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بارادوكس - مفارقة – من الالتينية – "بارادوكسوم"؛ يونانية – "بارادوكسون"... يشء ما يبدو متناقضاً أو متعارضاً مع الفطرة السليمة، وعىل ذلك، فهو ال يزال صحيحاً 

حينما يقول بنك إسالمي يتعامل يف مجال التجزئة إنه يخلق مساحة وفرصة يف هذا العالم لكل الناس ويف جميع االتجاهات لالستمتاع يف املشاركة يف مرشوعه... إنها مفارقة!! مرحباً بكم يف بنك اإلثمار

 مفارقة! إن رسومات غالفنا تصور الناس عىل اختالف تنوعهم وهم يستمتعون بفضائهم الرحب... هذا الفضاء الذي صنعه لهم بنك اإلثمار... إن هذه املفارقة البرصية يمكن مالحظة تدفقها يف ثنايا وتفاصيل التقرير بأكمله.



بنك اإلثمار ش.م.ب. هو بنك إسالمي يعمل يف مجال األعمال املرصفية لألفراد )التجزئة( ويتخذ 

من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مرصف البحرين املركزي. إن بنك اإلثمار ش.م.ب.، والذي 

كان بنكاً استثمارياً، قد أنهى عملية إعادة تنظيم شاملة مع رشكته التابعة واململوكة له بالكامل، 

مرصف البحرين الشامل ش.م.ب. )م(، يف أبريل 2010. وهو رشكة عامة مساهمة وأسهمه مدرجة 

يف بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق املالية، وهو أكرب ثاني بنك إسالمي يف بورصة البحرين 

من حيث رأس املال.

مؤسسة مالية إسالمية رائدة وموثوقة تقدم مجموعة شاملة من الحلول املالية وتساهم يف التنمية االجتماعية.رؤيتنا

أن نكون البنك املفضل لدى زبائننا ونظرائنا ورشكائنا االسرتاتيجيني عرب خلق قيمة من خالل االبتكار.رسالتنا

إن ذلك يتضمن: األعمال املرصفية بالتجزئة واألعمال املرصفية التجارية، وإدارة املوجودات، واألعمال 

املرصفية االستثمارية واألعمال املرصفية الخاصة، واألسهم الخاصة، وإصدار األوراق املالية العامة والخاصة، 

واستشارات االندماجات واالستحواذ، والتكافل، وتأجري املعدات، والتطوير العقاري.

االلتزام بأحكام الرشيعةقيمنا  

الصدق والنزاهة واملوضوعية يف جميع عالقاتنا  

الرتكيز عىل السوق والزبون  

التحسني املستمر واإلبداع واالبتكار والرغبة يف إحداث تغيريات  

دور فعال يف املجتمع  
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تأهب للنمو
لقد خضعت العالمة التجارية

 إىل تحول شامل

من خالل مزيد من الراحة
نحن رائدو األعمال املرصفية عرب الهاتف النقال يف البحرين. إن نسبة تغلغل 

الهاتف النقال يف البحرين تفوق %100

فيما ييل ملحات من تحولنا الجذري الذي بدأ يف العام موضع االستعراض. إن املنتجات والخدمات 

متوافقة تماماً مع أحكام الرشيعة اإلسالمية. إنها تلخص مرتكزات مسريتنا الجديدة. وبتطورات 

هذه املنتجات والخدمات وتوسع محفظتها اآلن من أي وقت مىض، ستضع جميعها بنك اإلثمار 

عىل عتبة النجاح يف األعوام املقبلة إن شاء الله. ويف الوقت الراهن... فإننا قد حققنا بداية قوية!

لقطات من بنك تجزئة إسالمي
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شبكة آخذة في التوسع
قنوات متعددة، 11 فرعاً، 28 جهاز

 رصاف آيل... والنمو

ابتكار منتجات جديدة
إن إطالق حساب "ثمار للتوفري" قد حقق

ً  نجاحاً فوريا

لقطات من بنك تجزئة إسالمي
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قنوات جديدة
قنوات إلكرتونية راقية ومركز اتصاالت

 متكامل الخدمات

شراكات عظيمة
تحالفات قوية مع أفضل األسماء 

التجارية العاملية

ولمسة إنسانية
فريق من املوظفني املتعاونني والحريصني

 عىل تقديم الخدمة

لقطات من بنك تجزئة إسالمي
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**2010**2009200820072006
)معدلة()معدلة(

181,050 188,310 85,162 )251,508()139,612(صايف الربح / )الخسارة( )بآالف الدوالرات األمريكية(

صايف الربح / )الخسارة( املتعلق باملساهمني )بآالف الدوالرات 

167,558 102,755 22,168 )247,415()150,149(األمريكية(

792,093 1,087,808 923,909 711,435 654,016  إجمايل الحقوق املتعلقة باملساهمني )بآالف الدوالرات األمريكية(

24.3631.2743,8950,6056,01صايف القيمة الدفرتية للسهم الواحد )بالسنتات االمريكية(

0,955,7911,10)11.31()5.88(ربحية السهم الواحد  )بالسنتات االمريكية(

3,318,755 4,078,789 5,380,426 6,105,934 6,743,569 إجمايل املوجودات )بآالف الدوالرات األمريكية(

صناديق تحت اإلدارة )الحسابات االسثتمارية املقيدة وغري املقيدة( 
2,966,3622,206,4611,991,6731,723,8141,059,937)بآالف الدوالرات األمريكية(

32.24%10.93%2.20%-30.26%-21.99%العائد عىل متوسط حقوق املساهمني

9.63%5.09%1.80%-4.13%-2.17%العائد عىل متوسط املوجودات

66.55%23.07%4.16%-45.12%-24.22%العائد عىل متوسط رأس املال املدفوع )%(

42.10%41.27%51.51%139.31%76.10%التكلفة إىل اإليرادات التشغيلية )%(

53,74747,520–––التوزيعات النقدية )بآالف الدوالرات األمريكية(

2.53.38–––التوزيعات النقدية لكل سهم )بالسنتات االمريكية(

–20%10%––أسهم منحة

29.52%18.63%14.41%12.77%13.20%مالءة رأس املال )%(*

12.524265858سعر السهم يف األسواق )بالسنتات االمريكية(

27105––مضاعف سعر السهم إىل ربحية السهم

0.510.770.591.151.03سعر السهم الواحد يف السوق / القيمة الدفرتية للسهم 

*  تم حساب معدل مالءة رأس املال للعام 2007 وفق تعليمات بازل 2، يف حني تم حساب معدالت األعوام السابقة وفق تعليمات بازل 1.

.)IFRS( يف حني تم حساب العام 2008 وما قبله وفقاً ملعايري ،)AAOIFI( تم حساب العامني 2010 و2009 وفقاً ملعايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  **

ملخص البيانات المالية
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حجر الزاوية في هذه االستراتيجية هو التركيز الجديد على األعمال 
}المصرفية اإلسالمية باعتبارها أعمالنا األساسية {

خطاب صريح
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خطاب صريح

بسم الله الرحمن الرحيم

املساهمون األعزاء

يطيب بالنيابة عن مجلس اإلدارة، أن نقدم لكم التقرير السنوي جنباً إىل جنب مع الحسابات املدققة املوحدة لبنك اإلثمار ورشكاته التابعة 

والزميلة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010.

إننا نمتلك أسباباً وجيهة لنكون مرسورين من أدائنا يف العام 2010. لقد عدنا للربحية مسجلني إيرادات صافية موحدة قبل املخصصات 

والرضائب يف الخارج  بمبلغ وقدره 51,4 مليون دوالر أمريكي، وهذا ما يمثل تناقضاً حاداً مع تسجيل خسارة بلغت 44,0 مليون دوالر 

أمريكي يف العام املايض. ومع ذلك، فإن حقيقة تسجيلنا خسارة، بعد كافة اإلنجازات الكبرية املتحققة يف العام نفسه، قد شكلت لنا أىس 

كبرياً. لقد خصمنا مبلغاً إجمالياً صافياً وقدره 197,4 مليون دوالر أمريكي كمخصصات للهبوط يف القيمة، والتي كان جزء كبري منها 

عبارة عن مخصصات احرتازية عىل محفظة استثمارية والتي تم تقديرها عىل أساس متحفظ، وهو ما نتج عن ذلك خسارة صافية متعلقة 

بمساهمي البنك بلغت قيمتها 150,1 مليون دوالر أمريكي.

إن هذا التقرير السنوي قد تمت هيكلته وعرضه بطريقة فريدة من نوعها تظهر الرصاحة الكاملة لقصتنا يف العام 2010. إن أسس نهجنا صراحة 

الرصيح، مثلما سيتم عرضه من خالل هذا التقرير السنوي، هي واحدة من تفاؤلنا الكبري، وفكرنا الواسع، والطاقة املتجددة، والتنفيذ 

املتحمس، وهذه هي املشاعر واملواقف الحقيقية التي تدفع بالبنك إىل األمام. لقد أحرزنا يف هذا العام محاولة لرفع معايرينا يف اإلبالغ 

إجماالً لجعلها تتماىش مع أفضل املمارسات، فضالً عن تعزيزنا لكل ركن من أركان البنك، بما يف ذلك سياسات الحوكمة واملمارسات 

وعالقات املستثمرين. إن الجميع عىل مسار اسرتاتيجي واحد بدءاً برئيس مجلس اإلدارة وحتى املوظفني العاملني يف قسم الرصافة. ومن 

هذا املنطلق، فإننا نوجه رسالة مشرتكة لكم. إن تقييمنا لإلنجازات وأوجه القصور خالل العام موضع االستعراض، وطريقة تقدمنا يف 

املستقبل، أمر يتألف من وجهة نظر متكاملة، وهذا ما تم تفسريه بالتفصيل يف الفصول الالحقة. وهكذا، فإن هذه الرسالة سرتكز عىل 

األمور العامة دون الخوض يف التفاصيل.

إن العام 2010 هو عام انتقايل. إن بنككم تحول من مؤسسة تركز بالدرجة األوىل عىل االستثمارات وإدارة املوجودات إىل بنك يركز عىل تحول األعمال 

األعمال املرصفية اإلسالمية. إن بنك اإلثمار ش.م.ب.، والذي كان بنكاً استثمارياً بالجملة، هو اآلن بنك تجزئة إسالمي مرخص، وقد جاء 

هذا التحول نتيجة إلكمال بنك اإلثمار عملية إعادة تنظيم شاملة مع رشكته التابعة واململوكة بالكامل له سابقاً، مرصف البحرين الشامل، 

يف إبريل 2010.

ولقد وضعنا اسرتاتيجية شاملة لألعوام الثالثة املقبلة، وذلك يف أعقاب عملية مراجعة صارمة للبنك. إن حجر الزاوية يف هذه االسرتاتيجية تركيز استراتيجي

هو الرتكيز الجديد عىل أعمال التجزئة املرصفية اإلسالمية باعتبارها هي أعمالنا األساسية. ولقد جاء االنطالق من هذه االسرتاتيجية نظراً 

للحاجة إىل إعادة توزيع املوجودات ونقلها من مواقعها السابقة إىل أعمالنا األساسية. ومن هنا كان التحدي األول الذي واجهنا هو تجريد 

محفظة األعمال واالستثمارات والتي أصبحت "غري أساسية" يف النظام الجديد.

لقد حشدنا جهودنا لدعم مؤسسات مشهورة عاملياً وخبرية يف مثل هذا التجريد عايل املستوى لتعزيز قدراتنا الذاتية يف هذا املجال. ويجري التخارج والتحويالت

حالياً التقدم يف هذا االتجاه، وذلك عىل الرغم من رغبتنا يف مزيد من الزخم يف العام التايل. كما ويضاف إىل هذا التحدي الحاجة إىل تحويل 

بعض املوجودات غري املتوافقة مع الرشيعة واملطلوبات إىل تلك املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية. لقد جهزنا خطة منفصلة لهذا التحويل، 

والتي يجري تنفيذها عىل أكثر من قدم وساق وعىل الهدف املرصود لها.



بنك اإلثمار ش.م.ب.     التقرير السنوي 102010

خطاب صريح

ولقد كانت السيولة تحدياً رئيسياً آخر، وهي كانت كذلك بالنسبة للعديد من املؤسسات املالية يف املنطقة. وكان التصدي لهذا األمر بطريقة تحديات رئيسية

ذات شقني، فلقد استخدمنا – من جهة – مجموعة من اإلجراءات مثل جمع أموال جديدة وتعزيز عالقاتنا مع املؤسسات املالية لجمع 

األموال بني البنوك وإعادة جدولة املدة بمطلوبات معينة رئيسية عىل أساس أطول. ولقد كانت تلك الجهود جميعها ناجحة جداً. ومن جهة 

أخرى، فلقد سعينا بقوة أيضاً من أجل زيادة قاعدة زبائننا يف مجال التجزئة، فأطلقنا منتجاً فريداً للتوفري الذي جذب عدداً كبرياً من حيث 

الزبائن الجدد حتى اآلن، فضالً عن الودائع، كما عملنا عىل تعزيز موظفينا وأنظمتنا لدعم حملة تعبئة الودائع بشكل قوي. وعليه، فإنه 

يسعدنا أن نبلغكم أنه ونتيجة لهذه الجهود، فقد أنهى بنك اإلثمار العام بمركز سيولة أقوى بكثري مما كان عليه يف بداية العام نفسه.

ولقد ثبتت نسبة مالءة رأس املال عند 13,2 يف املائة، ومع ذلك، فنحن نركز االهتمام عىل تحسني هذه النسبة إىل مستويات أعىل، ليس فقط 

لتعزيز استقرار البنك فحسب، ولكن لخلق مزيد من الحرية عىل صعيد توسيع األعمال التجارية يف املستقبل. ويف هذا الصدد، ومما يثلج 

الصدر أن نشري إىل عملية إصدار الحقوق الناجحة خالل العام موضع االستعراض، والتي تمكنا من خاللها جلب مبلغ وقدره 103 مليون 

دوالر أمريكي لقاعدة رأس املال.

