسني املستمر والرغبة يف إحداث تغيريات إجيابية وحتسني الكفاءة؛
•دور فعّال يف اجملتمع.
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ملخص البيانات المالية
ّ
2017

2016

صايف الربح( /اخلسارة) [بآالف الدوالرات األمريكية]
(13،798 )72،401
األمريكية]
الدوالرات
صايف الربح( /اخلسارة) املتعلق باملسامهني [بآالف
(3،279 )84،711
70،045
صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية [بآالف الدوالرات األمريكية] 22،060
إمجايل حقوق امللكية العائدة للمسامهني [بآالف الدوالرات األمريكية]
427،415 355،330
القيمة الدفترية للسهم الواحد [بالسنت األمريكي]
15
12
رحبية السهم الواحد [بالسنت األمريكي]
0.11
()2.91
إمجايل املوجودات [بآالف الدوالرات األمريكية]
8،341،310 8،611،359
األموال حتت اإلدارة [احلسابات االستثمارية املقيدة] [بآالف الدوالرات األمريكية]
290،059 257،133
العائد على متوسط حقوق املسامهني
 %0.78 %21.64العائد على متوسط املوجودات
%0.17
 %0.85العائد على متوسط رأس املال املدفوع
 %0.45 %11.62سعر السهم الواحد يف السوق كما يف  31ديسمرب [بالسنت األمريكي]
12.5
13.5
ديسمرب
سعر السهم الواحد يف السوق  /القيمة الدفترية للسهم كما يف 31
0.85
1.11
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2015

2014

2013

()46،395
()60،797
77،958
414،223
14
()2.09
8،138،641
360،073
%12.97%0.58%8.3614.5
1.02

()8،847
()15،012
28،962
523،386
18
()0.52
7،860،904
379،711
%2.85%0.12%2.0616
0.89

()79،327
()80،372
4،805
531،568
19
()2.76
7،403،135
479،311
%14.34%1.08%11.4923
1.21
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رسالة مشتركة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة

أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

املسامهون األعزاء،

يطيب لنا أن نعلن أنه بفضل خطة إعادة اهليكلة اليت مت تنفيذها بالكامل
مع بداية العام  ،2017فقد جنحت اإلمثار القابضة يف اختاذ العديد من
اخلطوات املهمة على مدار العام حنو إحداث حتول حموري يف عمليات
اجملموعة متاشيًا مع القرارات االستراتيجية اليت اختذها املسامهون يف
عام .2016
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وكان من أهم هذه اخلطوات اإلدراج الناجح ألسهم اإلمثار القابضة يف سوق ديب املايل
بتاريخ  29يناير  ،2018إذ أتاح لنا ذلك دخول سوق رئيسية جديدة أخرى ،باإلضافة
إىل ادراجنا احلايل يف بورصة البحرين وبورصة الكويت ،وهو ما سيفتح الباب أمام تداول
أسهم اإلمثار القابضة يف أسواق جديدة وحيوية ،كما سيولّد يف املقابل فرصًا استثمارية
جديدة للمستثمرين يف أسواق دول جملس التعاون اخلليجي .ويتم تداول أسهم اإلمثار
القابضة يف هذه األسواق املالية الثالث برمز السهم .ITHMR
ومن جهة أخرى ،فإن الكيانني التابعني اململوكني بالكامل لإلمثار القابضة ،ومها بنك
اإلمثار وشركة آي يب كابيتال ،وشركاهتما التابعة والزميلة واالستثمارات األخرى ،قد
اختذا أيضًا العديد من اخلطوات املهمة يف العام  2017هبدف دعم حتول اجملموعة.
على سبيل املثال ،شرع بنك اإلمثار يف تنفيذ عدة مبادرات استراتيجية صُممت خصيصًا
إلحداث تغيريات جوهرية يف البنك .وتتضمن هذه املبادرات ،اليت ما زال بعضها قيد
التنفيذ ،حتديث نظام األعمال املصرفية األساسية ،وحتسني اخلدمات املصرفية عرب
اإلنترنت هبدف التركيز على تعزيز جتربة العمالء مع دخول البنك يف مرحلة جديدة
من النمو واالزدهار ،باإلضافة إىل طرح أدوات وبرجميات جديدة للتكامل ووضع امليزانية
والتخطيط ،وطرح تطبيق جديد من أجل الوفاء باملتطلبات احملاسبية والتنظيمية
اجلديدة املتمثلة يف معيار احملاسبة املالية رقم .30
أما بنك فيصل احملدود ،الشركة التابعة لبنك اإلمثار أحد أبرز مصارف التجزئة يف
باكستان ،فقد واصل منوه املميز يف العام  ،2017إذ أضاف  50فرعًا جديدًا خالل العام
ليصل إمجايل عدد الفروع إىل أكثر من  400فرع.
إن هذه اإلجنازات البارزة متهد الطريق ملواصلة عملية التحول اإلجيايب للمجموعة ،كما
هتيئ الساحة للعودة إىل حتقيق الرحبية املستدامة .ويف هذا الصدد ،يسرنا أن نعلن
بأن نتائجنا املالية يف عام  2017تظهر بأن التركيز املتواصل على األعمال األساسية يف
التجزئة املصرفية يؤيت مثاره ،وحىت إذا مل تكن النتائج اإلمجالية تظهر ذلك بوضوح
مباشر نظرًا لتأثرها باألعمال غري األساسية.
وعلى الرغم من أن إمجايل الدخل الذي بلغ  392.46مليون دوالر أمريكي للسنة املالية
املنتهية يف  31ديسمرب  2017قد اخنفض بنسبة  5يف املائة من إمجايل دخل بلغ 413.17
مليون دوالر أمريكي سُجل يف السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  ،2016فإن الدخل
من أعمالنا املصرفية األساسية منا بنسبة  72.3يف املائة مع زيادة حصة اجملموعة من
دخل حسابات االستثمارات املطلقة بصفتها مضاربًا ،واليت منت لتصل إىل  76.86مليون

عمرو حممد الفيصل

رئيس جملس اإلدارة

دوالر أمريكي للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  2017مقارنة بـ  44.60مليون دوالر
أمريكي سجلت يف عام .2016
وخالل عام  ،2017بدأت جمموعة اإلمثار برناجمًا نشطًا لبيع استثمارات معينة ضمن
اجملموعة ،ولذلك مت تصنيف هذه االستثمارات كأصول متاحة للبيع يف البيانات املالية
املوحدة .وقد أدى ذلك ،إىل جانب خمصصات اخنفاض القيمة واخلسائر غري املتحققة
يف معامالت صرف العمالت األجنبية ،إىل تسجيل صايف خسائر بلغت  72.40مليون
دوالر أمريكي للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  ،2017مقارن ًة بصايف ربح بلغ 13.80
مليون دوالر أمريكي سُجل عام  .2016ويف الوقت ذاته ،كان صايف اخلسائر اخلاصة
مبسامهي اإلمثار قد بلغ  84.71مليون دوالر أمريكي ،مقارن ًة بصايف ربح بلغ 3.28
مليون دوالر أمريكي سُجل عام .2016
ومع ذلك ،تُظهر نتائج العام  2017بأن تركيزنا الثابت على أعمال التجزئة املصرفية
األساسية يؤدي إىل حتقيق نتائج ملموسة .على سبيل املثال ،فإن امليزانية العمومية
لإلمثار القابضة مستقرة وتواصل النمو ،حيث بلغ إمجايل األصول  8.61مليار دوالر
أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2017أي بزيادة نسبتها  3.2يف املائة مقارن ًة بـ 8.34
مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  .2016كما منت املراحبات والتمويالت األخرى
لتصل إىل  4.29مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2017أي بزيادة نسبتها  9يف
املائة مقارن ًة بـ  3.93مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  .2016وقد بلغت حمفظة
احلسابات االستثمارية املطلقة  2.83مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب ،2017
حيث زادت أيضًا بنسبة  2.1يف املائة مقارنة بـ  2.77مليار دوالر أمريكي كما يف
 31ديسمرب .2016
هذا ويؤكد أداء اإلمثار القابضة يف العام  2017أننا بالفعل على املسار الصحيح لتحقيق
رؤيتنا املشتركة لتحول عمليات اجملموعة حنو الرحبية املستدامة ،وذلك من خالل
التركيز على أعمال التجزئة املصرفية األساسية.
وختامًا ،نؤكد أننا مل نكن لنحقق هذه اإلجنازات لوال الدعم املتواصل من مسامهينا
وإرشادات اجلهات التنظيمية ومساندهتا املستمرة .وعليه نغتنم هذه الفرصة لنعرب
عن خالص شكرنا جمللس اإلدارة ومسامهينا الكرام ،كما نتوجه بوافر الشكر واالمتنان
إىل مصرف البحرين املركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين
وبورصة الكويت وسوق ديب املايل.

أمحد عبد الرحيم

الرئيس التنفيذي
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استعراض العمليات
استراتيجية األعمال

تتبلور استراتيجية اإلمثار القابضة حول اهليكلة اجلديدة للمجموعة.

مت تصميم اهليكل اجلديد جملموعة اإلمثار للمساعدة يف حتقيق استراتيجيات طويلة
األجل هتدف إىل التركيز على جمموعة األعمال األساسية وتنميتها وضمان اإلدارة
املستقلة واملركزة الستثمارات اجملموعة وأصوهلا األخرى .ولطاملا أخذت اجملموعة يف
االعتبار التغريات احلاصلة يف السوق وجعلت منها فرصة لتحقيق التحول يف هيكلها.
ويُشكل اهليكل اجلديد للمجموعة خطوة بالغة األمهية يف مسرية حتوهلا ،وذلك من
خالل توفري صورة أوضح حول قوة عمليات التجزئة املصرفية األساسية وصالبتها،
وتسهيل اإلدارة املركزة الستثمارات اجملموعة واألصول غري األساسية األخرى.
وسيمكن اهليكل اجلديد جملموعة اإلمثار من االستفادة من فرص النمو اجلديدة يف
املنطقة ،وهو ما سيعود بالنفع على املسامهني من خالل خلق املزيد من القيمة.

األنشطة الرئيسية

تتضمن األنشطة الرئيسية لإلمثار ما يلي:
•امتالك وإدارة الشركات التابعة والزميلة واالستثمارات الرئيسية األخرى أو املشاركة
يف إدارة الشركات األخرى اليت متتلك فيها حصة األغلبية ،وتوفري الدعم الالزم
لتلك الشركات؛
•توفري التمويل والضمانات لشركاهتا التابعة والزميلة؛
•امتالك العقارات وغريها من األصول الالزمة ألعماهلا؛
•حيازة حقوق امللكية الصناعية ،مبا يف ذلك براءات االختراع والعالمات التجارية
والصناعية وحقوق االمتياز وغريها من احلقوق الفكرية ،واستخدامها أو تأجريها
لشركاهتا التابعة والزميلة أو غريها من الشركات.

التوقعات االقتصادية

ختللت العقد األخري سلسلة من األزمات االقتصادية والصدمات السلبية واسعة النطاق،
بدءًا باألزمة املالية العاملية للفترة  ،2009-2008تلتها أزمة الديون السيادية األوروبية
للفترة  ،2012-2010مث إعادة تنظيم األسعار العاملية للسلع األساسية للفترة .2016-2014
ومع تراجع هذه األزمات وما رافقها من عراقيل ،فإن االقتصاد العاملي آخ ٌذ بالتحسن،
متيحًا جماالً أفسح إلعادة توجيه السياسات حنو معاجلة املسائل الطويلة األجل اليت
تعرقل التقدم حنو حتقيق األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة.

ويف عام  ،2017وصل معدل النمو االقتصادي العاملي إىل حنو  3.0يف املائة ،وهو ما ميثل
تسارعًا كبريًا مقارن ًة بنحو  2.4يف املائة فقط يف عام  ،2016وهو أعلى معدل للنمو
العاملي يسجَّل منذ عام  .2011وتُواصل مؤشرات أسواق العمل حتسّنها يف جمموعة واسعة
من البلدان ،حيث سجّل ما يقارب ثلثي بلدان العامل منوًا أقوى يف عام  2017مقارن ًة

بالسنة املاضية .وعلى الصعيد العاملي ،فإنه من املتوقع أن يظل معدل النمو ثابتًا عند
 3.0يف املائة يف عامي  2018و.2019
كذلك تسارعت معدالت اإلنتاج الصناعي العاملي ،وهو ما اقترن مع تعايف التجارة
العاملية الذي جاء مدفوعًا يف املقام األول بالطلب املتزايد يف شرق آسيا .كما تعززت
مؤشرات الثقة واملزاج االقتصادي بشكل عام ،وخاص ًة يف االقتصادات املتقدمة .وقد
حتسنت أيضًا أوضاع االستثمار ،وذلك يف ظل استقرار األسواق املالية والنمو القوي
لالئتمان ،باإلضافة إىل آفاق وتوقعات أكثر قوة لالقتصاد الكلي.

مملكة البحرين

استمر زخم النمو االقتصادي يف البحرين يف التسارع ،إذ وصل معدل النمو السنوي
للقطاع غري النفطي إىل  %4.8عن فترة التسعة شهور األوىل من عام  .2017وبفضل
األداء القوي الذي حققه القطاع اخلاص غري النفطي ،سجّل اقتصاد اململكة معدل منو
سنوي بلغت نسبته  %3.6خالل الفترة نفسها من عام  ،2017وهو ما يش ّكل حتسنًا
ملحوظًا مقارن ًة بنسبة  %3.2يف عام  2016إمجاالً ،ما جيعل االقتصاد البحريين األسرع
منوًا بني اقتصادات دول جملس التعاون اخلليجي.
ويتوقع جملس التنمية االقتصادية يف البحرين استمرار هذا الزخم اإلجيايب يف العام
 ،2018وذلك مع حتول األجواء االقتصادية اإلقليمية إىل بيئات أكثر دعمًا للنمو،
ومواصلة التوسع يف مبادرات التنويع االقتصادي.
وخالل عام  ،2017طبّقت مملكة البحرين جمموعة من الركائز األساسية لإلطار
التنظيمي للتكنولوجيا املالية ،مبا يف ذلك طرح بيئة رقابية جتريبية للتكنولوجيا
املالية ،واليت قبلت بالفعل أول ستة مشاركني .كذلك أطلقت البحرين أول وأكرب مركز
وحاضنة أعمال خمصص للتكنولوجيا املالية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا يف شهر
فرباير ،حيث سيتعاون خليج البحرين للتكنولوجيا املالية عن كثب مع كل من مصرف
البحرين املركزي ،وحتديدًا وحدة التكنولوجيا املالية واالبتكار اجلديدة ،وجملس
التنمية االقتصادية يف مملكة البحرين.

منطقة دول جملس التعاون اخلليجي والشرق األوسط ومشال إفريقيا

من املتوقع منو اقتصاد منطقة دول جملس التعاون اخلليجي بنحو  2.5يف املائة يف عام
 .2018حيث سيساهم استقرار أسعار الطاقة يف تعزيز هذا النمو ،وذلك مع تذبذب سعر
نفط برنت اخلام يف نطاق ضيق من  50إىل  60دوالرًا أمريكيًا للربميل .ولطاملا ارتبطت
السيولة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بشكل وثيق حبركة أسعار النفط،
حيث تفرض أسعار النفط املنخفضة ضغوطًا كبرية على اإليرادات احلكومية ،يف الوقت
الذي تتم فيه موائمة اإلنفاق مع الرؤى طويلة األجل حلكومات املنطقة .وقد ظل القطاع
صامدًا حىت عام  ،2015ولكن القرارات احلكومية بالسحب من الودائع وإصدار أوراق
نقدية مقوّمة بالعملة احمللية لتمويل العجز قد استنفد السيولة من النظام املايل.
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استعراض العمليات (تابع)
باكستان

يسري االقتصاد الباكستاين يف طريقه حنو حتقيق أعلى مستويات النمو على مدار
األحد عشر عامًا األخرية .وقد ظل متوسط معدل التضخم الكلي ضمن النطاق املتوقع
من قبل املصرف املركزي الباكستاين ،ومع ذلك فقد استمر معدل التضخم األساسي يف
االرتفاع .ومن املتوقع أن يصل العجز املايل لعام  2018إىل معدل قريب من ذلك املسجل
خالل العام املاضي ،والذي بلغ  2.5يف املائة .كذلك كان هناك حتسن ملحوظ يف منو
الصادرات ،بينما ارتفعت حتويالت املغتربني الباكستانيني بنسبة بسيطة .ورغم ذلك،
ما زالت هناك ضغوط على عجز احلساب اجلاري نتيجة الرتفاع مستوى الواردات.
ومن املتوقع أيضًا أن يساهم تعديل سعر الصرف يف ديسمرب  2017يف ختفيف الضغط
على الصعيد اخلارجي .ويف الوقت ذاته ،تظل التوقعات إجيابية للغاية بشأن منو الناتج
احمللي اإلمجايل ،إذ تظهر املؤشرات أن االقتصاد يف وضع جيد لتحقيق نسبة النمو
املستهدفة يف السنة املالية  ،2018واليت تبلغ  6يف املائة .وعلى صعيد الطلب ،تعمل
املستويات املتزايدة لدخل املستهلكني على حتفيز مبيعات التجزئة واألنشطة التجارية.
أما الشركات واألعمال التجارية فتمر مبرحلة من التوسع ،حيث يساهم توجه أنظار
املستثمرين الدوليني إىل باكستان يف تعزيز مستويات املنافسة واجلودة يف السوق
احمللية .ويتجلى ذلك يف قطاعات اإلمسنت والصلب والسيارات واإللكترونيات ،واليت
تشهد حاليًا بالفعل عمليات توسع ضخمة.
ويف ديسمرب  ،2017خفف املصرف املركزي الباكستاين من رقابته النقدية على سعر
صرف الروبية الباكستانية مقابل الدوالر األمريكي ،وذلك يف خضم ضغوط متزايدة
على احتياطات العمالت األجنبية .ونتيجة لذلك ،اخنفضت قيمة الروبية الباكستانية
إىل  110روبية للدوالر األمريكي الواحد كما يف  31ديسمرب  2017مقابل مستوى مستقر
يف السابق تراوح بني  105-104روبية للدوالر الواحد (حىت  30نوفمرب .)2017
الوضع املايل ومكونات األصول
األصول املالية
مليون دوالر أمريكي
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يُمثل بنك اإلمثار أحد أكرب مصارف التجزئة اإلسالمية يف مملكة البحرين،

املبادرات االستراتيجية للعام 2017
سعيًا إىل أن يصبح مؤسسة مالية ذات رؤى ثاقبة ومبتكرة وهنج قائم على تعزيز جتربة
العمالء ،يعمل بنك اإلمثار على تطبيق املبادرات التالية:
األعمال املصرفية األساسية
بدأ البنك يف حتديث النظام اآليل  Flexcubeلألعمال املصرفية األساسية الذي يعتمده
وتوفره شركة  ،Oracleومن املتوقع االنتهاء من املشروع بنهاية الربع الثاين من العام
 .2018وسيوفر هذا التحديث أساسًا متينًا لدعم منو األعمال مستقب ًال ،فض ًال عن
املرونة يف إطالق املنتجات واخلدمات اجلديدة.
اخلدمات املصرفية عرب اإلنترنت
بدأ البنك يف تطبيق نظام جديد للخدمات املصرفية عرب اإلنترنت تو ّفره شركة
 ،Veriparkومن املتوقع االنتهاء من املشروع بنهاية الربع الثاين من العام .2018
وسيساهم هذا النظام اجلديد يف حتسني جتربة العمالء ،إذ يتمتع بالعديد من
الوظائف واخلصائص املتطورة اليت ستساعد العميل على إجراء معظم األنشطة /
املعامالت املصرفية عرب اإلنترنت.

مليون دوالر أمريكي

4.400

3.800

املبادرات الرئيسية لألعمال
بنك اإلمثار (البحرين)

مطلوبات العمالء

4.293

3.652

(املصادر :األمم املتحدة ،إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية -احلالة والتوقعات
االقتصادية يف العامل ،ديسمرب 2017؛ جملس التنمية االقتصادية البحرين؛ املصرف
املركزي الباكستاين -التقرير الفصلي األول )18-2017
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توحيد القوائم املالية ووضع امليزانية والتخطيط
يف ديسمرب  ،2017بدأ البنك يف تطبيق برجمية «هايربيون» ( )Hyperionاجلديدة
لتوحيد القوائم املالية ووضع امليزانية والتخطيط واليت توفرها شركة .Oracle

وخالل عام  ،2017شارك الرئيس التنفيذي لإلمثار القابضة وجمموعة من املسؤولني
التنفيذيني يف دورة تدريبية عن شركات اخلاليا احملمية وشراكات االستثمار احملدودة.

مشروع معيار احملاسبة املالية رقم ( 30التابع هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية واملعادل ملعيار )9 IFRS
طبّق البنك ح ًال آليًا حلساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ،وذلك من أجل الوفاء
باملتطلبات احملاسبية والتنظيمية اجلديدة.

حصل بنك اإلمثار على جائزة النسر العريب يف إدارة املسؤولية االجتماعية املصرفية من
أكادميية تتويج ،وذلك تقديرًا جلهوده املتواصلة يف دعم اجملتمع .ونظمت «أكادميية
تتويج للتميز يف املنطقة العربية» حف ًال لتوزيع اجلوائز يف ديب ،مت خالله تكرمي صاحب
السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل رئيس جملس إدارة جمموعة اإلمثار ومنحه
جائزة النسر العريب ،وذلك تقديرًا ملبادرات اجملموعة الرائدة يف جمال املسؤولية
االجتماعية.

بنك فيصل احملدود (باكستان)

يُمثل بنك فيصل احملدود أحد أبرز مصارف التجزئة يف باكستان.

ساهم البدء بتنفيذ مشروع املمر االقتصادي الصيين الباكستاين ،الذي يصل إمجايل
قيمة استثماراته يف باكستان إىل أكثر من  46مليار دوالر أمريكي ،يف توفري العديد من
فرص األعمال املهمة ،وبدوره يشارك بنك فيصل احملدود يف ذلك بفاعلية.
كذلك ينفذ بنك فيصل احملدود املبادرات التالية:
أعمال التجزئة
يركز البنك على توسيع نطاق حضوره وزيادة قاعدة عمالئه من خالل التوسع يف
الفروع واستخدام التقنيات احلديثة للتوسع االفتراضي ،مبا يف ذلك:
•قام بنك فيصل احملدود بتوسيع شبكة فروعه لتصل إىل  404فرعًا كما يف  31ديسمرب
 ،2017وذلك من خالل افتتاح  50فرعًا خالل عام .2017
•مت تزويد الفروع بتقنية املقاييس احليوية عرب اهلاتف النقال من أجل إتاحة إمكانية
فتح احلسابات يف مكان وجود العميل.
•يتم حاليًا تنفيذ نظام يورونت ( )Euronetمن أجل توحيد منصة البطاقات وتعزيز
القدرات التشغيلية.

االستثمار يف موظفينا

على مدار عام  ،2017قامت جمموعة اإلمثار القابضة ،والكيانان التابعان هلا بالكامل
ومها بنك اإلمثار وشركة آي يب كابيتال ،بتكليف معهد البحرين للدراسات املصرفية
واملالية ( )BIBFبتنفيذ ورشة عمل تفاعلية متخصصة ألعضاء جملس إدارة اجملموعة
وموظفي اإلدارة التنفيذية .وقد صُممت ورشة العمل هبدف تسليط الضوء على أمهية
احلوكمة املؤسساتية ،وتعزيز مبادئ اإلمثار املتعلقة باحلوكمة عالية اجلودة ،فض ًال
عن املساعدة على محاية قيمة حقوق املسامهني ومنوها .شارك يف الورشة  15عضوًا من
جملس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية.
كذلك نُظمت ورشة عمل أخرى يف العام  2017ألعضاء جملس إدارة اجملموعة وموظفي
اإلدارة التنفيذية ،ركزت على التوعية باألمن اإللكتروين ومستقبل تقنية املعلومات،
وأطلعت املشاركني على أحدث التوجهات يف جمال تقنية املعلومات وتأثريها على عامل
األعمال .وشارك يف الورشة أيضًا  15عضوًا من جملس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية.

اإلجنازات واجلوائز

وقد تفضّل الرئيس التنفيذي جملموعة اإلمثار السيد أمحد عبد الرحيم بتسلم اجلائزة
بالنيابة عن مسوه من معايل اللواء الدكتور عبد القدوس العبيديل رئيس مجعية اإلمارات
للتخطيط االستراتيجي ومساعد القائد العام لشؤون اجلودة والتميٌز يف شرطة ديب.
وقد قام احتاد املصارف العربية بترشيح اإلمثار جلائزة النسر العريب استنادًا إىل
حصول بنك اإلمثار على اجلائزة الدولية املرموقة اليت حصدها يف العام  2016أثناء
املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية تقديرًا إلجنازاته يف جمال املسؤولية االجتماعية
وإفصاحاته املالية.
وخالل عام  ،2017حصد بنك اإلمثار العديد من اجلوائز املرموقة ،مبا يف ذلك جائزة
أفضل مسؤولية اجتماعية للمصارف اإلسالمية أثناء فعاليات مؤمتر وجائزة املسؤولية
اجملتمعية للمصارف اإلسالمية ،وجائزة أفضل بنك جتزئة إسالمي يف البحرين من
احتاد املصارف العربية واالحتاد الدويل للمصرفيني العرب ،باإلضافة إىل حصوله على
جائزة أفضل ابتكار يف اخلدمات املصرفية لألفراد (البحرين) وجائزة أفضل بنك
إسالمي (البحرين) ضمن اجلوائز املصرفية للعام  2017جمللة «املصرفيني الدوليني»
ومقرها اململكة املتحدة.

االلتزام مبعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
()AAOIFI
مت إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقًا ملعايري احملاسبة املالية ()FAS
الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)AAOIFI

ولدى اجملموعة بعض األصول واملطلوبات غري املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وما
يتعلق هبا من مداخيل ومصاريف ،وقد امتلكتها اجملموعة قبل حتويل بنك اإلمثار إىل
مصرف جتزئة إسالمي يف أبريل  ،2010وتُعرض هذه على النحو املالئم ووفقًا ملعايري
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
وقد وافقت هيئة الرقابة الشرعية على خطة االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية من
أجل حتويل املوجودات واملطلوبات اليت ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية .وتواصل هيئة
الرقابة الشرعية اإلشراف على تنفيذ هذه اخلطة.
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االستعراض المالي
األداء املايل

تُظهر النتائج املالية لإلمثار القابضة يف عام  2017أن التركيز املتواصل على األعمال
األساسية يف التجزئة املصرفية يؤيت مثاره ،وحىت إذا مل تكن النتائج اإلمجالية تظهر
ذلك بوضوح مباشر نظرًا لتأثرها باألعمال غري األساسية .فقد بلغ إمجايل الدخل
 392.46مليون دوالر أمريكي للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  ،2017أي باخنفاض
بلغت نسبته  5يف املائة عن إمجايل دخل بلغ  413.17مليون دوالر أمريكي سجل يف
السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  ،2016وذلك نتيجة خمصصات اخنفاض القيمة
واخلسائر غري املتحققة يف تعامالت صرف العمالت األجنبية وكذلك اخنفاض عوائد
األصول اليت مت تصنيفها كأصول متاحة للبيع.

من جهته ،منا الدخل من األعمال املصرفية األساسية بنسبة  72.3يف املائة مع زيادة
حصة اجملموعة من دخل حسابات االستثمارات املطلقة بصفتها مضاربًا واليت منت
لتصل إىل  76.86مليون دوالر أمريكي للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  2017مقارنة
بـ  44.60مليون دوالر أمريكي سجلت يف عام .2016
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الوضع املايل

تواصل امليزانية العمومية لإلمثار القابضة النمو ،حيث بلغ إمجايل األصول  8.61مليار
دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2017أي بزيادة نسبتها  3.2يف املائة مقارن ًة بـ 8.34
مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب .2016

كما منت املراحبات والتمويالت األخرى لتصل إىل  4.29مليار دوالر أمريكي كما يف
 31ديسمرب  ،2017أي بزيادة نسبتها  9.2يف املائة مقارن ًة بـ  3.93مليار دوالر أمريكي
كما يف  31ديسمرب  .2016وقد بلغت حمفظة احلسابات االستثمارية املطلقة  2.83مليار
دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2017حيث زادت أيضًا بنسبة  2.1يف املائة مقارنة
بـ  2.77مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب .2016
خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2017أطلقت جمموعة اإلمثار برناجمًا نشطًا لبيع
استثمارات معينة ضمن اجملموعة .ولذلك ،مت تصنيف هذه االستثمارات كأصول متاحة
للبيع يف البيانات املالية املوحدة.

الشركات التابعة والزميلة
مجلس اإلدارة
هيئة الرقابة الشرعية
اإلدارة التنفيذية
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الشركات التابعة والزميلة
اهليكل التنظيمي للمجموعة

الشركات التابعة والزميلة واالستثمارات الرئيسية األخرى

اإلمثار القابضة ش.م.ب.

100%

100%

بنك اإلمثار ش.م.ب( .م)

أي يب كابيتال ش.م.ب( .م)

67%

100%

شركة االمثار للتطوير

36%

سوليدريت (البحرين)

14

20%

جمموعة  CITICالدولية إلدارة
األصول احملدودة (هونج كونج)
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31%

نسيج (البحرين)

بنك فيصل احملدود

25%

بنك البحرين والكويت (البحرين)

الشركات الرئيسة التابعة

بنك اإلمثار ش.م.ب( .م)

يُمثل بنك اإلمثار أحد أكرب مصارف التجزئة اإلسالمية يف مملكة البحرين ،إذ يزاول
البنك أعماله ،مبا يف ذلك كياناته السابقة ،منذ أكثر من  30عامًا.

وهتدف رؤية البنك إىل احلفاظ على مكانته الريادية يف مملكة البحرين مع حتقيق
املزيد من التقدم واالزدهار يف الوقت ذاته .كذلك فإن استراتيجياته تتبلور حول حتقيق
اهلدف متوسط األجل املتمثل يف حتقيق رحبية مستدامة ،وتتضمن التركيز التام على
منو األعمال األساسية مع مواصلة االرتقاء بتجربة العمالء ،إىل جانب حتسني مستويات
الكفاءة والفاعلية .أما اهلدف طويل األجل للبنك فيتمثل يف أن حيتل مكانة رائدة ال
تُضاهى كأحد أفضل مصراف جتزئة إسالمي يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي.
وكان إمجايل املوجودات لبنك اإلمثار (عمليات البحرين) وإمجايل حقوق املسامهني كما
يف  31ديسمرب  2017قد بلغا  4.34مليارات دوالر أمريكي و 327.4مليون دوالر أمريكي
على التوايل.
تعمل اإلمثار القابضة على املهام التالية من خالل شركتها التابعة واململوكة هلا بالكامل،
وهي بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) ،والذي يوفر بدوره اخلدمات املطلوبة يف إطار ترتيبات
تفويض املهام داخل اجملموعة:
•تقنية املعلومات

بنك فيصل احملدود ()FBL

يُمثل بنك فيصل احملدود أحد أبرز مصارف التجزئة يف باكستان وأسرعها منوًا.

ويزاول البنك أعماله ،مبا يف ذلك كياناته السابقة ،منذ ثالثة عقود .وأسهمه مدرجة
يف سوق األوراق املالية يف باكستان .ويعمل بنك فيصل احملدود بشكل رئيسي يف
األنشطة املصرفية للشركات واألفراد.
وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف  31ديسمرب  2017قد بلغا
 472.7مليار روبية باكستانية (ما يعادل  4.5مليار دوالر أمريكي) و  38مليار روبية
باكستانية (ما يعادل  362مليون دوالر أمريكي) على التوايل.