وعىل الرغم من أننا تمكنا من التغلب بنجاح عىل التحديات املذكورة أعاله، إال إن الكثري من إدارة الوقت والجهد فضالً عن رقابة مجلس إعادة تنظيم داخلي

اإلدارة هي أمور ال تزال مستمرة ومكرسة تجاه تلك التحديات. ومع ذلك، فإن هذه التحديات يجب أال تحجب الخطوات الكبرية التي 

حققناها، ومن بني أهم هذه الخطوات هي إدارتنا الناجحة للتحول إىل بنك إسالمي متكامل بالتجزئة. إن هذا الرتكيز الجديد يف مجال 

التجزئة، قد استلزم منا هيكلة وقدرات جديدة، األمر الذي استدعانا للترصف برسعة لتعيني اثنني من املديرين العامني لإلرشاف عىل سري 

عملنا املرصيف األسايس واملمثل يف األعمال املرصفية لألفراد واألعمال املرصفية للرشكات.

ولقد كانت التصورات العامة تدار بشكل جيد من خالل برنامج اتصاالت متكامل، وقد شمل هذا الربنامج عملية كربى إلعادة طرح العالمة توسيع نطاق الوصول

التجارية، وخطة اسرتاتيجية يف العالقات العامة وحملة إعالنية عالية املستوى. وجنباً إىل جنب مع ما سبق اإلشارة إليه، فلقد طرحنا أيضاً 

برنامجاً قوياً لتوسيع الشبكة، وأضفنا يف البحرين خمسة أجهزة رصاف آيل جديدة، باإلضافة إىل أننا مهدنا الطريق الفتتاح أربعة فروع 

جديدة وجهازي رصاف آيل، وذلك يف العام املقبل. وباإلضافة إىل اإلطالق الناجح للغاية ملنتج التوفري املشار إليه سابقاً، فلقد أحرزنا تقدماً 

جديداً من حيث إطالقنا األعمال املرصفية عرب الهاتف النقال حتى أصبحنا بفضله رائدي هذه الخدمات يف البحرين.

وعىل صعيد أبعد من ذلك، لقد عملنا عىل توسيع وصولنا يف مجال األعمال املرصفية بالتجزئة، وذلك من خالل توسيع تواجدنا يف الخارج 

عرب االستحواذ عىل العمليات الباكستانية لرويال بنك أوف سكوتالند من خالل رشكتنا التابعة لنا، بنك فيصل املحدود، األمر الذي عزز من 

تواجدنا عرب الفروع التي كان عددها قبل ذلك 133 فرعاً حتى أصبحت 220 فرعاً يف باكستان.

وباإلضافة إىل التوسع والتحسينات التنظيمية، فلقد تمكنا من احتواء نفقاتنا من خالل سلسلة من التدابري االستباقية، والتي شملت التحكم فى النفقات

تحسني استخدامنا للمكاتب، فضالً عن تحسني إنتاجية قاعدة مواردنا البرشية، مع تطبيق سياسة جديدة وأكثر عقالنية للتوظيف.

وال تزال امليزانية العامة لبنك اإلثمار قوية ومستمرة يف النمو، وذلك مع ارتفاع إجمايل املوجودات بنسبة 10,4% لتصل إىل 6.7 مليار نمو الموجودات

دوالر أمريكي. وعىل الرغم من أن حقوق املساهمني أقل بقليل هامشياً من العام السابق، إال أنها ال تزال قوية بمبلغ وقدره 654 مليون 

دوالر أمريكي. إننا مؤمنون تماماً بخطة األعمال االسرتاتيجية وموظفينا لتحقيق النتائج وإرشادنا إىل األداء الذي سيعود بالربحية الكاملة 

واملرجوة عىل البنك ضمن خطة زمنية.
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خطاب صريح

لقد حددنا حتى اآلن التحديات الكبرية الناجمة عن التحول من بنك استثماري بالجملة إىل بنك تجزئة. ويف املقابل، فإن خربتنا يف التحول 

من بنك تقليدي إىل بنك إسالمي كان أمراً سهالً نسبياً، عىل اعتبار أن األعمال املرصفية اإلسالمية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً عن روح 

الرشكة. ولقد لخصنا من خالل هذا التقرير السنوي مساهمة بنك اإلثمار يف تطوير العمل املرصيف اإلسالمي يف البحرين وغريها. إننا 

فخورون بحق بهذا الرتاث الغني، كما أننا سعداء بامتالكنا فرصة االرتقاء باألعمال املرصفية اإلسالمية إىل مستويات أعىل يف البحرين 

واملنطقة.

ولقد تأسست مجموعة اإلثمار عىل أيدي موظفيها الذين أخذوا عىل عاتقهم باستمرار مراعاة القيمة يف عملهم. ونحن نعرب جميعاً عن شكر وتقدير

خالص تقديرنا إلدارة وموظفي بنك اإلثمار، فضالً عن إدارات وموظفي رشكاتنا التابعة والزميلة يف جميع أنحاء العالم ملساهمتهم خالل 

العام.

كما نشكر أيضاً أعضاء مجلس إدارة بنك اإلثمار عىل دعمهم ومشورتهم املستمرتني. ولقد شهد العام عدة تغيريات يف مجلس اإلدارة، 

وبهذه املناسبة، يرسنا أن نرحب ترحيباً حاراً باألعضاء الثالثة الجدد السادة زامل عبدالله الزامل، ونبيل خالد محمد كانو، ومحمد 

بوجريي الذي تم تعيينه مؤخراً أيضاً يف منصب الرئيس التنفيذي يف يوليو 2010. كما استقال من مجلس اإلدارة خالل العام أربعة أعضاء 

وهم السادة خليل نور الدين، ومايكل بيه. يل، ومحمد حسني، وكينيث يس. بوردا، مع أمنياتنا لهم جميعاً بالتوفيق والنجاح.

وأخرياً وليس آخراً، نتقدم بالشكر الجزيل إىل األطراف ذوي العالقة، وبالتحديد زبائننا ومساهمينا الكرام عىل دعمهم وثقتهم، كما نتوجه 

بالشكر الجزيل إىل مرصف البحرين املركزي عىل دعمه املستمر.

وتأكدوا من أننا نتطلع للمستقبل بتفاؤل وأمل.

محمد بوجيري  عمرو محمد الفيصل  

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة  
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رياح التغيير… التحوالت في العام 2010

ألننا نحن الهائمون، الذين ينشدون أبداً أشّد الطرق وحدًة، ال نبدأ أعمال 

نهار ما عندما نفرغ من نهار غريه، وال يجدنا رشوق شمس حيث تركنا 

الغروب الذي تقدمه.

ألننا، وإن نامت األرض، مستيقظون نوايل مسرينا.

نحن بذور نبات غريب عجيب، ويف بلوغنا واكتمال نمو قلوبنا قد وهبنا 

منحة للريح فتفرقنا عىل وجه األرض.

 
جربان خليل جربان
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مفارقة
ربح في الخسارة

ل البنك خسارة وقدرها 150 مليون دوالر أمريكي، كنتيجة مبارشة ملخصصات الهبوط يف القيمة،  لقد سجَّ

والتي كان جزء كبري منها عبارة عن مخصصات احرتازية عىل محفظة استثمارية. إننا، وحتى اآلن، حققنا 

صايف ربح قبل خصم املخصصات بقيمة 51 مليون دوالر أمريكي، مقارنة بصايف ربح سلبي قبل خصم 

املخصصات بمبلغ وقدره 44 مليون دوالر أمريكي يف العام 2009.

ف هو زيادة اإليرادات عىل النفقات. وحتى اآلن، فإن "الربح"  نعم، إن معنى الربح من منطلق محاسبي صرِ

بالنسبة لنا يشمل جميع اإليجابيات مثل: نمو إجمايل إيراداتنا من 112 مليون دوالر أمريكي إىل 215 مليون 

دوالر أمريكي، كما أن امليزانية العمومية شهدت نمواً بنسبة 10٪، إضافة إىل طرح إصدار الحقوق بقيمة 

103 مليون دوالر أمريكي، كما أننا طبقنا نظاماً مشدداً لرقابة إبطاء النفقات، فضالً عن التحسينات الكبرية 

التي أدخلت عىل املنتجات والخدمات مثل تعزيز شبكة أجهزة الرصف اآليل وتقديم أول خدمات مرصفية 

إلكرتونية عرب الهاتف النقال عىل مستوى البحرين، إضافة إىل التنامي الكبري

 يف قاعدة عمالئنا، وهلم جرا. 

 وبالتايل، فإن املفارقة هنا هي "الربح يف الخسارة".

اإلثمار
مفارقة

1-1
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رياح التغيير… التحوالت في العام 2010
المراجعة المالية

لقد أحرز بنك اإلثمار، وهو يف عامه األول من تشغيله كبنك إسالمي يعمل يف مجال التجزئة يف أعقاب عملية إعادة التشغيل يف أبريل 2010 مقدمة

مع رشكته التابعة واململوكة بالكامل له – مرصف الشامل –، تقدماً معقوالً من حيث األداء بشكل عام. إن هذا األداء يحتاج إىل مراجعة يف 

سياق التحديات التالية.

لقد ظل العام 2010 عاماً صعباً للغاية بالنسبة إىل االقتصاد العاملي إجماالً، وأكثر صعوبة بالنسبة إىل القطاع املايل، عىل الرغم من 

املحاوالت املستمرة للخروج من أزمة 2008 االقتصادية، وقد كانت مشاعر املستثمرين يف ذلك الوقت هشة، كما أن ارتفاع رؤوس األموال 

ضيقة. ويف الوقت الذي كانت فيه التوقعات بالنسبة لألسواق الناشئة أكثر قوة، فإن آفاق اقتصادنا العاملي املرتابط يعتمد إىل حد كبري عىل 

صحة جميع مكوناته.

كما ظلت االقتصاديات الخليجية مستقرة نسبياً، ومدعومة بأسعار نفط أعىل وبتوسع االقتصاديات اآلسيوية النائشة. وكانت أسواق رأس 

املال اإلقليمية نشطة، السيما يف مجايل الصكوك والسندات. ومع ذلك، فقد كان النشاط املشرتك ضعيفاً، وسيظل كذلك حتى تنجح البنوك 

اإلقليمية تماماً يف إعادة هيكلة ميزانياتها العمومية، وهو ما سيتطلب قدراً كبرياً من املخصصات.

ولقد كان كل هذا يف ظل ظروف الكساد االقتصادي، وشعور املستثمرين غري املؤكد بإمكانية إعادة تنظيم بنك اإلثمار لنموذج أعماله، 

واالنتقال من بنك استثماري إىل بنك تجزئة إسالمي. ولقد كانت عملية إعادة التنظيم مع مرصف الشامل ذات تحديات يف حد ذاتها. ويف 

الوقت الذي استمر فيه السوق يف عرض الفرص التجارية، واشتداد املنافسة أيضاً، وهو ما ألقى بدوره تحدياً إضافياً عىل بنك اإلثمار 

إلكمال تحوله، فقد برز موضوع آخر وهو عبارة عن تركة مثقلة بالقضايا الناشئة عن املوجودات االستثمارية للبنك.

وعىل مستوى املجموعة، فقد تم وضع خطة ومراجعة صارمة لرتشيد االستثمارات قيد التنفيذ، وتخصيص بعضها للبيع. وعىل الجانب 

اإليجابي، فإن األعمال املرصفية لألفراد والرشكات عملت بشكل جيد، ومن املقرر لألعمال املرصفية األساسية أن تنمو بشكل كبري يف املدى 

املتوسط.

لقد سجل الربح الصايف املوحد قبل خصم املخصصات للهبوط يف القيمة خسارة، يف حني أن الرضائب يف الخارج تحسنت إىل 51.4 مليون األداء

دوالر أمريكي للعام، مقارنة بخسارة وقدرها 44 مليون دوالر أمريكي يف العام 2009، وهو ما يعكس تحوالً كبرياً. وتعد العوامل الرئيسية 

التي ساهمت يف خلق هذا التحسن: النمو يف اإليرادات اإلجمالية املوحدة بمبلغ وقدره 103.2 مليون دوالر أمريكي أو 92%، يف حني سجلت 

النفقات التشغيلية ارتفاعاً هامشياً فقط. لقد استطاعت املجموعة وبنجاح احتواء التكاليف، عىل الرغم من الزيادة يف عدد الفروع، وهو ما أثر 

يف الكفاءة التشغيلية عىل نحو يعكسه التحسن يف نسبة التكلفة إىل الدخل التي انخفضت من 139% يف العام 2009 إىل 76% يف العام 2010.

ولقد بلغت مخصصات الهبوط يف القيمة لهذا العام 197.4 مليون دوالر أمريكي، مقارنة بمبلغ وقدره 206.9 مليون دوالر أمريكي والذي 

تم تسجيله يف العام 2009. ولقد تم  تخصيص جزء كبري من هذه املخصصات يف العام 2010 للمحفظات االستثمارية املقدرة عىل أساس 

متحفظ.

وعىل كل، فإن التحسن يف إجمايل اإليرادات قد قوبل بمخصصات الهبوط يف القيمة املذكورة أعاله، وهو ما أدى إىل خسارة صافية متعلقة 

بمساهمي البنك وقدرها 150.1 مليون دوالر أمريكي، والتي تعد أقل بنسبة 40% من الخسارة الصافية والتي بلغت 247.4 مليون دوالر 

أمريكي.
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المراجعة المالية

المركز المالي

عىل صعيد املوجودات، ارتفعت املرابحات وتمويالت أخرى من 2,189 مليون دوالر أمريكي إىل 2,530 مليون دوالر أمريكي خالل العام. لقد الموجودات

ارتفع إجمايل املوجودات، والتي نتجت من االرتفاع يف حجم األعمال واالستحواذ عىل أعمال جديدة، من 6,105 مليون دوالر أمريكي إىل 6,743 

مليون دوالر أمريكي يف العام 2010، وهو ما عكس نمواً نسبته 10.4%. وكما هو واضح يف اإليضاح رقم 29 من البيانات املالية املوحدة يف 

الجزئية الخاصة بمعلومات القطاعات، فإن األعمال املرصفية لألفراد والرشكات مسؤولة عما يقارب من 70% من موجودات املجموعة. ولقد 

كانت الرشكة التابعة لبنك اإلثمار يف باكستان، بنك فيصل املحدود، مساهماً رئيسياً يف النمو، وهو البنك الذي استحوذ عىل رشكة آر بي أس 

باكستان يف أكتوبر 2010 وساهم يف التحسن الكبري يف األعمال األساسية لبنك اإلثمار.

إنه من الجدير اإلشارة إليه التحسن امللحوظ يف مختلف مصادر التمويل، السيما الحسابات الحالية للزبائن، واملبالغ املستحقة للمستثمرين التمويل

)وخصوصاً من الرشكات واألفراد يف بنك فيصل املحدود( وحقوق حاميل الحسابات االستثمارية غري املقيدة. ولقد تحسنت الحسابات 

الجارية من 455 مليون دوالر أمريكي إىل 684 مليون دوالر أمريكي يف العام 2010، يف حني أن املبالغ املستحقة للمستثمرين ارتفعت من 

1,640 مليون دوالر أمريكي إىل 1,970 مليون دوالر أمريكي خالل العام. كما ارتفعت حقوق حاميل الحسابات االستثمارية غري املقيدة 

من 983 مليون دوالر أمريكي إىل 1,196 مليون دوالر أمريكي خالل العام. باإلضافة إىل ذلك، فقد كان البنك قادراً عىل تحقيق مبلغ وقدره 

103 مليون دوالر أمريكي يف مارس 2010 من خالل إصدار الحقوق. كما استطاع البنك وبنجاح إعادة تمويل بعض القروض القائمة بلغ 

مجموعها 167 مليون دوالر أمريكي كانت مستحقة يف العام 2011 وتأجيلها إىل وقت استحقاق جديد يف العام 2015.

عىل الرغم من تحقيق مبلغ وقدره 103 مليون دوالر أمريكي من خالل إصدار الحقوق، فإن إجمايل حقوق املالكني انحفض من 711 الحقوق

مليون دوالر أمريكي إىل 654 مليون دوالر أمريكي يف نهاية العام 2010 بسبب تكبد خسارة صافية للعام.

لقد أدى االنخفاض الكبري يف صايف الخسارة خالل العام إىل تحسن يف العائد عىل متوسط املوجودات من -4.13% إىل -2.17%، يف حني أن الربحية

العائد عىل متوسط حقوق املساهمني تحسن من -30,26% إىل -%21,99.

جودة الموجودات

كما تم اإلشارة إليه سابقاً، لقد واصل البنك مراجعة محفظة املوجودات وعمل عىل خصم مخصصات للهبوط يف القيمة بشكل حكيم. مخصصات الهبوط في القيمة

ولقد تم تخصيص جزء كبري من تلك املخصصات لكل ما له عالقة باملحفظات االستثمارية. وتوجد تفاصيل ملخصصات الهبوط يف القيمة 

للموجودات يف اإليضاحات رقم 27 و35 من البيانات املالية املوحدة.

تعد نسبة مالءة رأس املال واحدة من أهم مؤرشات استقرار البنك. وبناء عليه، فقد وضع بنك اإلثمار يف اعبتاره عىل مر السنني الحاجة إىل االستقرار

الحفاظ عىل هذه النسبة يف مستويات أعىل من الحد األدنى القانوني. وكما يف 31 ديسمرب 2010، فإن نسبة مالءة رأس املال املوحدة بلغت 

ما نسبته 13.2%. ويدرك البنك الحاجة إىل تحسني النسبة بشكل أكثر للوصول إىل مستويات مرضية، من شأنها أن تعزز استقرار املؤسسة 

وتخلق فسحة للتوسع يف األعمال التجارية يف املستقبل. وكما أرشنا سابقاً، فقد تمت إضافة مبلغ وقدره 103 مليون دوالر أمريكي إىل قاعدة 

رأس املال من خالل إصدار الحقوق، وسيتخذ بنك اإلثمار الخطوات الالزمة يف األعوام املقبلة لزيادة تحسني نسبة مالءة رأس املال.

تلقى مسألة الحفاظ عىل السيولة الكافية اهتماماً كبرياً عىل مدار العام. وبعد أن تم جمع األموال من مصادر متعددة، وإعادة تمويل بعض السيولة

املطلوبات القائمة ملدة 5 أعوام عىل أن تكون مستحقة يف العام 2015، فقد تم إنهاء العام بشكل إيجابي لصالح بنك اإلثمار.
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رياح التغيير… التحوالت في العام 2010

المراجعة المالية

واصلت أسهم بنك اإلثمار ثقلها من حيث التداول يف بورصة البحرين )سوق األوراق املالية(، وذلك من خالل تصنيفها كواحدة من أفضل األداء في بورصة البحرين

خمس رشكات من بني 42 رشكة مدرجة من حيث قيمة التداول وحجم التداول وعدد املعامالت وعدد أيام التداول. إن تصنيف البنك يف 

املرتبة العارشة يف رسلمة السوق، والذي انخفض من 216.4 مليون دينار بحريني إىل 132.1 مليون دينار بحريني خالل العام 2010، 

كان – وإىل حد كبري – بسبب االنخفاض يف سعر السوق من 0.240 دوالر أمريكي إىل 0.125 دوالر أمريكي للسهم.

 يوجد أدناه استعراض موجز للرشكات التابعة والزميلة الرئيسية ضمن املجموعة.استعراض موجز للمجموعة

بدأ بنك فيصل املحدود عملياته التشغيلية يف باكستان يف العام 1987، كأول فرع ملرصف فيصل اإلسالمي يف البحرين، وبعدها، ويف العام بنك فيصل المحدود

1995 تم تشغيله باعتباره بنكاً باكستانياً محلياً يعمل تحت اسمه الحايل وهو بنك فيصل املحدود. كما أن مجموعة أخرى يف باكستان، 

وهي بنك الفيصل االستثماري املحدود، قد اندمجت مع بنك فيصل املحدود يف العام 2002، وهو ما نتج عنه ظهور مؤسسة أكرب وأقوى 

وأكثر تنوعاً. ويعد بنك فيصل املحدود مؤسسة تقدم خدمات مرصفية متكاملة لألفراد والرشكات وخدمات استثمارية أخرى من خالل 

شبكة كبرية من الفروع يف باكستان. وتماشياً مع تركيز بنك اإلثمار عىل تنمية أعماله األساسية يف مجال التجزئة يف الخارج، فقد استحوذ 

بنك فيصل املحدود عىل عمليات رشكة آر بي أس باكستان يف العام 2010، وهو ما زاد بالتايل عدد فروعه من 133 إىل 220 فرعاً. وتمتلك 

املجموعة ما نبسته 65.7% من بنك فيصل املحدود.

تأسس بنك البحرين والكويت يف العام 1971، ولقد أخذ يف النمو حتى أصبح واحداً من أكرب البنوك التجارية يف البحرين. ويحظى البنك بنك البحرين والكويت

بتواجد محيل وإقليمي قوي، بما يف ذلك فروعه يف الكويت والهند ومكتب تمثييل يف دبي باإلمارات العربية املتحدة. ويقدم بنك البحرين 

والكويت مجموعة كاملة من خدمات اإلقراض والودائع والخزينة واالستثمار، كما وأنشأ عدداً من الرشكات التابعة يف مجاالت الوساطة 

والخدمات املالية وبطاقات االئتمان. كما ويقدم البنك خدماته ملجموعة واسعة من الزبائن والقطاعات عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي. 

وتمتلك املجموعة ما نسبته 25.4% من بنك البحرين والكويت.

إن مرصف فيصل الخاص، والذي تم تأسيسه يف العام 1980 كرشكة خدمات استثمارية متوافقة مع الرشيعة أساساً، هو أول مرصف مصرف فيصل الخاص

سويرسي مخصص لتقديم الخدمات املالية اإلسالمية. إن مرصف فيصل الخاص هو رشكة مملوكة بالكامل للمجموعة.

إن رشكة اإلثمار للتطوير هي املطور واملدير ملشاريع تطويرية رئيسية خاصة ببنك اإلثمار، والتي تتضمن مشاريع العقارات والبنية شركة اإلثمار للتطوير

التحتية واملنتجعات والفنادق واملباني التجارية والتهسيالت الطبية. والعديد من تلك املشاريع هي مشاريع حيوية ومهمة، كمرشوع 

الجزيرة الصحية دملونيا يف البحرين، ونور البحرين، وريفالكشنز البحرين، ودملونيا يف الصويرة باملغرب. إن رشكة اإلثمار للتطوير هي 

رشكة مملوكة بالكامل للمجموعة.

تقدم سكنا، والتي تم تأسيسها يف العام 2005، للمقيمني وغري املقيمني فرصة المتالك منزل من خالل نموذج تمويل عقاري قائم عىل شركة سكنا للحلول اإلسكانية المتكاملة

مبادئ الرشيعة اإلسالمية. ومع تركيزها املتكامل، فإن محفظة الرشكة تتضمن االستشارات العقارية والتطوير العقاري. وتمتلك املجموعة 

ما نسبته 50% من الرشكة )وتتحكم فيما نسبته %62.7(.
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تعترب سوليدرتي واحدة من كربيات رشكات التكافل )التأمني اإلسالمي( يف العالم. وتقدم الرشكة خدمات ومنتجات التكافل العام والعائيل مجموعة سوليدرتي القابضة

املتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية من خالل أعمالها العاملية. وتعمل ضمن سوليدرتي رشكتان تابعتان مملوكتان بالكامل لها يف 

البحرين وهما رشكة سوليدرتي التكافل العام ورشكة سوليدرتي التكافل العائيل، يف الوقت الذي تعمل فيه عىل توحيد وتعزيز موقعها يف 

السوق األردنية والسعودية واملاليزية واملرصية. وتمتلك املجموعة ما نسبته 33.8% من سوليدرتي.

إن رشكة نسيج، والتي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، هي أول رشكة تقدم خدمات عقارية وخدمات تطوير البنية التحتية املتكاملة شركة نسيج ش .م. ب.

يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا. وبنظرة ذات تطلع، ومسؤولية اجتماعية، ومبادئ تقوم عىل الرشيعة، تأسست نسيج من قبل 

مستثمرين معروفني من القطاع العام والخاص، لتلعب دوراً رائداً ومحفزاً ملعالجة مشاكل احتياجات تطوير اإلسكان امليرس يف املنطقة. 

إن مساهمي رشكة نسيج هم بنك اإلثمار، ورشكة اإلثمار للتطوير، وبنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الخليجي، واملرصف الخليجي 

التجاري، وبنك فيصل اإلسالمي املرصي، والنخيل كابيتال، والهيئة العامة للتأمني االجتماعي بمملكة البحرين، وبنك اإلسكان، حيث يبلغ 

رأس مال الرشكة 286 مليون دوالر أمريكي. وتمتلك املجموعة يف رشكة نسيج ما نسبته %29.5.

النظرة المستقبلية واستراتيجيات العام 2011 
وما بعده

ال تزال ظروف السوق صعبة ومتقلبة، وبالتحديد بالنسبة إىل بنك اإلثمار الذي غريَّ طبيعة نشاطه من بنك استثماري بالجملة إىل بنك 

تجزئة. إن تبدل األحوال التي نشهدها يف البحرين اليوم، ويف منطقتي الرشق األوسط وشمال أفريقيا عىل نطاق أوسع، وما نتج عنه من 

الشعور بعدم االستقرار، قد يؤدي إىل بذل مزيد من الضغط عىل أدائنا املستقبيل.

ويف أعقاب عملية إعادة التنظيم يف العام 2010، فإن االسرتاتيجية الجديدة لبنك اإلثمار سرتكز عىل تطوير نشاطه املرصيف األسايس واملمثل 

يف األعمال املرصفية لألفراد واألعمال املرصفية للرشكات يف البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، مع رؤية بأن يصبح البنك بنكاً 

إسالمياً رائداً يف املنطقة. إن هذه الرؤية تتبعها توسع يف قدرة بنك اإلثمار للوصول إىل الزبائن يف البحرين وغريها من الدول، فضالً عن 

 .كون ذلك بمثابة مقدمة البتكار منتجات جديدة وخدمات ذات قيمة مضافة
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مفارقة
حينما تصبح الخطوات قصيرة المدى قفزات طويلة المدى

لقد بدأ كل يشء حينما توحدنا بشكل كامل مع رشكتنا التابعة لنا، مرصف الشامل، خالل العام. لقد كان ذلك بمثابة أول 

"خطوة قصرية املدى" والتي كانت يف الواقع قفزة عمالقة وطويلة املدى، حينما اعتمدنا شخصية جديدة ونابضة بالحياة لبنك 

تجزئة إسالمي قوي. وتشمل "خطواتنا قصرية املدى" األخرى: إعادة النظر يف تركيبة أعمالنا، وإعادة تصنيف أعمالنا وقياس 

"خطواتنا" املتخذة اليوم بما يفيدنا يف الغد، وذلك من خالل خطة اسرتاتيجية جديدة ملدة ثالثة أعوام تركز عىل األعمال املرصفية 

اإلسالمية بالتجزئة.

خطوة واحدة غالباً ما تغري مساراً بأكمله.

مفارقة
اإلثمار

1-2
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حينما تصبح الخطوات قصيرة المدى
 قفزات طويلة المدى

إن إعادة تنظيم أحد البنوك االستثمارية القائمة وتحويله إىل بنك إسالمي تجاري هي مهمة كبرية للغاية. فلقد نجحنا يف املرحلة األوىل – 

وهي أكثر املراحل أهمية – يف عملية إعادة التنظيم بشكل جيد، وإننا ننفذ اآلن اسرتاتيجية جديدة ملدة ثالثة أعوام، ابتداء من العام 2011، 

وهي تتعلق باألعمال املرصفية اإلسالمية، وهي من صميم مقرتحنا. 

إن أنشطتنا متميزة ومتنوعة، كونها تضم استثمارات وكفاءات فريدة من نوعها، فلقد تم تقديمها بشكل مثري لالهتمام. ويف الوقت نفسه، 

كانت التحديات الناشئة عن هذا التنوع واسعة وبعيدة املدى أيضاً. وكانت بعض املشاكل العاجلة التي يتعني معالجتها صعبة. ولقد أخذ 

البنك كل هذه املشاكل بعني االعتبار. ويف الوقت نفسه، شهد البنك العديد من الفرص املثرية، ولقد تم تسخري هذه الفرص يف عملية إعادة 

التجميع والتشكيل والتعريف.

إن ما حدث بعد ذلك كان شاهداً عىل اإلمكانيات البرشية والعزم عىل إحداث التغيري، وهذا هو ما تدور أحداث القصة حوله! فلقد أدت تلك 

الخطوة إىل مساهمة فريق بنك اإلثمار ككل، بدءاً من مجلس االدارة والفريق اإلداري وصوالً إىل املوظفني، يف العديد من الخطوات عىل املدى 

القصري والتي كانت بالفعل بمثابة قفزات طويلة املدى لتحقيق أهدافنا. وهذا ما سنعرفه يف املفارقة 2-1! لقد كان العام 2010 بالنسبة 

إلينا عاماً إلعادة البناء، بخاصة مع التقدم املحرز يف كل مجال، وهذا ما يدعونا اآلن إىل استكشاف املزيد.