آي يب كابيتال ش.م.ب( .م)

حتتفظ شركة آي يب كابيتال حبضور يف أسواق املنطقة واخلارج من خالل استثماراهتا
يف شركاهتا التابعة والزميلة .ويف إطار عملية إعادة اهليكلة املعمول هبا منذ  ٢يناير
 ،2017فإن مجيع األصول غري األساسية (الشركات التابعة والزميلة وغريها من
االستثمارات الرئيسية ومتويالت املسامهني  /األطراف ذات الصلة) اخلاصة ببنك
اإلمثار ش.م.ب .سابقًا قد مت حتويلها إىل شركة آي يب كابيتال .وتتضمن هذه االصول
بنك البحرين والكويت (أعمال مصرفية) وسوليدريت (تكافل إسالمي) وشركة نسيج
(التطوير العقاري والبىن التحتية) وشركة اإلمثار للتطوير احملدودة (التطوير العقاري)،
وتتخذ مجيعها من البحرين مقرًا هلا.

•االلتزام ومكافحة غسيل األموال

وتشمل االستراتيجيات الرامية إىل حتقيق هدف شركة آي يب كابيتال املتمثل يف اإلدارة
املر ّكزة لألصول غري األساسية (االستثمارات واألصول األخرى) إدارة هذه األصول
وحتديد وتقييم فرص التخارج بأسعار مقبولة.

•التدقيق الداخلي

وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف  31ديسمرب  2017قد بلغا 1.8
مليار دوالر أمريكي و 14.4مليون دوالر أمريكي على التوايل.

•املوارد البشرية

الشركات التابعة الرئيسة آلي يب كابيتال

•الرقابة املالية
•إدارة املخاطر

•شؤون الشريعة الداخلية
•الشؤون القانونية وسكرتارية الشركة
•االتصاالت املؤسسية
•الشؤون اإلدارية واخلدمات

شركة االمثار للتطوير ()IDC

تأسست شركة اإلمثار للتطوير ،وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ،يف
عام  2007هبدف تطوير وإدارة املشاريع الضخمة التطويرية والعقارية ومشاريع البنية
التحتية األخرى .وتشمل مشاريع شركة اإلمثار للتطوير الرائدة مشروع دملونيا ،وهو
جزيرة اصطناعية تقع على ساحل البحرين وتبلغ مساحتها  1.25مليون متر مربع.
وتركز االستراتيجية احلالية لشركة اإلمثار للتطوير على تطوير البنية التحتية ملشروع
دملونيا وكذلك تقدمي خدمات تطوير إدارية إىل شركة نسيج ش.م.ب( .م).

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب
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الشركات التابعة والزميلة (تابع)
الشركات الرئيسة الزميلة واالستثمارات الرئيسة األخرى لشركة آي يب كابيتال

بنك البحرين والكويت ش.م.ب ()BBK

يعترب بنك البحرين والكويت واحدًا من أكرب البنوك التجارية يف البحرين ولديه تواجد
يف كل من الكويت واهلند وديب .ويقدم بنك البحرين والكويت جمموعة متكاملة من
خدمات اإلقراض والودائع واخلزينة واخلدمات االستثمارية .كما وقام بإنشاء عدد من
الشركات التابعة يف جماالت الوساطة واخلدمات املالية وبطاقات االئتمان.

جمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب( .م) (سوليدريت)

تعترب سوليدريت إحدى كربيات شركات التكافل (التأمني اإلسالمي) يف املنطقة .وتقدم
الشركة منتجات وخدمات التكافل العام والعائلي .وتعمل سوليدريت من خالل شركات
تابعة هلا يف البحرين واألردن ولديها أنشطة جتارية أخرى يف اململكة العربية السعودية.
ويف ديسمرب  ،2016استحوذت شركة سوليدريت على حصة نسبتها  71باملائة من شركة
األهلية للتأمني (إحدى أعرق شركات التأمني وأكربها يف مملكة البحرين) ،وقد اكتملت
عملية االندماج يف عام .2017

وتركز سياسة بنك البحرين والكويت على منو األعمال املصرفية يف التجزئة من خالل
التوسـع يف انتشـار فروعه بأسـواق دول جملس التعـاون اخلليجي واألسـواق العـاملية
(وبشكل أساسي يف اهلند).

وتركز استراتيجية سوليدريت على تقدمي خدمات التكافل العام حمليًا ويف األسواق
الدولية الرئيسية ،خاص ًة يف األردن واململكة العربية السعودية.

نسيج ش.م.ب( .م) (نسيج)

جمموعة  CITICالدولية إلدارة األصول احملدودة ()CITICIAM

وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف  31ديسمرب  2017قد بلغا
 10مليار دوالر أمريكي و  1.32مليار دوالر أمريكي على التوايل.

هذا وقد بلغ إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني  397مليون دوالر أمريكي
و 187مليون دوالر أمريكي على التوايل كما يف  31ديسمرب .2017

تُمثل شركة نسيج أول شركة متكاملة يف جمال التطوير العقاري والبنية التحتية يف
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وتشمل جمموعة متكاملة يف جمال التطوير
العقاري بدءًا من مرحلة طرح الفكرة حىت تنفيذها.

تُمثل شركة  CITICIAMجزءًا من جمموعة  CITICالدولية إلدارة األصول احملدودة،
وهي جمموعة مالية واستثمارية متنوعة كربى مملوكة بالكامل من قبل جملس الدولة
جبمهورية الصني الشعبية (متتلك جمموعة  CITICما نسبته  46باملائة من شركة
 .)CIAMويشكل النشاط الرئيسي لشركة  CITICIAMاالستثمار يف شركات ومشاريع
يف الصني واخلارج .وقد تأسست الشركة يف العام  2002لتتخصص يف إدارة األصول
املتعثرة .وتتضمن حمفظة شركة  CITICIAMاستثمارات مباشرة يف العقارات والتقنيات
املتطورة والصحة وجتارة التجزئة واملشاريع الصناعية.

وتركز استراتيجية شركة نسيج على البحث عن فرص التطوير واالستثمار العقاري يف
قطاع اإلسكان امليسر والتجزئة العقارية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،إىل
جانب العمل على مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتطوير قطاع اإلسكان
( )PPPHPيف مملكة البحرين .وعالوة على ذلك ،تشارك شركة نسيج يف عدد من
املشاريع اإلسكانية الكربى يف مملكة البحرين ،مثل «يامسينة سار» و»مجانة».

وتركز استراتيجية شركة  CITICIAMعلى االستثمار بشكل رئيسي يف الصني يف قطاع
البيئة والزراعة واملوارد الطبيعية والصحة ،وحتديدًا يف الشركات اليت يتم تشغيلها مبا
يتماشى مع سياسات الدولة واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الصني،
وخصوصًا الشركات الصغرية واملتوسطة.

وتتضمن األنشطة األساسية للشركة التصميم والتخطيط الرئيسي والتطوير والبناء
ومكونات البناء والتسهيالت العقارية وإدارة املنشآت .وقد أسس شركة نسيج جمموعة
من رواد املستثمرين من القطاعني العام واخلاص لتكون مبثابة حافز لتلبية احتياجات
سكان املنطقة لتطوير املنازل بأسعار مقبولة.

وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف  30سبتمرب  2017قد بلغا
 436مليون دوالر أمريكي و 347مليون دوالر أمريكي على التوايل.
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هذا وقد بلغ إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني  406مليون دوالر أمريكي
و 367مليون دوالر أمريكي على التوايل كما يف  30سبتمرب .2017

مجلس اإلدارة
صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل

رئيس جملس اإلدارة ،غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016
لدى صاحب السمو امللكي األمري عمرو خربة عملية تربو على  29عامًا تشمل جماالت
متنوعة من اخلدمات املصرفية التجارية واالستثمارية واإلدارة التنفيذية واهلندسة
املعمارية واهلندسة.
وهو رئيس جملس املشرفني لدار املال اإلسالمي ترست ورئيس جملس إدارة بنك اإلمثار
وبنك فيصل اإلسالمي (السودان) وبنك فيصل اإلسالمي (مصر) .باإلضافة إىل ذلك،
فإن صاحب السمو امللكي األمري عمرو هو أيضًا مؤسس وعضو جملس إدارة شركة
البحر األمحر لالستشارات والتصاميم (جدة) ورئيس جملس إدارة شركة الدليل لنظم
املعلومات (اليت يوجد مقرها يف جدة وهلا شركات شقيقة يف كل من تونس والسودان
وباكستان) وشركة الوادي للتجارة احملدودة (جدة) ومؤسسة عمرو للتسويق والتجارة.
وهو أيضًا زميل يف اجلمعية السعودية للبناء وتطوير املدن ونظافة البيئة وعضو يف اهليئة
السعودية للمهندسني .وحيمل صاحب السمو امللكي األمري عمرو شهادة البكالوريوس يف
اهلندسة املعمارية من جامعة امللك عبد العزيز يف اململكة العربية السعودية.

تونكو يعقوب خريا

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016
لدى األمري يعقوب خربة عملية تزيد على  34عامًا يف القطاع املصريف واملايل.

يشغل األمري يعقوب منصب رئيس جملس إدارة شركة آي يب كابيتال وهو ايضًا رئيس
جملس إدارة شركة  MAAالقابضة برهاد (ماليزيا) اليت انضم إليها يف العام .1999
قبل منصبه احلايل ،عمل األمري يعقوب ملدة  19عامًا يف شركة التأمني برهاد املتحدة
(ماليزيا) ،وكان آخر منصب له يف هذه الشركة هو رئيس جملس اإلدارة  .كما عمل يف
برايس ووتر هاوس كوبرز باململكة املتحدة وماليزيا.

الشيخ زامل عبد اهلل الزامل

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016
الشيخ زامل عبد اهلل الزامل رجل أعمال معروف يف اململكة العربية السعودية ويف دول
جملس التعاون اخلليجي ،ولديه خربة عملية تزيد عن  37عامًا يف إدارة األنشطة
التجارية يف قطاعات خمتلفة .وهو عضو جملس اإلدارة يف بنك اإلمثار .كما أنه أيضًا
النائب التنفيذي لرئيس جمموعة الزامل القابضة ورئيس جملس إدارة شركة الزامل
للخدمات البحرية وشركة الزامل للصيانة والتشغيل احملدودة .وهو ميثل العديد من
املؤسسات مثل غرفة التجارة والشركات الصناعية والبنوك وذلك بصفته عضو جملس
إدارة .وقد تلقى الشيخ الزامل دراسته العليا يف الواليات املتحدة األمريكية ،إذ حيمل
شهادة البكالوريوس يف هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا وشهادة املاجستري
يف التخصص نفسه من جامعة ويست فرجينيا بالواليات املتحدة األمريكية.

عبد احلميد حممد أبو موسى

عضو تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016
ميتلك السيد أبو موسى خربة عملية تزيد على  48عامًا يف القطاع املصريف،
وهو عضو جملس اإلدارة يف بنك اإلمثار وعضو يف جملس املشرفني لدار املال اإلسالمي
ترست.
يشغل السيد أبو موسى منصب حمافظ بنك فيصل اإلسالمي جبمهورية مصر العربية،
والذي انضم إليه يف العام  .١٩٧٩وقبلها كان يعمل لدى البنك املركزي املصري ملدة 16
عامًا .وهو عضو يف اجلمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمني (مصر) ،وهو أيضًا
رئيس جملس األعمال املصري  -السعودي .وحيمل السيد أبو موسى درجة البكالوريوس
يف احملاسبة والدبلوم يف املالية من جامعة القاهرة عالوة على الدبلوم العايل يف
االقتصاد من جامعة لوجيي بوكوين يف ميالنو بإيطاليا.

وحيمل األمري يعقوب شهادة البكالوريوس يف العلوم مع مرتبة الشرف من جامعة سييت
بلندن ،وهو عضو زميل باملعهد القانوين للمحاسبني يف إجنلترا وويلز.
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مجلس اإلدارة (تابع)
حممد عبد الرمحن بوجريي

عضو تنفيذي
مت تعيينه يف  28مارس 2016
ممثل عن دار املال اإلسالمي ترست
لدى السيد حممد بوجريي خربة تزيد على  47عامًا يف احملاسبة واألعمال املصرفية
التجارية واخلارجية .وقد كان السيد بوجريي رئيسًا تنفيذيًا يف بنك اإلمثار من 12
يوليو  2010حىت  31أغسطس  ،2013وهو عضو يف جملس إدارة البنك منذ مارس .2010
وهو أيضًا عضو يف اللجنة التنفيذية للبنك.
يشغل السيد بوجريي منصب الرئيس التنفيذي جملموعة دار املال اإلسالمي ترست.
وسابقًا ،شغل منصب املدير العام للمكاتب اخلاصة لصاحب السمو امللكي األمري حممد
الفيصل آل سعود يف اململكة العربية السعودية ومنصب نائب الرئيس التنفيذي ملصرف
البحرين الشامل.
كما يشغل السيد بوجريي منصب رئيس جملس إدارة الشركة اإلسالمية لالستثمار
اخلليجي (الشارقة) احملدودة ،وهو عضو جملس إدارة الشركة اإلسالمية لالستثمار
اخلليجي (جزر الباهاما) احملدودة .كما يشغل السيد بوجريي منصب رئيس جملس إدارة
كل من دار املال اإلسالمي (جريسي) احملدودة ،وإم إف إيه آي (جريسي) احملدودة،
وكانتارا إس.إيه( .سويسرا) ،وشركة فيصل فايننس ماروك إس .إيه ،.ومكتب فيصل
اخلاص ،وشركة دار املال اإلسالمي للخدمات اإلدارية ،وشركة اإلمثار للتطوير ،وشركة
نسيج (البحرين) ،وشركة نسيج (الرباط) وشركة شراكة.
كما إن السيد بوجريي عضو يف جمالس إدارة كل من شركة فيصل باهاما احملدودة،
وكريسينت العاملية احملدودة (برمودا) ،وشركة املستثمرون اخلليجيون إلدارة األصول
(السعودية) ،وجمموعة أوفر الند كابيتال بالواليات املتحدة األمريكية ،وكريسينت
العاملية احملدودة ،ودار املال اإلسالمي إن يف ،وفيصل فايننس لوكسمربغ وشامل
فايننس لوكسمربغ.
وقد درس السيد بوجريي احملاسبة والرياضيات واالقتصاد يف جامعة بوليتكنك اخلليج
بالبحرين.

نبيل خالد كانو

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016
ميتلك السيد كانو خربة يف األعمال التجارية واإلدارة متتد ألكثر من  19عامًا ،وهو
عضو جملس اإلدارة يف بنك اإلمثار.

يعمل السيد نبيل كانو مبنصب مدير العالقات العامة والتسويق جملموعة يوسف بن
أمحد كانو ،وهو ايضًا عضو جملس إدارة جمموعة يوسف بن أمحد كانو باململكة العربية
السعودية ،وعضو جملس إدارة جمموعة يوسف بن أمحد كانو بالبحرين ،وعضو جملس
إدارة شركة كانو للسفريات يف اململكة املتحدة وفرنسا وعضو جملس إدارة شركة كانو
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والشرباوي املتحدة يف مصر .وحيمل السيد كانو شهادة البكالوريوس يف إدارة األعمال
من جامعة سانت إدواردز يف مدينة أوسنت بوالية تكساس األمريكية.

عبد اإلله إبراهيم القامسي

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016
ميتلك السيد القامسي خربة تزيد على  34عامًا يف األعمال اإلدارية املتنوعة .وهو عضو
جملس اإلدارة يف بنك اإلمثار وشركة آي يب كابيتال.

وقد شغل السيد القامسي سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لتمكني (صندوق العمل) ،حيث
استقال من هذا املنصب يف مايو  ،2010وكان نائب الرئيس التنفيذي ملشروع صندوق العمل
يف جملس التنمية االقتصادية والوكيل املساعد لشؤون التدريب يف وزارة العمل والشؤون
االجتماعية ومدير قسم اهلندسة والصيانة يف وزارة الصحة .وقد شغل أيضًا منصب
رئيس جلنة إطار املؤهالت البحرينية واللجنة التنظيمية ملعرض املهن ،وقد كان عضوًا
يف مجعية املهندسني البحرينية ومجعية محاية املستهلك البحرينية .وهو حاليًا عضو يف
جملس إدارة جمموعة سوليدريت القابضة وشركة نسيج وبنك فيصل احملدود (باكستان)
وشركة سوليدريت السعودية للتكافل (اململكة العربية السعودية) .وهو أيضًا عضو يف
جملس أمناء مدرسة لؤلؤة اخلليج العريب .وحيمل السيد القامسي شهادة البكالوريوس يف
اهلندسة املدنية من كلية كوين ماري ،جامعة لندن يف اململكة املتحدة وشهادة املاجستري
يف ختطيط املرافق الصحية من جامعة نورث لندن باململكة املتحدة وحاصل كذلك على
الدبلوم يف إدارة الرعاية الصحية من الكلية امللكية االيرلندية للجراحني يف البحرين.

عمر عبدي علي

عضو غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016
لدى السيد علي خربة تزيد على  49عامًا يف القطاع املايل واإلدارة العامة للتطوير
وكذلك يف القطاع التجاري واخلدمات املصرفية االستثمارية يف أفريقيا والشرق
األوسط وأوروبا .وهو عضو جملس اإلدارة يف بنك اإلمثار .إن السيد علي هو مؤسس
ورئيس جملس إدارة شركة كوادرون لالستثمارات احملدودة (السودان) واالستثمارات
العقارية املتكاملة (اململكة املتحدة وتنزانيا) .ويف السابق ،عمل السيد علي يف دار املال
اإلسالمي ترست حيث كان الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات من العام
 1986إىل  ،1999وقبل ذلك كان نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية ونائب الرئيس
التنفيذي للتدقيق الداخلي من العام  1983إىل  .1986وقبلها كان مدير الشؤون املالية
واملدير املايل يف اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي (السودان) .كما عمل السيد
علي يف البنك األفريقي للتنمية ملدة عشر سنوات وكان أخر منصب تقلده هناك هو
املدير املايل للبنك .وعمل أيضًا يف الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي
واهليئة العربية لالستثمار والزراعة حيث شغل أيضًا منصب املدير املايل .وقد عمل يف
هاتني املؤسستني ملدة  7سنوات .إن السيد علي هو حماسب معتمد من كلية التجارة
جبامعة ليدز يف اململكة املتحدة وهو زميل مجعية احملاسبني القانونيني املعتمدين.

الدكتورة أماين خالد بورسلي

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابها يف  28مارس 2016
متتلك الدكتورة بورسلي ،اليت شغلت سابقًا منصيب وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية يف الكويت ،ما يقارب  31عامًا من اخلربة يف جمال
االستشارات والتدريب والقطاع املصريف.
وتشغل الدكتورة بورسلي منصب عضو جملس إدارة يف كل من بنك اإلمثار وشركة آي
يب كابيتال.

وتعمل الدكتورة بورسلي حاليًا بروفيسور يف قسم التمويل جبامعة الكويت يف كلية
العلوم اإلدارية وهلا العديد من األحباث والتقارير املنشورة يف جمال أنظمة أسواق
املال واحلوكمة املؤسساتية والتخطيط االستراتيجي .كما أن الدكتورة بورسلي هي
عضو يف جملس أمناء مجعية الشفافية الكويتية جلائزة مكافحة الفساد للقطاع العام
بدولة الكويت ،وقد حصلت على جائزة الشرق األوسط للتميز يف جمال إدارة األعمال
واالقتصاد وملسامهاهتا يف تطوير نظام أسواق املال وقوانينه يف دولة الكويت .وهي
مؤسس جائزة التميز يف احلوكمة لدول جملس التعاون .وقبل تقلدها املناصب الوزارية،
كانت الدكتورة بورسلي رئيس جملس إدارة ومؤسس شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف
االئتماين ،وهي أول وكالة مستقلة للتصنيف االئتماين يف الكويت وذلك من العام 2009
إىل العام  ،2011وقد كانت أيضًا عضو جملس إدارة بنك برقان يف الكويت من العام
 2010إىل العام  ،2011وكانت رئيس مشروع هيئة أسواق املال من العام  2006إىل العام
 .2007والدكتورة بورسلي ،اليت هلا العديد من املقاالت يف الكتب واجملالت املتخصصة،
بدأت العمل يف القطاع املصريف ببنك الكويت الوطين يف العام  1987ويف جمال التدريس
جبامعة الكويت يف العام  .1988وحتمل الدكتورة بورسلي شهادة البكالوريوس يف
الصريفة والتمويل من جامعة الكويت ،وشهادة ماجستري األعمال املصرفية من جامعة
سياتل بالواليات املتحدة األمريكية وشهادة الدكتوراه يف التمويل من جامعة جنوب
إلينوي يف كاربونديل بالواليات املتحدة األمريكية.

عبد الشكور حسني تهلك

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016
لدى السيد هتلك خربة عملية تزيد عن  37عامًا يف القطاعني العام واخلاص بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وهو عضو جملس اإلدارة يف بنك اإلمثار .ويشغل السيد هتلك
اآلن منصب املستشار اخلاص ملعايل وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدويل يف اإلمارات
العربية املتحدة وسفريًا إلكسبو  ،٢٠٢٠إثر تقاعده من وظيفته املصرفية كنائب رئيس
تنفيذي أول جملموعة بنك اإلمارات ديب الوطين ،بعد عملية الدمج بني بنك ديب الوطين
وبنك اإلمارات الدويل خالل العام  ،٢٠٠٧وهو حاليًا عضو مبجلس إدارة االحتاد الدويل
للمصرفيني العرب يف بريوت .وقد تقلد السيد هتلك عدة مناصب إدارية ومصرفية من

بينها رئيس جملس إدارة كل من الوطين اإلسالمي وبيت أبوظيب لالستثمار وعضو يف
جملس إدارات كل من املصرف الصناعي يف اإلمارات وبنك ديب الوطين لألوراق املالية
وبنك اإلمارات ديب الوطين االستثماري واحتاد مصارف اإلمارات العربية املتحدة .وقد
قام بتوطيد العالقات املصرفية أثناء عمله يف البنك مع كافة اهليئات الرمسية واجلهات
احلكومية ،تاركًا بصماته يف رفع الكفاءة اإلدارية واملهنية للعاملني يف القطاع املصريف
يف اإلمارات .كما لعب دورًا مهمًا يف تطوير النظام املصريف واملايل بدولة اإلمارات
العربية املتحدة من خالل مشاركاته املستمرة مع أكثر من جلنة تابعة للمصرف املركزي
وللنظام املايل ،وكذلك من خالل عضويته يف أكثر من جملس استشاري تابع للجامعات
والكليات للنظر يف احتياجات األسواق احمللية وتطوير النظام املصريف يف اإلمارات.
وقبيل اخنراطه يف القطاع املصريف كان دبلوماسيًا يف وزارة اخلارجية اإلماراتية ،حيث
كان يشغل منصب رئيس املنظمات الدولية يف اإلدارة العامة للشؤون السياسية .وأثناء
عمله يف السلك الدبلوماسي والقنصلي ،انضم إىل العديد من الوفود الرمسية حلضور
لقاءات واجتماعات يف احملافل الدولية .كما شارك يف عدة مؤمترات إقليمية ودولية
وانتدب لفترات قصرية للعمل إىل جانب املنظمات الدولية التابعة لألمم املتحدة.

الشيخ حممد عبد اهلل عبد الكرمي اخلرجيي

مت تعيينه يف  16اكتوبر 2017
ممثل عن دار املال اإلسالمي ترست
لدى الشيخ اخلرجيي خربة عملية تزيد على  40عامًا يف األعمال املصرفية واإلدارية
املتنوعة.

وهو عضو جملس اإلدارة يف بنك اإلمثار .ويشغل الشيخ اخلرجيي حاليًا رئاسة جمالس
إدارات العديد من الشركات يف اململكة العربية السعودية منها جمموعة اخلرجيي
القابضة وشركة دار املأكوالت واملخابز العاملية وشركة أبناء عبداهلل اخلرجيي العقارية.
ولدى الشيخ اخلرجيي عضوية يف جملس املشرفني مبجموعة دار املال اإلسالمي
ترست وجملس إدارة شركة أمسنت ينبع (اململكة العربية السعودية) وجملس إدارة شركة
ورلدكري العاملية (الواليات املتحدة األمريكية) .كما أنه عضو جلنة العالقات اخلارجية
يف الغرفة التجارية جبدة وعضو اجمللس االستشاري الفخري للبيئة وعضو جملس إدارة
مؤسسة بيان للتعليم .وقد كان الشيخ اخلرجيي يف السابق رئيس جملس إدارة بنك
فيصل لالستثمار (البحرين) .وحيمل الشيخ اخلرجيي شهادة ليسانس حقوق من جامعة
القاهرة يف مصر ،وهو حاصل على شهادة الدبلوم يف إدارة التغري من جامعة هارفارد
بالواليات املتحدة األمريكية وشهادة الدبلوم يف إدارة التسويق من املعهد العاملي
للتسويق كمربدج بالواليات املتحدة األمريكية.
مالحظة:
تُحدد صفة االستقاللية استنادًا إىل تعريف مصرف البحرين املركزي لـ «عضو جملس
االدارة املستقل» ،واملنصوص عليه يف قسم املسرد من جملد التوجيهات اخلاص
مبصرف البحرين املركزي.
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هيئة الرقابة الشرعية
مساحة الشيخ عبد اهلل بن سليمان املنيع

فضيلة الشيخ حمسن آل عصفور

يُعدّ الشيخ املنيع أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتد برأيهم ،فهو
عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية ومستشار بالديوان امللكي .كما أنه
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
(“ ،)”AAOIFIوهو أيضًا رئيس وعضو يف العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية.

يُعدّ الشيخ آل عصفور أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتد برأيهم يف
مملكة البحرين .وباإلضافة إىل عضويته يف هيئة الرقابة الشرعية التابعة لبنك اإلمثار،
فهو أيضًا عضو يف اجمللس املركزي للرقابة الشرعية اخلاص مبصرف البحرين املركزي
والعديد من هيئات الرقابة الشرعية يف مملكة البحرين وخارجها ،كما أنه عمل قاضيًا
يف حمكمة االستئناف العليا الشرعية (اجلعفرية).

إن الشيخ املنيع ،وهو خبري يف جممع الفقه اإلسالمي ،حاصل على درجة املاجستري من
املعهد العايل للقضاء ،وألف عدة كتب منها «النقود الورقية :احلقيقة والتاريخ والواقع»،
و «حبوث اقتصادية» و»نافذة على اجملتمع» وغريها.

إن الشيخ آل عصفور هو رئيس جملس األوقاف اجلعفرية ،وهو عضو يف تطوير املناهج
الدراسية يف املعهد الديين اجلعفري ،وهو أيضًا عضو يف هيئة الرقابة الشرعية للوكالة
الدولية للتصنيف اإلسالمي التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية .وهو خريج احلوزة
اإلسالمية يف مدينة قم يف إيران .وقد ألّف أكثر من  60كتابًا عن الشريعة اإلسالمية.

رئيس اهليئة
مت تعيينه يف سنة 2016

فضيلة الشيخ الدكتور نظام حممد صاحل يعقويب

عضو
مت تعيينه يف سنة 2016

يُعدّ الشيخ الدكتور يعقويب أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتد برأيهم،
كما انه رجل أعمال ناجح من مملكة البحرين .وهو عضو يف هيئة الرقابة الشرعية هليئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( ،)AAOIFIوعضو اجمللس املركزي
للرقابة الشرعية اخلاص مبصرف البحرين املركزي ،كما انه يتوىل رئاسة او عضوية
هيئات الرقابة الشرعية يف العديد من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية والصناديق
االستثمارية والبنوك الدولية يف دول اخلليج العريب والوطن العريب والعامل.
ويف العام  ،2007منح حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك
مملكة البحرين الشيخ الدكتور يعقويب وسام الكفاءة تقديرًا خلدماته داخل مملكة
البحرين وخارجها .كما حصل الشيخ الدكتور يعقويب أيضًا على جائزة االبتكار يف
الرقابة الشرعية من جملة يورو موين ،فض ًال عن جائزة األعمال ملصرفية اإلسالمية
املاليزية ،وغريها من اجلوائز.
وحيمل الشيخ الدكتور يعقويب العديد من الشهادات األكادميية والتقديرية والشهادات
الفخرية ،وله عدد كبري من املؤلفات والتحقيقات املطبوعة.
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عضو
مت تعيينه يف سنة 2016

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة حممد سعد حبر

عضو
مت تعيينه يف سنة 2016

يُعدّ الشيخ الدكتور حبر أحد علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتد برأيهم من
مملكة البحرين.
وهو حاليًا عضو هيئة الرقابة الشرعية بنك الطاقة األول (البحرين) ،إضافة اىل انه
يتوىل أيضًا رئاسة او عضوية العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية والصناديق واحملافظ االستثمارية يف البحرين وخارجها.
وقد حصل الشيخ الدكتور أسامة حبر على درجة الدكتوراه من جامعة الهاي يف هولندا،
ودرجة املاجستري من جامعة اإلمام األوزاعي يف لبنان ،ودرجة البكالوريوس يف الشريعة
اإلسالمية من جامعة األمري عبد القادر اجلزائري يف الدراسات اإلسالمية يف اجلزائر.
وللشيخ الدكتور حبر العديد من املؤلفات املطبوعة يف جمال البنوك اإلسالمية وشؤون
اجملتمع ،كما أن له العديد من اللقاءات واملشاركات اإلذاعية والتلفزيونية واملقاالت
الصحفية.