هذا، وتعترب األعمال املرصفية اإلسالمية مقرتحنا األسايس ومستقبلنا. وباإلضافة إىل ذلك، فإننا نهدف إىل تعزيز أعمالنا املرصفية للرشكات 

وللمؤسسات الصغرية واملتوسطة. كما وتتمثل األعمال املرصفية الخاصة وذات الصلة بالقطاع املرصيف الرئييس بوحدتني أخريني أسايتني 

لألعمال، واللتني يجري يف الوقت الحايل إيالؤها اهتماماً متساوياً. ويف الوقت الذي نركز فيه عىل هذه الوحدات األساسية لألعمال، فإننا 

نعمل حالياً عىل ترشيد أعمال إدارة املوجودات.

رياح التغيير… التحوالت في العام 2010

استعراض األعمال 
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لدينا يف بنك اإلثمار شبكة قوية من قنوات التوزيع تتكون من 11 فرعاً و28 جهاز رصاف آيل، ومركز لالتصاالت وقنوات إلكرتونية أخرى. كما األعمال المصرفية لألفراد

أننا رائدون يف مجال األعمال املرصفية عرب الهاتف النقال عىل مستوى البحرين.

وباإلضافة إىل إطالق األعمال املرصفية اإللكرتونية عرب الهاتف النقال، والتي تعد األوىل من نوعها يف اململكة، فقد قدمنا أيضاً، وعىل سبيل املثال، 

نظام اإلشعار بواسطة الرسائل النصية القصري، وذلك من أجل إبقاء زبائننا عىل علم ودراية بمعامالت بطاقاتهم االئتمانية فور حدوثها، كما 

وعملنا عىل ترقية أنظمة الهاتف املرصيف.

كما ويمتلك بنك اإلثمار محفظة قوية من املنتجات املرصفية الخاصة باألفراد. كما أن أبرز إضافة خالل العام – موضع االستعراض – هو 

منتج التوفري املبتكر املسمى بحساب "ثمار للتوفري" والذي يؤهل املشرتكني فيه للدخول يف سحوبات عىل جوائز. وكانت هذه الخطوة بمثابة 

لحظة النجاح التي دفعت إىل تعبئة الودائع، فضالً عن كسب العمالء إىل جانب رضاهم. ولقد عملنا عىل زيادة قدرتنا يف جانب املبيعات، وذلك 

من خالل فريق قوي ومبارش ووحدات مختلفة للدعم.

كما أننا استثمرنا يف حملة إعالنية كبرية وناجحة يف العام 2010، غطت كافة مناطق اململكة وبشكل واسع، فضالً عن أننا عملنا عىل جعلها 

ثابتة يف ذهن املتلقي، وذلك من خالل تصوير بنك اإلثمار عىل أنه اسم موثوق به يف مجال األعمال املرصفية اإلسالمية واألعمال املرصفية 

بالتجزئة.

لقد حصد موظفونا نتاج جهدهم فعالً، يف الوقت الذي نشهد فيه نمو محفظة األعمال املرصفية لألفراد. إن تدفق ودائع التجزئة خصوصاً 

يساعد بنك اإلثمار عىل تحسني السيولة وتخفيض تكاليف التمويل. 

هذا، ويعترب بنك اإلثمار يف وضع جيد يف هذه السوق، وذلك لالستفادة من الطلب املتزايد عىل املنتجات املرصفية اإلسالمية مثل بطاقات االئتمان 

والتمويل السكني. كما أن سمعتنا يف البحرين تسمح لنا بإنشاء تحالفات قوية مع البنوك األخرى املعروفة.

لقد أصبح العمالء يف البحرين اليوم مطلعني وقادرين عىل إظهار قوتهم الرشائية، وهو األمر الذي يشكل تحدياً بالنسبة لجميع املصارف. أما 

بالنسبة لنا، فإن هذا التحدي فرصة كبرية، نظراً لصغر قاعدتنا نسبياً يف مجال التجزئة. إن التحسينات التي تخضع لها منتجاتنا، كما أن 

تطوير املنتجات الجديدة، فضالً عن جميع أنظمتنا والعمليات ستستفيد حتماً من هذا املوقف. وسنشهد خالل األعوام التي ستتلو ذلك كله 

تدفقاً مستمراً يف املنتجات املبتكرة والذي من شأنه أن يعطينا ميزة تنافسية واضحة. 

إننا نأمل يف األعوام الثالثة املقبلة أن نشهد زيادة كبرية جداً يف قاعدة عمالئنا، فضالً عن قيمة محفظتنا املرصفية اإلسالمية.

استعراض األعمال املرصفية للرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، واألعمال املرصفية الخاصة، واملؤسسات املالية،

 ومجموعة إدارة املوجودات والخزينة يتبع ىف الصفحات من  38 إىل 39 
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لقد عملنا عىل بناء أعمالنا يف الفروع... بمجرد أن نرى االبتسامة عىل وجه الزبون... كل يوم من كل عام!
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إنها رسيعة... إنها مريحة... تساعد أجهزة الرصاف اآليل من بنك اإلثمار الزبائن عىل إجراء معامالتهم املرصفية من أي مكان تقريباً... وحتى األطفال لن يشعروا بامللل!
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احصل عىل أفضل البطاقات... من أفضل بنك يف املدينة... من خالل سهولة الوصول إىل منتجات وخدمات ذات جودة متميزة
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ً إن الحصول عىل تمويل من بنك اإلثمار يجعل الحياة ذات منحى جديد ومعنى مختلف كليا
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من أبرز شواهد العرص يف العالم اليوم. شاشة واحدة... متعة... معلومات... وسهولة الوصول إىل البنك!
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لقد ولَّت تلك األيام حينما كان الهاتف مجرد هاتف... إنه يساعدك اآلن عىل إجراء معامالتك املرصفية... وبالتحديد فيما لو كنت زبوناً لدى البنك الرائد يف األعمال 

املرصفية عرب الهاتف النقال يف البحرين!
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إنها طريقة ممتعة للتوفري... حينما تحصل عىل أكثر مما تتمناه... ليس مجرد فائدة... بل جائزة!
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األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

لقد اتخذنا يف مجال األعمال املرصفية للرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر من وجهة نظر إقليمية، كما أننا وجهنا أنظارنا 

لنكون القوة املهيمنة يف املنطقة، فباإلضافة إىل السوق املحلية، فإننا سنحجز بعض املوجودات يف دول مجلس التعاون الخليجي، السيما يف 

اململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة، كما أننا نتطلع إىل أن يكون لنا تواجد يف أبعد من تلك الدول يف منطقة الرشق 

األوسط وشمال أقريقيا الحقاً.

وسوف تكون الفئة 1 والفئة 2 من عمالء الرشكات هي املستهدفة، وسيتم الرتكيز عىل التمويل قصري املدى وعىل أنشطة رأس املال، بما يف 

ذلك: خطابات االعتماد وخطابات الضمان. ولتسهيالت تعرُّض أكرب، فإنه سيتم استخدام قدرات أخرى من البنوك املحلية والدولية.

إن نمونا سيأتي من قاعدتنا القوية من العمالء الحاليني، وكذلك من خالل عمليات االستحواذ عىل عمالء جدد. كما أننا يف طور تنفيذ إعادة 

تنظيم شاملة لقسم األعمال املرصفية للرشكات. كما أننا نعمل عىل تقوية موظفي خدمات الزبائن من ناحية األعداد والقدرات. كما أننا 

نستثمر أيضاً يف تبسيط أنظمتنا وإقامة نموذج تسعري مبتكر.

ومن املتوقع أن يشهد حجم أعمالنا، فضالً عن أرباحنا يف هذا القطاع، نمواً عىل نطاق واسع خالل األعوام الثالثة املقبلة.

إننا ومن خالل األعمال املرصفية الخاصة نصل إىل رشيحة أصحاب الثروات يف قطاع التجزئة. ولقد استطعنا عىل مدى فرتة طويلة من األعمال المصرفية الخاصة

خدمة هذه الرشيحة بنجاح، وبالتايل تمكنا من ترسيخ اسمنا لديها. إنها رشيحة رئيسية متنامية أخرى، كما أنها رشيحة ال تزال بعيدة 

نسبياً يف عرص التحديات االقتصادية العاملية. كما أننا حققنا نجاحاً أبعد من ذلك، وأسسنا عالقات قوية يف مختلف أنحاء دول مجلس 

التعاون الخليجي ومنطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا وما وراءها.

ومن املقرر أن يتم إطالق األعمال املرصفية املتميزة وإدارة الثروات يف العام التايل، وهي خطوة من شأنها أن تكمل خدمات التوظيف 

الحالية، فضالً عن أنها تمكننا من خدمة هذه الرشيحة بشكل أفضل من خالل تعزيز مستويات الخدمات والحلول املصممة بشكل فردي.

إن نمونا يف مجال ودائع األعمال املرصفية الخاصة يف العام 2010 ملحوظ بالفعل، ففي 31 ديسمرب بلغت ودائع األعمال املرصفية 

الخاصة ما يقرب من 270 مليون دوالر أمريكي.

وعليه، فإن األعوام التالية ستشهد تدفقاً مستمراً يف املنتجات املبتكرة لخدمة االحتياجات املتزايدة لهذه الرشيحة الرفيعة من العمالء من 

أصحاب الثروات، وسيكون ذلك عىل طريقتنا الخاصة، وكذلك من خالل التحالفات االسرتاتيجية مع أطراف ثالثة.

وكما هو الحال يف خطوط أعمالنا، فلقد ركزنا كثرياً عىل االستثمار يف التكنولوجيا، وتبسيط النظم والعمليات، فضالً عن تعزيز مستوى 

مهارات موظفينا.

رياح التغيير… التحوالت في العام 2010

استعراض األعمال 
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إن هذا القطاع يطور ويدير العالقات واملعامالت بني بنك اإلثمار والبنوك األخرى واملؤسسات املالية يف البحرين واملنطقة وأماكن أخرى من المؤسسات المالية

العالم. كما أنه يلعب دوراً مهماً يف الرتويج لبنك اإلثمار يف الوسط املايل حول العالم. ومن خالل إنشاء الصفقات والحصول عىل خطوط 

ائتمان وترتيب التمويالت، فإن قسم املؤسسات املالية يلعب دوراً محورياً يف تحسني وضع السيولة يف البنك وكذلك تسهيل نمو أعماله.

إن الرتكيز الفوري لهذا القسم ينصب عىل تعبئة األموال والودائع عىل املديني القصري واملتوسط.

لقد تم تغيري تركيز هذه املجموعة، فلقد أصبح توليد وتنفيذ املوجودات أعماالً ثانوية، يف حني احتلت أعمال إدارة وبيع املوجودات - ويف مجموعة إدارة الموجودات

الوقت املناسب – مركز الصدارة.

لقد خصصنا موجودات محددة للبيع إلعادة توزيع موجوداتنا بناء عىل اسرتاتيجيتنا الجديدة. وعىل مدى األعوام الثالثة املقبلة، فإن 

مجموعة إدارة املوجودات ستدير هذه املبيعات بشكل كامل من خالل الرشاكة مع أطراف خارجية.

تلعب الخزينة دوراً مهماً يف جهودنا الشاملة إلدارة سيولتنا اليومية وتأمني التمويل املتوسط وطويل األجل ألنشطة البنك. كما أنها تلعب الخزينة

 .دوراً يف إنشاء الدخل من خالل توظيف الفائض من السيولة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى

رياح التغيير… التحوالت في العام 2010

استعراض األعمال 
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مفارقة
كلما كانت أعمالنا المصرفية اإلسالمية أكثر نقاًء، كلما أصبح بنك اإلثمار 

أكثر أهمية وقبواًل لدى الجميع وفي كل األوقات.

لكل األوقات... إن ما زاد من حدة األزمة املالية العاملية هو اإلفراط يف االستدانة، وارتفاع أسعار املوجودات التي ال يمكن تحملها، والعيش تحت 

أرس الديون، وفرتة االستثمارات العالية القائمة عىل التخمني.

ولقد أثبت التمويل اإلسالمي يف مثل هذه األوقات قدرته عىل أن يكون أكثر فعالية باملقارنة مع التمويل التقليدي. وتنص القاعدة األخالقية 

للتمويل اإلسالمي عىل توفري نظام مايل يتشارك املمولون فيه املخاطر، عىل أن يتم توفري حصة عادلة من املوارد للفقراء. ويرتبط التوسع يف 

االئتمان باالقتصاد الحقيقي. وتتم مساعدة مقرتيض الرهن العقاري من خالل توفري تسهيالت ائتمانية تكون يف متناول الجميع.

عند جميع الشعوب... تحظى املبادئ األساسية للتمويل اإلسالمي – واملمثلة يف االبتعاد عن الربا واالمتناع عن تمويل املشاريع غري األخالقية – 

صدى لدى معتنقي الديانات األخرى. فلقد جاءت التوجيهات صارمة يف ديانات البوذيني واملسيحيني والهندوس من خالل الترشيعات الواردة يف 

كتبهم، مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية.

وترشح املقالة يف الصفحة التالية هذه املفارقة بتفصيل أكثر.

ن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُفوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاُكْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ". قال تعاىل: "يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّ

 سورة الحجرات، اآلية 13

اإلثمار
مفارقة
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يف مرحلة ما من التاريخ، اعتمد العالم كلمتي "التمويل" و "األعمال املرصفية" وألحق بهما العديد من البادئات، ومن ثم عمل عىل تحديد الظاهر.. ليس كل شيء!

وتعديل معناها وسياقها. ولقد ترتب عىل هذا اإلجراء وجود رؤية محددة لهذه املصطلحات.

ومثال ذلك النوع من "البادئات" – األعمال املرصفية اإلسالمية – والتي تضم كالً من األعمال املرصفية اإلسالمية والتمويل اإلسالمي – والتي 

اكتسبت قيمة وأصبحت متداولة يف جميع أنحاء العالم.

إن ما تمكنت هذه الرؤية املحددة من تحقيقه – وبنجاح إىل حد ما – هو تضييق معنى األعمال املرصفية اإلسالمية، وهذا ما خلق بالتايل 

تصوراً محدود الصالحية والفعالية ملؤرشات الرؤية املحدودة. ولقد كان أكثر تلك املؤرشات وضوحاً هي اإليمان، كونها ملتزمة بمبادئ 

ه حتى أصبح أكثر وضوحاً يف وقت الحق بعدما أصبحت األعمال املرصفية اإلسالمية خياراً تمويلياً  الرشيعة اإلسالمية. ولقد بلغ االستدالل أوجَّ

يستهدف الناس واالقتصادات ذات الجذور اإلسالمية.

يف مواجهة ذلك، كان ذلك معقوالً وبارزاً.. إال أن الظاهر.. ليس كل يشء فعالً!

سنرى.

ثمة تصور آخر انتجته الرؤية املحددة هو أن األعمال املرصفية اإلسالمية ال تتميز بما تمتاز به األعمال املرصفية "التقليدية" من ديناميكية 

وفعالية، كون األعمال املرصفية اإلسالمية أكثر حذراً، وال يمكن أن تتفاعل برسعة لتكشف السيناريوهات االقتصادية العاملية.

من جديد، ويف مواجهة ذلك، إنه افرتاض معقول.. إال أن الظاهر.. ليس كل يشء فعالً!

سنرى.

لقد شكل هذان الجانبان أساس املفارقة لبنك اإلثمار، فلقد قرأنا للتو يف الصفحة السابقة، أنه عىل الرغم من الظاهر، إال أن األعمال املرصفية 

اإلسالمية هي تمويل صالح لجميع األوقات وجميع الناس، وبالتايل، فإننا سنقرتب منه من خالل نظرة فاحصة لنتعرف عىل ماهية حقيقته!

لتقديم السياق إىل هذا املقال، سيكون من الحكمة بالنسبة لنا أن نتطرق بإيجاز حول هذا املوضوع.ما هي األعمال المصرفية اإلسالمية؟

 من باب االختصار، تعترب األعمال املرصفية اإلسالمية هي الخدمات املالية املتوافقة مع مبادئ وقواعد الفقه اإلسالمي التجاري

)فقه املعامالت(، والتي هي فرع من فروع فقه الرشيعة.

إن فقه املعامالت معني بالعقود، وهو يشكل قاعدة لنموذج التمويل اإلسالمي، والذي ينص عىل مدى كون هذه العقود مباحة أو غري 

مباحة.

وتعد العقود غري املباحة تلك التي تنطوي عىل الفائدة )الربا(، وهي منبوذة عاملياً من الديانات الرئيسية يف العالم، ومثالها الربا الفاحش 

وأية تعامالت يف أنشطة األعمال غري األخالقية مثل القمار )امليرس(، وتجارة األسلحة املحظورة بموجب القوانني واألعراف الدولية ومثالها 

)األنشطة أو العقود املحرمة(.

كما أن من األبعاد األخرى املهمة يف األعمال املرصفية اإلسالمية ما هو مرتبط بالحوكمة املؤسساتية، والتي تتطلب القضاء عىل حالة عدم 

اليقني )الغرر( وتعزيز مبدأ الشفافية يف رشوط وأحكام جميع العقود.

تقديم حول األعمال المصرفية اإلسالمية
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كما ويمتلك التمويل اإلسالمي أيضاً بعداً اجتماعياً قوياً جداً، إذ إن من مبادئ هذا التمويل إعطاء املال حقه للفقراء واملحتاجني، من خالل 

أوجه اإلنفاق املختلفة كالزكاة مثالً. 

ويمكن للمرء أن يستنتج أن الدعائم األربع للتمويل اإلسالمي هي الربا والحالل والغرر والزكاة.

وثمة حقيقة أخرى ذات أهمية هي أن املمارسة املالية اإلسالمية، نظراً لقاعدتها التعاقدية بني مقدمي ومستخدمي األموال، قد نشأت يف 

الواقع قبل فرتة طويلة من انطالق املؤسسات املالية اإلسالمية ومجيئها إىل حيز الوجود. وهكذا حتى اليوم، فإن املصارف واملؤسسات 

املالية اإلسالمية ال تزال تلعب دور الوسيط يف العملية، ودور األمني عىل أموال املستثمرين الذين يديرونها عن طريق مجموعة من 

االستثمارات التي يملكها املستثمرون.

إن واحدة من املبادئ األساسية للتمويل اإلسالمي، وهي تحريم الربا، تجد صدى عند معظم الفلسفات والديانات العظمى يف العالم األعمال المصرفية اإلسالمية.. لجميع الناس

كاليهودية واملسيحية.

ومن جملة من رفضوا الربا من أتباع الديانات األخرى: أفالطون وأرسطو والتران الثالث والبابا كليمنت الخامس والبابا سيكستوس 

ع الهندويس فاسيشتا. الخامس وبوذا واملرشِّ

َُّهْم َقالُواْ  أَن َك برِ َن اْلَمسِّ ذَلرِ يَْطاُن مرِ يَن يَأُْكلُوَن الرِّبَا الَ يَُقوُموَن إرِالَّ َكَما يَُقوُم الَّذرِي يَتََخبَُّطُه الشَّ أما يف القرآن الكريم، فقد جاء قوله تعاىل: "الَّذرِ

ثُْل الرِّبَا َوأََحلَّ الّلُه اْلبَيَْع َوَحرََّم الرِّبَا". سورة البقرة اآلية 275. وقال رسول الله صىل الله عليه وسلم: "كلُّ قرٍض جّر منفعة  إرِنََّما اْلبَيُْع مرِ

فهو ربا". رواه البيهقي.

باً وال  إن املتأمل يف الديانة املسيحية يجد إشارة واضحة يف اإلنجيل حول مسألة الربا، فعىل سبيل املثال جاء ما نصه: "ال تأخذ منه ررِ

مرابحة، بل اخش إرِلهك، َفيعيش أخوك معك". سفر الالويني 25:37 

كما جاء يف التوارة آية تدلل عىل ذلك وهي: "وإذا أقرضت فضة ألحد من شعبي، لفقري عندك، فال تكن له كاملرابي، وال تفرضوا عليه ربا". 

سفر الخروج 22:25

هذا، ويعترب املال وسيلة تبادلية. وهو يستخدم عندما تكون هناك حالة من اإلنفاق. ويف حالة فرض رسوم عىل املال وعىل استخدام املال 

)عن طريق اإلنفاق(، فإن ذلك يعد فرض رسوم مضاعفة بمقدار مرتني. وهو أيضاً لبيع الوقت منذ احتساب املرابي للوقت الذي أصبح 

فيه املال يف يد املقرتض. ومع ذلك، فإن الوقت ليس بسلعة يمكن ألي شخص أن يبيعه.

وليس ذلك، كما يعتقد البعض، يمنع االستثمار. فما هو منصوص عليه أنه من أجل مشاركة املستثمر يف الربح، فإن ال بد له من املشاركة 

يف املخاطر. وباختصار، فإن ال بد له من االنضمام كونه رشيكاً. وبكل بساطة، إن استثمار االموال مع توقع إرجاعها بغض النظر عن 

نجاح هذا املرشوع كان من أجل الحصول عىل املال ببساطة، وذلك عن طريق عدم تحمل أية مخاطر أو القيام بأي عمل أو أي جهد أو 

تضحية عىل اإلطالق. وهذا ما يطلق عليه الربا.

تقديم حول األعمال المصرفية اإلسالمية
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وتتضمن تعاليم بوذا التي رشحها قبل أكثر من 2500 عام قبل امليالد "سبل العيش الصحيح"، التي تقول إنه يجب عىل املرء أن يتجنب 

الغدر والخداع، والربا واالستغالل، أو غريها من األمور املرضة باإلنسان أو الحيوان.

وبذلك نجد أن الهندوس كذلك دعوا إىل تجنب الربا، فقد تم العثور عىل أقدم املراجع املعروفة والتي حرمت الربا يف النصوص الفيدية 

من املخطوطات الدينية الهندوسية القديمة والتي يرجع تاريخها إىل العام 1500 قبل امليالد، عرَّفت الربا بأنه مثل أي قرض يتطلب 

ع الهندويس فاسيشتا قانوناً خاصاً نهى من خالله الطبقات العليا من الكهنة  دفع فائدة. ويف حوايل العام 500 قبل امليالد، وضع املرشِّ

واملحاربني من استغالل الطبقات الدنيا من خالل فرض فائدة عليهم للحصول عىل قرض.

ومن خالل العرض السابق قدمنا جزءاً حول موضوع الربا، ما يتعلق بالربا، وعليه نستنتج أن الركائز الثالث األخرى من التمويل 

اإلسالمي وهي: الحالل والغرر والزكاة، ال تتعارض مع مبادئ األديان يف العالم.

إذن، التمويل اإلسالمي هو حقاً لجميع الناس!

إن الزعم بأن العالم لم يكن مستعداً تماماً للفوىض االقتصادية الناجمة عن انهيار سوق الرهن العقاري األمريكي سيكون إدعاء غري منصف، األعمال المصرفية اإلسالمية هي لجميع األوقات

وذلك كما أثبتت معظم البيانات عىل مدى األعوام القليلة املاضية.

إن هذه الظاهرة البغيضة توفر لنا "دراسة حالة" أوضح حول إخفاقات التمويل التقليدي يف مقابل النجاح الذي حققته املؤسسات التي تعتمد 

مبادئ التمويل اإلسالمي.

وباختصار، فإننا رأينا حقبة من اإلقراض املفرط وغري الحكيم، إذ أدى عدم كفاية انضباط السوق والرتاخي يف كثري من األحيان وبشكل 

متعمد يف تطبيق نظام الحوكمة يف القطاع االقتصادي العاملي، أدى إىل التوسع غري الصحي يف الحجم اإلجمايل لالئتمان، واإلفراط يف االستدانة، 

وإىل ارتفاع غري مستدام يف أسعار املوجودات، والعيش تحت أرس الديون، واالستثمار القائم عىل أساس التخمني.

كما أدى التدني يف وقت الحق إىل انخفاض حاد يف أسعار املوجودات، وهو ما نتج عنه قطاع مايل هش قابل للكرس باإلضافة إىل أزمة الدين.

ويف هذه الحالة، فإن أزمة الرهن العقاري توفر لنا حالة كالسيكية من اإلقراض املفرط وغري الحكيم. كما كشفت النقاب عن نموذج للتمويل 

ل غريك املخاطر". "أنتْج لتوزْع"، والذي عزز سيناريو "تمتع باملكافأة وحمِّ

وهذا بدوره أدى إىل اتساع هائل يف املشتقات، وذلك ما يسمى بمقايضة العجز عن سداد االئتمان عىل وجه الخصوص، عىل اعتبار أن املقرضني 

يسعون إىل "تأمني" قروضهم ضد التخلف عن السداد، باإلضافة – وعىل أية حال – يتم فرض أرباح عىل املقرتضني.

لقد سمحت هذه العملية القاسية ملانحي التمويل العقاري تمرير مخاطر التخلف عن سداد ديون الرهن العقاري كاملة حتى إىل املشرتين يف 

نهاية املطاف ممن كانوا يرتددون عادة عىل تحمل مثل هذه املخاطر. وبالتايل، فإن مانحي التمويل العقاري أصبحوا أقل حافزية للقيام بأية 

عملية اكتتاب بعناية.

رياح التغيير… التحوالت في العام 2010
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ومن الجدير تكرار بعض األفكار بشأن مصطلح مقايضة العجز عن سداد االئتمان التي أصبح العالم كله اآلن مطلعاً عليها.

ويقدر بنك التسويات الدولية مبالغ املشتقات املعلقة بمبلغ 600 تريليون دوالر أمريكي، أي أكثر من عرشة أضعاف حجم االقتصاد العاملي. 

ووصف جورج سوروس املشتقات بـ "القنابل الهيدروجينية"، كما وصفها وارن بافيت بـ "أسلحة مالية للدمار الشامل".

ولقد أرشنا يف وقت سابق إىل أن العالم لم يكن مستعداً للفوىض التي تتضح من هذا السيناريو، فهي لم تكن لتكون لوال وجود خروقات لجميع 

الضوابط والتوازنات وقواعد الحوكمة التي كانت موجودة يف النظام األسايس.

أما فيما يتعلق باألعمال املرصفية اإلسالمية، فالعدل هو األساس الكامن يف مبدأ التمويل اإلسالمي، وهو يشجع عىل اعتماد مجموعة من القواعد 

أو القيم األخالقية من قبل جميع األطراف. ويف إطار هذا املبدأ، فإنه من املطلوب من املمول واملضارب املشاركة يف الربح عىل حد سواء فضالً 

عن الخسارة، األمر الذي يؤدي إىل زيادة الوعي واالهتمام املوجه إىل املخاطر، ذلك االهتمام الذي يساعد عىل إدخال املزيد من االنضباط يف 

النظام املايل من خالل تحفيز املؤسسات املالية لتقييم املخاطر بعناية أكرب وبشكل فعال ملراقبة استخدام األموال من قبل املقرتضني. إن التقييم 

املزدوج للمخاطر بواسطة املمول واملضارب – عىل حد سواء – يجب أن يساعد يف ضخ املزيد من االنضباط يف النظام، ويف قطع شوط طويل 

جداً يف الحد من اإلفراط يف اإلقراض.

بََحَث الدكتور عمر كابرا، كبري مستشاري البحوث يف معهد البحوث اإلسالمية والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية هذا املوضوع مطوالً. 

وقال: "يمكننا أن نرى أن النظام املايل اإلسالمي قادر عىل التقليل من شدة وتواتر األزمات املالية، وذلك من خالل التخلص من نقاط الضعف 

الرئيسية يف النظام التقليدي. إنه يقدم املزيد من االنضباط يف النظام املايل، والذي يتطلب مشاركة املمول يف املخاطر، األمر الذي يربط التوسع 

يف االئتمان عىل نمو االقتصاد الحقيقي عن طريق السماح يف املقام األول لالئتمان لرشاء السلع والخدمات الحقيقية التي يمتلكها البائع، والتي 

يرغب املشرتي يف تسلمها. إن ذلك يتطلب أيضاً تحمل الدائن ملخاطر التخلف عن السداد من خالل حظر بيع الديون، وهو ما يضمن بالتايل 

تقييم املخاطر بعناية أكرب. وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يمكن للتمويل اإلسالمي أن يعمل يف خفض مشكلة الرهن العقاري للمقرتضني من خالل 

توفري القروض لهم برشوط معقولة. إن هذا اإلجراء سيوفر املليارات التي تنفق بعد األزمة إلنقاذ املرصفيني األغنياء".