اإلدارة التنفيذية
أمحد عبدالرحيم

الرئيس التنفيذي
املؤهالت واخلربات:
•ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة غالمورغان ،ويلز ،اململكة املتحدة (.)1999
•عضو مشارك يف معهد احملاسبني املاليني ،لندن ،اململكة املتحدة (.)1995
• 40عامًا من اخلربة يف التجزئة املصرفية.
•انضم إىل اجملموعة عام .2006

عبد احلكيم خليل املطوع

نائب الرئيس التنفيذي ،املجموعة املصرفية
املؤهالت واخلربات:
•شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة البحرين (.)1991
•شهادة الدبلوم يف اإلدارة ،جامعة البحرين (.)1991
•شهادة البكالوريوس يف اهلندسة امليكانيكية من جامعة تكساس يف أوسنت بالواليات
املتحدة األمريكية (.)1981
• 36عامًا من اخلربة ،مبا يف ذلك  15عامًا يف القطاع املصريف واملايل.
•انضم إىل اجملموعة يف العام .2003

رافيندرا أنانت كوت

نائب الرئيس التنفيذي ،املجموعة املساندة
املؤهالت واخلربات:
•زميل املعهد القانوين للمحاسبني يف اهلند (.)1996
•شهادة البكالوريوس يف التجارة (احملاسبة املالية) من جامعة مومباي باهلند (.)1983
• 32عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف واملايل.
•انضم السيد رافيندرا كوت إىل اجملموعة يف العام .2007

حممد حسن جناحي

يوسف عبد اهلل اخلان

مساعد املدير العام ،رئيس قسم تقنية املعلومات والشؤون اإلدارية
املؤهالت واخلربات:
شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة أما الدولية يف البحرين (.)2005
شهادة البكالوريوس يف علوم احلاسوب من جامعة البحرين (.)1989
خربة تصل إىل  29عامًا يف القطاع املصريف.
انضم إىل اجملموعة يف العام .1989

عبد اهلل عبد العزيز علي طالب

مساعد املدير العام ،رئيس األعمال التجارية واملؤسسات املالية
املؤهالت واخلربات
•شهادة البكالوريوس يف الصريفة والتمويل من جامعة اململكة (.)2009
•شهادة دبلوم متقدم يف الصريفة اإلسالمية من معهد البحرين للدراسات املصرفية
واملالية (.)2005
•خربة تصل إىل  18عامًا يف القطاع املصريف.
•انضم السيد عبد اهلل طالب إىل بنك اإلمثار يف العام .2014

كريشنان هاريهاران

رئيس إدارة املخاطر ،مسؤول املخاطر
املؤهالت واخلربات:
•شهادة املاجستري يف اإلدارة املالية من معهد جامناال باجاج للدراسات اإلدارية
(.)1996
•شهادة البكالوريوس يف التجارة من جامعة مومباي يف اهلند (.)1990
•بكالوريوس اآلداب من اجلامعة العثمانية يف اهلند.
• 35عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.
•انضم إىل بنك اإلمثار يف العام .2016

مساعد املدير العام ،األعمال املصرفية لألفراد
املؤهالت واخلربات:
•شهادة دبلوم متقدم يف الصريفة واملالية من معهد البحرين للدراسات املصرفية
واملالية (.)1998
•خبربة تصل إىل  33عامًا يف القطاع املصريف.
•انضم إىل اجملموعة يف العام .2002
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اإلدارة التنفيذية (تابع)
دانة عقيل رئيس

إيناس حممد رحيمي

رئيس إدارة الشؤون القانونية وسكرتري الشركة
املؤهالت واخلربات:
•اإلعتماد كمحا ٍم يف احملاكم العليا يف إجنلترا وويلز (.)2010
•درجة الدبلوم العايل يف املمارسة القانونية ،اململكة املتحدة (.)2004
•درجة البكالوريوس يف القانون من اململكة املتحدة (.)2003
•خربة تصل إىل  12عامًا يف اجملال القانوين.
•انضمت السيدة إىل اجملموعة يف العام .2006

رئيس إدارة املوارد البشرية
املؤهالت واخلربات:
•الشهادة التخصصية يف شؤون املوظفني من املعهد الدويل املعتمد لألفراد والتنمية
(.)2010( )CIPD
•ماجستري إدارة املشاريع من جامعة أما الدولية (.)2006
•بكالوريوس يف الصريفة والتمويل من جامعة البحرين (.)2001
• 1٣عامًا من اخلربة يف جمال املوارد البشرية.
•انضمت إىل اجملموعة عام .2005

القائم بأعمال رئيس إدارة التدقيق الداخلي
املؤهالت واخلربات:
•شهادة مساعد مدير إدارة املخاطر ( )APRMمن اجلمعية الدولية ملديري إدارة
املخاطر (.)2012( )PRMIA
•زميل املعهد املعتمد لألوراق املالية واالستثمار ( ،)CISIاململكة املتحدة (.)2012
•زميل اجلمعية القانونية للمحاسبني املعتمدين (.)2005( )ACCA
•بكالوريوس يف احملاسبة من جامعة البحرين (.)2001
• 16عامًا من اخلربة يف التجزئة املصرفية واملالية.
•انضم إىل اجملموعة عام .2016

هناء أمحد املران

خليل إبراهيم العصفور

ثاقب حممود مصطفى

رئيس ،الرقابة املالية
املؤهالت واخلربات:
•شهادة دولية يف خماطر وأنظمة العمليات املصرفية (.)2011
•عضو يف املعهد القانوين للمحاسبني يف إجنلترا وويلز (.)2010( )ICAEW
•شهادة احملاسب القانوين اإلسالمي املعتمد ( )CIPAمن هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)2009
•زميل عضو يف اجلمعية القانونية للمحاسبني املعتمدين (.)2003( )ACCA
•شهادة البكالوريوس يف التجارة من جامعة كراتشي يف الباكستان (.)1999
• 19عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف واملايل.
•انضم السيد إىل اجملموعة يف العام .2007
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رئيس االلتزام ومكافحة غسيل األموال ،ومسؤول االلتزام
املؤهالت واخلربات:
•ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد ،اململكة املتحدة (.)2012
•بكالوريوس يف الصريفة والتمويل من جامعة البحرين (.)2003
• 1٥عامًا من اخلربة يف اجلهات التنظيمية للقطاع املصريف واملايل.
•انضمت إىل اجملموعة عام .2015

الحوكمة المؤسساتية
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الحوكمة المؤسساتية
نظرة عامة على السياسات والضوابط

تلتزم اإلمثار القابضة مبتطلبات مصرف البحرين املركزي املنصوص عليها يف فصل
«الضوابط الرقابية عالية املستوى» من جملد التوجيهات اخلاص مبصرف البحرين
املركزي ،باإلضافة إىل ميثاق احلوكمة املؤسساتية الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة ،وعقد التأسيس والنظام األساسي لإلمثار القابضة ،وقانون الشركات
التجارية البحريين ،ومعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( ،)AAOIFIباإلضافة إىل أفضل املمارسات الدولية.
كذلك تتبع اإلمثار القابضة السياسات الداخلية للمجموعة واملتعلقة باحلوكمة
املؤسساتية .ومتثل هذه السياسة دلي ًال إرشاديًا للتعامل مع جمموعات أصحاب املصلحة
وذات العالقة.
ومن خالل إدراك الدور األساسي القيادي حنو املسامهني ،فإن سياسة اجملموعة تقوم
على معاملة املسامهني ذوي حصص األغلبية واألقلية سواسية وبشكل يتفق مع القوانني
املنظمة والقواعد اإلرشادية والرقابية .واهلدف األول لإلمثار هو ضمان حتقيق منو
مستدام مع أخذ املخاطر احلالية واملستقبلية بعني االعتبار ،مما حي ّقق أقصى قيمة
للمسامهني على األمد البعيد .وتلتزم اجملموعة مببادئ وأحكام الشريعة وذلك من
خالل املوازنة بني مصاحل خمتلف األطراف ذات العالقة.
تلتزم اإلمثار القابضة بسياسة عمل تتميز بالشفافية وتقوم على األمانة والعدالة
والنزاهة .وقد مت وضع العديد من السياسات املكتوبة مثل ميثاق السلوك األخالقي
وقواعد العمل الوظيفي ومكافحة غسيل األموال وسياسة إطالق التحذيرات من أجل
ضمان االلتزام الصارم من قبل أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني واملوظفني
من مجيع املستويات .ويتم توزيع هذه السياسات كقواعد إرشادية عن طريق خمتلف
قنوات االتصال الداخلي.
ويتجلى التزام جملس اإلدارة بأفضل املمارسات يف جمال احلوكمة املؤسساتية من
خالل تبنّيه للعديد من املبادئ املتعلقة هبذا األمر مثل النزاهة والشفافية واالستقاللية
واملساءلة اإلدارية وحتمّل املسؤولية واإلنصاف ومبادئ الشريعة اإلسالمية واملسؤولية
االجتماعية.
وإىل جانب ذلك يتم تصميم سياسات احلوكمة املؤسساتية اخلاصة باجملموعة على
حنو من شأنه أن يضع أساسًا صلبًا لإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة إلدارة اجملموعة
وتشجيع اختاذ قرارات أخالقية تتحلّى باملسؤولية وضمان النزاهة يف إعداد التقارير
املالية وإصدار تقارير اإلفصاح يف التوقيت املناسب وحفظ حقوق املسامهني ،وحتديد
وإدارة املخاطر ،وتشجيع األداء املتميّز واملكافأة بإنصاف ومسؤولية واإلقرار باملصلحة
املشروعة ألصحاب املصلحة.

مبدأ «االلتزام أو التفسري»:

إن اشتراطات جملّد التوجيهات اخلاص مبصرف البحرين املركزي والواردة يف فصل
الضوابط الرقابية عالية املستوى تنص على وجوب التزام الشركة بالقواعد واإلرشادات
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اخلاصة هبذه الضوابط الرقابية عالية املستوى ،أو تفسري أسباب عدم التزامها يف
التقرير السنوي .ويف إطار التزامها بأحكام مصرف البحرين املركزي ،تودّ اإلمثار
القابضة توضيح االستثناءات التالية:
•رئيس جملس اإلدارة هو عضو غري تنفيذي ولكنه ليس عضوًا مستق ًال ،كما حدّد
مصرف البحرين املركزي ،وذلك ألنه رئيس جملس املشرفني لدار املال اإلسالمي
ترست واليت تعترب «مسيطرة» على الشركة.
•رئيس جلنة املكافآت والترشيحات مل حيضر اجتماع اجلمعية العمومية السنوي
واجتماع اجلمعية العمومية غري العادية الذي عُقد بتاريخ  30مارس  .2017وستحرص
اإلمثار القابضة على ضمان حضور رئيس جلنة املكافآت والترشيحات لالجتماعات
القادمة.
•خالل العام ،مل يستوف اثنان من أعضاء جملس اإلدارة احلد األدىن املطلوب لنسبة
حضور اجتماعات جملس اإلدارة والذي يبلغ  75يف املائة ،وذلك ألسباب مت توضيحها
يف القسم اخلاص حبضور اجتماعات جملس اإلدارة من هذا التقرير.

تطورات األطر واألحكام التنظيمية

حترص اإلمثار القابضة على تتبّع كافة التحديثات يف اشتراطات مصرف البحرين
املركزي ،مبا يف ذلك االشتراطات اخلاصة بالضوابط الرقابية عالية املستوى ،كما
تسعى إىل تطبيق التحديثات الالزمة على عملياهتا وإجراءاهتا استجاب ًة لتلك التغيريات
التنظيمية .وتتضمن التغيريات اجلوهرية يف الضوابط الرقابية عالية املستوى اليت
طرحها مصرف البحرين املركزي يف عام  2017دعوة اجلهات التنظيمية إىل اجتماعات
اجلمعية العمومية العادية وغري العادية ،وتؤكد اإلمثار القابضة التزامها هبذا االشتراط.

جملس اإلدارة

يتكوّن جملس إدارة اإلمثار القابضة من أحد عشر عضوًا ،ستة منهم أعضاء مستقلون.
يدين جملس اإلدارة لإلمثار ومسامهوها بواجبات االمتثال وبذل العناية والوالء.

يلتزم جملس اإلدارة باألدوار واملسؤوليات املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية
البحريين ،واليت تعكسها سياسة احلوكمة املؤسساتية والوثائق التأسيسية اخلاصة
باإلمثار القابضة.
تتضمن األدوار واملسؤوليات املنوطة مبجلس اإلدارة ،على سبيل املثال ال احلصر ،األداء
الكلي لألعمال واستراتيجيات الشركة؛ والتوجيه بإعداد البيانات املالية اليت تفصح
بدقة عن املركز املايل لإلمثار القابضة؛ ومراقبة أداء اإلدارة؛ ومراقبة تضارب املصاحل
احملتمل ومنع املعامالت التعسفية من األطراف ذات الصلة؛ وضمان املعاملة املنصفة
للمسامهني ،مبا يف ذلك األقلية من املسامهني .وعلى وجه اخلصوص ،يتوىل جملس
اإلدارة ،من بني مهام أخرى ،مسؤولية ضمان صياغة أهداف اإلمثار القابضة بوضوح،
فض ًال عن وضع االستراتيجيات الالزمة لتحقيق هذه األهداف.

ويكون أعضاء جملس اإلدارة ملزمني ،منفردين وجمتمعني ،بأداء تلك املسؤوليات ،مبا هيكل جملس اإلدارة وتكوينه
يف ذلك البنود التالية املتعلقة باإلمثار القابضة:

•االضطالع باملسؤولية العامة عن األداء؛
•وضع سياسات لتعزيز األداء ،مبا يف ذلك ضمان سعي اإلدارة حنو بناء األعمال من
خالل االبتكار واملبادرة وتنمية رأس املال؛
•اختيار مسؤويل اإلدارة وتعيينهم ومراقبتهم وتقييم أدائهم؛
•تعيني الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة ،باإلضافة إىل وضع شروط توظيفهم؛
•مراجعة أداء اإلدارة والتعويضات واملكافآت؛
•مراجعة هيكل اإلدارة وخطة تَعا ُقب املوظفني؛
•توجيه اإلدارة وإرشادها؛
•مراقبة وإدارة تضارب املصاحل الفعلي واحملتمل؛
•حتديد اخلطوات الالزمة حلماية الوضع املايل لإلمثار القابضة واستمراريتها؛
•ضمان صحة ونزاهة البيانات املالية ،فض ًال عن التزامها بالقوانني املعمول هبا؛
•ضمان االلتزام بأمسى معايري السلوك األخالقي واحلوكمة املؤسساتية؛
•ضمان وجود تدابري وسياسات فعالة إلدارة املخاطر وااللتزام باألحكام التنظيمية؛
•مراقبة مدى فاعلية نظام احلوكمة وااللتزام والرقابة الداخلية؛
•ضمان تقدمي اإلفصاحات القانونية والتنظيمية املالئمة يف الوقت املناسب؛
•ترتيب اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية للمسامهني؛
•ضمان املعاملة املنصفة لألقلية من املسامهني.
وقد مت تفويض بعض مسؤوليات جملس اإلدارة إىل جلانه.
إن جملس اإلدارة وضع سياسة «السلطات التقديرية لألعمال» واليت وضعت صالحيات
وتفويضات متفقًا عليها جمللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .وتتفق هذه السلطات
والتفويضات مع أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي .وبشكل عام ،فإن كل القرارات
اخلاصة باألعمال واملتعلقة باالستثمارات االستراتيجية والتمويالت اليت تتجاوز حدودًا
معينة ،ويشمل ذلك العالقات التجارية مع األطراف األخرى ذات الصلة ،تتطلب
موافقة جملس اإلدارة .إن مجيع املعامالت اليت تتطلب موافقة جملس اإلدارة متت
املوافقة عليها من قبل اجمللس وفقًا للوائح املعمول هبا.
وسيتم انتخاب أعضاء جملس اإلدارة املقبل خالل اجتماع اجلمعية العمومية السنوي
يف .2019

تدار اإلمثار القابضة يف أعلى مستوياهتا بواسطة جملس إدارة .وخيضع احلجم املقرر
جمللس اإلدارة يف كل األحوال للنظام األساسي لإلمثار القابضة واللوائح واألحكام
الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين املركزي.

مسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة

إن أعضاء جملس اإلدارة ملزمون منفردين وجمتمعني بواجبات ائتمانية حمددة جتاه
اإلمثار القابضة .ويدين أعضاء جملس اإلدارة مبسؤولية ائتمانية لإلمثار القابضة
بوصفها كيانًا مؤسسيًا قائمًا بذاته وليس جمرد أفراد مسامهني و/أو جمموعة من
املسامهني .وتسري هذه املسؤوليات على أعضاء جملس اإلدارة كافة ،سواء أكانوا
مُعينني أم مُنتخبني.
وتشمل الواجبات االئتمانية الرئيسية اليت تقع على عاتق أعضاء جملس اإلدارة جتاه
اإلمثار القابضة ،واجب االمتثال وواجب بذل العناية وواجب الوالء.
واجب االمتثال
جيب على أعضاء جملس اإلدارة التصرف وفق لوائح وسياسات اإلمثار القابضة من أجل
دعم أهدافها .وعالوة على ذلك ،جيب على أعضاء جملس اإلدارة االمتثال للقوانني
واللوائح ذات الصلة .ومينع واجب االمتثال أعضاء جملس اإلدارة من التصرّف خارج
نطاق الصالحيات والسياسات الداخلية املقررة لإلمثار القابضة.
واجب بذل العناية
يقع على عاتق أعضاء جملس اإلدارة واجب أداء مسؤولياهتم حبسن نية ،وبالقدر نفسه
من العناية الواجبة واملهارة الذي يبذله أي شخص حريص يف أية وظيفة أو حتت أية
ظروف مماثلة .وعليه ،ال بد أن يلتزم أعضاء جملس اإلدارة بالتصرف بالطريقة اليت
يعتقدون أهنا ملصلحة اإلمثار.
واجب الوالء
للوفاء هبذا الواجب ،يُشترط على أعضاء جملس اإلدارة ،منفردين وجمتمعني ،التصرف
حبسن نية وبأفضل طريقة ملصلحة اإلمثار وعلى حنو خيلو من النفعية واجلشع والسعي
إىل حتقيق املصاحل الشخصية .وحيظر على أعضاء جملس اإلدارة استخدام ممتلكات
اإلمثار القابضة أو موجوداهتا ألغراضهم الشخصية أو االستئثار بفرص األعمال
لتحقيق منافع شخصية.
وتقوم اإلمثار القابضة بعمل تأمني لتعويض أعضاء جملس اإلدارة عن اإلمهال أو
التقصري أو اإلخالل بالواجب أو الثقة ،بشرط أن يكون عضو جملس اإلدارة قد تصرّف
حبسن نية.
وقد مت بيان الواجبات املشار إليها أعاله بالتفصيل يف سياسة احلوكمة املؤسساتية
وميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي اليت اعتمدها جملس اإلدارة.
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الحوكمة المؤسساتية (تابع)
نظام انتخاب األعضاء وتقييم جملس اإلدارة

الربنامج التعريفي والتطويري ألعضاء جملس اإلدارة

لكل مساهم ميتلك نسبة  10يف املائة أو أكثر (مقربة لألعلى ألقرب عدد صحيح) من
األسهم املكتتبة لرأس مال اإلمثار القابضة احلق يف تعيني ممثل له يف جملس اإلدارة،
على أن يكون هناك ممثل واحد لكل  10يف املائة من األسهم اململوكة .ومع ذلك ،إذا
مارس املساهم هذا احلق ،فسوف يسقط حقه يف التصويت يف اجتماعات اجلمعية
العمومية عن النسبة اليت عيّن عضوًا يف جملس اإلدارة كممثل عنها.

تقوم اإلمثار القابضة بإعداد برنامج تعريفي على مدار يوم كامل ألعضاء جملس
اإلدارة اجلدد املعينني أو املنتخبني ،والذي يبدأ بكلمة ترحيبية من الرئيس التنفيذي.
وبعد ذلك يقوم أعضاء من فرق اإلدارة التنفيذية لإلمثار القابضة وبنك اإلمثار بتقدمي
معلومات مفصلة عن اإلمثار القابضة وبنك اإلمثار ،تغطي التاريخ واهليكلة والشركات
التابعة واالستراتيجية واألداء املايل واهليكل التنظيمي .وتعقب ذلك عروض تقدميية من
رؤساء اإلدارات املختلفة يف بنك اإلمثار بشأن األدوار والوظائف .كذلك تنظم اإلمثار
القابضة دورات تدريبية على مدار العام ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
إلبقائهم على اطالع بآخر التطورات (القانونية والتنظيمية والسوقية والتقنية وغريها)
يف قطاع االستثمار.

القابضة ،وسياسة احلوكمة املؤسساتية ،والقوانني والقواعد واألنظمة والسياسات
واملواثيق السارية واملعدّلة من وقت آلخر.

إن رسوم اجتماع أعضاء جملس اإلدارة لعام  2017بلغت  408،000دوالر أمريكي .أما
رسوم عمل هيئة الرقابة الشرعية فقد بلغت صفر دوالر أمريكي ،يف حني أن رسوم
اجتماعاهتا لعام  2017بلغت  4،000دوالر أمريكي.

وبناء على ما سبق ،على املسامهني انتخاب أعضاء جملس اإلدارة عن طريق االقتراع
ً
السري التراكمي ،وهذا يعين أن كل مساهم لديه صوت واحد عن كل سهم مملوك له.
وحيق للمساهم استخدام أسهمه للتصويت لعضو واحد ،أو تقسيمها للتصويت لعدة
أعضاء جملس إدارة.

وختضع مجيع تعيينات جملس اإلدارة إىل عقد التأسيس والنظام األساسي لإلمثار مكافآت جملس اإلدارة
وتراجع جلنة املكافآت والتعيينات تشكيل وأداء جملس اإلدارة .إن واجبات جلنة املكافآت
والتعيينات يف ما يتعلق بتشكيل جملس اإلدارة وأدائه تشمل ،من بني أمور أخرى ،تقييم
املهارات املطلوبة جمللس اإلدارة مبا يعينه على االضطالع مبسؤولياته بكفاءة وحتقيق
أهدافه ،وكذلك تطوير وتنفيذ خطة لتحديد وتقييم وتعزيز كفاءة جملس اإلدارة.
ويف حالة وجود شاغر يف جملس اإلدارة ،فإنه جيب على جلنة املكافآت والترشيحات أن
تقدم توصيات إىل جملس اإلدارة لتعيني عضو آخر على أن تكون هذه التوصية خاضعة
للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
هذا ،ويتلقى مجيع أعضاء جملس اإلدارة رسالة التعيني ،موقعة من قبل رئيس جملس
اإلدارة ،وتتضمن معلومات حول التعيني واملسؤوليات.
كما حيصل أعضاء جملس اإلدارة على نسخة من ميثاق السلوك األخالقي وقواعد
العمل الوظيفي لإلمثار القابضة.
خيضع جملس اإلدارة واللجان التابعة له وأعضاؤه بصورة منتظمة لتقييم يتعلق
بالفاعلية والكفاءة واملسامهات.
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استراتيجية املكافآت

ال تسري سياسة املكافآت غري الثابتة على شركات االستثمار وبالتايل بعد عملية إعادة اهليكلة ،ال ختضع شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب ألي استراتيجية للمكافآت ومت حتويل أرصدة
املكافآت كجزء من عملية إعادة اهليكلة إىل بنك اإلمثار ش.م.ب (م) كما هو موضح يف اجلداول أدناه.

مكافآت املوظفني (البحرين)
2016

بالدينار البحريين

األفراد املعتمدين يف وحدات األعمال
األفراد املعتمدين يف وحدات الرقابة والدعم
األفراد اآلخرين الذين يتخذون خماطر كبرية
موظفون آخرون
موظفون آخرون للعمليات يف البحرين
موظفي الفروع والشركات التابعة
املجموع

عدد املوظفني

3
10
غري مطبق
4
غري مطبق
غري مطبق
17

مكافآت غري ثابتة
مكافآت
التوقيع على
مضمونة
املكافآت
مكافآت ثابتة
مبالغ نقدية مؤجلة
مبالغ نقدية مقدمة
أخرى املجموع
أسهم
أسهم نقدًا
(نقدًا /أسهم) نقدًا
أخرى نقدًا
نقدًا

786،624
896،364
غري مطبق
345،238
غري مطبق
غري مطبق
2،028،226

340،324
212،824
31،248
584،396

-

34،032
32،933
9،049
76،014

136،129
102،605
21،874
260،608

170،162
77،287
247،448

-

340،324
212،824
30،922
584،070

مالحظة :قامت شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب باالستعانة جبميع املوارد من بنك اإلمثار ش.م.ب (م) وبالتايل ال توجد تكاليف مرتبطة باملوظفني.

املكافآت املؤجلة للعام احلايل 2017

الرصيد االفتتاحي
حتويل الرصيد  /تعديله كجزء من عملية إعادة اهليكلة
مكافآت استحقت خالل الفترة
مت دفعها  /إصدارها خالل الفترة
اخلدمات واألداء وتعديالت املخاطر
تعديالت أسهم العالوات
الرصيد اخلتامي

املكافآت املؤجلة للعام السابق 2016
الرصيد االفتتاحي
مكافآت استحقت خالل الفترة
مت دفعها  /إصدارها خالل الفترة
اخلدمات واألداء وتعديالت املخاطر
تعديالت أسهم العالوات
الرصيد اخلتامي

نقدًا
دينار حبريين
210،679
()210،679
-

نقدًا
دينار حبريين
162،679
76،014
()28،014
210،679

األسهم
دينار حبريين
744،024
()744،024
-

املجموع
دينار حبريين
954،703
()954،703
-

العدد
5،759،084
1،481،629

األسهم
دينار حبريين
496،576
247،448

7،240،713

744،024

املجموع
دينار حبريين
659،255
323،462
()28،014
954،703

العدد
7،240،713
()7،240،713
-
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الحوكمة المؤسساتية (تابع)
توظيف أقارب األفراد املعتمدين

تنصّ سياسة املوارد البشرية على أن أي موظف يعترب من أقارب الدرجة األوىل ألحد
األفراد املعتمدين احلاليني و/أو أي فرد معتمد يعترب من أقارب الدرجة األوىل ألحد
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية احلاليني ينبغي عليه اإلفصاح عن هذه القرابة كتاب ًة
إلدارة املوارد البشرية.

جلان جملس اإلدارة

التزامًا باالشتراطات الرقابية وأفضل املمارسات املرعية ،قام جملس اإلدارة بتكوين
اللجان الفرعية التالية واعتماد مواثيق حتدد األمور املتعلقة بتكوين ومسؤوليات وإدارة
هذه اللجان.

جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر

خالل عام  ،2017مت دمج جلنة التدقيق واحلوكمة وجلنة إدارة املخاطر يف جلنة واحدة
هي جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر واليت ستتوىل مسؤوليات اللجنتني.

ويرأس جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر عضو جملس إدارة مستقل ،وتتكون
اللجنة من:
•الدكتورة أماين خالد بورسلي ،رئيسًا وعضوًا
•الشيخ زامل عبد اهلل الزامل ،عضوًا
•عبد اإلله إبراهيم القامسي ،عضوًا
•نبيل خالد حممد كانو ،عضوًا
•الشيخ د .أسامة حبر ،عضوًا
الشيخ د .أسامة حبر ،وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية ،له حق التصويت يف اللجنة على
جداول األعمال املتعلقة باحلوكمة املؤسساتية فقط.
جتتمع جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر أربع مرات على األقل يف السنة.

كما تقوم اللجنة مبساعدة جملس اإلدارة يف الوفاء مبسؤوليات احلوكمة ،خاص ًة (أ)
مراقبة ورصد تطبيق إطار قوي يف االلتزام من خالل العمل مع اإلدارة وهيئة الرقابة
الشرعية و (ب) تقدمي تقارير وتوصيات جمللس اإلدارة تستند على النتائج اليت توصلت
هلا خالل ممارستها وظيفتها.
تتضمن األهداف األساسية للجنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر إعداد التوصيات
جمللس اإلدارة بشأن املستوى العام لقبول املخاطر والقدرة على حتملها والسياسات اليت
تتم مبوجبها إدارة املخاطر .وتشمل هذه السياسات خماطر االئتمان وخماطر السوق
وخماطر التشغيل وخماطر السيولة ،إضافة إىل أية فئات أخرى من املخاطر يواجهها
بنك اإلمثار عند القيام باألنشطة.
وإىل ذلك تقترح اللجنة وتراقب اإلطار العام إلدارة املخاطر الذي يشمل التطورات يف
كافة األنشطة وسياسات التشغيل والرقابة الداخلية وطرق إدارة املخاطر ورفع تقارير
املخاطر جمللس اإلدارة.
إن املسائل الرئيسية اليت متت مراجعتها ،وحبسب ما هو مناسب املوافقة عليها و /أو
مت تقدمي التوصيات بشأهنا ملوافقة جملس اإلدارة عليها خالل العام ،تتضمن ما يلي:
•مراجعة النتائج املالية املوحدة وتقدمي التوصيات جمللس اإلدارة للموافقة عليها.
•املراجعة واملوافقة على خطة واستراتيجية التدقيق الداخلي السنوية املقترحة ومجيع
التقارير الصادرة من قبل إدارة التدقيق الداخلي.
•مراقبة احلوكمة املؤسساتية وااللتزام واملتطلبات التنظيمية.
•حتديث وضبط مجيع سياسات املخاطر مبا يتماشى مع التغيّرات يف املتطلبات
التنظيمية.
•إقامة حدود جديدة للمخاطر لتحسني التحكم يف االئتمان والسوق والسيولة وتركيز
املخاطر.
•مراجعة تقرير عملية التقييم الداخلية ملالءة رأس املال ()ICAAP

تعيَّن جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر من قبل جملس اإلدارة للمساعدة يف جلنة املكافآت والترشيحات

مراجعة اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية واملالية ،ومراجعة سالمة النظم احملاسبية
ونظم إعداد التقارير املالية وفعالية هيكل املراقبة الداخلية ،ورصد األنشطة واألداء
الوظيفي للتدقيق الداخلي واملدققني اخلارجيني والتنسيق والتكامل يف تطبيق إطار
سياسة احلوكمة املؤسساتية.
وتقوم اللجنة من بني أمور أخرى ،باملراجعة وحبسب ما هو مناسب املوافقة و /أو
تقدمي التوصيات ملوافقة جملس اإلدارة ،حول النتائج املالية الفصلية والسنوية املوحدة
والتطورات حول االلتزام باملتطلبات التنظيمية املختلفة وتطبيق التقارير التنظيمية
املختلفة وتقارير التدقيق الداخلي واخلارجي وحاالت تنفيذها (حبسب ما هو مناسب)
واملعايري احملاسبية والتنظيمية اجلديدة وما يترتب عليها.
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تعيَّن جلنة املكافآت والترشيحات من قبل جملس اإلدارة لعقد لقاءات رمسية للتواصل
بني جملس اإلدارة واإلدارة يف املسائل املتعلقة باملوارد البشرية .وتقوم جلنة املكافآت
والترشيحات باملراجعة ،وحبسب ما هو مناسب تقوم املوافقة و /أو تقدمي التوصيات
ملوافقة جملس اإلدارة حول:
•املرشحني النتخابات جملس اإلدارة.
•تعيينات مديرين تنفيذيني جدد يف اإلدارة العليا.
•سياسات املكافآت اليت يتّبعها البنك وكذلك تقدمي التوجيهات يف ما يتعلق بزيادة
الرواتب والترقيات.
ينبغي أن جتتمع جلنة املكافآت والترشيحات مرتني سنويًا على األقل.

يف  20أغسطس  2017استقالت رئيسة جلنة املكافآت والترشيحات الشيخة حصة بنت
سعد الصباح من جملس اإلدارة ،فتمّ الحقًا تعيني عضو جلنة املكافآت والترشيحات
السيد عبد اإلله إبراهيم القامسي يف منصب رئيس اللجنة.
تتكوّن جلنة املكافآت والترشيحات من:
•عبد اإلله إبراهيم القامسي ،رئيسًا وعضوًا
•عبد الشكور حسني هتلك ،عضوًا
•الشيخ زامل عبد اهلل الزامل ،عضوًا

وختضع األمور الرئيسية للمراجعة واملوافقة (حبسب ما هو مناسب) وتقدم التوصيات
للموافقة عليها (حبسب ما هو مناسب) جمللس اإلدارة خالل العام ويتضمن ذلك ما يلي:
•تقدمي التوصيات بشأن مبلغ وحصة وهيكل املكافآت ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
•تقدمي التوصيات بشأن اهليكل التنظيمي وخطة اإلحالل للمسؤولني.
مل تطرأ أي مشكالت مهمة خالل هذه الفترة.

احلضور

حضور اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة  /جلان جملس اإلدارة لعام 2017

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
خالد عبد اهلل جناحي
(قدّم استقالته يف  11يونيو )2017
تونكو يعقوب خريا
الشيخة حصة بنت سعد الصباح
(قدّمت استقالتها يف  20أغسطس )2017
الشيخ زامل عبد اهلل الزامل
احملافظ عبد احلميد أبو موسى
نبيل خالد كانو
حممد عبد الرمحن بوجريي
عبد اإلله إبراهيم القامسي
الدكتورة أماين خالد بورسلي
عبد الشكور حسني هتلك
الشيخ حممد عبد اهلل اخلرجيي
(مت تعيينه يف  16أكتوبر )2017
عمر عبدي علي
تواريخ االجتماعات خالل عام 2017

االنعقاد
6
2
6
3
6
6
6
6
6
6
6
1
6
 1مارس
 4يونيو
 9أغسطس
 24أغسطس
 18سبتمرب
 4ديسمرب

جملس
اإلدارة
احلضور
6
2
4
1
3
6
5
6
6
6
5
1
6

جلنة التدقيق واحلوكمة
وإدارة املخاطر
احلضور
االنعقاد
3
4
4

4

4
4
-

4
4
-

 19فرباير
 7مايو
 6أغسطس
 5نوفمرب

جلنة املكافآت
والترشيحات
احلضور
االنعقاد
1
2
2
2
2
-

2
 1مارس
 18سبتمرب

مالحظة * :الشيخ د .أسامة حبر ،عضو هيئة الرقابة الشرعية ،هو أيضًا عضو يف جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر.
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الحوكمة المؤسساتية (تابع)
احلضور (تتمة)

وفقًا الشتراطات مصرف البحرين املركزي والنظام األساسي لإلمثار القابضة ،يعقد جملس
اإلدارة أربعة اجتماعات على األقل خالل العام ،وينبغي على كل عضو أن حيضر نسبة
 75يف املائة على األقل من اجتماعات جملس اإلدارة على مدار السنة املالية.