ولقد كان هناك إجماع عام بشأن نجاة املصارف اإلسالمية من هذه األزمة، وهو األمر الذي ساعدها عىل الظهور يف شكل أفضل بكثري من 

العديد من املؤسسات التقليدية. 

 .إذن.. التمويل اإلسالمي هو لجميع األوقات وجميع الناس
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اإلثمار – المشاركة بشكل جوهري..   

لقد أصبحت مجموعة اإلثمار املرصفية مشاركة وبشكل جوهري يف تطور األعمال املرصفية اإلسالمية يف مملكة البحرين.

ولقد بدأت رحلتنا عىل مسار العمل املرصيف اإلسالمي بعد أن تم تأسيس بنك فيصل اإلسالمي – البحرين واملتوافق مع أحكام الرشيعة 
اإلسالمية والذي تأسس يف العام 1982، وأصبح يف وقت الحق مرصف الشامل ومن ثم بنك اإلثمار. وبالعودة إىل الثمانينيات، فإن البنية 

التحتية الرسمية لألعمال املرصفية يف البحرين كانت تكاد معدومة، بالتايل فإن اتساع بصمة بنك فيصل اإلسالمي – البحرين عىل الساحة 
املرصفية اإلسالمية كان له أهمية كبرية.

ومن الناحية التاريخية، فإن بنك اإلثمار، شأنه يف ذلك شأن بنك فيصل اإلسالمي – البحرين ومرصف الشامل، كان رائداً وابتكر العديد 
من املنتجات واملعامالت التي كانت بمثابة األساس لألعمال املرصفية اإلسالمية يف البحرين ويف املنطقة. فعىل سبيل املثال، كانت عملية 

إدارة السيولة واحدة من بني العديد من الصكوك املالية املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية، يف الوقت الذي كانت فيه معظم البنوك تستثمر 
وتدير سيولتها من خالل التوظيفات لدى البنوك التقليدية. 

وباملثل، فإن البنك ابتكر التسهيالت املشرتكة عرب الحدود يف منتصف التسعينيات لتكون مستخدمة من قبل املصارف اإلسالمية والتقليدية، 
ولخدمة املعامالت الدولية، األمر الذي يعد خطوة رائدة بالفعل.

وحينما نقف لحظة تأمل يف الجوانب الرائدة لبنك اإلثمار، نجد أن هذه املؤسسة قادرة عىل هيكلة مختلف املنتجات املالية املتوافقة مع 
تعاليم الرشيعة اإلسالمية، بما يف ذلك عدد من صناديق االستثمار، وتقديمها للسوق كي تحظى بقبول واسع.

وباملثل، فقد كان أول تمويل إسالمي لصكوك تمويل الطائرات من قبل البنك.

وفيما يتعلق بتنظيم العمل املرصيف اإلسالمي، فقد ساهم البنك بشكل كبري يف مساعدة عدد من املؤسسات املالية اإلسالمية وكذلك 
املؤسسات املالية التقليدية لتقديم نوافذ األعمال املرصفية اإلسالمية.

ولقد كان لهذه املؤسسة أيضاً دور يف وضع حجر األساس لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(، وذلك يف 
سياق توحيد معايري التقارير الرشعية واملحاسبية لجميع البنوك اإلسالمية يف جميع أنحاء العالم.

وباملثل، فقد ساعد البنك السلطات التنظيمية يف وضع مخطط للتنظيم واإلرشاف عىل األعمال املرصفية اإلسالمية، ويرسنا أن نقول إن 
مرصف البحرين املركزي كان أول مرصف مركزي يقدم لوائح مالية إسالمية شاملة، فضالً عن تقديم أنظمة رقابية للمصارف اإلسالمية 

يف العرص الحديث واملعارص.

وبهذه الطريقة، فإن بنك اإلثمار، ومن خالل مكوناته السابقة، بنك فيصل اإلسالمي – البحرين ومرصف الشامل، لعب دوراً محورياً يف 
تأسيس البنية التحتية وتطوير األعمال املرصفية اإلسالمية يف البحرين، وهو ال يزال مستمراً يف القيام بذلك.

وهكذا، فلقد كنا يف موقع الحدث دوماً، وكل إسهاماتنا شهد لها الوقت بعد تجربتها بأنها ناجحة، والتي جرى فحصها ومراجعتها من 
قبل كافة األطراف ذات العالقة باألعمال املرصفية، إضافة إىل الجهات التنظيمية والرقابية والقانونية )الرشيعة(، وذلك عىل سبيل املثال ال 

الحرص.

ولقد اكتسب بنك اإلثمار احرتام وتقدير كافة أطراف العمل املرصيف اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنمية، إضافة إىل البنوك خارج البحرين، 
بما يف ذلك بنك انجلرتا.
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47 بنك اإلثمار ش.م.ب.     التقرير السنوي 2010

الحوكمة المؤسساتية

يحرص البنك عىل االلتزام التام بأعىل معايري الحوكمة املؤسساتية التي تعترب العامل األسايس لضمان تحقيق العدالة لجميع األطرف ذات 

العالقة وتحقيق الكفاءة.

ولعل أفضل شاهد عىل حرص مجلس إدارة البنك والتزامه بتطبيق أفضل املعايري الخاصة هو تبني مجموعة من املبادئ الراسخة مثل 

النزاهة والشفافية واالستقاللية واملساءلة واملسؤولية والعدالة إىل جانب املسؤولية االجتماعية.

وعالوة عىل ذلك، فإن السياسات التي يتبناها البنك يف هذا الخصوص ُصممت إلرساء دعامة راسخة للسياسات اإلدارية واإلرشاف وتبني 

القرارات املهمة وضمان تحقيق التكامل فيما يتعلق بإعداد التقارير املالية، فضالً عن اإلفصاح عن بيانات مالية متوازنة يف وقتها املحدد، 

واحرتام حقوق املساهمني، وتحديد املخاطر وإدارتها، إىل جانب تعزيز األداء، وتوزيع املكافآت بكل عدل وإنصاف، واحرتام حقوق 

األطراف ذات العالقة بالبنك. ويضفي ميثاق رشف األعمال املكتوب والخاص بالبنك، والذي يربط جميع املوظفني واملدراء، املزيد من الوزن 

إىل التنفيذ العميل لسياساتنا املعلنة.

عالوة عىل ذلك، فإن البنك متوافق تماماً مع متطلبات مرصف البحرين املركزي، وبورصة البحرين ، وسوق الكويت لألوراق املالية، وقانون 

.)AAOIFI( الرشكات التجارية املطبق يف البحرين، ومعايري املحاسبة املالية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

انطالقاً من إدراك أهمية املساهمني وتقديرهم، فإن سياسة بنك اإلثمار تحرص عىل معاملة مساهميه بإنصاف ومساواة وفق قوانني حقوق المساهمين

الهيئات الرقابية. وتشمل الحقوق القانونية األساسية للمساهمني حق املشاركة يف اجتماعات املساهمني وحق تعيني آخرين بصفتهم وكالء 

لحضور االجتماعات والتصويت نيابة عنهم وحق املشاركة يف انتخاب أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. كما تتضمن حقوق 

املساهمني أيضاً التصويت عىل تعيني مدققني مستقلني، والتصويت عىل أعمال أخرى تتعلق بالبنك مثل زيادة أو خفض رأس املال، والحق 

يف استالم أرباح نقدية، وحق إبداء الرأي واالستفسار خالل اجتماعات املساهمني.

يخضع البنك إلرشاف مجلس اإلدارة.إدارة البنك

كما أن مجلس اإلدارة مسؤول أمام املساهمني عن وضع السياسات والخطوط العريضة والتوجهات االسرتاتيجية للبنك والعمل عىل تحقيق 

نتائج مالية قوية دائمة وتقديم قيمة عالية للمساهمني عىل املدى الطويل. يقود رئيس مجلس اإلدارة أعضاء املجلس بما يضمن فعالية أداء 

املجلس. وينطوي دور مجلس اإلدارة عىل متابعة الفريق اإلداري عىل النحو الذي يضمن وضع السياسات والعمليات الصحيحة موضع 

التنفيذ والتأكد من عملها بكفاءة ومن ثم تحقيقها لخطط البنك وميزانيته حسب األهداف املوضوعة.

هذا، ويُنتخب أعضاء مجلس اإلدارة ملدة ثالثة أعوام.
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الهيكل التنظيمي

يعينونيعينون

يعينون

يعني

المساهمون هيئة الرقابة الشرعية 

مجلس اإلدارة 

المدقق الخارجي 

لجنة تعامل 
المطلعين 
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أنشأ مجلس اإلدارة اللجان واللجان الفرعية التالية، وأقر عدداً من املواثيق التي تحدد األمور ذات الصلة بتشكيل ومسؤوليات وإدارة كل لجان مجلس اإلدارة واللجان الفرعية

لجنة من هذه اللجان:

شكل مجلس اإلدارة لجنة التدقيق وذلك ملساعدته عىل استعراض مراجعة التقارير املالية للبنك والتأكد من نزاهتها، واإلرشاف عىل لجنة التدقيق

اختيار املدققني الخارجيني وتحديد مكافآتهم إلقرارها واملوافقة عليها يف اجتماعات املساهمني، ورصد مؤهالت املدقق الخارجي ومدى 

استقالليته، ومراجعة أنشطة وأداء وظيفة املدقق الداخيل للبنك، ومراجعة مدى التزام البنك باملتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة 

بما يف ذلك جميع اللوائح والقوانني واملمارسات التجارية.

وتتكون لجنة التدقيق من كل من:

ً السيد زامل عبد الله الزامل، رئيساً وعضوا  
ً السيد نبيل خالد محمد كانو، عضوا  

ً الشيخة حصة بنت سعد الصباح، عضوا  

ترشف اللجنة التنفيذية، نيابة عن مجلس اإلدارة، عىل التخطيط االسرتاتيجي ملعامالت البنك وأنشطته، وتوافق عىل املعامالت حسب اللجنة التنفيذية

الصالحيات التي فوضها مجلس اإلدارة ويف حدود املعايري املنصوص عليها، فضالً عن رفع توصياتها إىل املجلس بشأن املعامالت التي ال 

تقع خارج حدود صالحياتها، هذا إىل جانب تقييم االسرتاتيجيات املالية والسياسات الخاصة بالرشكة.

وتتكون اللجنة التنفيذية من كل من:

ً الشيخ محمد يوسف الخريجي، رئيساً وعضوا  
ً السيد محمد عبد الرحمن بوجريي، عضوا  

ً السيد جمعة أبل، عضوا  

يشكل مجلس اإلدارة لجنة املكافآت والتعيينات وذلك للمساعدة عىل األداء الفعال ملسؤولياته فيما له عالقة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لجنة المكافآت والتعيينات

وأداء املجلس بصورة عامة وضمان التشكيل املناسب والسليم للمجلس واختيار األفراد املناسبني لعضوية مجلس اإلدارة وتعزيز مساحة 

االتصال فيما بني املجلس وإدارة البنك فيما يتعلق باملوارد البرشية. عالوة عىل ذلك، فإن اللجنة مخولة من قبل مجلس اإلدارة للمراجعة 

والتحقيق يف أية مسألة تدخل يف نطاق امليثاق، وتقديم توصياتها إىل مجلس اإلدارة فيما يتعلق بها.

وتتكون لجنة املكافآت والتعيينات من كل من:

ً تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله، رئيساً وعضوا  
ً الشيخة حصة بنت سعد الصباح، عضوا  

ً السيد عبد الحميد أبو موىس، عضوا  
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تتمثل األهداف الرئيسية للجنة سياسة املخاطر يف تقديم التوصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بمجمل املخاطر التي يمكن للبنك تحملها، لجنة سياسة المخاطر

فضالً عن وضع السياسات يف إطارها الصحيح والعمل عىل إدارة ما سبق ذكره. ويمكن تعريف هذه السياسات بأنها مخاطر االئتمان 

ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة، باإلضافة إىل أية فئة أخرى من فئات املخاطر التي يواجهها البنك للقيام بأنشطته. 

كما أن من بني أهداف اللجنة رفع التوصيات حول إطار إدارة مخاطر البنك بمجمله ومراقبتها، والذي يعنى بتطوير جميع األنشطة 

والسياسات التشغيلية والضوابط الداخلية وأساليب إدارة املخاطر وإجراءات االلتزام وطرق تقديم التقارير إىل مجلس اإلدارة.

وتتكون لجنة سياسة املخاطر من كل من:

ً السيد عبد الحميد أبو موىس، رئيساً وعضوا  
ً تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله، عضوا  

أسست هذه اللجنة الفرعية من قبل اللجنة التنفيذية، وهي تهدف إىل ضمان التزام الرشكة بإرشادات تعامل املطلعني الصادر عن مرصف اللجنة الفرعية لتعامل المطلعين

م اللجنة التوصيات إىل اللجنة التنفيذية. البحرين املركزي، فضالً عن استعراض أية قضايا أو أمور تقع ضمن إطار ميثاقها. كما تقدِّ

وتتكون اللجنة الفرعية لتعامل املطلعني من كل من:

ً السيد نبيل خالد محمد كانو، رئيساً وعضوا  
ً السيد أحمد عبد الرحيم، عضوا  

ً السيد جاسم عبد الكريم سلمان، عضوا  

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات لجانه 
التي تم عقدها وعدد الحضور

/ = االنعقاد أو الحضور غري مطبق

بموجب عقد تأسيس البنك، يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات عىل األقل كل عام، كما أن عىل كل عضو أن يحرض ما ال يقل عن 50 باملائة 

من جميع اجتماعات املجلس واللجان التابعة له.

العضو
لجنة املكافآت والتعييناتاللجنة التنفيذيةلجنة التدقيقمجلس اإلدارة

لجنة سياسة 
املخاطر

الحضوراالنعقادالحضوراالنعقادالحضوراالنعقادالحضوراالنعقادالحضوراالنعقاد

////////99صاحب السمو امللكي األمري عمر محمد الفيصل

//2211//99السيد خالد عبد الله جناحي

113343//97تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله

//32//9431الشيخة حصة بنت سعد الصباح

//94215311الشيخ محمد يوسف الخريجي

//////7733الشيخ زامل عبد الله الزامل

2233//9721السيد عبد الحميد أبو موىس

//////7432السيد نبيل خالد محمد كانو

44////8722السيد خليل نور الدين

////44//77السيد محمد عبد الرحمن بوجريي

10//////11السيد كينث يس بوردا
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لقد شكل البنك لجان اإلدارة التالية، وذلك تحت إرشاف الرئيس التنفيذي، باعتباره رئيساً لكل لجنة. إن أعضاء اللجان هم رؤساء األقسام لجان اإلدارة

ذات الصلة بعمل اللجنة.

إن الهدف األسايس لهذه اللجنة هو مراجعة واعتماد والتصديق عىل جميع العمليات االستثمارية واالئتمانية يف حدود صالحياتها ومراجعة لجنة االستثمار واالئتمان

تقارير إدارة املخاطر وإيجاد الحلول املناسبة لجميع القضايا املتعلقة باالئتمان.

إن األهداف األساسية لهذه اللجنة هي تطوير وإدارة موجودات ومطلوبات البنك وفقاً للخطة االسرتاتيجية ووفقاً لألنظمة والقوانني ذات لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات

الصلة بالشؤون املرصفية.

إن األهداف الرئيسية لهذه اللجنة تتمثل يف تحسني سبل االتصاالت والتعاون بني مختلف أقسام وإدارات البنك، فضالً عن تحسني الكفاءة اللجنة اإلدارية

التشغيلية بالبنك.

يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة تجنب أي فعل أو منصب أو مصلحة تتعارض أو تبدو متعارضة مع أية مصلحة من مصالح البنك. ويحصل تعارض المصالح

البنك سنوياً عىل معلومات من أعضاء مجلس اإلدارة حرصاً عىل متابعة أي تعارض محتمل يف املصالح. ومن املتوقع أن يتسم سلوك أعضاء 

مجلس اإلدارة بالعقالنية والرشد فيما يتعلق بالتزاماتهم االئتمانية تجاه البنك. ويف حالة وجود أي وضع أو موقف ينطوي عليه تعارض 

محتمل يف املصالح، يتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة الحصول عىل مشورة ضابط االلتزام يف البنك.

ينطبق ميثاق رشف األعمال عىل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واملسؤولني واملوظفني والوكالء واملستشارين وغريهم يف حالة ميثاق شرف األعمال

تمثيلهم للبنك أو الترصف بالنيابة عنه. ويتعني عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسؤولني واملوظفني التمسك التام بالقواعد األخالقية يف جميع 

األوقات وااللتزام بسياسات البنك. وال يجوز ألي من األعضاء أو املسؤولني التنفيذيني منح التنازل عن االلتزام بميثاق رشف األعمال إال 

فقط من قبل مجلس اإلدارة أو اللجنة املنبثقة من مجلس اإلدارة ذات العالقة مع رضورة اإلفصاح عن ذلك فوراً للمساهمني.

إن مصالح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف حصصهم يف البنك قد تم اإلفصاح عنها يف تقرير مجلس اإلدارة.مصالح أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

إن معلومات توزيع ملكية األسهم، باإلضافة إىل إحصاءات أساسية حول أداء أسهم البنك يف بورصة البحرين قد تم اإلفصاح عنها يف قسم معلومات عن األسهم

معلومات عن األسهم من هذا التقرير السنوي.

يتبع البنك اإلفصاحات العامة الصادرة عن مرصف البحرين املركزي املبينة يف الجزء الثاني من قواعد مرصف البحرين املركزي. ويحرص االتصال مع المساهمين واألطراف ذات العالقة

البنك عىل االتصال مع األطراف ذات العالقة يف الوقت املحدد بأسلوب مهني وبأمانة وشفافية وتفهم ودقة. ومن أبرز قنوات االتصال 

التقارير السنوية واإلصدارات ربع السنوية للنتائج املالية وموقع البنك عىل اإلنرتنت واإلعالنات الدورية يف وسائل اإلعالم املحلية. وتتوافر 

املعلومات املالية لألعوام الثالثة املاضية يف املوقع اإللكرتوني للبنك.
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تتوىل وحدة إدارة التدقيق الداخيل للبنك مهمة مراقبة االلتزام بالسياسات واإلجراءات الخاصة والتأكد من وجود رقابة داخلية صارمة. التدقيق الداخلي

ويتمركز عمل وحدة التدقيق الداخيل حول نقاط املخاطرة التي تُحدد من خالل الدراسة والتقييم لشتى املخاطر.

ويتبع رئيس التدقيق الداخيل مبارشة رئيس لجنة التدقيق التابعة ملجلس اإلدارة. كما يتبع أيضاً الرئيس التنفيذي من الناحية اإلدارية 

فقط. وتدير وحدة التدقيق الداخيل بشكل مستقل عن اإلدارة العمليات بحسب خطة التدقيق الداخيل التي وافقت عليها لجنة التدقيق.

يهدف البنك إىل جذب واستبقاء أعضاء مجلس اإلدارة ذوي الكفاءة العالية. وإن جوانب تحقيق هذا الهدف هو مكافأتهم عىل نحو يتماىش مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

مع أفضل املمارسات السائدة. ويستحق أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة ثابتة عن حضور كل اجتماع. كما أن األعضاء غري املقيمني يحق 

لهم الحصول كذلك عىل نفقات سفرهم كاملة. إن هذه املكافآت جاءت بناء عىل توصيات من لجنة املكافآت والتعيينات، وقد حصلت عىل 

موافقة مجلس اإلدارة، ويتم اإلفصاح عنها لصالح املساهمني.

يتم تعويض الرؤساء التنفيذيني كبار املدراء بالتمايش مع اتجاهات السوق واألداء، وتدفع املكافأة املرتبطة بذلك عىل أساس األداء الفردي مكافآت اإلدارة

من خالل التقييم يف نهاية العام.

يوفر سكرتري مجلس اإلدارة معلومات كافية إىل أعضاء مجلس اإلدارة حديثي التعيني / االنتخاب، عىل أن يتضمن ذلك مناقشة مبادئ برنامج تهيئة مجلس اإلدارة

الحوكمة املؤسساتية للبنك، وميثاق رشف األعمال. إن أعضاء مجلس اإلدارة هؤالء حديثي التعيني / االنتخاب يتم استقبالهم من قبل 

الرئيس التنفيذي للبنك الذي يقدم لهم بمزيد من التفصيل الهيكل االستثماري للبنك وخطط األعمال والخطط االسرتاتيجية واألداء املايل 

السابق. هذا، ويبقى مجلس اإلدارة عىل اطالع دائم ومستمر عىل اللوائح والقوانني الجديدة.

الحوكمة المؤسساتية



53 بنك اإلثمار ش.م.ب.     التقرير السنوي 2010

الحوكمة المؤسساتية

ألي مساهم يمتلك ما نسبته 10% أو أكثر من رأسمال بنك اإلثمار الحق يف تعيني ممثل له يف مجلس إدارة بنك اإلثمار. ويف حالة ممارسة نظام انتخاب مجلس اإلدارة

أحد املساهمني لهذا الحق، فإن هذا املساهم يجب أن يفقد الحق يف التصويت عىل النسبة التي بموجبها عني املساهم ممثالً له يف مجلس 

اإلدارة.

وبناء عىل ما سبق، فإنه يتعني عىل الجمعية العامة انتخاب أعضاء مجلس االدارة عن طريق االقرتاع الرسي. وينتخب األعضاء عن طريق 

األغلبية النسبية من األصوات الصحيحة.

وتخضع جميع تعيينات مجلس اإلدارة إىل مذكرة التأسيس والنظام األسايس لبنك اإلثمار، وميثاق رشف األعمال، وسياسة الحوكمة 

املؤسساتية، عىل أن يكون القانون والقواعد واألنظمة والسياسات واملواثيق قائمة من وقت آلخر.

وتراجع لجنة املكافآت والتعيينات سنوياً تكوين وأداء مجلس اإلدارة. إن واجبات لجنة املكافآت والتعيينات فيما يتعلق بتكوين وأداء 

مجلس اإلدارة تشمل، من بني أمور أخرى، تقييم املهارات املطلوبة ملجلس اإلدارة بما يعينها عىل االضطالع بمسؤولياتها بكفاءة وتحقيق 

أهدافها، وكذلك وضع وتنفيذ خطة لتحديد وتقييم وتعزيز كفاءة مجلس اإلدارة. ويف حالة وجود شاغر يف مجلس اإلدارة، فإنه يجب عىل 

لجنة املكافآت والتعيينات أن تقدم توصيات إىل مجلس اإلدارة لتعيني عضو آخر، عىل أن تكون هذه التوصية خاضعة للمتطلبات القانونية 

والتنظيمية.

هذا، ويتلقى جميع أعضاء مجلس اإلدارة رسالة التعيني، موقعة من قبل رئيس مجلس اإلدارة، تتضمن معلومات حول التعيني، وإنهاء 

العقد، واملسؤوليات. كما ويحصل أعضاء مجلس اإلدارة عىل نسخة من ميثاق رشف األعمال.
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تعترب املخاطرة جزءاً ال يتجزأ من أعمال بنك اإلثمار، فضالً عن أنها أمر بالغ األهمية ملواصلة البنك يف تحقيق نجاحاته وربحيته. ويكمن 

جوهر إدارة املخاطر الفعالة يف تعزيز القيمة للمساهم من خالل تحقيق أرباح متكافئة مع املخاطر. وقد تبنى بنك اإلثمار خلق إطار 

متكامل إلدارة املخاطر لتحديد وبشكل استباقي وتقييم وإدارة ومراقبة املخاطر يف قراراتها وعملياتها. إن إطار إدارة املخاطر يف بنك 

اإلثمار مبنية عىل التوجيهات الصادرة عن مرصف البحرين املركزي، وكذلك عىل املبادئ السليمة إلدارة املخاطر الصادرة عن بنك 

التسويات الدولية، هذا إىل جانب اتباع أفضل املمارسات الدولية يف هذا الشأن.

وَضع ميثاق إدارة املخاطر ببنك اإلثمار، الذي يحدد تفاصيل دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا، األسس لهيكل حوكمة هيكل حوكمة المخاطر

املخاطر يف البنك.

ويوافق مجلس اإلدارة عىل أعمال البنك واسرتاتيجية املخاطر ويضمن أن كافة األعمال التطويرية متسقة مع ميول البنك للمخاطر 

واسرتاتيجياته. كما ويرشف مجلس اإلدارة عىل وضع وتنفيذ أنظمة وسياسات إدارة املخاطر املتعلقة بمخاطر امليزانية العمومية وأخرى 

خارج امليزانية العمومية واملخاطر التشغيلية.

وتساعد لجنة سياسية املخاطر مجلس اإلدارة واإلدارة العليا يف تأدية وظيفتهما اإلرشافية يف إدارة املخاطر. وهذه اللجنة مسؤولة عن 

التأكد من أن البنك يتبنى ويحافظ ويطبق السياسات واإلجراءات املناسبة يف إدارة املخاطر.

وتضطلع جهة رقابية مستقلة بعملية إدارة املخاطر، وهي دائرة إدارة املخاطر التي يرأسها رئيس إدارة املخاطر الذي يتبع مبارشة لجنة 

سياسية املخاطر. إن هذا القسم مكلف بتحديد وقياس وتقييم كافة املخاطر ووضع الحدود املعقولة واملناسبة يف إطار املعايري الشاملة 

للمخاطر االسرتاتيجية التي أقرها مجلس اإلدارة.

جرى إنشاء إطار هيكيل إلدارة املخاطر لضمان الربط بني اسرتاتيجية وعمليات بنك اإلثمار وأهداف إدارة املخاطر به، وتدعم هذه استراتيجية إدارة المخاطر

االسرتاتيجية إدارة هيكلية مناسبة ومحددة ومدعمة بإجراءات شاملة للمخاطر التي قد تتعرض لها كافة جوانب العمل بالبنك.

وترتبط اسرتاتيجية إدارة املخاطر بكافة أنواع املخاطر الواردة أدناه.

 إن الرتكيزات الكبرية ملخاطر االئتمان كما يف 31 ديسمرب 2010 مبينة يف اإليضاح 34. تتم جميع املعامالت باعتبارها صفقات بني أطراف مخاطر االئتمان

مستقلة املصالح، األمر الذي يتطلب موافقة مجلس اإلدارة. تنشأ مخاطر االئتمان من إخفاق الطرف اآلخر يف الوفاء بالتزاماته املنصوص 

عليها يف العقد. ويتوىل بنك اإلثمار إدارة مخاطر االئتمان التي قد تنشأ عن أنشطة أعماله املرصفية، وذلك من خالل تطبيق سياسات 

وإجراءات صارمة تتعلق بتحديد وقياس ومراقبة تلك املخاطر والتحكم فيها والتخفيف من حدتها.

ويوجد نظام مركزي إلدارة مخاطر االئتمان، حيث تتوىل دائرة إدارة املخاطر إجراء عملية مراجعة مستقلة لكافة التعرضات الكبرية قبل 

املوافقة عليها.

وقد وضعت سياسات املخاطر يف البنك خطوطاً إرشادية عريضة لتحديد تمركز املخاطر يف املحفظة االستثمارية للبنك حسب الدولة 

والقطاع واملدة واملنتجات. كما تضع سياسات املخاطر معايري تصنيف املخاطر والتعرض ملخاطر االئتمان. كما تلخص هذه السياسة 

التقنيات الناجعة املستخدمة يف تقييم وتصنيف التعرضات.
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ويستخدم البنك نظاماً قوياً إلدارة املعلومات، وذلك لرصد التعرض والرتكيزات من أبعاد مختلفة. ويتم رصد جميع تعرضات االئتمان عىل 

أساس مستمر.

وتخضع االستثمارات االسرتاتيجية، بما يف ذلك االستثمارات يف القطاع العقاري، ملراجعة سنوية عىل األقل، يف حني تجري مراجعة 

االستثمارات من فئة "املعروضة للبيع" عىل فرتات أقرص. إن كل تعرض استثماري يتم تقييمه بشكل مستقل للهبوط يف القيمة، وذلك عىل 

أساس كفاءته وخطته االسرتاتيجية.