ومل يستوف األعضاء التالون احلد األدىن لنسبة احلضور:
•تونكو يعقوب خريا:
	-مل حيضر االجتماع غري العادي املنعقد عن بعد بتاريخ  24أغسطس  2017وتعذر
االتصال به عن طريق اهلاتف.
	-مل حيضر اجتماع جملس اإلدارة املنعقد بتاريخ  18سبتمرب  ،2017إذ تأجّل موعد بدء
االجتماع ساعتني وتع ّذر بعدها االتصال به عن طريق اهلاتف.
•الشيخ زامل عبد اهلل الزامل:
	-مل حيضر االجتماع غري العادي املنعقد عن بعد بتاريخ  9أغسطس  2017وتع ّذر
االتصال به عن طريق اهلاتف.
	-مل حيضر االجتماع غري العادي املنعقد عن بعد بتاريخ  24أغسطس  2017وتع ّذر
االتصال به عن طريق اهلاتف.
	-مل حيضر اجتماع جملس اإلدارة املنعقد بتاريخ  18سبتمرب  ،2017وكان على سفر
حينها وتع ّذر االتصال به عن طريق اهلاتف.
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هيئة الرقابة الشرعية
مت ّثل هيئة الرقابة الشرعية هيئة مستقلة من العلماء املتخصصني يف الشريعة وفقه
املعامالت املالية وفقًا ألحكام الشريعة .وتساهم اهليئة يف دعم أنشطة اإلمثار القابضة
وتطويرها ،فض ًال عن مراقبة أعماهلا لضمان التزامها مببادئ الشريعة اإلسالمية.
ووفقًا الشتراطات الترخيص اليت حيدّدها مصرف البحرين املركزي وعقد التأسيس
والنظام األساسي لإلمثار القابضة تقوم اجلمعية العمومية للمسامهني بتعيني هيئة الرقابة
بناء على توصية من جملس اإلدارة من خالل جلنة املكافآت والترشيحات.
الشرعية ً
وتتمتع هيئة الرقابة الشرعية بالصالحيات الكاملة الالزمة لتحقيق أهدافها وأداء مسؤولياهتا،
إذ يُسمح هلا مبراجعة مجيع السجالت واملعامالت من أي مصادر دون قيود ،مبا يف ذلك
إمكانية االتصال مبجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا واملستشارين املهنيني والقانونيني
واملوظفني ،ويشمل ذلك االتصال بإدارة الرقابة الشرعية الداخلية يف بنك اإلمثار ،واليت
ميثلها مسؤول الرقابة الشرعية الذي يكون مشاركًا بصورة تفاعلية يف( :أ) إجراء املراجعات
وتقدمي االستشارات بشأن مطابقة كافة املنتجات ومشاريع االستثمار للمبادئ الشرعية و(ب)
مراجعة العمليات ومطابقتها حسب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية ومعايري هيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( )AAOIFIو(ج) إصدار تقارير دورية هليئة الرقابة
الشرعية لضمان أن العمليات جترى من خالل االلتزام الصارم بتوجيهات وقرارات هيئة
الرقابة الشرعية .وباإلضافة إىل ذلك تراقب إدارة الرقابة الشرعية الداخلية على حنو يومي
من أجل ضمان التزام كافة العمليات بقرارات وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية.
إ ّن هيئة الرقابة الشرعية تعمل حسب الئحة عمل حتدد هلا السياسات واإلجراءات ونظم
االجتماعات واملسؤوليات إضافة إىل مؤهالت العضوية .إن هذا النظام قد مت وضعه
بالتنسيق مع جملس اإلدارة وهو منشور على املوقع اإللكتروين.
وحيق ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية احلصول على مكافآت تتكون من مبلغ سنوي وبدل
حلضور االجتماعات عن كل اجتماع يشاركون فيه.
تقترح جلنة املكافآت والترشيحات هذه املصاريف ويصادق عليها املسامهون.
ويف الوقت احلايل ،ال تقدم اإلمثار القابضة أي مكافآت تتعلق باألداء ألعضاء هيئة الرقابة
الشرعية .ويف حالة وجودها ستكون طبقًا ملذكرة التأسيس والنظام األساسي وخاضعة
ملوافقة املسامهني.
وقد مت تضمني نبذة تعريفية عن أعضاء اهليئة يف اجلزء اخلاص هبيئة الرقابة الشرعية.

االتصال مع األطراف ذات العالقة
يُقرّ جملس اإلدارة بأمهية احملافظة على اتصاالت منظمة مع األطراف ذات العالقة وخاصة
مع املستثمرين عن طريق العديد من السبل بغية تعزيز التفاهم واحلوار معهم .وتشمل
هذه السبل االجتماعات السنوية للجمعية العمومية والتقارير السنوية واإلفصاحات ربع
السنوية للتقارير املالية إضافة إىل العديد من اإلعالنات اليت تصدر خالل العام على املوقع
اإللكتروين لبورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق ديب املايل وكذلك على املوقع اإللكتروين
للشركة حيث يستطيع أصحاب املصلحة االطالع على أداء وعمليات اإلمثار القابضة.
وحيافظ رئيس جملس اإلدارة (أو أي عضو آخر يفوضه الرئيس) على اتصال شخصي
مستمر مع كبار املسامهني للتعرف على وجهات نظرهم .ويقوم رئيس جملس اإلدارة
مبناقشة وجهات نظر كبار املسامهني مع أعضاء جملس اإلدارة.
ولدى اإلمثار القابضة موقع إلكتروين يستطيع أصحاب املصلحة واملستثمرون الدخول إليه
للحصول على معلومات تشمل ضمن أشياء أخرى نبذة عن الشركة ومعلومات مؤسسية
ونشرات صحفية وتقارير عن األداء املايل وغري ذلك.
وبغرض دعم التواصل مع املسامهني قامت اإلمثار القابضة بإنشاء «وظيفة شؤون املسامهني»
اليت تتركز مهمتها األساسية يف العمل كمكتب اتصال بني اإلمثار واملسامهني وأسواق األوراق
املالية املدرجة فيها أسهم اإلمثار .وتقوم إدارة شؤون املسامهني بنقل وجهات نظرهم إىل
جملس اإلدارة ضمن جداول أعمال اجتماعات اجمللس.
حصص أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا
يتم اإلفصاح عن حصص أعضاء جملس اإلدارة يف قسم أسهم اإلمثار القابضة يف تقرير
جملس اإلدارة وحتت قسم «معلومات عن السهم» على التوايل.
معلومات عن السهم
يتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بتوزيع ملكية األسهم إىل جانب اإلحصاءات الرئيسية
بشأن أداء سهم اإلمثار القابضة يف بورصة البحرين وبورصة الكويت يف القسم املعنون
«معلومات عن السهم» من التقرير السنوي .وال توجد إفصاحات بشأن معلومات السهم
املتعلقة بسوق ديب املايل يف التقرير السنوي هذا العام ،وذلك ألنه مت إدراج أسهم اجملموعة
هبا يف  29يناير .2018

حقوق املسامهني
تتمتع مجيع األسهم باحلقوق نفسها .وإقرارًا مبا للمسامهني من أمهية ،حترص سياسة
شركة اإلمثار القابضة على معاملة املسامهني بإنصاف وعلى قدم املساواة متاشيًا مع
قوانني اهليئات الرقابية .وتشمل احلقوق القانونية األساسية للمسامهني حق املشاركة يف
اجتماعات املسامهني ،وحق تفويض أشخاص آخرين بصفتهم وكالء حلضور االجتماعات
والتصويت بالنيابة عنهم ،وحق املشاركة يف انتخاب أي عضو يف جملس اإلدارة أو عزله.
كما تشمل حقوق املسامهني أيضًا التصويت على تعيني املدققني اخلارجيني ،والتصويت
على األعمال األخرى لإلمثار مثل زيادة رأس املال أو خفضه ،واحلق يف استالم دفعات
أرباح األسهم ،إضافة إىل احلق يف إبداء الرأي واالستفسار خالل اجتماعات املسامهني.
حقوق األقلية من املسامهني
تتم هيكلة جملس اإلدارة ليضم أعضاء مستقلني ذوي مسؤوليات إضافية تتمثل يف محاية
حقوق األقليات من املسامهني.
وتتقيّد اإلمثار باإلرشادات التالية باعتبارها تدابري إضافية حلماية حقوق األقليات من
املسامهني:
•إلزامية موافقة املسامهني على املعامالت الرئيسية كالتغيّر يف رأس املال أو نقل األعمال
(وفقًا للحدود اليت حيددها مصرف البحرين املركزي).
•إلزامية اإلفصاح عن املعامالت من قبل كبار املسامهني.
•حقوق األولوية إلصدار أسهم جديدة.
•فرض قيود على املعامالت التجارية مع اإلدارة ،واألطراف اليت تسيطر على اإلمثار
واألطراف ذات العالقة وفقًا لقواعد مصرف البحرين املركزي.
•ممارسة حق انتخاب األعضاء املستقلني.
املطلعني.
قبل
•فرض عقوبات على تداول األسهم من
ّ
•املخصصات املطلوبة لعمليات االستيالء واالندماجات واالستحواذات.
املدقق اخلارجي
رسوم التدقيق ورسوم اخلدمات غري املتعلقة بالتدقيق املقدمة من قبل املدققني اخلارجيني
ستكون متوفرة للمسامهني عند الطلب .وستتاح هذه التفاصيل ملسامهي اإلمثار حسب
طلبهم احملدد بشرط ال تؤثر هذه اإلفصاحات سلبًا على مصلحة األمثار على املنافسة
يف السوق.
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إدارة المخاطر
إدارة املخاطر

تفوِّض اإلمثار القابضة مهام إدارة املخاطر إىل بنك اإلمثار .إذ يتمتع بنك اإلمثار بإطار
قوي وحمكم إلدارة املخاطر موضح بالتفصيل يف ميثاق إدارة املخاطر .ويتضمن إطار
إدارة املخاطر سياسات خماطر شاملة ملختلف أنواع املخاطر ،ويتناول مجيع املخاطر
ذات األمهية من منظور إدارة املخاطر باجملموعة .كما تتناول هذه السياسات أيضًا
القدرة على حتمل املخاطر وإرشادات إدارة املخاطر اخلاصة بكل نوع من أنواع املخاطر.
وتدعم هذه السياسات مناذجُ ومنهجيات قياس املخاطر ،واليت تعمل على قياس
املخاطر مبا يتماشى مع التوجيهات التنظيمية .وتتبىن اإلمثار القابضة سياسات إدارة
املخاطر اخلاصة ببنك اإلمثار مبا يف ذلك آخر تعديالهتا.
وتتم مراقبة مجيع استثمارات اإلمثار القابضة بشكل دوري فعّال ،ويتم تعيني ممثلني
عن اإلمثار القابضة يف جمالس إدارة شركات االستثمارات الرئيسة من أجل مراقبة هذه
االستثمارات.

وعالوة على ذلك ،فإن أي مقترحات للتخارج من االستثمارات أو أي تطورات مهمة يف
االستثمارات تتم مراجعتها من قبل إدارة املخاطر ،مث يتم تقدميها إىل اجلهة املُعتمِدة
كما هو منصوص عليه يف سياسات املخاطر .ولقد صادق جملس إدارة اإلمثار على
السياسة «التقديرية لألعمال» اليت تضع صالحيات لتقدمي املوافقات على االستثمارات
حسب قيمتها.
تتضمن األطراف األخرى ذات الصلة الشركات واألفراد املتصلني باإلمثار القابضة ،مبا
يف ذلك :األطراف اليت تسيطر على اإلمثار ،على وجه اخلصوص ،وممثلوهم املعينون
يف جملس اإلدارة كما هو حمدد يف جملد توجيهات مصرف البحرين املركزي؛ والشركات
التابعة والزميلة واألطراف ذات العالقة كما هو حمدد يف معايري احملاسبة املالية الدولية
()IFRS؛ والقائمون مبهام الرقابة كما هو حمدد يف جملد توجيهات مصرف البحرين
املركزي وأفراد أسرهم املباشرون كما هو حمدد يف معايري احملاسبة املالية ()IFRS
ومعيار احملاسبة الدويل 24 IAS؛ وكذلك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.

اإلعالن عن املصاحل

يتعيّن على أعضاء جملس إدارة اإلمثار القابضة عند توليهم املنصب اإلفصاح لإلمثار
القابضة عن كافة املصاحل والعالقات اليت قد تؤثر على أدائهم لواجباهتم كأعضاء يف
جملس اإلدارة .وسوف يتم تسجيل هذه املصاحل يف سج ّل مصاحل جملس اإلدارة ،والذي
حتتفظ به وحدة شؤون املسامهني يف بنك اإلمثار.
اعتماد معامالت األطراف ذات العالقة
•يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة جملس اإلدارة.
•حسب االقتضاء ،فإن األشخاص الذين هلم مصاحل يف معاملة ما ميتنعون عن
التصويت على اعتماد هذه املعاملة املقترحة اخلاصة بالطرف ذي العالقة ،باستثناء
املعامالت املطلوبة كجزء من عملية إعادة اهليكلة.
•سيؤخذ اعتماد املعاملة يف االعتبار بغض النظر عن طريقة التسوية ،سواء نقدًا أو
خالفه.
•بعض املعامالت املعينة اخلاصة باألطراف ذات العالقة قد تتطلب إرسال إشعار
مسبق واحلصول على موافقة مصرف البحرين املركزي و/أو أي جهة منظمة أخرى
كما هو حمدد يف جملد توجيهات مصرف البحرين املركزي.
•وعلى وجه اخلصوص ،يتعيّن على أعضاء جملس إدارة اإلمثار القابضة اإلفصاح عن
مجيع املعلومات ذات الصلة واليت قد تؤدي إىل حدوث تضارب يف املصاحل فعلي أو
متصوّر .يتعيّن على كل عضو يف جملس اإلدارة إبالغ اإلمثار القابضة عند حدوث أيّ
تغيري يف مصاحله ،كما تقوم وحدة شؤون املسامهني بتحديث سج ّل املصاحل على
أساس سنوي على األقل.
خالل عام  ،2017امتنع أعضاء جملس اإلدارة الذين هلم مصاحل يف معاملة ما عن
التصويت على اعتماد هذه املعاملة املقترحة اخلاصة بالطرف ذي العالقة ،باستثناء
املعامالت املطلوبة كجزء من عملية إعادة اهليكلة.

خضع بنك اإلمثار ش.م.ب .سابقًا (شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .حاليًا) لعملية إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال والرقابة الداخلية

إعادة هيكلة يف عام  .2017ويف إطار هذه العملية ،فإن شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب.
وشركاهتا التابعة اململوكة هلا بالكامل ،وهي بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) وآي يب كابيتال
(م) قد أبرمت عقودًا معينة مع ثالثة كيانات ،ونظرًا ألن معظم أعضاء جملس اإلدارة
مشتركون مع هذه الكيانات الثالثة ،فإن هناك تضاربًا واضحًا يف املصاحل ،حيث متت
املوافقة على هذه العقود من قبل أعضاء جملس اإلدارة املمثلني هلذه الكيانات اليت
تشكل أطرافًا يف هذه العقود .ومع مراعاة متطلبات إعادة اهليكلة وهيكل امللكية وأعضاء
جملس اإلدارة املشتركني ،فقد مت اعتبار هذه العقود مع هذه الكيانات مبثابة معامالت
مع أطراف ذات عالقة ،ولكن مل يتم تطبيق تضارب املصاحل يف هذه احلالة من أجل
ضمان احلد األدىن من النصاب القانوين للتصويت.
تسترشد إجراءات الرقابة الداخلية بالسياسات اليت يتبنّاها جملس اإلدارة؛ ويتم
حتديث هذه السياسات بواسطة بنك اإلمثار على حنو دوري استنادًا إىل الظروف
االقتصادية السائدة والتوجيهات التنظيمية ،هذا وتتم مراجعة هذه السياسات سنويًا.

إن خماطر االلتزام هي خماطر العقوبات القانونية أو التنظيمية أو اخلسائر املالية أو
اإلضرار بالسمعة اليت من املمكن أن تُفرض على اإلمثار نتيجة اإلخفاق يف االلتزام
مبتطلبات القوانني واللوائح املتعلقة هبا.
وتُدار خماطر االلتزام من خالل سياسة إدارة االلتزام ،واليت تنصّ على تقييم خماطر
االلتزام وتنفيذ الضوابط ورصد واختبار حالة التزام اإلمثار القابضة ،واستقاللية وحدة
االلتزام واإلبالغ عن املسائل املتعلقة بااللتزام.

وتعمل إدارة اإلمثار القابضة على ضمان إجراء مجيع األعمال وفقًا ألعلى املعايري
األخالقية مع االلتزام بكافة القوانني واللوائح ذات الصلة ،واليت تشمل األطر التنظيمية
الصادرة عن مصرف البحرين املركزي واألسواق املالية املدرجة هبا الشركة .كما يعمل
مسؤول االلتزام على ضمان دراية إدارة اإلمثار القابضة وموظفيها باالشتراطات
التنظيمية املعمول هبا وما يترتّب عليها ،وذلك من أجل حتقيق مستوى عا ٍل من
االلتزام على حنو متسّق دائمًا.
شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
بسم اهلل الرمحن الرحيم
عن أعمال اإلمثار القابضة ش.م.ب (سابقًا بنك اإلمثار ش.م.ب) عن السنة املالية من  3ربيع األخر 1438هـ إىل  13ربيع اآلخر 1439هـ املوافق  1يناير 2017
إىل  31ديسمرب .2017
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد إمام األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إىل يوم الدين ،وبعد...

فإن هيئة الرقابة الشرعية لشركة اإلمثار القابضة ش.م.ب قد قامت خالل السنة املالية من  1يناير إىل  31ديسمرب  2017مبا يلي:
1 .1إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية املتعلقة بأعمال الشركة ،ومتابعة تنفيذها من خالل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية مع توجيه اإلدارات املختلفة إىل االلتزام باألحكام
الشرعية للمعامالت.
2 .2دراسة آليات التمويل واالستثمار واملضاربات املختلفة وإعداد مستنداهتا مع اإلدارات املختصة بتطوير وعرض املنتجات.
3 .3مراجعة املعامالت املنفذة من خالل السجالت واملعامالت ،ومتابعة ذلك من خالل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية مع التدقيق على مناذج وعينات منها حسب األصول
املعتمدة للتدقيق الشرعي.
4 .4التحقق من مصادر الدخل والنفقات وذلك من خالل االطالع على امليزانية وبيان الدخل املوحد وجممل أعمال الشركة.
5 .5االطالع واملوافقة على التقارير الشرعية اليت تصدر عن إدارة الرقابة الشرعية الداخلية.
لقد راقبنا املبادئ املعتمدة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات اليت نفذهتا الشركة خالل الفترة من  1يناير 2017م إىل  31ديسمرب 2017م ،كما قمنا باملراقبة إلبداء رأينا
عما إذا كانت الشركة التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والفتاوى والقرارات اليت صدرت من قبلنا سابقا.
إن مسؤولية التأكد من أن الشركة تعمل وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية تقع على اإلدارة ،أما مسؤوليتنا فتنحصر يف إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا ألعمال
الشركة ،ويف إعداد تقرير لكم .وبناء عليه تقرر اهليئة ما يلي:
أوال :فيما خيص أعمال الشركة عامة:
 .أأن جممل أعمال وأنشطة الشركة متت وفق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وحسب العقود النمطية املعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.
 .بفيما خيص اإليرادات املستحصلة من االستثمارات غري املتوافقة مع الشريعة من األصول غري الشرعية اليت آلت إىل الشركة عند ضم مصرف البحرين الشامل مع بنك
اإلمثار يف عام  ،2010فقد مت حتديدها وإعالهنا وبياهنا للمسامهني يف اإليضاح رقم ( )42املتعلق بالبيانات املالية ،مع العلم أن الشركة مستمرة يف تصحيح أوضاع هذه
االستثمارات حسب توجيه اهليئة.
 .جأنه مت حساب الزكاة وفق املعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وأن مسؤولية إخراج الزكاة بالنسبة للمسامهني تقع عليهم.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية (تتمة)
ثانيا :األصول غري الشرعية اليت آلت إىل الشركة القابضة:
وحيث إنه قد مت هيكلة بنك اإلمثار ش.م.ب ومشاريعه وشركاته التابعة ،بتأسيس شركة قابضة يندرج حتتها شركتان مها :بنك اإلمثار ش.م.ب (مقفلة) (لألعمال املصرفية
يف كل من البحرين وباكستان) ،وشركة آي يب كابيتال ش.م.ب (مقفلة) (واليت مت حتويل مجيع األصول غري األساسية إليها) ،واليت ستقوم باختاذ اإلجراءات املناسبة حيال
تلك األصول بالبيع أو حتويلها إىل بدائل إسالمية .فإن هيئة الرقابة الشرعية ترى أن هذه اخلطوة التصحيحية حتقق املطلوب تدرجييا.
ولضمان االلتزام بفتاواها وتوجيهاهتا فقد راجعت هيئة الرقابة الشرعية بيان دخل الشركة للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2017م ،وتبني هلا أن الشركة قد أفصحت عن
اإليرادات والنفقات املرتبطة باألصول التقليدية وباخلصوص اإليضاح الوارد برقم ( .)42وعليه فإن هيئة الرقابة الشرعية توجه مسامهي الشركة إىل وجوب التخلص من هذه
املكاسب احملرمة املتحققة من تلك األصول ،علما بأهنا حمددة يف ميزانية هذه السنة مبقدار  63سنتا أمريكيا عن كل سهم.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفق الشركة والقائمني عليها إىل ما حيبه ويرضاه .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

مساحة الشيخ عبداهلل املنيع
رئيس اهليئة

فضيلة الشيخ حمسن آل عصفور
عضو اهليئة

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة حبر
عضو اهليئة
املنامة  -مملكة البحرين
 22فرباير ٢٠١7
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فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقويب
عضو اهليئة

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
يقدم أعضاء جملس اإلدارة تقريرهم عن أنشطة اإلمثار القابضة ش.م.ب( .سابقًا بنك اإلمثار ش.م.ب"( ).اإلمثار") للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2017مع البيانات املالية
املوحدة املدققة لإلمثار وشركاته التابعة (معًا "اجملموعة") للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
األنشطة الرئيسية
تأسست اإلمثار القابضة ش.م.ب .بعد موافقة جملس إدارة بنك اإلمثار ش.م.ب .سابقا ً يف مارس  2016على خطة التحول اهلامة يف عمليات اجملموعة .وكان بنك اإلمثار
ش.م.ب .سابقا ًحيمل رخصة مصرف جتزئة إسالمي .وقد مت اقتراح اخلطة من جملس إدارة بنك اإلمثار ش.م.ب .ووافق عليها املسامهون يف اجتماع اجلمعية العامة غري
العادية .وتتضمن اخلطة احتفاظ اإلمثار القابضة بنسبة  100يف املائة من األصول اليت كانت مملوكة لبنك اإلمثار ش.م.ب .سابقًا من خالل كيانني تابعني ،إحدامها بنك اإلمثار
ش.م.ب( .مقفلة) (بنك اإلمثار) وهو بنك جتزئة إسالمي تابع يتوىل أعمال التجزئة املصرفية األساسية ،واألخرى آي يب كابيتال ش.م.ب( .مقفلة) وهي شركة استثمارية ستقوم
بإدارة االستثمارات وغريها من األصول غري األساسية ،وقد حصلت اخلطة على مجيع املوافقات الالزمة ومت استكمال عملية تنفيذها بتاريخ  2يناير .2017
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة يف جمموعة كبرية من اخلدمات املالية اليت تشمل األعمال املصرفية لألفراد والتجارية وإدارة االصول واألعمال املصرفية اخلاصة ،والتكافل،
واإلجارة ،وتطوير العقارات.
املركز املايل املوحد والنتائج
مت عرض املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31ديسمرب  ،2017باإلضافة إىل النتائج املوحدة لنفس السنة املنتهية يف البيانات املالية املوحدة املرفقة.
حققت اجملموعة صايف خسارة  84.7مليون دوالر أمريكي لعام  2017متعلقة مبسامهي اجملموعة مقارنة بصايف خسارة وقدره  3.3مليون دوالر أمريكي لعام  .2016وبلغ إمجايل
املوجودات كما يف  31ديسمرب  2017ما قيمتة  8،611.4مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  8،341.3 :2016مليون دوالر أمريكي).
أعضاء جملس اإلدارة
فيما يلي أمساء أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب :2017
صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل ( رئيس جملس اإلدارة )
تونكو يعقوب خريا
السيد عبداحلميد أبو موسى
الشيخ زامل عبداهلل الزامل
السيد نبيل خالد كانو
السيد حممد بوجريي
السيد عبداإلله إبراهيم القامسي
السيد عمر عبدي علي
الدكتورة أماين خالد بورسلي
السيد عبدالشكور حسني هتلك
السيد حممد اخلرجيي (عني اعتبارا من  16اكتوبر )2017
السيد خالد عبداهلل جناحي (استقال اعتبارا من  11يونيو )2017
الشيخة حصة بنت سعد الصباح (استقالة اعتبارا من  20أغسطس )2017
رسوم حضور أعضاء جملس اإلدارة
بلغت رسوم احلضور ألعضاء جملس اإلدارة املتعلقة بعام  2017ما قيمته  408،000دوالر أمريكي ( 423،500 :2016دوالر أمريكي).
اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)
نسبة أعضاء جملس اإلدارة
نسبة أعضاء جملس اإلدارة يف أسهم اإلمثار موضحة كالتايل:
األسم

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
تونكو يعقوب خريا
السيد عبداحلميد أبو موسى
الشيخ زامل عبداهلل الزامل
السيد نبيل خالد كانو
السيد حممد بوجريي
السيد عبداإلله إبراهيم القامسي
السيد عمر عبدي علي
الدكتورة أماين خالد بورسلي

السيد عبدالشكور حسني هتلك
السيد حممد اخلرجيي (عني اعتبارا من  16اكتوبر)2017
السيد خالد عبداهلل جناحي (استقال اعتبارا من  11يونيو )2017

الشيخة حصة بنت سعد الصباح (استقالة اعتبارا من  20أغسطس )2017

 31ديسمرب 2017
106،100
106،100
106،100
205،000
106،100
105،600
106،100
ال ينطبق
ال ينطبق

عدد األسهم

أرباح األسهم
مل يتم إقتراح توزيع أرباح أسهم لعام  :2016( 2017صفر).
املدققون
أعرب املدققون"برايس وترهاوس كوبرز ام إي ليمتد" عن رغبتهم يف إعادة تعيينهم كمدققي حسابات اإلمثار للسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2018

بالنيابة عن جملس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة
 26فرباير 2018

38

اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التقرير السنوي ٢٠١٧

 31ديسمرب 2016
106،100
106،100
106،100
205،000
106،100
105،600
106،100
20،749،693

106،100

تقرير مدققي الحسابات المستقل

إىل السادة املسامهني يف اإلمثار القابضة ش.م.ب( .سابقًا بنك اإلمثار ش.م.ب).

التقرير حول البيانات املالية
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لإلمثار القابضة ش.م.ب( .سابقًا بنك اإلمثار ش.م.ب«( ).اإلمثار») وشركاته التابعة (معًا «اجملموعة») واليت تشمل بيان
املركز املايل املوحد كما يف  31ديسمرب  201٧وبيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغريات يف حسابات االستثمار املقيدة للسنة
املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخص السياسات احملاسبية اهلامة واإليضاحات األخرى.
مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة عن البيانات املالية املوحـدة
أعضاء جملس اإلدارة مسؤولني عن اإلعداد والعرض العادل هلذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملعايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية وعمليات اإلمثار وفقًا ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية .تشمل هذه املسؤولية :التصميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة الداخلية املتعلقة باإلعداد والعرض
سواء كان بسبب االختالس أو اخلطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية املناسبة؛ وإعداد التقديرات
العادل للبيانات املالية واليت تعد خالي ًة من أي خطأ جوهري ً
احملاسبية اليت تعد معقولة مبوجب الظروف املتوفرة.
مسؤولية مدقق احلسابات
بناء على عملية التدقيق .لقد أجرينا تدقيقنا وفق ًا ملعايري املراجعة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة ً
للمؤسسات املالية اإلسالمية .تستدعي هذه املعايري القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إىل درجة مقبولة من القناعة فيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالي ًة
من أي خطأ جوهري .تتضمن عملية التدقيق الفحص بطريقة اختبارية لألدلة اليت تدعم صحة املبالغ واإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة .كما تتضمن عملية
التدقيق تقييمًا للسياسات احملاسبية املستخدمة والتقديرات احملاسبية املوضوعة من قبل اإلدارة ،وكذلك تقييمًا ألسلوب عرض البيانات املالية املوحدة بشكل عام .نعتقد
أن عملية التدقيق اليت قمنا هبا توفر أساس ًا معقوال لرأي التدقيق الذي نبديه.
الــرأي
برأينا ،إن البيانات املالية املوحدة تعرب بصورة عادلة ،من مجيع النواحي اجلوهرية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31ديسمرب  201٧وأدائها املايل وتدفقاهتا النقدية
والتغيريات يف حقوق امللكية والتغريات يف حسابات االستثمار املقيدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية.
التقرير حول املتطلبات التنظيمية و أمور أخرى
وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريين ودليل اللوائح واألنظمة ملصرف البحرين املركزي (جملد  ،)٤نفيدكم بأن:
(أ) قد احتفظ اإلمثار بسجالت حماسبية منتظمة وأن البيانات املالية املوحدة متوافقة معها،
(ب) وأن املعلومات املالية الواردة يف تقرير أعضاء جملس اإلدارة متوافقة مع البيانات املالية املوحدة،
(ج) ومل يلفت انتباهنا ما جيعلنا نعتقد بأن اإلمثار قد خالف أيًا من األحكام السارية لقانون الشركات التجارية البحريين ومصرف البحرين املركزي وقانون املؤسسات
املالية ودليل اللوائح واألنظمة ملصرف البحرين املركزي (جملد  2واألحكام املنطبقة من جملد  )6و توجيهات مصرف البحرين املركزي أو أنظمة وإجراءات بورصة
البحرين أو أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك على وجه قد يوثر بصورة جوهرية على أنشطته أو مركزه املايل خالل السنة،
(د) وقد قامت اإلدارة بتقدمي تفسريات ومعلومات مرضية ردًا على كل طلباتنا،
وقد امتثل اإلمثار ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما هي حمددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة.

رقم ترخيص الشريك 201
 ٢٦فرباير 201٨
املنامة  -مملكة البحرين
اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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بيان المركز المالي الموحد
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
استثمارات يف املضاربة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ هبا لغرض البيع
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات
املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات
حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
حقوق األقلية
إمجايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية
رأس املال
أسهم اخلزينة
االحتياطيات
خسائر متراكمة
إمجايل حقوق امللكية
إمجايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

إيضاحات
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22

كما يف
 31ديسمرب 2017
(مدققة)

كما يف
 31ديسمرب 2016
(مدققة)

701،938
261،392
3،575،633
369،369
5،760
1،862،885
186،207
74،896
347،760
247،902
196،239
478،432
140،820
162،126
8،611،359

736،033
142،607
3،444،588
229،960
14،425
1،874،782
668،403
79،852
256،204
242،594
361،654
112،981
177،227
8،341،310

1،781،493
1،143،964
1،907،971
431،645
5،265،073
2،827،915
163،041
8،256،029
757،690
()30،149
233،761
()605،972
355،330
8،611،359

1،581،113
1،141،513
1،903،612
342،622
4،968،860
2،769،694
175،341
7،913،895
757،690
()27،802
218،788
()521،261
427،415
8،341،310

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  26فرباير  ،2018ووقعها بالنيابة عنهم:

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة

الدكتورة أماين خالد بورسلي
عضو جملس اإلدارة

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً ٨٤
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أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد

للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

إيضاحات

اإليرادات
الدخل من حسابات االستثمار املطلقة
ناقصًا :العائد حلسابات االستثمار املطلقة وخمصصات اهلبوط يف القيمة
حصة اجملموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضاربًا
حصة اجملموعة من دخل حسابات االستثمار املقيدة بصفتها مضاربًا
الدخل من املراحبات والتمويالت االخرى
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب
الدخل من االستثمارات االخرى
إيرادات أخرى
إمجايل اإليرادات
ناقصًا :أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى  -صايف
إيرادات تشغيلية
املصروفات
املصروفات اإلدارية والعمومية
اإلستهالك واإلطفاء
إمجايل املصروفات
صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية
خمصصات اهلبوط يف القيمة  -صايف
صايف الربح ( /اخلسارة) قبل الضرائب اخلارجية
ضرائب خارجية
صايف الربح ( /اخلسارة) للسنة
متعلقة بالتايل:
مسامهي االمثار
حقوق األقلية

21

عائد السهم األساسي واملخفف  -سنتات أمريكية

23

24
25
8
26
27

28
8،13،14
30
31

 31ديسمرب
2017
(مدققة)

للسنة املنتهية يف
 31ديسمرب
2016
(مدققة)

164،961
()88،100
76،861
68
141،549
22،995
123،139
27،847
392،459
()161،898
230،561

143،535
()98،938
44،597
81
132،902
46،481
136،811
52،294
413،166
()151،018
262،148

()180،850
()27،651
()208،501
22،060
()67،588
()45،528
()26،873
()72،401

()162،614
()29،489
()192،103
70،045
()33،302
36،743
()22،945
13،798

)(84،711
12،310
)(72،401
)(2.91

3،279
10،519
13،798
0.11

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  26فرباير  ،2018ووقعها بالنيابة عنهم:

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة

أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

الدكتورة أماين خالد بورسلي
عضو جملس اإلدارة

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً ٨٤
اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

أسهم
رأس املال اخلزينة
)27،802( 757،690
-

يف  1يناير ( 2017مدققة)
صايف خسارة السنة
أسهم حتت نظام حوافز املوظفني
(إيضاح )22
حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات
استثمارية وما يف حكمها
حركة القيمة العادلة لالستثمارات
العقارية
حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة -
تسوية حتويل العمالت األجنبية
757،690
يف  31ديسمرب ( 2017مدققة)

يف  1يناير ( 2016مدققة)
صايف ربح السنة
أسهم حتت نظام حوافز املوظفني
(إيضاح )22
التحويل إىل ااحلتياطي القانوين
حركة القيمة العادلة للصكوك
وسندات
استثمارية وما يف حكمها
حركة القيمة العادلة لالستثمارات
العقارية
حركة القيمة العادلة للشركات
الزميلة
تسوية حتويل العمالت األجنبية
يف  31ديسمرب ( 2016مدققة)

االحتياطيات
احتياطي
القيمة
احتياطي
العادلة
القيمة
عالوة
لالستثمارات
إصدار احتياطي احتياطي العادلة
لإلستثمارات العقارية
أسهم قانوين عام
2،648
25،711 50،727 38،418 148،662
-

()2،347

423

-

-

-

-

-

423

-

()1،924

-

-

-

-

5،061

-

-

5،061

-

5،061

()30،149

38،418 149،085

938
()136
3،450

938
8،009
542
686
(233،761 )46،692

8،009
()8
38،773 50،727

االحتياطيات
احتياطي
القيمة العادلة
احتياطي
عالوة
إصدار احتياطي احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
لإلستثمارات العقارية
رأس املال أسهم اخلزينة أسهم قانوين عام
1،586
9،212 50،727 38،090 149،692
)30،149( 757،690
-

2،347
-

-

-

-

-

-

-

)27،802( 757،690

(- )1،030
328
-
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938
8،009
542
(355،330 )605،972

إمجايل
حتويل
حقوق
خسائر
عمالت إمجايل
أجنبية االحتياطيات متراكمة امللكية
(414،223 )524،212
(210،894 )38،413
3،279
3،279
-

-

-

-

-

()1،030
328

()328

1،317
-

-

-

18،227

-

-

18،227

-

18،227

-

-

-

657

-

657

-

657

50،727

()1،739
11
25،711

405
2،648

()1،739
()8،549( )8،965
(218،788 )47،378

38،418 148،662

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً ٨٤
اإلثمار القابضة ش.م.ب.

إمجايل
حتويل
حقوق
خسائر
عمالت إمجايل
أجنبية االحتياطيات متراكمة امللكية
(427،415 )521،261( 218،788 )47،378
()84،711( )84،711
-

()1،739
()8،549
(427،415 )521،261

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

األنشطة التشغيلية
صايف الربح ( /اخلسائر) قبل الضرائب اخلارجية
تعديالت يف:
االستهالك واإلطفاء
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب
خمصصات اهلبوط يف القيمة  -صايف
أرباح بيع موجودات ثابتة
إيرادات تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
النقص ( /الزيادة) يف أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يومًا
ولدى املصارف املركزية املتعلقة مبتطلبات احلد األدىن لإلحتياطي
التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
موجودات أخرى
احلسابات اجلارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
الضرائب املدفوعة
صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
صايف (الزيادة)  /النقص يف:
استثمارات يف املضاربة
استثمارات يف حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناه بغرض التأجري
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة
شراء موجودات ثابتة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
الضرائب املدفوعة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
تسوية حتويل العمالت األجنبية
صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية السنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

إيضاحات
8،13،14
8
30
27

8

4

للسنة املنتهية يف
 31ديسمرب 2017
 31ديسمرب 2016
(مدققة)
(مدققة)
()45،528

36،743

27،651
()22،995
67،588
()545
26،171

29،489
()46،481
33،302
()877
52،176

()9،255

113،110

()1،200
()159،370
()62،703
166،353
31،121
113،940
91،210
77،951
()22،731
251،487

()56،878
()79،243
()51،564
139،577
()501،758
140،885
16،514
370،840
()14،791
128،868

8،665
()91،869
()116،368
28،730
()11،398
()182،240

6،923
()1،129
()86،722
57،236
18،202
()4،724
()10،214

()1،326
()1،326
7،515
75،436
716،782
792،218

()12،490
()12،490
24،123
130،287
586،495
716،782

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً ٨٤
اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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البيان الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

صندوق دملونيا للتطوير *1
مضاربة الشامل البوسفور *
احملفظة العقارية األوروبية *
الودائع العقارية االوروبية *
الودائع العقارية األمريكية *
أسهم مدرجة وغري مدرجة
نقد وودائع لدى مصارف
املجموع
صناديق مدارة على أساس الوكالة

كما يف 1
يناير 2017
149،491
6،250
15،915
16،141
27،554
47
9،406
224،804
65،255
290،059

رسم
إيرادات/
(مصروفات) املضارب
192
()68
320
()68
512
()68
512

صندوق دملونيا للتطوير *1
مضاربة الشامل البوسفور *
احملفظة العقارية األوروبية *
الودائع العقارية االوروبية *
الودائع العقارية األمريكية *
أسهم مدرجة وغري مدرجة
نقد وودائع لدى مصارف
املجموع
صناديق مدارة على أساس الوكالة

كما يف 1
يناير 2016
149،900
6،250
16،641
16،782
28،065
77،205
294،843
65،230
360،073

إيرادات/
(مصروفات) رسم املضارب
()409
()10
118
()17
()54
7،753
()81
7،462
()81
7،462

* سوف يتم تسجيل اإليراد ( /اخلسارة) وتوزيعه عند بيع االستثمارات الضمنية.

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً ٨٤

44

اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التقرير السنوي ٢٠١٧

صايف الودائع/
حركة
القيمة العادلة (االسترداد)
()4،354
()15،915
()1،685
1،696
()2،318
8
()8،848
()33،120
1،704
()1،954
()35،074
1،704

كما يف 31
ديسمرب 2017
145،329
6،250
16،404
25،236
55
558
193،832
63،301
257،133

صايف الودائع/
(االسترداد)
()510
()84،857
9،406
()75،961
25
()75،936

كما يف 31
ديسمرب 2016
149،491
6،250
15،915
16،141
27،554
47
9،406
224،804
65،255
290،059

حركة القيمة
العادلة
()726
()749
16
()1،459
()1،459

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

1.1التأسيس واألنشطة
تأسســت اإلمثــار القابضــة ش.م.ب( .ســابقًا بنــك اإلمثــار ش.م.ب"( ).اإلمثــار") يف مملكــة البحريــن يف  13أغســطس  1984وحصــل علــى رخصــة بنــك اســتثماري حتــت اشــراف
مصــرف البحريــن املركــزي .اعتبــارا مــن  14أبريــل  2010يعمــل اإلمثــار علــى تقــدمي اخلدمــات املصرفيــة اإلســامية لألفــراد بترخيــص مــن مصــرف البحريــن املركــزي.
خــال العــام ،وافــق مســامهوا بنــك اإلمثــار ش.م.ب .يف اجتمــاع اجلمعيــة العامــة غــر العاديــة الــذي عقــد يف  28مــارس  2016علــى إعــادة تنظيــم هيكلــة بنــك اإلمثــار ش.م.ب .إىل
شــركة قابضــة وشــركتني تابعتــن وذلــك للفصــل بــن األصــول األساســية وغــر األساســية .وابتــداء مــن  2ينايــر  ،2017مت حتويــل بنــك اإلمثــار ش.م.ب .إىل شــركة اإلمثــار القابضــة
ش.م.ب ،.والــي متتلــك  ٪100مــن بنــك اإلمثــار ش.م.ب( .م) [ترخيــص بنــك جتزئــة] وآي يب كابيتــال ش.م.ب( .م) [ترخيــص إدارة اســتثمارات].
يعترب دار املال اإلسالمي ترست (" )"DMITالشركة األم االساسية لإلمثار ،وهي إدارة إئتمانية مسجلة يف كومنولث الباهاما.
تتمثــل االنشــطة الرئيســية الــى يقــوم هبــا اإلمثــار والشــركات التابعــة لــه (معــً "اجملموعــة") يف جمموعــة واســعة مــن اخلدمــات املاليــة والــي تشــمل األعمــال املصرفيــة لألفــراد
واألعمــال املصرفيــة التجاريــة واالســتثمارات املصرفيــة واألعمــال املصرفيــة اخلاصــة والتكافــل وتطويــر العقــارات.
يشرف مصرف البحرين املركزي على أنشطة اإلمثار وهي أيضًا خاضعة إلشراف هيئة الرقابة الشرعية.
أسهم اإلمثار مدرجة يف بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق ديب املايل.
تتضمــن أنشــطة اجملموعــة قيامهــا بوظيفــة املضــارب (اإلدارة علــى أســاس األمانــة) ألمــوال مودعــة بغــرض االســتثمار وفقــً ألحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية وخاصــة تلــك
املتعلقــة بتحــرمي اســتالم أو دفــع الفوائــد الربويــة .تظهــر هــذه األمــوال يف املعلومــات املاليــة املوحــدة حتــت بنــد " حســابات االســتثمار املطلقــة" وبنــد "حســابات االســتثمار املقيــدة".
فيمــا يتعلــق حبســابات االســتثمار املطلقــة ،يقــوم صاحــب حســاب االســتثمار بتفويــض اجملموعــة باســتثمار األمــوال احملتفــظ هبــا يف حســابه بالطريقــة الــي تراهــا اجملموعــة
مناســبة دون وضــع أيــة قيــود بالنســبة إىل املوضــع والكيفيــة والغــرض مــن اســتثمار هــذه األمــوال .أمــا فيمــا يتعلــق حبســابات االســتثمار املقيــدة فــإن صاحــب حســاب االســتثمار
يفــرض قيــودًا معينــة فيمــا خيــص موضــع وكيفيــة وغــرض اســتثمار األمــوال .عــاوة علــى ذلــك ،قــد ال يســمح للمجموعــة مبــزج أمواهلــا اخلاصــة مــع أمــوال حســابات االســتثمار
املقيــدة.
تقوم اجملموعة بأنشطتها التجارية من خالل املركز الرئيسي لإلمثار والشركات الرئيسية التابعة للمجموعة وهي كالتايل:
نسبة امللكية ٪
التصويتية االقتصادية
100
100
بنك اإلمثار ش.م.ب( .م)
100
100
آي يب كابيتال ش.م.ب( .م)
67
67
بنك فيصل احملدود
100
100
مكتب فيصل اخلاص (سويسرا) إس إيه
100
100
شركة االمثار للتطوير احملدودة
51
51
شركة سيت فيو للتطوير العقاري ش.م.ب(.م)
50
50
اجلزيرة الصحية ش.م.ب(.م)
50
شركة سكنا للحلول االسكانية املتكاملة ش.م.ب (م) (حتت التصفية الطوعية) 63
100
100
كانترا (سويسرا) إس إيه
100
100
دار املال االسالمي للخدمات االدارية إس إيه
100
100
فيصل للتمويل (لوكسمبورغ) إس إيه
100
100
مؤسسة الشامل املالية (لوكسمبورغ) إس إيه
100
100
فيصل للتمويل (األنتيل ،هولندا) .N.V

بلد التأسيس
مملكة البحرين
مملكة البحرين
باكستان
سويسرا
جزر الكاميان
مملكة البحرين
مملكة البحرين
مملكة البحرين
سويسرا
سويسرا
لوكسمبورغ
لوكسمبورغ
األنتيل ،هولندا

النشاط التجاري الرئيسي
أعمال مصرفية
إدارة األصول
أعمال مصرفية
إدارة الثروات واألصول
عقارية
عقارية
عقارية
متويالت عقارية
استثمار قابضة
خدمات ادارية
استثمار قابضة
استثمار قابضة
استثمار قابضة

إحدى الشركات التابعة لإلمثار هي شركة اخلليج اإلسالمية لالستثمار احملدودة (الباهاما) ( ،)IICGواليت تأسست يف كومنولث البهاما  ،ومملوكة بنسبة  ٪ 100من (.)DMIT

اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

2.2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة
مت إعداد املعلومات املالية املوحدة لإلمثار وفقا ملعايري احملاسبة املالية ( )FASالصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)AAOIFI
تتضمــن املعلومــات املاليــة املوحــدة للســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب  2017بعــض األصــول واملطلوبــات ومــا يتعلــق هبــا مــن دخــل ومصاريــف غــر متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية،
وهــي تعــرض حاليــا كمــا هــو مالئمــً ووفقــً هليئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية وقــد امتلكتهــا اجملموعــة قبــل حتويــل بنــك اإلمثــار إىل مصــرف قطــاع جتزئــة
إســامي يف ابريــل .2010
وافقــت هيئــة الرقابــة الشــرعية علــى خطــة عمــل بالنســبة للموجــودات واملطلوبــات الــي ال تتوافــق مــع الشــريعة لالمتثــال الحــكام الشــريعة اإلســامية (اخلطــة) .وتقــوم هيئــة
الرقابــة الشــرعية باالشــراف علــى تنفيــذ هــذه اخلطــة .يتــم اإلفصــاح عــن اإليــرادات واملصروفــات املتعلقــة باملوجــودات واملطلوبــات الــي ال تتوافــق مــع الشــريعة يف اإليضــاح رقــم .42
البيانات املالية املوحدة تضم املعلومات املالية للمجموعة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2017
موضح أدناه أهم السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املوحدة:
أ) التصرحيات احملاسبية اجلديدة  :صادرة وغري سارية املفعول
معيار احملاسبة املالية رقم  - 30اخنفاض القيمة واخلسائر االئتمانية وااللتزامات ذات املخاطر العالية
مت إصــدار معيــار احملاســبة املــايل رقــم  - 30اخنفــاض القيمــة واخلســائر االئتمانيــة وااللتزامــات ذات املخاطــر العاليــة يف نوفمــر  2017لتحــل حمــل معيــار احملاســبة املــايل رقــم - 11
"املخصصــات وااحلتياطيــات" .وامعيــار حيــدد املبــادئ احملاســبية لالخنفــاض يف القيمــة وخســائر االئتمــان (شــاملة اخلســائر االئتمانيــة املتوقعــة) لكــي تتماشــى مــع أفضــل املمارســات
العامليــة املتغــرة باســتمرار ،واملخصصــات الالزمــة مقابــل اخلســائر املتوقعــة علــى االلتزامــات ذات املخاطــر العاليــة .التاريــخ الفعلــي العتمــاده املعيــار  1ينايــر .2020
وفقــا لتعميــم مصــرف البحريــن املركــزي بتاريــخ  29نوفمــر ( 2017رقــم االشــارة ،)EDBS/KH/C/57/2017 :يتعــن علــى مجيــع البنــوك إالســامية تطبيــق هــذا املعيــار اعتبــارا مــن
 1ينايــر .2018
إن تطبيــق معيــار احملاســبة املــايل رقــم  30يتضمــن افتراضــات واجتهــادات هامــة حــول خمتلــف أالمــور والــي تتضمــن احتماليــة التخلــف عــن حمافــظ التمويــل ،واخلســائر الناجتــة
عــن التخلــف عــن الســداد ،والتعــرض ملخاطــر االمتــان املمولــة وغــر املمولــة ،والتعديــات املســتقبلية ،واملبــادئ التوجيهيــة للتــداول ،واحلركــة بــن املراحــل ،واخنفــاض خماطــر االئتمــان.
للمعيــار أثــر كبــر علــى البيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة وإذا مت اعتمــاده اعتبــارا مــن  1ينايــر  ،2017فإنــه ســيؤدي إىل احتســلب خمصصــات إضافيــة تتــراوح بــن  111مليــون و134
مليــون دوالر أمريكــي.
ب) أساس اإلعداد:
يتــم إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة طبقــا ملبــدأ التكلفــة التارخييــة ماعــدا الســندات االســتثمارية الــي يتــم إعــادة تقييمهــا علــى حســب القيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل
وحقــوق امللكيــة واالســتثمارات العقاريــة.
ت) تأكيد االمتثال:
مت إعــداد البيانــات املاليــة املوحــدة للمجموعــة وفقــً ملعايــر احملاســبة املاليــة الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية وقوانــن ومبــادىء الشــريعة كمــا
حيددهــا جملــس الشــريعة الرقــايب التابــع للمجموعــة وقانــون الشــركات التجاريــة البحريــي ومصــرف البحريــن املركــزي وقانــون املؤسســات املاليــة وفقــً ملتطلبــات هيئــة احملاســبة
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية ،وحــن التكــون لبعــض املســائل معايــر متعلقــة هبــا ضمــن املعايــر الصــادرة عــن هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية تقــوم
اجملموعــة بتطبيــق املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املتعلقــة هبــا.
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ث) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة:
(أ) أساس التوحيد
الشركات التابعة
الشــركات التابعــة هــي الشــركات الــي متلــك فيهــا اجملموعــة  ٪50أو أكثــر مــن حقــوق امللكيــة ،وعليــه فــإن اجملموعــة تســيطر جوهريــً علــى مثــل هــذه الشــركات .يتــم توحيــد الشــركات
التابعــة ،مبــا يف ذلــك املنشــآت ذات األغــراض اخلاصــة ،والــي تقــع حتــت ســيطرة اإلمثــار ،مــن تاريــخ انتقــال حــق الســيطرة اىل اجملموعــة ويتــم التوقــف عــن هــذا التوحيــد مــن تاريــخ
توقــف هــذا احلــق.
الشركات الزميلة
الشــركات الزميلــة هــي الشــركات الــي تكــون للمجموعــة تأثــر كبــر عليهــا لكــن ال تتمتــع حبــق الســيطرة علــى شــؤوهنا اإلداريــة ،وهــي ليســت شــركات تابعــة أو مشــاريع مشــتركة.
ويتــم احتســاب اســتثمارات اجملموعــة يف الشــركات الزميلــة باســتخدام طريقــة حماســبة حقــوق امللكيــة ،وبنــاء عليــه ،يتــم ادراج االســتثمار يف الشــركة الزميلــة يف بيــان املركــز املــايل
بالتكلفــة زائــدا التغــرات يف حصــة اجملموعــة مــن صــايف موجــودات الشــركة الزميلــة بعــد تاريــخ االســتحواذ .ويعكــس بيــان الدخــل املوحــد حصــة اجملموعــة مــن نتائــج عمليــات الشــركة
الزميلــة .تقــوم اجملموعــة بتســجيل حصتهــا يف أي تغيــر مباشــر تســجله الشــركة الزميلــة يف بياهنــا حلقــوق امللكيــة ويتــم اإلفصــاح عنــه عنــد االقتضــاء يف بيــان التغــرات يف حقــوق
امللكيــة املوحــد.
يف حالة عدم توفر البيانات املالية املدققة للشركات الزميلة ،يتم التوصل حلصة اجملموعة من صايف الربح أو اخلسارة باستخدام أحدث احلسابات اإلدارية املتاحة.
يتم تصنيف االستثمارات يف الشركات الزميلة اليت تستويف معايري احملتفظ هبا لغرض البيع كموجودات حمتفظ هبا غرض البيع.
األرصدة بني شركات املجموعة وحقوق األقلية
تتضمــن املعلومــات املاليــة املوحــدة املوجــودات واملطلوبــات ونتائــج عمليــات اإلمثــار والشــركات التابعــة لــه بعــد التســويات املتعلقــة حبقــوق األقليــة وحســابات االســتثمار املطلقــة الــي
تديرهــا اجملموعــة .مت اســتبعاد كافــة األرصــدة واملعامــات اجلوهريــة بــن شــركات اجملموعــة .ويتــم اعــداد البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة يف نفــس الفتــرة احملاســبية لإلمثــار
باســتخدام سياســات حماســبية منتظمــة.
(ب) معامالت وأرصدة العمالت األجنبية
العملة املتداولة وعملة العرض
يتــم قيــاس العملــة املتداولــة للبنــود املدرجــة يف املعلومــات املاليــة املوحــدة للمنشــآت ضمــن اجملموعــة باســتخدام العملــة املتداولــة يف البيئــة االقتصاديــة الرئيســية الــي تعمــل فيهــا
املنشــأة ،والــي هــي بالــدوالر األمريكــي (العملــة املتداولــة) .مبــا أن الدينــار البحريــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي ،وبنــا ًء علــى ذلــك فــإن التغــرات يف عملــة العــرض ليــس هلــا تأثــر
علــى كل مــن بيــان املركــز املــايل املوحــد ،وبيــان الدخــل املوحــد ،وبيــان التغــرات يف حقــوق امللكيــة املوحــد ،وبيــان التدفقــات النقديــة املوحــد وبيــان التغــرات يف حســابات االســتثمار
املقيــدة املوحــد.
املعامالت واألرصدة
يتــم حتويــل معامــات العمــات األجنبيــة إىل العملــة املتداولــة باســتخدام اســعار الصــرف الســائدة يف تاريــخ املعامــات .وتســجل أربــاح وخســائر حتويــل العمــات الناجتــة عــن تســوية
هــذه املعامــات وعــن التحويــل بســعر الصــرف الســائد يف هنايــة الفتــرة للموجــودات واملطلوبــات النقديــة املقيمــة بالعمــات األجنبيــة يف بيــان الدخــل املوحــد .كمــا يتــم تســجيل
فروقــات التحويــل علــى البنــود غــر النقديــة واملدرجــة بالقيمــة العادلــة  -مثــل بعــض الصكــوك واألوراق املاليــة االســتثمارية ومــا يف حكمهــا  -املدرجــة ضمــن احتياطــي القيمــة العادلــة
لالســتثمارات.
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(ب) معامالت وأرصدة العمالت األجنبية (تتمة)
يتم حتويل النتائج واملركز املايل جلميع منشآت اجملموعة اليت تعتمد عملة متداولة خمتلفة عن عملة العرض إىل عملة العرض كما يلي:
(أ) يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املدرجة لكل بيان مركز مايل بسعر اإلقفال يف تاريخ بيان املركز املايل؛
(ب) يتم حتويل اإليرادات واملصروفات لكل بيانات الدخل املوحد باستخدام متوسط أسعار الصرف ؛
(ت) ويتم تسجيل مجيع فروقات التحويل الناجتة كعنصر منفصل ضمن حقوق امللكية.
خــال عمليــة التوحيــد ،تؤخــذ فــروق أســعار الصــرف النامجــة عــن التحويــل مــن صــايف االســتثمارات يف العمليــات اخلارجيــة واالقتــراض وغريهــا مــن صكــوك العملــة املصنفــة املعينــة
للتحــوط مــن هــذه االســتثمارات ،إىل حقــوق املســامهني .جيــب تســجيل خســائر حتويــل العمــات الناجتــة عــن اخنفــاض حــاد يف القيمــة أو انتقــاص يف القيمــة (علــى خــاف اخنفــاض
مؤقــت) يف العملــة لصــايف االســتثمارات يف العمليــات اخلارجيــة احملولــة مبوجــب ســعر الصــرف بتاريــخ بيــان املركــز املــايل املوحــد ،باملقــام األول كعــبء مقابــل أي رصيــد دائــن للعناصــر
املنفــردة حلقــوق امللكيــة ،ويتــم تســجيل أي مبلــغ متبقــي كخســارة يف بيــان الدخــل املوحــد .عنــد القيــام باســتبعاد جزئــي أو بيــع لعمليــة أجنبيــة ،يتــم ادراج فــروق أســعار الصــرف الــي
مت تســجيلها يف حقــوق امللكيــة يف بيــان الدخــل املوحــد كجــزء مــن الربــح أو اخلســارة مــن البيــع.
تعامل الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناجتة عن االستحواذ على منشآت أجنبية على أهنا موجودات ومطلوبات للمنشأة االجنبية ويتم حتويلها بسعر اإلقفال.

(ج) التقديرات احملاسبية واألحكام
تضــع اجملموعــة تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى مبالــغ املوجــودات واملطلوبــات خــال الســنة املاليــة املقبلــة .وجيــري تقييــم التقديــرات واألحــكام بشــكل متواصــل ،وتســتند علــى
اخلــرة التارخييــة وعوامــل أخــرى وتشــمل توقعــات األحــداث املســتقبلية الــي يعتقــد أهنــا معقولــة يف ظــل الظــروف احلاليــة.
أ) تصنيف االستثمارات
تقــوم إدارة اجملموعــة خــال عمليــة تطبيــق السياســات احملاســبية بتصنيــف االســتثمارات عنــد االســتحواذ عليهــا وفــق الفئــات التاليــة لســندات اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال
بيــان الدخــل مســجلة بالتكلفــة املطفئــة او لســندات اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقــوق امللكيــة .يعكــس هــذا التصنيــف نيــة اإلدارة املتعلقــة بــكل مــن هــذه االســتثمارات وهــي
ختضــع إىل معاجلــة حماســبية ختتلــف مــع إختــاف تصنيفهــا.
ب) املنشآت ذات األغراض اخلاصة
تبــادر اجملموعــة بإنشــاء منشــآت ذات األغــراض اخلاصــة إلعطــاء العمــاء فرصــة لالســتثمار .ال تقــوم اجملموعــة بتوحيــد هــذه املنشــآت يف حــال ال متلــك حــق الســيطرة عليهــا .ويتــم
حتديــد وجــوب هــذا احلــق بنــا ًء علــى األهــداف ألعمــال هــذه املنشــآت وتعرضهــا للمخاطــر واملكاســب باإلضافــة إىل إمكانيــة اجملموعــة علــى اختــاذ القــرارات التنفيذيــة للمنشــأت ذات
األغــراض اخلاصــة.
ت) االخنفاض يف قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارات
يتــم تقييــم كل متويــل واســتثمار بشــكل مســتقل لتقديــر تعرضهــا لالخنفــاض يف القيمــة .وتقــوم اإلدراة بوضــع تقديــرات متعلقــة بالوضــع املــايل للطــرف املقابــل ،وصــايف القيمــة القابلــة
للتحقــق مــن املوجــودات الضمنيــة .يتــم تقديــر كل أصــل اخنفضــت قيمتــه بنــا ًء علــى مميزاتــه ،ويتــم تقييــم اســتراتيجية التخــارج ،وتقديــرات التدفقــات النقديــة الــي تعتــر قابلــة
لالســترداد.
ث) فروقات السيولة
تراقــب اجملموعــة باســتمرار فروقــات الســيولة الناجتــة يف الســر العــادي لألعمــال .جتــرى اختبــارات الضغــط الــدوري علــى وضــع الســيولة لتقييــم قــدرة اإلمثــار علــى تلبيــة فروقــات
الســيولة .ويشــمل اختبــار الضغــط أيضــا علــى التقديــرات الســلوكية ملختلــف مصــادر التمويــل والتدفقــات التقديريــة الناجتــة عــن التخلــص مــن املوجــودات.
(د) النقد وما يف حكمه
يتكــون النقــد ومــا يف حكمــه واملشــار اليــه يف بيــان التدفقــات النقديــة املوحــد مــن النقــد واألرصــدة غــر املقيــدة لــدى املصــارف املركزيــة ومصــارف أخــرى واســتثمارات ســائلة قصــرة
األجــل حتــت الطلــب أو تســتحق خــال فتــرة ثالثــة أشــهر أو أقــل.
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 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

(هـ) مراحبات ومتويالت أخرى
تظهر املراحبات والتمويالت األخرى بقيمة التكلفة ناقصًا خمصص الذمم املشكوك يف حتصيلها.
تعترب اجملموعة الوعد يف متويالت املراحبة لآلمر بالشراء وعدا َ ملزمًا.
متثــل التمويــات األخــرى القــروض التقليديــة والســلفيات ،والــي تعتــر موجــودات ماليــة غــر مشــتقة ذات مدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد .يتــم تســجيلها مبدئيــً بالقيمــة العادلــة
وفيمــا بعــد يتــم إحتســاهبا بالتكلفــة املطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي.
تســتلم اجملموعــة ضمانــات علــى املراحبــات والتمويــات األخــرى حيــث تعتــر ضروريــة يف شــكل مبالــغ نقديــة أو أوراق ماليــة أخــرى مبــا يف ذلــك الضمانــات املصرفيــة ،والرهــن
العقــاري علــى املمتلــكات واألســهم واألوراق املاليــة .إن سياســة اجملموعــة هــو احلصــول علــى ضمانــات بالقيمــة يف الســوق مســاوية أو تزيــد علــى املبلــغ األصلــي للتمويــل يف إطــار اتفاقيــة
التمويــل .تقــدر قيمــة الضمانــات بشــكل دوري للتأكــد مــن أن القيمــة يف الســوق للضمانــات األساســية ال تــزال كافيــة.
يرصد خمصص معني حينما ترى اإلدارة بأن هناك اخنفاضًا يف القيمة املدرجة للمراحبات والتمويالت األخرى.
باإلضافــة إىل املخصصــات املعينــة ،تقــوم اجملموعــة بتقييــم االخنفــاض يف قيمــة امجــايل اخلســائر الناجتــة عــن التســهيالت التمويليــة والــي ليــس هلــا تأثــر جوهــري بصــورة منفصلــة
وال يوجــد حــى االن دليــل موضوعــي علــى اخنفــاض قيمتــه الفرديــة .يتــم تقييــم املخصــص العــام يف تاريــخ كل تقريــر.
(و) متويالت املشاركة
تسجل متويالت املشاركة بقيمة التكلفة ناقصًا خمصص االخنفاض يف القيمة.
يرصد خمصص معني حينما ترى اإلدارة بأن هناك اخنفاضًا يف القيمة املدرجة لتمويالت املشاركة.
(ز) االستثمارات
 -1سندات استثمارية بالتكلفة املطفأة
تشــمل أدوات الديــون بالتكلفــة املطفــأة حيــث تتــم إدارة االســتثمار علــى أســاس العائــد التعاقــدي وتقييــم أدائهــا علــى أســاس التدفقــات النقديــة التعاقديــة .ويتــم قيــاس هــذه
االســتثمارات باالحتســاب املبدئــي ناقــص اي حتصيــل اســترداد رأس مــال وناقــص أي ختفيــض لالخنفــاض يف القيمــة.
 -2سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
ادوات حقوق امللكية هي االستثمارات اليت ال متلك ميزات أدوات الديون وتشمل األدوات اليت تظهر عائد متبقي يف اصول املنشأة بعد خصم مجيع املطلوبات.
االســتثمارات يف حقــوق امللكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقــوق امللكيــة هــي ادوات حقــوق امللكيــة الــي يســتهدف متلكهــا ملــدة غــر حمــددة ،والــي ميكــن بيعهــا عنــد احلاجــة
للســيولة؛ ويتــم تصنيفهــا علــى هــذا النحــو ابتــدا ًء ويتــم تســجيل عمليــة شــراء وبيــع هــذه االســتثمارات يف تاريــخ املتاجــرة وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم فيــه اجملموعــة بشــراء أو بيــع
األصــول.
يتــم تســجيل هــذه االســتثمارات ابتــدا ًء بقيمــة التكلفــة إضافــة إىل تكاليــف العمليــة .ويتــم الحقــً إعــادة تقييمهــا بالقيمــة العادلــة ويتــم احتســاب االربــاح او اخلســائر غــر احملققــة
يف بيــان التغــرات يف حقــوق امللكيــة املوحــدة أو حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار املطلقــة ضمــن "احتياطــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات" ،حــى يتــم اســتبعاد او شــطب هــذه
املوجــودات املاليــة .يف حــن ،يتــم احتســاب األربــاح أو اخلســائر املتراكمــة الــي ســبق احتســاهبا يف حقــوق امللكيــة يف بيــان الدخــل املوحــد.
تســتند القيــم العادلــة لالســتثمارات املدرجــة يف األســواق النشــطة إىل أســعار الطلــب احلاليــة .إذا مل يكــن هنــاك اســواق نشــطة ملثــل هــذه املوجــودات املاليــة ،فــإن اجملموعــة تقــدر
القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم .وهــذا يتضمــن اســتخدام املعامــات الــي نفــذت علــى أســاس جتــاري حبــت ،أو أســاليب تقييــم مســتخدمة مــن أطــراف أخــرى .وتقــوم
اجملموعــة باســتخدام نتائــج التقييــم الــي قــام بإعدادهــا مديــري اســتثمارات أخــرى وذلــك لتحديــد القيمــة العادلــة لبعــض املوجــودات املاليــة غــر املدرجــة.
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 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

(ز) االستثمارات (تتمة)
 -2سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية (تتمة)
تقــوم اجملموعــة بإجــراء تقييــم يف تاريــخ كل بيــان مركــز مــايل للتأكــد مــن وجــود أدلــة موضوعيــة علــى هبــوط قيمــة أحــد املوجــودات املاليــة أو جمموعــة مــن املوجــودات املاليــة أو
خالفــه .يف حالــة تصنيــف الســندات االســتثمارية كســندات اســتثمارية بالقيمــة العادلــة مــن خــال حقــوق امللكيــة ،ولغــرض حتديــد مــا إذا تعرضــت املوجــودات للهبــوط يف القيمــة،
فإنــه يؤخــذ يف االعتبــار وجــود اخنفــاض كبــر أو مطــول يف القيمــة العادلــة للســندات إىل أقــل مــن تكلفتهــا .إذا ثبــت وجــود مثــل هــذا الدليــل للســندات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة
مــن خــال حقــوق امللكيــة ،فــإن اخلســارة املتراكمــة املقاســة باعتبارهــا الفــارق بــن تكلفــة الشــراء والقيمــة العادلــة احلاليــة ناقصــً أي خســارة للهبــوط يف القيمــة للموجــودات املاليــة
الــي ســبق احتســاهبا ،يتــم اســتبعادها مــن حقــوق امللكيــة وحتتســب ضمــن بيــان الدخــل املوحــد .إذا ارتفعــت القيمــة العادلــة ألدوات حقــوق امللكيــة يف الفتــرات الالحقــة فإنــه ال يتــم
عكــس خســائر اهلبــوط يف القيمــة والــي ســبق احتســاهبا يف بيــان الدخــل املوحــد ،ولكــن يتــم تســجيلها كتعديــات علــى القيمــة العادلــة يف بيــان الدخــل املوحــد.
 -3سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يصنــف االســتثمار كاســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــال بيــان الدخــل إذا اســتحوذ عليــه أو نشــأ أساســا لغــرض توليــد ربــح مــن التقلبــات قصــرة األجــل يف الســعر أو مــن هامــش
املتعاملــن .جيــب تســجيل االســتثمارات يف تاريــخ االســتحواذ بالتكلفــة زائــد املصروفــات املباشــرة الــي تتعلــق باالســتحواذ .ويتــم إعــادة قيــاس االســتثمارات بالقيمــة العادلــة ويتــم
تســجيل الربــح أو اخلســارة يف بيــان الدخــل املوحــد يف هنايــة كل فتــرة إعــداد التقريــر.
 -4حسابات االستثمار املقيدة
يتــم تســجيل حســابات االســتثمار املقيــدة مبدئيــً بالتكلفــة ويتــم الحقــا إعــادة تقييمهــا بالقيمــة العادلــة .ويتــم إدراج اخلســائر غــر احملققــة يف حــدود الرصيــد املتوفــر يف حقــوق
امللكيــة ،مــع األخــذ بعــن األعتبــار النســبة املتعلقــة حبقــوق املالكــن ونســبة حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار املطلقــة .يف حالــة زيــادة اخلســارة املتراكمــة عــن الرصيــد املتوفــر يف
حقــوق امللكيــة يتــم احتســاهبا يف بيــان الدخــل املوحــد.
 -5االستثمارات العقارية
إن كافــة العقــارات احملتفــظ هبــا لغــرض التأجــر أو الرتفــاع قيمتهــا تصنــف كاســتثمارات عقاريــة .يتــم تســجيل االســتثمارات العقاريــة احملتفــظ هبــا لغايــة ارتفــاع قيمتهــا بالتكلفــة
مبدئيــً ويعــاد الحقــً تقييمهــا بالقيمــة العادلــة وفقــا لنمــوذج القيمــة العادلــة وتســجيل أي ربــح غــر حمقــق ينتــج يف بيــان التغــرات يف حقــوق امللكيــة املوحــد ضمــن احتياطــي القيمــة
العادلــة لالســتثمارات العقاريــة .ويتــم تســجيل اي خســائر غــر حمققــة مــن تقييمهــا بالقيمــة العادلــة لالســتثمار يف العقــارات بالقيمــة العادلــة يف حقــوق امللكيــة مقابــل االســتثمار
يف العقــارات احتياطــي القيمــة العادلــة ،ويؤخــذ بعــن االعتبــار التقســيم بــن اجلــزء التابــع حلقــوق امللكيــة وحقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار املطلقــة .ويف حــال جتــاوز اخلســائر
املتراكمــة للرصيــد املتوفــر ،يتــم تســجيل اخلســائر الغــر حمققــة يف بيــان الدخــل املوحــد .يف حالــة وجــود خســائر غــر حمققــة متعلقــة باالســتثمار يف العقــارات الــي مت تســجيلها يف
بيــان الدخــل املوحــد يف الفتــرة املاليــة الســابقة ،يتــم تقييــد الربــح غــر احملقــق للفتــرة احلاليــة مقابــل اخلســائر الســابقه يف بيــان الدخــل املوحــد .يتــم احتســاب األربــاح أو اخلســائر
احملققــة الناجتــة عــن بيــع أي اســتثمار عقــاري علــى أســاس الفــرق بــن القيمــة الدفتريــة (أو القيمــة املســجلة) وصــايف العائــدات النقديــة أو مــا يف حكمهــا مــن بيــع كل اســتثمار علــى
حــدة .كمــا جيــب تســجيل الربــح أو اخلســارة الناجتــة باإلضافــة إىل الرصيــد املتوفــر يف احتياطــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة يف بيــان الدخــل املوحــد للفتــرة املاليــة احلاليــة.
يتم تسجيل االستثمارات العقارية احملتفظ هبا لغرض التأجري بالتكلفة ناقصًا االستهالك املتراكم.
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

(ز) االستثمارات (تتمة)
 -6استثمارات يف املضاربة
تسجل استثمارات املضاربة بالتكلفة وحيمل االخنفاض غري املؤقت يف قيمة االستثمار مباشرة يف بيان الدخل املوحد.
 -7القيمة العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة لالستثمارات املتداولة يف األسواق املالية املنتظمة حسب أسعار العرض املعلنة يف السوق.
يتــم تقديــر القيمــة العادلــة لالســتثمارات غــر املعلنــة أســعارها يف الســوق ،وذلــك بالرجــوع إىل أســعار الســوق احلاليــة ألدوات أخــرى مشــاهبة أو تســتند إىل تقديــر التدفقــات النقديــة
املســتقبلية او صــايف قيمــة املوجــودات .وتقــوم اجملموعــة بتحديــد القيمــة النقديــة املعادلــة علــى أســاس معــدل الربــح احلــايل لعقــود تتمتــع بشــروط ومواصفــات خماطــر مماثلــة.

(ح) املوجودات املقتناة بغرض التأجري (اإلجارة)
تسجل املوجودات املقتناة بغرض التأجري بقيمة التكلفة وختضع لالستهالك حسب سياسة اجملموعة إلستهالك املوجودات الثابتة أو حسب فترة االجيار ،أيهما أقصر.
يتم تسجيل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها كلما رأت اإلدارة أن اإلجيارات املستحقة مشكوك يف حتصيلها.
(ط) املوجودات الثابتة
تســجل املوجــودات الثابتــة بقيمــة التكلفــة ناقصــً اإلســتهالك املتراكــم .ويتــم احتســاب اإلســتهالك بطريقــة القســط الثابــت مبعــدالت تكفــي لشــطب تكلفتهــا علــى مــدى أعمارهــا
اإلنتاجيــة املقــدرة كمــا يلــي:
 50سنة
على مدى فترة التأجري
 10-3سنوات

مباين
حتسينات عقارات اإلجيار
أثاث ومعدات ومركبات

يتــم حســاب االســتهالك بشــكل منفصــل لــكل جــزء مهــم مــن فئــة املوجــودات .وأينمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة ألي نــوع مــن املوجــودات قيمتهــا القابلــة لالســترداد ،فإنــه يتــم
ختفيضهــا مباشــر ًة إىل قيمتهــا القابلــة لالســترداد .ويتــم مراجعــة القيمــة املتبقيــة للموجــودات وعمرهــا اإلنتاجــي ،وتعديلهــا ،حســبما يكــون مالئمــً ،بتاريــخ كل بيــان مركــز مــايل.
يتــم تضمــن التكاليــف الالحقــة يف القيمــة الدفتريــة للموجــودات ،أو إحتســاهبا كأصــل منفصــل كمــا هــو مالئــم ،وذلــك إذا مــا احتمــل حصــول اجملموعــة علــى منافــع اقتصاديــة
مســتقبلية مرتبطــة باألصــل للمجموعــة ،مــع إمكانيــة قيــاس التكلفــة بشــكل موثــوق .يف حــن يتــم احتســاب مجيــع التجديــدات والتصليحــات األخــرى يف بيــان الدخــل املوحــد خــال
الفتــرة املاليــة الــي يتــم إنفاقهــا فيهــا.
مت حتديد األرباح واخلسائر عند استبعاد املوجودات الثابتة من خالل مقارنة العوائد مع القيم الدفترية.
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

(ي) موجودات غري ملموسة
 -1الشهرة
تســجل الشــهرة الناجتــة عــن االســتحواذ علــى شــركات تابعــة يف بيــان املركــز املــايل املوحــد كأصــل يقيــم مبدئيــً بقيمــة التكلفــة والــي متثــل الفائــض مــن قيمــة تكلفــة الشــراء علــى
القيمــة العادلــة حلصــة اجملموعــة يف تاريــخ االســتحواذ مــن صــايف موجــودات الشــركة التابعــة املســتحوذ عليهــا .تقيــم الشــهرة بعــد ذلــك بصــورة ســنوية لتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك
اي خســائر ناشــئة عــن إخنفــاض القيمــة .وتســجل الشــهرة يف هنايــة الفتــرة املاليــة يف بيــان املركــز املــايل املوحــد بالتكلفــة ناقصــً أيــة خســائر متراكمــة لإلخنفــاض يف القيمــة.
ختصــص الشــهرة املســتحوذ عليهــا مــن اندمــاج األعمــال للوحــدات املنتجــة للنقــد ،أو جملموعــات مــن الوحــدات املنتجــة للنقــد مــن تاريــخ االســتحواذ ،والــي مــن املتوقــع أن يســتفاد
مــن تضافــر االندمــاج ،بغــض النظــر عمــا إذا مت تعيــن املوجــودات أو املطلوبــات األخــرى املترتبــة علــى تلــك الوحــدات املشــتراة ،هلــذه الوحــدات أو جملموعــات مــن الوحــدات.
يتحــدد االخنفــاض يف القيمــة عــن طريــق تقييــم القيمــة القابلــة لإلســترداد للوحــدة املنتجــة للنقــد ،والــي تتعلــق بالشــهرة .ويتــم تســجيل خســائر االخنفــاض يف القيمــة عندمــا تكــون
القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة املنتجــة للنقــد أقــل مــن القيمــة الدفتريــة.
يتم تسجيل الشهرة السلبية الناجتة عن االستحواذ على الشركات يف بيان الدخل املوحد.
يتــم احتســاب االســتحواذ علــى حقــوق األقليــة حســب أســلوب الكيــان االقتصــادي ،حيــث أن شــراء حصــة األقليــة تعــد صفقــة مــع املســامهني .وعلــى هــذا النحــو يتــم تســجيل اي زيــادة
علــى حصــة اجملموعــة مــن صــايف األصــول يف حقــوق امللكيــة.
-2برامج احلاسوب اآليل
تتــم رمسلــة تراخيــص برامــج احلاســوب اآليل علــى أســاس تكاليــف احلصــول علــى الربنامــج احملــدد وتشــغيله .ويتــم إطفــاء هــذه التكاليــف علــى اســاس العمــر االنتاجــي املتوقــع (ثــاث
إىل مخــس ســنوات) .يتــم احتســاب التكاليــف املرتبطــة بتطويــر أو صيانــة برامــج احلاســوب اآليل كمصروفــات عنــد انفاقهــا.
ويتــم احتســاب التكاليــف الــي ترتبــط مباشــرة بانتــاج برامــج قابلــة للتحديــد ومتميــزة حتــت ســيطرة اجملموعــة ،والــي قــد ينشــأ عنهــا مزايــا اقتصاديــة تزيــد عــن التكلفــة ملــا يزيــد
عــن عــام واحــد كموجــودات غــر ملموســة .تتضمــن التكاليــف املباشــرة تكاليــف املوظفــن املتعلقــة بتطويــر برامــج احلاســب اآليل وجــز ًء مناســبًا يف التكاليــف املباشــرة ذات الصلــة.
ويتــم إطفــاء تكاليــف تطويــر برامــج احلاســب اآليل احملتســبة كموجــودات باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى أعمارهــا االنتاجيــة.
 -3موجودات أخرى غري ملموسة مستحوذ عليها
يتــم اطفــاء املوجــودات غــر امللموســة األخــرى املســتحوذ عليهــا وذو عمــر انتاجــي حمــدد ،علــى ســبيل املثــال الودائــع األساســية وعالقــات العمــاء ،علــى مــدى أعمارهــا االنتاجيــة
املقــدرة حبــد أقصــى عشــرين عامــً .وقــد مت حتديــد القيمــة الدفتريــة املبدئيــة للودائــع األساســية وعالقــات العمــاء مــن قبــل خممنــن مســتقلني علــى أســاس طريقــة معــدل الربــح
التفاضليــة للمــدة املتوقعــة للودائــع.
تقيم املوجودات غري امللموسة األخرى املستحوذ عليها بشكل سنوي أو أكثر ،يف حال وجدت مؤشرات للهبوط يف القيمة واملسجلة بالتكلفة ناقصًا االطفاء املتراكم.
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التقرير السنوي ٢٠١٧

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

(ك) موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ بها لغرض البيع
يتــم تصنيــف املوجــودات غــر املتداولــة (أو حتــت اجملموعــات ااملســتبعدة) كمحتفــظ هبــا لغــرض البيــع عندمــا يتــم اســترداد قيمتهــا الدفتريــة بشــكل رئيســي مــن خــال معاملــة البيــع
ويعتــر البيــع حمتمــا بدرجــة كبــرة .يتــم ادراجهــا بالقيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع أيهمــا أقــل.
يتــم احتســاب خســارة االخنفــاض يف قيمــة أي ختفيــض مبدئــى أو الحــق للموجــودات (أو حتــت اجملموعــات ااملســتبعدة) إىل القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع .ويتــم احتســاب
باألربــاح النامجــة عــن أيــة زيــادة الحقــة يف القيمــة العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع للموجــودات (أو حتــت اجملموعــات ااملســتبعدة) ،ولكــن حبيــث ال تزيــد عــن أي خســائر االخنفــاض يف
القيمــة املتراكمــة احملتســبة ســابقا .امــا االربــاح أو اخلســائر الــي مل يتــم احتســاب ســابقا يف تاريــخ بيــع املوجــودات غــر املتداولــة (أو حتــت اجملموعــات ااملســتبعدة) فيتــم احتســاهبا
يف تاريــخ اإلســتبعاد.
(ل) الضرائب احلالية
ال توجد ضرائب على دخل الشركات يف مملكة البحرين .ولكن تقوم الشركات التابعة املؤسسة يف دول تفرض الضرائب بدفع الضرائب وفقا لألحكام احمللية لتلك الدول.

(م) الضرائب املؤجلة
تزود الضرائب املؤجلة بإستخدام طريقة االلتزام جلميع الفروقات املؤقتة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات على الطريقة الضرييبة والقيمة احلالية ألغراض التقارير املالية.
يتــم تســجيل موجــودات الضرائــب املؤجلــة عــن مجيــع الفروقــات املؤقتــة الواجــب اقتطاعهــا وترحيــل خســائر الضرائــب غــر املســتغلة ومســتردات الضرائــب إىل حــدود امكانيــة توفــر
األربــاح املســتقبلية اخلاضعــة للضريبــة الــي يتــم مقابلهــا اســتخدام الفروقــات املؤقتــة الواجــب اقتطاعهــا وخســائر الضرائــب غــر املســتغلة ومســتردات الضرائــب .تســتخدم يف الوقــت
احلاضــر معــدالت الضريبــة الســارية الحتســاب ضرائــب الدخــل املؤجلــة.
(ن) خمصص منافع املوظفني
حتتســب منافــع ومســتحقات املوظفــن املتعلقــة باإلجــازات الســنوية وتذاكــر ســفر اإلجــازات وغــر ذلــك مــن املنافــع قصــرة األجــل عندمــا تســتحق للموظفــن .يتــم حتميــل مســامهات
اجملموعــة يف خطــط املســامهة احملــددة يف بيــان الدخــل املوحــد يف الســنة ذاهتــا .للمجموعــة التزامــات قانونيــة وتأسيســية بدفــع املســامهات كلمــا اســتحقت دون وجــود أي التــزام
عليهــا بدفــع فوائــد مســتقبلية.
يتــم تقــدمي تكلفــة مكافــآت هنايــة اخلدمــة ،الــي يكــون مؤهــل للحصــول عليهــا بعــض املوظفــن العاملــن لــدى اجملموعــة ،مبوجــب متطلبــات قانــون العمــل الســاري يف الــدول ذات
العالقــة أو مبوجــب طريقــة وحــدة اإلعتمــاد املتوقعــة .ويتــم تقديــر تلــك التكاليــف احملتســبة مبوجــب طريقــة وحــدة اإلعتمــاد املتوقعــة بنــا ًء علــى التوصيــة املقدمــة مــن خــراء
اكتواريــن .ويتــم توزيــع األربــاح واخلســائر االكتواريــة علــى متوســط مــدة اخلدمــة املتبقيــة للموظفــن حــى تاريــخ اســتحقاق تلــك املنافــع.
وخبصــوص املكافــآت غــر الثابتــة ،يتــم إحتســاب خمصــص للمبالــغ املتوقــع دفعهــا وذلــك إذا كان للمجموعــة أي إلتــزام قانــوين أو اســتداليل لدفــع هــذه املبالــغ للموظــف نتيجــة
خدمــات قدمهــا يف املاضــي وميكــن إحتســاب هــذه االلتزامــات بطريقــة موثوقــة.
(س) مبالغ مستحقة ملستثمرين
تصنف األموال املستلمة من املودعني الذين يتحملون املخاطر املتعلقة باإلمثار أو الشركات التابعة على أهنا "مبالغ مستحقة ملستثمرين".
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تتمة)

(ع) حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
حتــت إطــار حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار املطلقــة ،يقــوم صاحــب حســاب االســتثمار بتفويــض اجملموعــة بإســتثمار األمــوال احملتفــظ هبــا يف حســابه بالطريقــة الــي تراهــا
اجملموعــة مناســبة دون وضــع أيــة قيــود بالنســبة إيل املوضــع والكيفــة والغــرض مــن اســتثمار هــذه األمــوال.
يتــم قيــاس األصــول املدرجــة يف حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار املطلقــة علــى نفــس األســاس لفئــات خمتلفــة مــن األصــول كمــا هــو مبــن أعــاه .حيتســب املبلــغ املخصــص هلــذا
االحتياطــي مــن جممــوع اإليــرادات مــن أصــول حقــوق أصحــاب حســابات االســتثمار املطلقــة قبــل حتميــل املصاريــف املتعلقــة بالرســوم اإلداريــة ،وحصــة املضــارب يف الربــح والربــح
ألصحــاب حســابات االســتثمار .يتــم إنشــاء احتياطــي معادلــة الربــح للمحافظــة علــى مســتوى معــن مــن العائــد علــى االســتثمارات ألصحــاب حســابات االســتثمار.
(ف) حسابات االستثمار املقيدة
حتــت إطــار حســابات االســتثمار املقيــدة ،يقــوم أصحــاب حســابات االســتثمار املقيــدة بفــرض قيــود معينــة فيمــا يتعلــق مبوضــع وكيفيــة وغــرض اســتثمار األمــوال .وتســجل األصــول
املدرجــة يف حســابات االســتثمار املقيــدة بصــايف القيمــة الدفتريــة.
(ص) أسهم اخلزينة
يتم احتساب هذه األسهم على أهنا اخنفاض يف حقوق امللكية .وتسجل األرباح واخلسائر الناجتة عن بيع أسهم اخلزينة يف بيان حقوق امللكية.
(ق) االحتياطي القانوين
وف ًقــا ملتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة البحريــي ،يتــم حتويــل  ٪10مــن صــايف ربــح اإلمثــار للســنة إىل االحتياطــي القانــوين حــى يصــل هــذا االحتياطــي إىل  ٪50مــن رأس املــال
املدفــوع .ويكــون هــذا االحتياطــي غــر قابــل للتوزيــع ولكــن ميكــن اســتخدامه كمــا هــو موضــح يف قانــون البحريــن للشــركات التجاريــة وغريهــا مــن القوانــن احملليــة القابلــة للتطبيــق.
(ر) حتقق اإليرادات
 -1املشاركة يف األرباح ورسوم اإلدارة
يتــم احتســاب اإليــرادات الناجتــة عــن املشــاركة يف األربــاح ورســوم اإلدارة احملمّلــة علــى الصناديــق املــدارة مــن قبــل اجملموعــة علــى أســاس حــق اجملموعــة يف اســتالم تلــك اإليــرادات
مــن حســابات االســتثمار املقيــدة واملطلقــة كمــا هــو حمــدد يف عقــود املضاربــة (صكــوك األمانــة) ،باســتثناء احلالــة الــي تقــوم اجملموعــة فيهــا بالتنــازل مؤقتــً عــن هــذا احلــق.
-2أرباح املراحبة والتمويالت األخرى
يتــم احتســاب ربــح عمليــات املراحبــة علــى أســاس توزيــع األربــاح لــكل معاملــة تناســبيًا علــى امتــداد فتــرة العمليــة حيــث حتمــل كل فتــرة ماليــة حصتهــا مــن األربــاح بغــض النظــر
عمــا إذا مت أو مل يتــم اســتالم مبلــغ نقــدي .ومــع ذلــك ،فــا تســتحق األربــاح علــى عمليــات املراحبــة إذا تأخــر تســديد األقســاط ملــدة تزيــد عــن تســعني يومــً إال إذا رأت إدارة اإلمثــار
بــأن هنــاك مــرراتٍ كافيـ ًة الســتحقاق تلــك األربــاح.
يتــم اســتحقاق اإليــرادات مــن التمويــات االخــرى علــى أســاس طريقــة العائــد الفعلــي طــوال مــدة العمليــة .حينمــا ال يكــون االيــراد حمــدد تعاقديــً أو كميــً فيتــم احتســابه عندمــا
يصبــح حتقيقــه مؤكــدًا بشــكل معقــول أو عندمــا يتــم حتقيقــه.
 -3أرباح املوجودات املقتناة بغرض التأجري
يتم تسجيل اإليرادات من عقود التأجري تناسبيًا على امتداد فترة اإلجيار.
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 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تتمة)

(ر) حتقق اإليرادات (تتمة)
 -4أرباح عقود املضاربة
يتــم تســجيل اإليــرادات مــن عقــود املضاربــة عندمــا يقــوم املضــارب بتوزيــع األربــاح؛ ويتــم تســجيل احلصــة مــن خســائر الفتــرة إىل حــد امكانيــة اقتطــاع هــذه اخلســائر مــن رأمســال
املضاربــة.
 -5أرباح عقود املشاركة
يتــم احتســاب حصــة اجملموعــة مــن األربــاح لعقــود املشــاركة الــي تســتمر ألكثــر مــن فتــرة ماليــة واحــدة حينمــا يتــم تســديدها جزئيــً أو كليــً فيمــا يتــم احتســاب حصــة اجملموعــة
مــن اخلســائر يف احلــدود الــي يتــم فيهــا اقتطــاع تلــك اخلســائر مــن حصــة اجملموعــة يف رأمســال املشــاركة .بينمــا يتــم احتســاب األربــاح واخلســائر لعقــود املشــاركة املتناقصــة بعــد
األخــذ يف االعتبــار االخنفــاض يف حصــة اجملموعــة يف رأمســال املشــاركة وبالتــايل احلصــة التناســبية مــن األربــاح أو اخلســائر.
-6أرباح نقدية
يتم احتساب األرباح النقدية حينما يتأكد حق اجملموعة يف استالمها.
 -7الرسوم والعموالت
يتم تسجيل الرسوم والعموالت (شاملة اخلدمات املصرفية) كإيرادات حني تتحقق.
ويتم تسجيل العمولة املستحقة عن االعتمادات املستندية وخطابات الضمان كإيراد على مدى فترة املعاملة.
تتحقق رسوم هيكلة وتنظيم معامالت التمويل ألطراف أخرى أو بالنيابة عنهم كإيراد بعد إيفاء اإلمثار جلميع التزاماته املتعلقة بالعمليات ذات الشأن.
(ش) ختصيص األرباح بني املجموعة وحاملي حسابات االستثمار
متتلــك اجملموعــة ســجالت منفصلــة لألصــول الــي تعــود ملكيتهــا إىل املالكــن وحســابات اإلســتثمار املقيــدة واملطلقــة .كمــا يتــم قيــد مجيــع األربــاح الناشــئة مــن هــذه األصــول لصــاحل
حســابات االســتثمار بعــد اقتطــاع املخصصــات وإحتياطــي معادلــة األربــاح وحصــة املضــارب مــن األربــاح والرســوم اإلداريــة.
تتحمل اجملموعة بصورة مباشرة املصاريف اإلدارية املتعلقة بإدارة الصناديق.
يتم تسجيل خمصص اهلبوط يف القيمة عندما تتحقق اإلدارة من وجود إخنفاض يف القيمة الدفترية لألصول املمولة من حسابات اإلستثمار.

(ت) حتويل األصول بني حقوق امللكية وحسابات االستثمار املطلقة وحسابات االستثمار املقيدة
يتم حتويل األصول بالقيمه العادلة بني حقوق امللكية وحسابات االستثمار املطلقة وحسابات االستثمار املقيدة.

3.3نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

احتياطي النقد لدى املصارف املركزية
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
2،185
168،927
68،764
462،062
70،949
630،989

املجموع
171،112
530،826
701،938

تتعلق باملالكني
160،465
521،091
681،556

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
1،393
53،084
54،477
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4.4سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
261،392
ودائع سلع
ناقصًا :املخصصات
261،392
وفيما يلي النقد وما يف حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية:

نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى  -صايف
ناقصا :ودائع تستحق بعد تسعني يومًا
ناقصا :أرصدة لدى املصارف املركزية املتعلقة مبتطلبات
احلد األدىن لالحتياطي

5.5املراحبات والتمويالت األخرى

املجموع
261،392
261،392

تتعلق باملالكني
142،607
142،607

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة املجموع
701،938
70،949
630،989

تتعلق باملالكني
681،556

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
-

اجملموع
142،607
142،607

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة اجملموع
736،033
54،477

261،392
-

-

261،392
-

142،607
-

-

142،607
-

()168،927
723،454

()2،185
68،764

()171،112
792،218

()160،465
663،698

()1،393
53،084

()161،858
716،782

 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة اجملموع
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة املجموع
3،753،135
1،438،493
2،314،642 3،899،448
1،492،033
2،407،415
املراحبات والتمويالت األخرى
()308،547
()21،756
()286،791( )323،815
()17،171
()306،644
ناقصًا :املخصصات
3،444،588
1،416،737
2،027،851 3،575،633
1،474،862
2،100،771
متثل التمويالت األخرى قروض تقليدية وسلفيات يبلغ جمموعها  1،683مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  1،647 : 2016مليون دوالر أمريكي) لشركة تابعة لإلمثار.
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 .5املراحبات والتمويالت األخرى (تتمة)
وفيما يلي احلركة يف املخصصات:
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة اجملموع
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة املجموع
348،916
52،869
296،047
308،547
21،756
286،791
كما يف  1يناير
39،168
5،550
33،618
43،427
43،427
حممل خالل السنة
()13،042
()13،042
()19،341
()19،341
إعادة إطفاء خالل السنة
()63،050
()36،826
()26،224
()8،508
()7،222
()1،286
املستخدم خالل السنة
8،531
()261
8،792
معاد تصنيفه
()4،046
()4،046
3،000
3،000
احملول من إحتياطي خماطر االستثمار
601
163
438
()11،841
()102
()11،739
فروق أسعار الصرف وحركات اخرى
308،547
21،756
286،791
323،815
17،171
306،644
كما يف  31ديسمرب
بلــغ إمجــايل املخصصــات  323.8مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  308.5 :2016مليــون دوالر أمريكــي) والــي تتضمــن خمصصــات عامــة بقيمــة  31.8مليــون دوالر أمريكــي
( 31ديسمرب  13.8 :2016مليون دوالر أمريكي).

6.6استثمارات يف املضاربة

 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة اجملموع
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة املجموع
26،739
26،006
733
17،820
17،820
استثمارات املضاربة
()12،314
()11،581
()733
()12،060
()12،060
ناقصًا :املخصصات
14،425
14،425
5،760
5،760
يشــمل اجلــدول أعــاه بعــض املوجــودات البالــغ جمموعهــا صفــر دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  14.4 :2016مليــون دوالر أمريكــي) حمتفــظ هبــا لــدى طــرف ثالــث كمرشــح نيابــة عــن
اجملموعــة.

وفيما يلي احلركة يف املخصصات:

كما يف  1يناير
معاد تصنيفه
فروق أسعار الصرف وحركات اخرى
كما يف  31ديسمرب

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
11،581
733
()11،581
11،327
12،060

املجموع
12،314
()254
12،060

تتعلق باملالكني
854
()121
733

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
11،581
11،581
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7.7صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

سندات استثمارية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل
احملتفظ هبا للمتاجرة
أدوات ديون  -غري مدرجة
سندات حقوق امللكية  -مدرجة
سندات استثمارية بالقيمة العادلة
من خالل حقوق امللكية
سندات حقوق امللكية  -مدرجة
سندات حقوق امللكية  -غري مدرجة
خمصصات اهلبوط يف القيمة

املجموع

تتعلق باملالكني

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة

اجملموع

304،895
304،895

-

304،895
304،895

16،606
16،606

-

16،606
16،606

55،271
307،705
362،976
()155،515
207،461

-

55،271
307،705
362،976
()155،515
207،461

57،401
227،689
285،090
()147،539
137،551

78،829
78،829
()5،700
73،129

57،401
306،518
363،919
()153،239
210،680

سندات استثمارية بالتكلفة املطفأة
185،301
156،517
28،784
250،312
232،885
17،427
صكوك  -غري مدرجة
74،201
74،201
73،798
73،798
أدوات ديون أخرى  -مدرجة
1،408،059
1،408،059
1،045،604
1،045،604
أدوات ديون أخرى  -غري مدرجة
1،667،561
156،517
1،511،044 1،369،714
232،885
1،136،829
()20،065
()20،065
()19،185
()19،185
خمصصات اهلبوط يف القيمة
1،647،496
156،517
1،490،979 1،350،529
232،885
1،117،644
1،874،782
229،646
1،645،136 1،862،885
232،885
1،630،000
تتضمــن الصكــوك واألوراق املاليــة االســتثمارية ومــا يف حكمهــا اســتثمارات تقليديــة يبلــغ جمموعهــا  1،402.5مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  1،490.1 : 2016مليــون دوالر
أمريكــي) قامــت هبــا شــركة تابعــة لإلمثــار.

بلغــت القيمــة العادلــة للســندات االســتثمارية بالتكلفــة املطفــأة  1،351.7مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  1،650.4 : 2016مليــون دوالر أمريكــي) وهــذه الســندات االســتثمارية قابلــه
للتــداول.
يتضمــن أعــاه بعــض املوجــودات بلــغ جمموعهــا  1.3مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  10.4 :2016مليــون دوالر أمريكــي) حمتفــظ هبــا لــدى طــرف ثالــث كمرشــح نيابــة عــن
اجملموعــة.
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 ٧صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها (تابع)
فيما يلي احلركة يف املخصصات املتعلقة بالصكوك واألوراق املالية االستثمارية وما يف حكمها:
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة اجملموع
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة املجموع
168،499
5،700
162،799
173،304
5،700
167،604
كما يف  1يناير
7،013
7،013
10،856
10،856
حممل خالل السنة
()637
()637
()78
()78
إعادة إطفاء خالل السنة
()578
()578
()333
()333
املستخدم خالل السنة
()7،879
()5،700
()2،179
معاد تصنيفه
()993
()993
()1،170
()1،170
فروق أسعار الصرف وحركات اخرى
173،304
5،700
167،604
174،700
174،700
كما يف  31ديسمرب
حيــدد معيــار احملاســبة املاليــة رقــم ( )25ســلما لتقنيــات التقييــم بنــا ًء علــى إمكانيــة قيــاس ومالحظــة املدخــات لتقنيــات التقييــم أو عدمــه .املدخــات القابلــة للقيــاس واملالحظــة
تعكــس معلومــات الســوق املســتقاة مــن مصــادر مســتقلة؛ يف حــن ان املدخــات غــر القابلــة للقيــاس واملالحظــة تعكــس افتراضــات اجملموعــة ألوضــاع الســوق .هــذان النوعــان مــن
املدخــات خلقــا ســلم القيمــة العادلــة التــايل:
املرتبة  - 1األسعار املدرجة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة لالستثمارات.
املرتبــة  - 2مدخــات قابلــة للقيــاس واملالحظــة لالســتثمارات عــدا األســعار املدرجــة املتضمنــة يف املرتبــة  1إمــا بشــكل مباشــر(أي األســعار) أو بشــكل غــر مباشــر(أي مشــتقة مــن
األســعار).
املرتبة  - 3مدخالت لالستثمارات غري معتمدة على معلومات متوفرة يف السوق وقابلة للقياس واملالحظة (مدخالت غري قابلة للقياس واملالحظة).

يتطلــب الســلم اســتخدام معلومــات الســوق القابلــة للقيــاس واملالحظــة إن وجــدت .تعتمــد اجملموعــة أســعار الســوق القابلــة للقيــاس واملالحظــة ذات الصلــة يف تثميناهتــا كلمــا كان
ذلــك ممكنــا.
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة
املجموع
املرتبة 3
املرتبة 2
املرتبة 1
كما يف  31ديسمرب 2017
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
304،895
304،895
أدوات ديون
سندات حقوق امللكية
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
207،461
157،652
728
49،081
سندات حقوق امللكية
512،356
157،652
305،623
49،081
كما يف  31ديسمرب 2016
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أدوات ديون
سندات حقوق امللكية
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
سندات حقوق امللكية

ال توجد أي حركة بني املستوى  1واملستوى  2خالل السنة.

-

16،606
-

-

16،606
-

52،342
52،342

16،606

158،338
158،338

210،680
227،286
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 .٧صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها (تتمة)
تسوية بنود املرتبة 3

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل
حقوق امللكية
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
153،078
158،338

كما يف  1يناير
امجايل األرباح ( /اخلسائر) املسجلة يف:
 بيان الدخل حقوق امللكيةمشتريات
مبيعات
إعادة ختصيص
كما يف  31ديسمرب
امجايل األرباح للسنة املتضمنة يف بيان الدخل املوحد يف  31ديسمرب

()9،367
1،148
1،000
()1،120
7،653
157،652
6،379

()5،934
12،327
()1،133
158،338
2،272

8.8استثمارات يف شركات زميلة
تتكون االستثمارات يف الشركات الزميلة ،بصيغتها املعدلة حلصة اجملموعة من نتائجها ،مما يلي:
اسم الشركة
الشركات غري املدرجة:
جمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب( .م)
سيتك الدولية إلدارة األصول احملدودة
سانباك للصناعات اهلندسية (اخلاصة) احملدودة
شركة مصر ملواد التغليف "إجيرياب"
فيصل إلدارة األصول احملدودة
شركة إثراء املالية
نسيج ش.م.ب( .م)
شايس مانارا ش.م.ب( .م)
الشركة االسالمية للتجارة معفاة
الشركات املدرجة:
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

2017

نسبة امللكية ٪

2016

نسبة امللكية ٪

بلد التأسيس

النشاط

68،834
933
2،461
210
4،183
107،619
1،679
288

36
31
23
30
23
30
40
24

68،076
74،588
536
2،224
441
3،858
107،775
1،679
669

36
20
31
23
30
23
31
40
24

البحرين
هونغ كونغ
باكستان
مصر
باكستان
اململكة العربية السعودية
البحرين
البحرين
البحرين

تكافل
ادارة املوجودات
تصنيع
جتارة
ادارة املوجودات
شركة استثمارية
البنية التحتية
شركة عقارية
جتارة

25

البحرين

خدمات مصرفية

408،557
668،403
186،207
يتضمن االستثمار يف شركات زميلة استثمارات تقليدية يبلغ جمموعها  107.6مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  590.9 : 2016مليون دوالر أمريكي).

يتضمن أعاله بعض املوجودات بلغ جمموعها  2.5مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  2.2 :2016مليون دوالر أمريكي) حمتفظ هبا لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن اجملموعة.
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 .8استثمارات يف شركات زميلة (تتمة)
بلغت القيمة املطفأة لألصول الغري ملموسة  3.4مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  6.7 : 2016مليون دوالر أمريكي).
فيما يلي املعلومات املالية املوجزة للشركات الزميلة للمجموعة اليت يتم تسجيلها بطريقة حقوق امللكية:
 31ديسمرب 2017
898،010
295،526
149،531
20،723

امجايل املوجودات
امجايل املطلوبات
امجايل اإليرادات
صايف الربح

9.9حسابات االستثمار املقيدة

االستثمار يف حسابات االستثمار املقيدة
ناقصًا :املخصصات
:فيما يلي احلركة يف املخصصات

كما يف  1يناير
حممل خالل السنة
معاد تصنيفه
فروق أسعار الصرف وحركات اخرى
كما يف  31ديسمرب

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
7،500
140،215
)(72،819
7،500
67،396

املجموع
147،715
)(72،819
74،896

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
8،626
58،651
4،778
)(8،626
8،626
764
72،819

املجموع
67،277
4،778
764
72،819

تتعلق باملالكني
103،253
)(58،651
44،602

تتعلق باملالكني
58،723
)(72
58،651

 31ديسمرب 2016
14،176،938
11،589،096
413،721
166،421

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
43،876
)(8،626
35،250

اجملموع
147،129
)(67،277
79،852

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
8،626
8،626

اجملموع
67،349
)(72
67،277
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1010موجودات مقتناه بغرض التأجري

 31ديسمرب 2017
االستهالك
املتراكم
التكلفة
()43،953
391،713
ممتلكات ومعدات
وقد مت حتليل صايف القيمة الدفترية للموجودات املشتراة بغرض التأجري على النحو التايل:

 31ديسمرب 2016
صايف القيمة
الدفترية
()37،080

صايف القيمة
التكلفة
الدفترية
293،284
347،760

 31ديسمرب 2017
6،535
341،225
347،760

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات االستثمار املطلقة

اجملموع
256،204

 31ديسمرب 2016
9،553
246،651
256،204

1111استثمارات عقارية
 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
277،423
استثمارات عقارية
)(29،521
ناقصًا :املخصصات
247،902
القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقاربة لقيمتها الدفترية يف هناية السنة.

املجموع
277،423
)(29،521
247،902

تتعلق باملالكني
261،623
)(19،029
242،594

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
-

اجملموع
261،623
)(19،029
242،594

يتضمن أعاله بعض املوجودات بلغ جمموعها  1.2مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  1.2 :2016مليون دوالر أمريكي) حمتفظ هبا لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن اجملموعة.
فيما يلي احلركة يف املخصصات املتعلقة باالستثمارات عقارية:
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة اجملموع
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة املجموع
17،282
17،282
19،029
19،029
كما يف  1يناير
2،900
2،900
12،993
12،993
حممل خالل السنة
إعادة إطفاء خالل السنة
مستخدم خالل السنة
)(4،334
)(4،334
معاد تصنيفه
)(1،153
)(1،153
1،833
1،833
فروق أسعار الصرف وحركات اخرى
19،029
19،029
29،521
29،521
كما يف  31ديسمرب
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1212املوجودات األخرى

ذمم مدينة
مستحقات من أطراف ذات صلة
ضرائب  -مؤجلة
ضرائب  -حالية
موجودات مستحوذ عليها مقابل مطالبات
خمصصات اهلبوط يف القيمة

فيما يلي حركة املخصصات:

كما يف  1يناير
حممل خالل السنة
إعادة إطفاء خالل السنة
املستخدم خالل السنة
معاد تصنيفه
فروق أسعار الصرف وحركات اخرى
يف  31ديسمرب

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
40،127
152،343
10،922
22،482
27،424
17،280
40،127
230،451
)(12،255
)(62،084
27،872
168،367

تتعلق باملالكني
44،685
14،898
)(1،301
3،299
503
62،084

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
11،963
292
12،255

املجموع
192،470
10،922
22،482
27،424
17،280
270،578
)(74،339
196،239

املجموع
56،648
14،898
)(1،301
3،591
503
74،339

تتعلق باملالكني
158،202
93،582
29،800
20،185
18،529
320،298
)(44،685
275،613

تتعلق باملالكني
62،141
866
)(915
)(18،629
1،222
44،685

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
98،004
98،004
)(11،963
86،041

اجملموع
256،206
93،582
29،800
20،185
18،529
418،302
)(56،648
361،654

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
12،188
)(63
)(162
11،963

اجملموع
74،329
866
)(915
)(18،692
1،060
56،648

1313موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ بها لغرض البيع
قامــت اجملموعــة ببــدء بطريقــة لتحديــد مشــترى ألصــل حمــدد .وبنــاء عليــه ،مت عــرض هــذا األصــل كموجــودات مصنفــة كموجــودات حمتفــظ هبــا لغــرض البيــع يف بيــان املركــز
املــايل املوحــد.
يف تاريخ التقرير ،بلغت املوجودات املصنفة كمحتفظ هبا لغرض البيع  478.4مليون دوالر أمريكي.
مت رهــن مبلــغ  411مليــون دوالر أمريكــي مــن موجــودات مصنفــة كموجــودات حمتفــظ هبــا لغــرض البيــع كضمــان مقابــل ســلفيات (إيضــاح  )17بشــروط وأحــكام تتماشــى مــع ســياق
األعمــال االعتياديــة.
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1414موجودات ثابتة

تتعلق باملالكني

 31ديسمرب 2017
خمصصات
االستهالك اهلبوط يف صايف القيمة
الدفترية التكلفة
القيمة
املتراكم
التكلفة
106،633 113،314
)(2،859
)(12،890
129،063
أراضي ومباين
29،845 12،886
)(21،822
34،708
حتسينات عقارية
75،045 13،538
)(63،309
76،847
أثاث ومعدات
3،240
1،082
)(2،064
3،146
سيارات
214،763 140،820
(2،859) (100،085) 243،764
يف  31ديسمرب  ،2017بلغت قيمة االستهالك احململة  7.5مليون دوالر أمريكي (يف  31ديسمرب  5.9 :2016مليون دوالر أمريكي).

 31ديسمرب 2016
خمصصات
االستهالك اهلبوط يف
القيمة
املتراكم
)(2،804
)(13،256
)(21،544
)(62،033
)(2،145
)(2،804) (98،978

صايف القيمة
الدفترية
90،573
8،301
13،012
1،095
112،981

1515موجودات غري ملموسة

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
خمصصات
خمصصات
االستهالك اهلبوط يف فروق صرف
االستهالك اهلبوط يف فروق صرف صايف القيمة
العمالت
القيمة
التكلفة املتراكم
الدفترية
العمالت
القيمة
التكلفة املتراكم
)(9،231
)(8،500
- 87،830
70،099
)(9،231) (8،500
- 87،830
الشهرة
)(10،604
- (55،966) 113،565
)40،368 (10،381
- (62،816) 113،565
عالقات العمالء
)(20،324
- (80،696) 155،546
)46،748 (20،324
- (88،474) 155،546
إيداعات أساسية
- (23،705) 29،312
4،911
- (25،748) 30،659
أخرى
)(40،159
(8،500) (160،367) 386،253
162،126 (39،936) (8،500) (177،038) 387،600
خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2017بلغت قيمة اإلطفاء احململة إمجايل  16.8مليون دوالر أمريكي ( 16.8 :2016مليون دوالر أمريكي).

صايف القيمة
الدفترية
70،099
46،995
54،526
5،607
177،227

مت توزيع القيمة الدفترية للشهرة على الوحدات املولدة للنقد كما يلي:
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
66،070
62،570
وحدات األعمال ملصرف البحرين الشامل ش.م.ب( .م) (سابقًا)
7،529
7،529
بنك فيصل احملدود
73،599
70،099
مت حتديــد املبلــغ القابــل لالســترداد مــن الوحــدات املولــدة للنقــد علــى أســاس القيمــة املســتخدمة ( )VIUباســتخدام تقديــرات التدفقــات النقديــة مــن امليزانيــات املاليــة املعتمــدة
مــن قبــل اإلدارة العليــا للمجموعــة الــي تغطــي فتــرة ثــاث ســنوات والقيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة البيــع ( .)FVLCTSوميثــل معــدل اخلصــم املطبــق علــى توقعــات التدفقــات النقديــة
تكلفــة رأس املــال املعدلــة لعــاوة املخاطــر املناســبة هلــذه الوحــدات املولــدة للنقــد .مت تقييــم االفتراضــات الرئيســية املســتخدمة يف تقديــر املبالــغ القابلــة لالســترداد مــن الوحــدات
املولــدة للنقــد لضمــان معقوليــة  VIUو FVLCTSويتــم تســجيل التعديــل الناتــج عــن ذلــك ،إن وجــد ،يف بيــان الدخــل املوحــد.

1616حسابات جارية للعمالء
تتضمــن احلســابات اجلاريــة للعمــاء أرصــدة تتعلــق بأطــراف بلغــت  215.6مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  196.3 :2016مليــون دوالر أمريكــي والــي كانــت خاضعــة لعمليــة
التجميــد ناشــئة عــن ســلطات قضائيــة للواليــات املتحــدة واالحتــاد األوريب واألمــم املتحــدة حــى ينايــر .)2016
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1717مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة اجملموع
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة املجموع
1،107،700
11،792
1،095،908 1،092،297
40،372
1،051،925
مبالغ مستحقة ملصارف
33،813
33،813
51،667
51،667
مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
1،141،513
11،792
1،129،721
1،143،964
40،372
1،103،592
تتضمــن املبالــغ املســتحقة ملصــارف ومؤسســات ماليــة ومؤسســات أخــرى أرصــدة بقيمــة إمجاليــة  432.1مليــون دوالر أمريكــي مــن طرفــن ( 31ديســمرب  417.2 :2016مليــون دوالر
أمريكــي) كانــو خاضعــن لعمليــة التجميــد ناشــئة عــن ســلطات قضائيــة للواليــات املتحــدة واالحتــاد األوريب واألمــم املتحــدة حــى ينايــر  2016ولديهــم اســتحقاقات تعاقديــة لغايــة
شــهر واحــد.

تتضمــن املبالــغ املســتحقة ملصــارف ومؤسســات ماليــة ومؤسســات أخــرى ودائــع تقليديــة يبلــغ جمموعهــا  457.1مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  505.2 :2016مليــون دوالر أمريكــي)
مت قبوهلــا مــن قبــل شــركة تابعــة لإلمثــار.
يف  31ديسمرب  ،2017بلغت املديونيات املرهونة إمجايل  117.7مليون دوالر أمريكي (يف  31ديسمرب  134.5 :2016مليون دوالر أمريكي).
خــال الســنة مت اســتالم أربــاح أســهم نقديــة بقيمــة  21.8مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  14.6 :2016مليــون دوالر أمريكــي) متعلقــة ببعــض األســهم املرهونــة كضمــان مباشــرة
مــن قبــل املقــرض (وفقــا للشــروط واالحــكام املتفــق عليهــا) ،ومت تســويتها مقابــل املبالــغ املســتحقة يف التمويــل وذلــك مبوجــب الشــروط املتفــق عليهــا.
يتم ابرام معامالت املوجودات املرهونة كضمان مبوجب الشروط االعتيادية ملعامالت االقراض النموذجية وسندات االقراض وأنشطة االقراض.

1818مبالغ مستحقة ملستثمرين

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
1،153،623
987،820
668،559
849،545
81،430
70،606
1،903،612
1،907،971

مبالغ مستحقة لشركات
مبالغ مستحقة ألفراد
مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية

متثل املبالغ املستحقة ملستثمرين ودائع تقليدية مت قبوهلا من قبل شركة تابعة لإلمثار.

1919املطلوبات األخرى

الذمم الدائنة
مبالغ مستحقة ألطراف ذات صلة
خمصص الضرائب  -احلايل
خمصص الضرائب  -املؤجل

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
103،316
282،937
40،089
948
4،355
103،316
328،329

املجموع
386،253
40،089
948
4،355
431،645

تتعلق باملالكني
229،978
2،188
1،006
4،001
237،173

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
105،449
105،449
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2020حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
يتم استثمار األموال اليت مت استالمها من أصحاب حسابات االستثمار املطلقة بالنيابة عنهم ودون خماطرة على اجملموعة على النحو التايل:
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
مراحبات ومتويالت أخرى
استثمارات يف املضاربة
متويالت املشاركة
استثمارات يف شركات زميلة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناة لغرض التأجري
موجودات أخرى
مستحق من اجملموعة (بالصايف)
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مطلوبات أخرى
حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

إيضاح
3
5
6
8
7
9
10
12
16
17
19

 31ديسمرب 2017
70،949
1،474،862
359،083
232،885
7،500
341،225
27،872
742،957
3،257،333
)(285،730
)(40،372
)(103،316
2،827،915

 31ديسمرب 2016
54،477
1،416،737
14،425
211،926
4،340
229،646
35،250
246،651
86،041
734،911
3،034،404
)(147،469
)(11،792
)(105،449
2،769،694

وقــد مت اإلفصــاح عــن املوجــودات املتعلقــة حبســابات االســتثمار املطلقــة صــايف احتياطــي خماطــر االســتثمار مببلــغ وقــدره  29.4مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  59.6 :2016مليــون
دوالر أمريكــي) .كمــا مت اإلفصــاح عــن حركــة احتياطــي اهلبــوط يف القيمــة املتعلقــة حبســابات االســتثمار املطلقــة يف إيضــاح .30
تشمل الذمم الدائنة األخرى احتياطي معادلة األرباح واحلركة كما يلي:
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
12،547
17،548
كما يف  1يناير
5،001
صايف االضافة خالل السنة
17،548
17،548
كما يف  31ديسمرب
تشمل الذمم الدائنة االخرى احتياطي خماطر االستثمار واحلركة كما يلي:
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
8،804
17،850
كما يف  1يناير
5،000
3،100
صايف االضافة خالل السنة
4،046
)(3،000
احملول من خمصصات عامة (إيضاح )30
17،850
17،950
كما يف  31ديسمرب
يف  31ديسمرب  ،2017بلغت نسبة متوسط العائد اإلمجايل املتعلق حبسابات االستثمار املطلقة ( ٪5يف  31ديسمرب  )٪4.7 :2016حيث مت توزيع ما نسبته ( ٪2.9يف  31ديسمرب :2016
 )٪2.8على املستثمرين ومت االحتفاظ جانبًا بالرصيد إما كمخصصات ،رسوم إدارية (ال تتجاوز نسبتها  ٪1.5من جمموع مبلغ االستثمار السنوي لتغطية املصاريف اإلدارية املتعلقة
به واملصاريف األخرى املتعلقة بإدارة صناديق مماثلة) و/أو مت استبقاؤه من قبل البنك كحصة من الربح بصفته مضاربًا.
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2121حقوق األقلية
تتضمــن البيانــات املاليــة املوحــدة نســبة  ٪100مــن املوجــودات واملطلوبــات وأربــاح الشــركات التابعــة .أمــا حقــوق امللكيــة للمســامهني اآلخريــن يف الشــركات التابعــة فيطلــق عليهــا
تســمية حقــوق األقليــة.
اجلدول التايل يلخص حقوق األقلية للمسامهني من حقوق ملكية الشركات التابعة املوحدة:
 31ديسمرب 2017

األقلية ٪
109،780
113،980
33
بنك فيصل احملدود
63،176
49،386
50
اجلزيرة الصحية ش .م .ب( .م)
)(2،694
)(4،490
49
سيت فيو للتطوير العقاري ش.م.ب( .م)
5،079
4،165
50
سكنا للحلول اإلسكانية املتكاملة ش.م.ب( .م)
175،341
163،041
إن حقــوق األقليــة يف بيــان الدخــل املوحــد البالغــة  12.3مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  10.5 :2016مليــون دوالر أمريكــي) متثــل حصــة مســامهي األقليــة مــن أربــاح هــذه الشــركات
التابعــة للســنوات املعنية.

2222رأس املال

األقلية ٪
33
50
49
50

 31ديسمرب 2016

عدد األسهم
(باآلالف)
8،000،000

رأس املال
2،000،000

املصرح
املصدرة واملدفوعة بالكامل
757،690
3،030،755
إمجايل األسهم
()27،802
()111،207
اسهم اخلزينة
729،888
2،919،548
يف  31ديسمرب ( 2016مدققة)
املصدرة واملدفوعة بالكامل
757،690
3،030،755
إمجايل االسهم كما يف  1يناير 2016
()30،149
()120،595
اسهم اخلزينة *
727،541
2،910،160
يف  31ديسمرب ( 2017مدققة)
يف  31ديســمرب  2017مشــل جممــوع رأس مــال اإلمثــار املصــدر واملدفــوع بالكامــل  3،030،755،027ســهم بســعر  0.25دوالر أمريكــي للســهم ويبلــغ قيمتــه  757،688،757دوالر أمريكــي.
يتــم تــداول رأس مــال اإلمثــار بالــدوالر األمريكــي يف بورصــة البحريــن ،ويف بورصــة الكويــت يتــم التــداول بالدينــار الكويــي ،وبالدرهــم االمــارايت يف ســوق ديب املــايل.

امتلــك اإلمثــار  120،594،984مــن أســهمه يف  31ديســمرب  31( 2017ديســمرب  .)111،207،124 : 2016ويتــم االحتفــاظ هبــذه االســهم كأســهم خزينــة وحيــق لإلمثــار إعــادة اصدارهــا
يف وقــت الحــق.
مت إعــادة توزيــع األســهم املتعلقــة بنظــام حوافــز أســهم املوظفــن علــى أســهم اخلزينــة خــال الســنة منــذ ان مت منــح موظفــن بنــك اإلثمــار ش.م.ب( .م) أســهم افتراضيــة بــدال مــن
أســهم بنــك اإلمثــار القابضــة.
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2323عائد السهم (األساسي واملخفف)
يتم احتساب عائد السهم األساسي واملخفف لكل سهم بقسمة صايف ربح الفترة املتعلق باملسامهني على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل خالل الفترة.
صايف (اخلسارة)  /الربح املتعلق باملسامهني
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل (باآلالف)
عائد السهم (األساسي واملخفف)  -بالسنتات األمريكية
مت ادراج عائد السهم املتعلق باإليرادات واملصاريف غري املتوافق مع أحكام الشريعة ضمن إيضاح رقم .42

 31ديسمرب 2017
)(84،711
2،910،957
)(2.91

 31ديسمرب 2016
3،279
2،910،160
0.11

 2424الدخل من حسابات االستثمار املقيدة
يشمل الدخل من حسابات االستثمار املقيدة املشاركة يف األرباح كمضارب ورسوم إدارة االستثمارات صايف من االشتراكات املقدمة حلسابات استثمار مقيدة معينة.
2525الدخل من متويالت املراحبات ومتويالت أخرى
الدخل من متويالت املراحبات
الدخل من التمويالت األخرى

2626الدخل من االستثمارات األخرى
الدخل من سندات استثمارية بالتكلفة املطفأة
الدخل من سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
الدخل من سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
دخل اإلجيار من االستثمارات العقارية

2727إيرادات أخرى
إيرادات خدمات مصرفية
(خسارة)  /ارباح فروق صرف العمالت
ربح من استبعاد أصول ثابتة
ارباح من الرسوم والعموالت
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تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
10،624
9،259
122،278
132،290
132،902
141،549
تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
111،897
83،458
5،331
9،519
15،426
26،204
4،157
3،958
136،811
123،139
تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
43،129
46،227
4،423
)(20،096
877
545
3،865
1،171
52،294
27،847
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2828املصروفات اإلدارية والعمومية
تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
79،148
90،775
43،023
48،267
12،640
10،744
27،803
31،064
162،614
180،850

الرواتب واملنافع األخرى
مصروفات مكتبية
رسوم مهنية
مصروفات إدارية أخرى

2929املسئوليات االجتماعية
قامت اجملموعة بتطبيق التزامها مبسئولياهتا االجتماعية من خالل التربعات ألسباب ومؤسسات خريية.
3030املخصصات

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
59،626
659،325
يف  1يناير
87،008
حممل خالل السنة
)(19،420
املشطوب خالل السنة
3،000
حمول إىل احتياطي خماطر االستثمار ( إيضاح )20
)(7،222
)(2،920
املستخدم خالل السنة
)(25،916
25،916
معاد تصنيفه
)(62
)(10،194
فروق الصرف
29،426
739،715
يف  31ديسمرب
فيما يلي توزيع املخصصات على كل من املوجودات على النحو التايل:

مراحبات ومتويالت اخرى
استثمارات يف املضاربة
استثمارات يف شركات زميلة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات ثابتة
استثمارات عقارية
موجودات غري ملموسة
موجودات أخرى

 31ديسمرب 2017
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
17،171
306،644
12،060
70،528
174،700
72،819
2،859
29،521
8،500
12،255
62،084
29،426
739،715

املجموع
718،951
87،008
)(19،420
3،000
)(10،142
)(10،256
769،141

املجموع
323،815
12،060
70،528
174،700
72،819
2،859
29،521
8،500
74،339
769،141

تتعلق باملالكني
683،717
47،897
)(14،595
)(4،046
)(52،309
)(1،339
659،325

تتعلق باملالكني
286،791
733
70،528
167،604
58،651
2،804
19،029
8،500
44،685
659،325

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
90،964
5،550
)(36،888
59،626

اجملموع
774،681
53،447
)(14،595
)(4،046
)(89،197
)(1،339
718،951

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
21،756
11،581
5،700
8،626
11،963
59،626

اجملموع
308،547
12،314
70،528
173،304
67،277
2،804
19،029
8،500
56،648
718،951

اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التقرير السنوي ٢٠١٧

69

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .٣٠املخصصات (تتمة)
جممــوع املخصصــات ،والــي تبلــغ  769.1مليــون دوالر أمريكــي ( 719 :2016مليــون دوالر أمريكــي) ،تتضمــن  35.2مليــون دوالر أمريكــي ( 28.9 : 2016مليــون دوالر أمريكــي)
كمخصصــات عامــة .فيمــا يلــي احلركــة يف املخصصــات العامــة:
تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
16،492
28،918
يف  1يناير
17،787
21،494
احململ خالل السنة
)(4،046
حمول إىل احتياطي خماطر االستثمار ( إيضاح (٢٠
)(1،315
)(15،166
ختصيص
فروق صرف العمالت
28،918
35،246
يف  31ديسمرب
بلغــت املخصصــات العامــة  35.2مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  28.9 :2016مليــون دوالر أمريكــي) والــي تتضمــن  31.8مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمرب  13.8 :2016مليــون
دوالر أمريكــي) متعلقــة باملراحبــات والتمويــات األخــرى.

3131ضرائب خارجية

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
14،338
17،752
8،607
9،121
22،945
26،873

ضرائب حالية
ضرائب مؤجلة

ختضع اجملموعة لضرائب على الدخل يف بعض التشريعات اليت متارس يف نطاقها اجملموعة أنشطتها .وتوضع تقديرات لتحديد خمصصات الضرائب على الدخل .هناك بعض
املعامالت واحلسابات تكون فيها عملية حتديد الضرائب غري مؤكدة .ويف حالة إذا كان ناتج الضرائب النهائي على هذه األمور خمتلف عن املبالغ اليت مت احتساهبا مبدئيًا ،فإن
مثل هذه الفروقات تؤثر على خمصصات الضرائب على الدخل وخمصصات الضرائب املؤجلة يف الفترة اليت مت فيها التوصل إىل هذا الفرق.
الضرائب احلالية املدينة ( /املستحقة)
يف  1يناير
احململ خالل السنة
املدفوعات
فروق صرف العمالت والتغريات األخرى
يف  31ديسمرب
الضرائب املؤجلة للموجودات ( /املطلوبات)
يف  1يناير
احململ خالل السنة
التغيري الناتج عن احتياطي القيمة العادلة
فروق صرف العمالت والتغريات األخرى
يف  31ديسمرب
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 31ديسمرب 2017
١٩،١٧٩
)(١٧،٧٥٢
٢2،٧٣١
2،٣١٨
18،127

 31ديسمرب 2016
١٥،٥٣٨
)(١٤،٣٣٨
١٤،٧٩١
٣،٣١٨
25،799

 31ديسمرب 2017
25،799
)(9،121
2،280
)(831
18،127

 31ديسمرب 2016
37،413
)(8،607
)(3،605
598
25،799

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

3232معلومات القطاعات
تشتمل اجملموعة على ثالثة قطاعات رئيسية وهي:
(أ) أعمال مصرفية لألفراد والشركات ،حيث تقوم اجملموعة بتلقي أموال وودائع العمالء وتوفري التمويالت لعمالئها من األفراد والشركات.
(ب) حمفظة التداول ،حيث تقوم اجملموعة بتداول األسهم والعمالت األجنبية وغريها من املعامالت هبدف حتقيق أرباح قصرية األجل.
(ج) ادارة املوجودات  /االستثمار املصريف ،حيث تقوم اجملموعة باملشاركة مباشرة يف الفرص االستثمارية.

إيرادات تشغيلية
إمجايل املصروفات
صايف الربح ( /اخلسارة) قبل
املخصصات والضرائب اخلارجية
املخصصات والضرائب اخلارجية
صايف الربح ( /اخلسارة) للسنة
متعلقة بالتايل:
مسامهي البنك
حقوق األقلية

 31ديسمرب 2017

أعمال
مصرفية
لألفراد
والشركات
173،810
()168،795

حمفظة
التداول
43،122
()11،165

5،015
()46،403
()41،388

)14،745( 31،957
()35،462( )12،633
)50،207( 19،324

()47،199
5،811
()41،388
5،015،399

)50،292( 12،864
85
6،460
)50،207( 19،324
1،764،533 1،822،973

إدارة املوجودات
 /االستثمارات
أخرى املجموع
املصرفية
230،561
51
13،578
()208،501( )218
()28،323
(22،060 )167
)94،461( 37
()72،401( )130
()84
()46
()130
8،454

أعمال
مصرفية
لألفراد
والشركات
209،911
()171،336
38،575
()25،308
13،267

 31ديسمرب 2016
إدارة
املوجودات
حمفظة  /االستثمارات
أخرى املجموع
التداول املصرفية
262،148 2،063
3،461 46،713
()192،103( )239
()17،646( )2،882
43،831
()18،996
24،835

(9،896 )84،711
3،371
12،310
(13،267 )72،401
5،498،591 8،611،359

إيرادات تشغيلية
إمجايل املصروفات
صايف الربح /
(اخلسارة) قبل
املخصصات والضرائب
اخلارجية
املخصصات والضرائب
اخلارجية
صايف الربح /
(اخلسارة) للسنة
متعلقة بالتايل:
مسامهي البنك
حقوق األقلية
إمجايل املوجودات
املطلوبات وحقوق
أصحاب حسابات
االستثمار املطلقة

أوروبا
3،793
()10،501

()6،708

)40،375( 1،797
()70،574

()14،185
()11،169
()25،354

)23،763( 16،533
()1،591
8،302
)25،354( 24،835
1،185،085 1،646،567

إمجايل املوجودات
املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
507،141 7،156،975 8،092،988 96
104،055 525،771 7،463،066
االستثمار املطلقة
تشتمل اجملموعة على أربع قطاعات جغرافية وهي :أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وقطاعات أخرى.
 31ديسمرب 2017
الشرق
أمريكا األوسط
أخرى
الشمالية وأفريقيا آسيا
2،120 188،493
34،358 1،797
(- )123،267( )74،733
-

70،045 1،824
()56،247( )774
13،798 1،050
3،279 613
10،519 437
13،798 1،050
8،341،310 11،067

74،356

 31ديسمرب 2016
الشرق
أمريكا األوسط
آسيا
الشمالية وأفريقيا
183،869
70،801 2،793
()114،795( )67،898
-

82

املجموع
230،561
()208،501

أوروبا
2،566
()9،403

65،226

2،120

22،060

()6،837

2،793

()22،965

-

()94،461

()1،439

()714

()23،486

42،261

2،120

()72،401

()8،276

2،079

()20،583

2،112
25،607 )18،243( 2،079
12،859
()2،340
2،112
38،466 )20،583( 2،079
105،634 4،328،237 3،379،948 82،789
17،094 3،919،297 3،586،489

()922

-

()7،630

)110،949( 1،797

()7،630
()7،630
453،090

)84،711( 2،120
28،178 )109،176( 1،797
12،310
14،083
()1،773
)72،401( 2،120
42،261 )110،949( 1،797
8،611،359 28،492 4،509،165 3،580،212 40،400

()8،276
()8،276
444،702

251،374

8،092،988

199،075

3،233 4،084،822 3،729،712 23،847

16،599

7،738،554

أخرى
2،119
()7

املجموع
262،148
()192،103

2،903

69،074

2،112

70،045

()30،608

-

()56،247

38،466

2،112

13،798
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3333الزكاة
يقــوم املســامهون واملســتثمرون يف حســابات االســتثمار املقيــدة واملطلقــة بــأداء فريضــة الــزكاة بشــكل مباشــر وبالتــايل ال يقــوم اإلمثــار بتحصيــل أو دفــع الــزكاة نيابــة عــن املســامهني
أو أصحــاب حســابات االســتثمار.
3434مطلوبات طارئة والتزامات

املطلوبات الطارئة
موافقات ومصادقات
ضمانات وخطابات اعتماد غري قابلة لإللغاء
مطالبات عمالء ومطالبات أخرى

 31ديسمرب 2017
62،824
878،393
324،995
1،266،212

 31ديسمرب 2016
72،669
746،789
353،571
1،173،029

التزامات
تسهيالت غري مسحوبة وخطوط متويل والتزامات أخرى بتمويل

 31ديسمرب 2017
1،897،757

 31ديسمرب 2016
1،849،842

3535خماطر العمالت
تتعرض موجودات ومطلوبات اجملموعة ملخاطر العمالت  ،مبا يف ذلك حسابات االستثمار املطلقة ،على الشكل التايل:
فرنك دينار
روبية
دوالر
يورو
أمريكي باكستانية سويسري حبريين
 31ديسمرب 2017
87،620
205،502 1،418 290،099 89،352
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
29،994 149،380
82،018
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى -
9،806 1،310،506
- 1،718،927 452،712
مراحبات ومتويالت أخرى
- 369،369
متويالت املشاركة
5،760
استثمارات يف مضاربة
5،201
70،480
739 1،635،357 148،434
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
- 178،421
1،143
استثمارات يف شركات زميلة
2،793
72،103
حسابات االستثمار املقيدة
- 343،714
4،046
موجودات مقتناة بغرض التأجري
- 126،703 43،528
10،595 32،158
استثمارات عقارية
3،098
24،503 6،148 120،631 31،648
موجودات أخرى
411،466
موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ هبا لغرض البيع
(67،917 )874
54،158
19،619
موجودات ثابتة
13،551 148،575
موجودات غري ملموسة
138،512 2،888،592 50،959 4،295،848 1،004،407
إمجايل املوجودات
252،270 354،340
- 1،018،779 138،305
حسابات جارية للعمالء
106،973
62،176
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى - 476،479 169،380
7،788
- 1،761،396 120،026
مبالغ مستحقة ملستثمرين
1،837 258،221
171،155
421
املطلوبات األخرى
368،868 674،737
- 3،427،809 428،132
إمجايل املطلوبات
570 2،020،042
- 352،398 454،905
حقوق حسابات االستثمار املطلقة
369،438 2،694،779
- 3،780،207 883،037
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
86،250 510،623 13،255 1،872،336 624،247
مطلوبات طارئة والتزامات
 31ديسمرب 2016
248،311 2،580،226 49،099 4،154،225 1،025،155
إمجايل املوجودات
334،576 2،490،035 9،047 3،692،830 835،738
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
47،807
525،477 20،028 1،544،133 832،301
مطلوبات طارئة والتزامات
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درهم دوالر هونغ
املجموع
إمارايت كونغي أخرى
701،938 15،242
28 12،677
261،392
3،575،633 64،997
- 18،685
369،369
5،760
1،862،885 2،674
186،207 6،643
74،896
347،760
247،902 34،918
196،239 10،211
478،432
- 66،966
140،820
162،126
8،611،359 134،685 66،994 31،362
1،781،493 17،708
91
1،143،964
38
- 328،918
1،907،971 18،761
431،645
11
5،265،073 36،518
- 329،009
2،827،915
8،092،988 36،518
- 329،009
3،163،969 54،927
- 2،331
74،626 55،044
- 342،697
- 4،645

154،624
33،631
48،480

8،341،310
7،738،554
3،022،871

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

3636جدول االستحقاقات
إن جدول االستحقاقات ،للموجودات واملطلوبات للمجموعة ،مبا يف ذلك حسابات االستثمار املطلقة ،هو على الشكل التايل:
 31ديسمرب 2017
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
استثمارات يف مضاربة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ هبا لغرض البيع
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات
حقوق حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

لغاية
شهر واحد
641،947
261،392
475،364
6،560
712،358
3،390
103،876
16
2،204،903
1،781،493

اكثر من
شهر إىل
 3شهور
59،991
634،602
9،028
560،245
526
10،453
18
1،274،863
-

أكثر من
 3شهور
إىل سنة
834،478
23،469
144،911
7،632
7،564
478،432
594
492
1،497،572
-

أكثر من
سنة إىل
 5سنوات
865،179
180،202
5،760
275،748
8،247
44،350
46،245
12،305
5،944
1،443،980
-

 5سنوات
فأكثر
766،010
150،110
169،623
186،207
74،896
327،965
203،552
28،101
127،887
155،690
2،190،041
-

املجموع
701،938
261،392
3،575،633
369،369
5،760
1،862،885
186،207
74،896
347،760
247،902
196،239
478،432
140،820
162،126
8،611،359
1،781،493

783،579
1،205،274
263،780
4،034،126
1،242،575
5،276،701
1،516،946

131،365
308،800
15،612
455،777
312،958
768،735
394،922

193،449
385،446
84،141
663،036
1،005،427
1،668،463
830،791

21،972
8،451
61،864
92،287
266،955
359،242
372،412

13،599
6،248
19،847
19،847
48،898

1،143،964
1،907،971
431،645
5،265،073
2،827،915
8،092،988
3،163،969

 31ديسمرب 2016
إمجايل املوجودات
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

1،766،261
4،980،248
1،499،617

989،469
755،400
479،702

1،376،364
1،447،756
475،833

1،879،955
541،373
534،535

2،329،261
13،777
33،184

8،341،310
7،738،554
3،022،871
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3737متركز املوجودات واملطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان
إن موجــودات ومطلوبــات اجملموعــة ،مبــا فيهــا حقــوق حســابات االســتثمار املطلقــة وخطابــات االعتمــاد والضمــان ،موزعــة علــى املناطــق اجلغرافيــة والقطاعــات الصناعيــة التاليــة:

74

املصارف
واملؤسسات
املالية
701،938

العقارات
التجارة
والصناعة واإلنشاءات اخلدمات
-

 31ديسمرب 2017
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف
ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
استثمارات يف مضاربة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ هبا لغرض البيع
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات
حقوق حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

261،392
776،884
60،258
5،760
1،658،688
180،846
525
82،053
478،432
54،158
162،126
4،423،060
14،910

114،157 852،534
38،417 164،087
30،036
74،980
1،679
3،682
74،896
5،753
13،068
247،902
26،300
86،662
625،802 1،108،351
212،244 449،366

37،807
19،217
11،313
68،337
112،531

691،036
463،416
132،281
1،301،643
283،627
1،585،270
1،204،590

52،273 455،667
79،511
10
344،028 905،043
76،672 221،376
420،700 1،126،419
61،459 1،106،593

452،928
148،500
328
714،287
142،081
856،368
30،574

13،445 346،969
69،310
30،082
909،007
- 1،883،674
30،082 2،792،681
65،345
16،220

 31ديسمرب 2016
إمجايل املوجودات
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

4،326،647
2،126،687
1،410،764

739،039 958،860
224،082 1،270،749
254،420 718،585

211،606
482،778
35،644

370،521 259،372 1،475،265
912،235 29،138 2،692،885
47،489 131،696 424،273
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األفراد
-

األقمشة
-

أخرى
-

152،920 230،967 1،410،364
5،040 19،304
63،046
86،906
962
328،414
60،898
26،988
305،764 251،233 1،828،812
483،077 16،637 492،728
427،701
150،205
1،060،983
220،485
1،281،468
679،188

املجموع
701،938
261،392
3،575،633
369،369
5،760
1،862،885
186،207
74،896
347،760
247،902
196،239
478،432
140،820
162،126
8،611،359
1،781،493
1،143،964
1،907،971
431،645
5،265،073
2،827،915
8،092،988
3،163،969
8،341،310
7،738،554
3،022،871

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٧

(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .37متركز املوجودات واملطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان (تتمة)

آسيا /
الباسيفك

الشرق
األوسط

أوروبا

أمريكا
الشمالية

أخرى

املجموع

نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف
ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
استثمارات يف مضاربة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ هبا لغرض البيع
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات
حقوق حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

359،849

225،209

96،527

20،353

-

701،938

82،018
1،790،283
369،369
1،644،687
1،143
14،221
112،921
66،966
54،158
13،550
4،509،165
1،130،972
497،482
1،907،966
195،879
3،732،299
352،523
4،084،822
2،608،341

179،374
1،493،729
208،295
185،064
74،896
347،760
155،246
63،935
411،466
86،662
148،576
3،580،212
385،389
643،395
5
225،531
1،254،320
2،475،392
3،729،712
542،427

263،129
5،943
78،435
9،056
453،090
241،139
10،235
251،374
251،374
13،201

5،760
3،960
10،327
40،400
23،847
23،847
23،847
-

28،492
28،492
146
3،087
3،233
3،233
-

261،392
3،575،633
369،369
5،760
1،862،885
186،207
74،896
347،760
247،902
196،239
478،432
140،820
162،126
8،611،359
1،781،493
1،143،964
1،907،971
431،645
5،265،073
2،827،915
8،092،988
3،163،969

 31ديسمرب 2016
إمجايل املوجودات
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

4،328،237
3،919،297
2،447،329

3،379،948
3،586،489
553،408

444،702
199،075
19،776

82،789
16،599
-

105،634
17،094
2،358

8،341،310
7،738،554
3،022،871

 31ديسمرب 2017
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3838إدارة املخاطر

خماطر معدالت الربح
يلخــص اجلــدول أدنــاه تعــرض اجملموعــة ملخاطــر معــدالت الربــح .ويشــتمل علــى األدوات املاليــة للمجموعــة بالقيــم الدفتريــة ،مصنفــة بإعــادة التســعري املتعاقــد عليهــا أو تواريــخ
االســتحقاق أيهمــا حيــدث أوالً.

 31ديسمرب 2017
نقد وأرصدة لدى مصارف
واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف
ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
موجودات مقتناة بغرض التأجري
موجودات أخرى
إمجايل املوجودات املالية
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات املالية
حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات
االستثمار املطلقة
إمجايل فارق إعادة التسعري
 31ديسمرب 2016
إمجايل املوجودات املالية
إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات
االستثمار املطلقة
إمجايل فارق إعادة التسعري

76
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حىت شهر
واحد

من شهر
إىل ثالثة
أشهر

من ثالثة
أشهر إىل
سنة

من سنة
إىل مخس
سنوات

أكثر من
مخس
سنوات

ال يوجد
تأثر
باألسعار

املجموع

341،039

-

-

-

-

360،899

701،938

82،018
537،870
70،230
719،443
28،800
1،779،400
-

179،374
299،787
56،070
733،941
1
1،269،173
-

569،756
96،606
46،826
7،632
720،820
-

1،363،096
113،431
86،885
2،613
1،566،025
-

805،124
33،032
95
308،714
1،146،965
-

275،695
196،239
832،833
1،781،493

261،392
3،575،633
369،369
1،862،885
347،760
196،239
7،315،216
1،781،493

808،558
158،633
967،191
1،246،504

116،168
374،027
490،195
320،604

187،658
1،302،151
1،489،809
993،781

17،981
73،155
39،912
131،048
267،026

13،599
5
13،604
-

391،733
2،173،226
-

1،143،964
1،907،971
431،645
5،265،073
2،827،915

2،213،695
()434،295

810،799
458،374

2،483،590
()1،762،770

398،074
1،167،951

13،604
1،133،361

2،173،226
()1،340،393

8،092،988
()777،772

799،662

1،130،305

1،490،541

1،305،814

1،211،624

1،107،882

7،045،828

1،960،451
()1،160،789

699،339
430،966

1،583،098
()92،557

955،566
350،248

617،320
594،304

1،922،780
()814،898

7،738،554
()692،726
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3939املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة
تعتــر األطــراف ذات صلــة اذا كان ألحــد هــذه األطــراف اإلمكانيــة بالســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة تأثــر هــام أو ســيطرة مشــتركة علــى الطــرف اآلخــر يف اختــاذ القــرارات
التشــغيلية واملالية.
تشتمل األطراف ذات الصلة على ما يلي:
أ) أعضاء جملس اإلدارة والشركات اليت ميلكون فيها حصص ملكية؛
ب) املسامهني األغلبية لإلمثار والشركة االم الرئيسية والشركات اليت متلك فيها حصص ملكية والشركات التابعة لتلك الشركات؛
ج) الشركات الزميلة للبنك
د) اإلدارة العليا.
تكون معامالت األطراف ذات الصلة عبارة عن حتويل املوارد واخلدمات ،أو اإللتزامات بني األطراف ذات الصلة ،بغض النظر عن إذا مت احتساب السعر.
تتكون األرصدة اجلوهرية مع األطراف ذات الصلة مما يلي:

املوجودات
مراحبات ومتويالت اخرى
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
موجودات أخرى
موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ هبا لغرض البيع
املطلوبات
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
حسابات االستثمار املطلقة
املطلوبات األخرى
اإليرادات
العائد حلسابات االستثمار املطلقة
الدخل من املراحبات والتمويالت االخرى
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب
إيرادات أخرى
أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى (صايف)
املصروفات
املصروفات اإلدارية والعمومية

املسامهني
والتابعون

 31ديسمرب 2017
أعضاء جملس اإلدارة
الشركات الزميلة
املؤسسات ذات الصلة
واستثمارات أخرى

اإلدارة
العليا

املجموع

431،320
-

68،234
186،207
10،456
478،432

12،809
-

466
-

444،129
68،234
186،207
10،922
478،432

28،287
40،089

81،863
51،667
18،999
-

540
-

918
2،213
-

82،781
51،667
50،039
40،089

803
4،213
-

779
22،995
1،171
1،342

20
-

-

1،602
4،213
22،995
1،171
1،342

٧٨٨

-

١٥٠

-

825
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 .٣٩املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة (تتمة)
املسامهني
والتابعون

 31ديسمرب 2016
أعضاء جملس اإلدارة
الشركات الزميلة
املؤسسات ذات الصلة
واستثمارات أخرى

املوجودات
مراحبات ومتويالت أخرى
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
موجودات أخرى
املطلوبات
20،502
حسابات جارية للعمالء
33،813
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
541
22،640
23،249
حسابات االستثمار املطلقة
54
2،134
املطلوبات األخرى
اإليرادات
العائد حلسابات االستثمار املطلقة
3،639
الدخل من املراحبات والتمويالت األخرى
46،481
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب
3،874
إيرادات أخرى
1،342
أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى (صايف)
املصروفات
٨3٨
املصروفات اإلدارية والعمومية
حيتفظ أطراف ذات صلة على بعض الضمانات بشكل قانونيا واليت تبلغ  411مليون دوالر أمريكي متعلقة ببعض التسهيالت التمويلية لصاحل اجملموعة.
342،775
9،778
82،989

668،403
10،456

12،809
-

4040إدارة رأس املال
تتمثل أهداف اجملموعة عند إدارة رأس املال مببدأ أمشل من “حقوق امللكية” يف بيان املركز املايل يف:
•االلتزام مبتطلبات رأس املال احملددة من قبل اجلهات املنظمة اليت خيضع هلا القطاع املصريف واليت تعمل ضمنها اجملموعة.
•محاية قدرة اجملموعة باالستمرار على أساس جتاري حبيث تستطيع مواصلة تقدمي العوائد للمسامهني واملنافع لألطراف األخرى الرئيسية؛
•واحملافظة على قاعدة رأمسالية قوية لدعم تطوير أعماله.
4141أرباح األسهم املقترحة
مل يقم جملس اإلدارة بإقتراح توزيع أرباح أسهم للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  :2016( 2017الشيء).
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اإلدارة
العليا

اجملموع

137

355،584
9،778
668،403
93،582

432
1،276
-

20،934
33،813
47،706
2،188

-

3،639
46،481
3،874
1،342

-

838
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4242اإليرادات واملصروفات غري املتوافقة مع الشريعة
وردت بعــض اإليــرادات واملصروفــات للمجموعــة خــال الســنة مــن موجــودات ومطلوبــات تقليديــة ،يتــم التعامــل معهــا مــن خــال خطــة التوافــق مــع أحــكام الشــريعة .تفاصيــل
إمجــايل اإليــرادات واملصروفــات هــي علــى النحــو التــايل:
اإليرادات
حصة اجملموعة من دخل صناديق حتت اإلدارة
الدخل من التمويالت األخرى
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب  -إيضاح 1
الدخل من االستثمارات
إيرادات أخرى
إمجايل اإليرادات
ناقصا :أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى (صايف)  -إيضاح 2
إمجايل اإليرادات
املصروفات
املصروفات اإلدارية والعمومية  -إيضاح 2
اإلستهالك واإلطفاء
إمجايل املصروفات
صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية
خمصصات اهلبوط يف القيمة (صايف)
صايف الربح قبل الضرائب اخلارجية
ضرائب خارجية
صايف ربح السنة
متعلقة بالتايل:
مسامهي البنك
حقوق األقلية
عائد السهم األساسي واملخفف  -سنتات أمريكية

السنة املنتهية يف
 31ديسمرب 2016
 31ديسمرب 2017
68
132،290
19،190
116،506
30،324
298،378
()119،750
178،628

81
122،278
43،706
134،431
28،851
329،347
()116،055
213،292

()95،977
()17،324
()113،301
65،327
()10،831
54،496
()25،989
28،507

()95،761
()20،602
()116،363
96،929
()9،268
87،661
()21،619
66،042

18،209
10،298
28،507
0.63

54،906
11،136
66،042
1.89

إيضــاح  -1تســتند حصــة األربــاح مــن الشــركات الزميلــة غــر املتوافقــة مــع الشــريعة علــى سياســاهتم احملاســبية الــي ختتلــف عــن السياســات احملاســبية للمجموعــة .مبــا انــه يتــم
اإلفصــاح عــن اإليــرادات غــر املتوافقــة مــع الشــريعة علــى حــدة ،فبالتــايل ليــس هنــاك أي تعديــل لتأثــر السياســات احملاســبية املختلفــة.
إيضاح  -2مصروفات تتعلق باملؤسسات اليت يتم توحيدها كل بند على حدة واليشمل الشركات الزميلة
إيضــاح  - 3قامــت شــركة مــن الشــركات التابعــة الــي تعمــل يف الوقــت احلاضــر باعتبارهــا بنــك تقليــدي بزيــادة عــدد فروعهــا اإلســامية خــال العــام اىل  197فرعــً
( 146 :2016فرعًا) من أصل جمموع  404فرعًا ( 354 :2016فرعًا).

4343أرقــام املقارنة
وقد مت إعادة تنظيم بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة احلالية.

اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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معلومات عن السهم
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معلومات عن السهم
هيكل املسامهة-:
10،000-1
100،000 - 10،001
1،000،000 - 100،001
10،000،000 - 1،000،001
أكثر من 10،000،000
إمجايل

عدد املسامهني
126
2،162
509
151
31
2،979

حصص األسهم حسب اجلنسية-:
الدولة
جزر الباهاما
مملكة البحرين
اململكة العربية السعودية
الكويت
دول خليجية أخرى
دول أخرى
إمجايل

عدد املسامهني
2
763
848
767
228
371
2،979

 31ديسمرب 2017
عدد األسهم
629،044
50،266،286
170،446،188
451،603،557
2،357،809،952
3،030،755،027
 31ديسمرب 2017
عدد األسهم
959،467،864
343،378،683
720،193،617
755،892،728
113،496،752
138،325،383
3،030،755،027

%
0.02
1.66
5.62
14.90
77.80
100.00

%
31.66
11.33
23.76
24.94
3.75
4.56
100.00

عدد املسامهني
116
2،145
419
137
32
2،849

عدد املسامهني
2
772
862
606
229
378
2،849

 31ديسمرب 2016
عدد األسهم
585،539
47،449،319
139،866،995
427،715،337
2،415،137،837
3،030،755،027
 31ديسمرب 2016
عدد األسهم
959،467،864
393،472،161
727،264،149
691،159،614
113،507،312
145،883،927
3،030،755،027

%
0.02
1.57
4.61
14.11
79.69
100.00

%
31.66
12.98
24.00
22.80
3.75
4.81
100.00

األسهم اململوكة من قبل احلكومات  -ديسمرب -:2017
عدد األسهم
22،150،000

وزارة املالية ،مملكة البحرين
املسامهون الرئيسيون-:
دار املال اإلسالمي ترست
الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي
نزار عبدالرزاق القرطاس وشركاه
أخرى
إمجايل

عدد األسهم
790،416،000
594،129،224
253،058،649
1،393،151،154
3،030،755،027

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب

%
26.08
19.60
8.35
45.97
100.00
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معلومات عن السهم (تابع)
بورصة البحرين

حركة سعر سهم ITHMR

١٣٠٠

٠٫٢٠

١٢٥٠

٠٫١٥

١٢٠٠

٠٫١٠

١١٥٠

٠٫٠٥

١١٠٠

٠

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

١٣٥٠

٠٫٢٥

١٧

٠١/١

٢/٢٠

١٧
١/٢٠

٠١/١

٠١/١

٠/٢٠

١٧

١٧
٩/٢٠

٠١/٠

٠١/٠

٨/٢

٠١٧

٠١٧
٧/٢

٠١/٠

٠١/٠

٦/٢

٠١٧

١٧

٠١/٠

٥/٢٠

١٧
٤/٢٠

٠١/٠

٠١/٠

٣/٢

٠١٧

١٧

٠١/٠

٢/٢٠

١٧

مفتوح
0.125
1،220.45
2،481.78
909.81

١/٢٠

األداء يف بورصة البحرين
رمز التداولITHMR :
سعر السهم بالنسبة للمؤشرات 2017 -
سعر سهم ( ITHMRبالدوالر األمريكي)
املؤشر العام يف البحرين
مؤشر قطاع البنوك التجارية
مؤشر البحرين اإلسالمي

٠١/٠

ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

١٤٠٠

٠٫٣٠

ﺳﻌﺮ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻹﲦﺎﺭ

مقفل
0.135
1،331.71
2،772.59
1،089.28

النقاط
0.01
111.26
290.81
179.47

التغري يف 2017
%
8.00
9.12
11.72
19.73

تداول سهم ( ITHMRالبحرين)
2017
123،299،710
20،510،857

حجم ،عدد األسهم
القيمة بالدوالر األمريكي
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2016
100،167،894
11،833،493

بورصة الكويت

حركة سعر سهم ITHMR
٨٠٠٠

٠٫٠٩٠

٧٠٠٠

٠٫٠٨٠
٠٫٠٧٠
٠٫٠٦٠
٠٫٠٥٠
٠٫٠٤٠
٠٫٠٣٠
٠٫٠٢٠
٠٫٠١٠

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ

٦٠٠٠
٥٠٠٠
٤٠٠٠
٣٠٠٠
٢٠٠٠
١٠٠٠

٠١٧
٢/٢

٠١/١

٠١/١

١/٢

٠١٧

١٧

٠١/١

٠/٢٠

٠١٧
٩/٢

٠١/٠

٠١/٠

٨/٢

٠١٧

٠١٧

٠١/٠

٧/٢

٠١٧
٦/٢

٠١/٠

٠١/٠

٥/٢

٠١٧

١٧

٠١/٠

٤/٢٠

٠١٧

٠١/٠

٣/٢

٠١٧

٠١/٠

٢/٢

١/٢
٠١/٠

ﺳﻌﺮ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻹﲦﺎﺭ

ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

األداء يف بورصة الكويت
رمز التداولITHMR :
سعر السهم بالنسبة للمؤشرات 2017 -
سعر سهم ( ITHMRبالفلس الكوييت)
مؤشر قطاع البنوك
املؤشر العام يف الكويت
مؤشر K 15

٠١٧

٠

مفتوح
38
432.45
5،748.09
888.30

مقفل
40
482.31
6،408.01
914.87

النقاط
2
49.86
659.92
26.57

التغري يف 2017
%
5.26
11.53
11.48
2.99

تداول سهم ( ITHMRالكويت)
حجم ،عدد األسهم
القيمة بالدينار الكوييت

2017
2،658،182،208
143،089،878

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب

2016
1،413،088،992
51،529،934

التقرير السنوي ٢٠١٧

83

معلومات عن الشركة
اسم الشركة
الشكل القانوين
رقم تسجيل الشركة
اإلدراجات يف أسواق مالية
الرمز
املكتب الرئيسي
هاتف
فاكس
الربيد اإللكتروين
املوقع اإللكتروين
انتهاء السنة احملاسبية
مسؤول االلتزام
سكرتري الشركة
املدققون

84

شركة اإلثمار القابضة ش.م.ب

شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب( .بنك اإلمثار ش.م.ب .سابقًا)
شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .هي مؤسسة مالية تتخذ من البحرين مقرًا هلا ،وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي
كشركة استثمار فئة  1وختضع إلشرافه.
إن شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .مسجلة كشركة مسامهة حسب قانون الشركات التجارية يف البحرين (قانون رقم  21لسنة .)2001
سجل جتاري رقم 15210
بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق ديب املايل
«»ITHMR
برج السيف ،مبىن  ،2080طريق  ،2825ضاحية السيف  ، 428ص.ب ،2820 .املنامة ،مملكة البحرين
+973 1758 4000
+973 1758 4017
info@ithmaarholding.com
www.ithmaarholding.com
 31ديسمرب
هناء أمحد املران  -رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال
دانة عقيل رئيس  -رئيس إدارة الشؤون القانونية
برايس ووتر هاوس كوبرز إم إي ليميتد ،ص.ب ،21144 .املنامة ،مملكة البحرين
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