ECAI بما يف ذلك التصنيفات التي تصنيفات ،)ECAI( لقد اعتمد بنك اإلثمار تصنيفات بازل املعرتف بها من قبل املؤسسات الخارجية لتقييم االئتمان

تم وضعها من قبل الجهات التنظيمية يف الدول التي تدير الرشكات التابعة للبنك أعمالها منها، وذلك بغرض تقييم حجم املخاطر عىل 

املوجودات. ويف حالة تعدد تصنيفات )ECAI( من قبل طرف واحد، فإن التصنيف األقل من ذلك كله هو الذي سيتم اعتماده لتحديد 

مخاطر الحجم. ويستخدم البنك تصنيفات )ECAI( واملعرتف بها من قبل الجهات التنظيمية يف الدول املضيفة، وذلك يف تمويالته 

واالستثمارات والتعرض لها. إن بنك اإلثمار ملتزم بجميع املتطلبات النوعية لعملية االعرتاف ومعايري األهلية املحددة من قبل تصنيفات 

)ECAI( فيما يتعلق بسياسة إدارة مخاطر االئتمان للبنك.

يستخدم البنك مجموعة متنوعة من األدوات للتخفيف من مخاطر االئتمان، وتعد أداة تأمني التعرض عن طريق الضمانات املناسبة هي التخفيف من مخاطر االئتمان

األداة الرئيسية. ويف الوقت الذي تكون فيه الضمانات ليست رشطاً مسبقاً للتمويل، فإن ممارسة جزء كبري من التعرضات القائمة تعد 

ضمانات كلية أو جزئية. ولدى البنك سياسات واضحة بشأن أنواع املوجودات التي يمكن قبولها كضمان وطريقة تقييمها. وبشكل عام، 

فإنه يتم تقدير قيمة كل الضمانات دورياً، وذلك اعتماداً عىل نوع الضمانات. وقد أنشئت الصالحية القانونية وإنفاذ الوثائق املستخدمة 

لضمانات من قبل املوظفني املؤهلني واملحامني وعلماء الرشيعة.

إن محفظة البنك االئتمانية مدعمة بأنواع مختلفة من الضمانات: مثل العقارات واألسهم املدرجة والضمانات النقدية والضمانات التي يتم 

إصدارها من قبل أطراف مصنفة كرشكات استثمارية. كما يتم قبول أنواع أخرى من الضمانات عىل أساس استثنائي، رشيطة أن تكون 

هذه الضمانات بقيمة معقولة.

تأتي مخاطر السوق من الخسائر الناجمة عن التغري العكيس يف أسعار الرصف األجنبي وأسعار األسهم ومعدالت الربح. وال يحتفظ البنك مخاطر السوق

بسجل نشط للتداوالت. وتتكون كافة مخاطر السوق لدى بنك اإلثمار أساساً من مخاطر سعر الربح يف االستثمارات ومخاطر التقلب يف 

أسعار األسهم وأسعار الرصف األجنبي، وتتحكم سياسة مخاطر السوق بالبنك يف األنشطة التي تتعلق بمخاطر السوق. وتقع مسؤولية 

تنفيذ السياسات واإلجراءات والحدود الداخلية والتنظيمية للبنك عىل عاتق وحدات األعمال ذات الصلة، وذلك بإرشاف من لجنة املوجودات 

واملطلوبات ولجنة سياسة املخاطر.

وفيما ييل مناقشة للعوامل الرئيسة يف مخاطر السوق التي قد يتعرض لها بنك اإلثمار:

مخاطر الرصف األجنبي هي تلك املتعلقة بتغري أسعار الرصف األجنبي. وبالنسبة إىل بنك اإلثمار، فإن مخاطر الرصف األجنبي هي تلك مخاطر الصرف األجنبي

املخاطر املتعلقة بالتعرض ألية عملة أجنبية قد تتأثر عكسياً بالتقلب يف أسعار الرصف األجنبي. وتجري إدارة مخاطر الرصف األجنبي يف 

البنك إجراءات دورية وتراقب أوضاع الرصف األجنبي واستخدام أدوات التحوط املناسبة. ملزيد من التفاصيل، يرجى االطالع عىل القسم 

25 من إفصاحات اتفاقية بازل الثانية.

إدارة المخاطر
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إدارة المخاطر

يتعرض بنك اإلثمار إىل مخاطر تتعلق بمحفظة أسهم غري متداولة وذلك من خالل استثمارات اسرتاتيجية، وتعترب االستثمارات يف األسهم مخاطر أسعار األسهم

عىل أنها متوفرة للبيع. وتقع مسؤولية إدارة مخاطر أسعار األسهم عىل وحدات األعمال وتحت إرشاف وتوجيه لجنة االستثمار يف البنك، 

بل الجهات املختصة وتخضع  وتراقب إدارة املخاطر بالبنك مخاطر أسعار األسهم. وتجري املوافقة عىل استثمارات البنك يف األسهم من قرِ

.)FAS( للدراسة الشاملة الالزمة لذلك. وتقيَّم االستثمارات يف األسهم حسب أسعار السوق وفق معايري املحاسبة املالية

مخاطر سعر الربح يف سجالت البنك هي التي تنتج عن تغري عكيس يف صايف اإليرادات املتوقعة ويف القيمة االقتصادية للميزانية يف األعوام مخاطر سعر الربح في سجالت البنك

الحالية أو املستقبلية جراء تأثري التغريات يف سعر الربح عىل املوجودات واملطلوبات غري املتوافقة يف سجالت البنك. ويتوىل البنك إدارة 

وقياس مخاطر سعر الربح يف سجالت البنك من خالل وضع حدود داخلية لثغرات عدم التوافق يف املوجودات واملطلوبات.

 

إن أنظمة قياس تحليل حساسية معدل الربح هي عبارة عن تحليل فجوة النضج التقليدية )لقياس حساسية معدل الربح من اإليرادات( 

واملدة )لقياس حساسية معدل ربح رأس املال(.

وتتوىل لجنة إدارة املوجودات واملطلوبات ولجنة سياسة املخاطر مهمة املراقبة الدورية ملخاطر سعر الربح، وتضعان خالل اجتماعاتهما 

برنامج عمل شامل للتعامل مع تلك املخاطر.

وتتوفر املزيد من املعلومات حول إدارة مخاطر سعر الربح يف سجالت البنك يف اإليضاحات حول البيانات املالية.

مخاطر السيولة هي عدم قدرة البنك عىل الوفاء بالتزاماته املالية عندما يحني موعدها، وهو ما قد ينشأ عن عدم التوافق يف التدفقات مخاطر السيولة

النقدية. وتجرى عملية إدارة التمويل والسيولة مركزياً بواسطة الخزينة بإرشاف من لجنة املوجودات واملطلوبات ولجنة سياسة املخاطر.

وتقدم إدارة املخاطر مراقبة مستقلة إلدارة مخاطر السيولة تشمل حدوداً لعدم توافق السيولة، والحفاظ عىل نسب السيولة الداخلية 

والنسب املطلوبة من قبل الجهات الرقابية وصوراً لالستحقاقات التمويلية املطلوبة.

وتُقاس متطلبات السيولة واختبارها وفق سيناريوهات مختلفة، ومع السيناريو األسايس الذي يحدد الحد األدنى ملبلغ السيولة الذي ال بد 

أن يتوفر بالبنك يف جميع األحوال. وتضع سياسة السيولة أيضاً الحد األدنى من املعايري املقبولة إلدارة املوجودات واملطلوبات، بما يف ذلك 

عملية وضع مثل هذه املعايري ورشوط الرجوع إىل لجنة املوجودات واملطلوبات وأدوار ومسؤوليات مختلف الوظائف املعنية ونظام إدارة 

املعلومات.

وهناك سياسة صارمة للسيولة توفر اآللية املناسبة إلدارة السيولة يف الظروف السيئة للسوق.
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مخاطر التشغيل هي املخاطر الناتجة عن الخسائر الناجمة من إخفاق أو عدم وجود إجراءات داخلية أو أشخاص أو أنظمة كافية أو مخاطر التشغيل

نتيجة لألحداث الخارجية. ومن املمكن أن تنشأ املخاطر التشغيلية من الخسائر املالية و/ أو مخاطر السمعة.

ويشمل منهج بنك اإلثمار يف التعاطي مع مخاطر التشغيل من خالل التأكيد عىل ما ييل:

إنشاء هيكل حوكمة فعال مع فصل واضح للمهام واالختصاصات.  

املحافظة عىل بيئة رقابية داخلية فعالة.  

تحديد املخاطر ومراقبة الحوادث واملوضوعات والعمل عىل حلها يف صيغها.  

وتعترب كافة وحدات األعمال مسؤولة مبدئياً عن إدارة أنشطة األعمال لديها حسب السياسات واإلجراءات املعتمدة، كما أنها مسؤولة أيضاً 

عن تحديد وتقييم املخاطر التشغيلية ووضع أنظمة مراقبة داخلية مناسبة.

ويعزز البنك حالياً إطار العمل الخاص بمخاطر التشغيل لكي يمكنه من وضع عملية تقييم ذاتية وشاملة ملراقبة املخاطر لتحديد املخاطر 

الرئيسة يف عمليات البنك، وهذا سيشتمل أيضاً عىل عملية تحديد وإدارة املؤرشات الرئيسة للمخاطر وتنفيذ خطة مستمرة وصارمة للعمل.

مخاطر السمعة هي التي يتسبب فيها حدث ما يؤثر عىل سمعة البنك يف السوق مما يحدث تأثرياً عكسياً يف قدرته عىل القيام بأنشطته مخاطر السمعة

بفاعلية.

وتعد الحوكمة املؤسساتية السليمة حجر الزاوية يف إدارة مخاطر السمعة. ولقد وضع البنك )سياسة الحوكمة املؤسساتية( و )ميثاق 

رشف لألعمال( ألعضاء مجلس اإلدارة والفريق اإلداري واملوظفني. ويساعد هذا امليثاق يف بناء جوٍّ من االحرتافية والنزاهة والسلوك 

األخالقي يف البنك، كما يساعد أيضاً يف الوقاية من مخاطر السمعة.

يعد القياس الفعال ومراقبة وإعداد تقارير املخاطر مهماً للغاية من أجل ضمان إدارة أنشطة أعمال بنك اإلثمار وفق اسرتاتيجية وأهداف مراقبة وتقارير إدارة المخاطر

إدارة املخاطر، ويضمن إطار مراقبة ووضع تقارير املخاطر قياس مخاطر االئتمان والسوق والسيولة. هذا، ويراجع البنك يف الوقت الحايل 

متطلبات أنظمته إلدارة املعلومات ملزيد من الدعم من حيث إجراءات إدارة املخاطر.

أعد بنك اإلثمار اسرتاتيجيات وسياسات وإجراءات محددة تهدف إىل تحديد وقياس ومراقبة ووضع تقارير املخاطر الرئيسة التي قد سياسات وإجراءات إدارة المخاطر

يتعرض لها البنك. ولدى البنك حوايل 40 سياسة مختلفة موزعة عىل أربعة أجزاء، وتتحدث كل واحدة منها عن نوع محدد من أنواع 

املخاطر مثل: التحكم عايل املستوى وإدارة مخاطر االئتمان وإدارة مخاطر السوق وإدارة مخاطر العمليات.

تكتمل مهام إدارة املخاطر يف بنك اإلثمار مع مجموعة من أنظمة الرقابة الداخلية الصارمة التي تنترش يف كافة جوانب عمل البنك، عالوة المراقبة الداخلية

عىل مهام دعم قوية تغطي املخاطر القانونية والتنظيمية وتلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والسمعة والحوكمة واملوارد البرشية.

ويجري تقييم فعالية وكفاءة املراقبة يف جميع املنتجات والعمليات واألنظمة الجديدة أو تلك التي جرى تحديثها أو حيث يوجد تأثري 

العوامل الداخلية والخارجية عىل بيئة العمل.

إدارة المخاطر
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توضع سياسة إدارة رأس املال يف بنك اإلثمار لضمان تلبية متطلبات رأس املال وفق معايري مرصف البحرين املركزي، ويكون قادراً عىل تقدير إدارة رأس المال 

مستوى مالئم من رأس املال لدعم نمو أعمال البنك. كما تضمن إدارة رأس املال أيضاً تعزيز القيمة لدى املساهمني.

ويحرص بنك اإلثمار عىل بقاء رأسمال البنك عند مستوى موحد، وأن جميع الرشكات التابعة والزميلة وألغراض محاسبية تدخل يف حسابات 

كفاية رأس املال يف البنك وفق قواعد مرصف البحرين املركزي املتعلقة بالتوحيد واالستقطاع.

وتجري مراقبة وضع رأسمال بنك اإلثمار بصفة دورية وتقديم التقارير إىل لجنة املوجودات واملطلوبات وإىل مجلس اإلدارة من خالل لجنة 

سياسة املخاطر.

إن إدارة رأس املال عملية مشرتكة تتم بالتنسيق بني أقسام األعمال وإدارة املخاطر والرقابة املالية، كما تعد إدارة رأس املال جزءاً من عملية 

داخلية أوسع لتقييم مالءة رأس املال.

كما تم إجراء تقييم شامل للمخاطر لخطة العمل 2011 – 2013 وذلك عىل صعيد جوانب عدة، من بينها تقييم متطلبات رأسمال البنك سواء 

ألنشطة البنك الحالية أو املستقبلية، وذلك خالل الحاالت الطبيعية والحاالت الصعبة.

مخاطر االلتزام هي مخاطر العقوبات القانونية أو التنظيمية، أو الخسائر املالية، أو خسائر السمعة التي من املمكن أن تُفرض عىل البنك مخاطر االلتزام

نتيجة إخفاقه يف االلتزام بمتطلبات القوانني واللوائح ذات الصلة.

إن إدارة مخاطر االلتزام تدار من خالل سياسة االلتزام والتي تنص عىل تقييم مخاطر االلتزام وتنفيذ الضوابط ورصد واختبار فعالية 

اإلطار وتصعيد أو معالجة حوادث االلتزام وجوانب الرقابة الضعيفة.

وانطالقاً من إيمانه بها، فإن بنك اإلثمار يحرص عىل إجراء كافة عملياته وفق أعىل املعايري األخالقية، ويهدف إىل االلتزام بكافة القوانني 

واللوائح ذات الصلة باملؤسسات املالية.

والتزاماً بالتوجيهات الصادرة عن مرصف البحرين املركزي، فقد وظف البنك ضابطاً لاللتزام، وذلك لضمان أن تحقق عمليات البنك – 

وبشكل متناغم – مستوى عالياً من االلتزام بكافة القوانني واللوائح ذات الصلة. 

ولقد وظفت كل الرشكات التابعة ملجموعة اإلثمار ضابط التزام محيل لضمان االلتزام باملتطلبات املحلية واملوضوعات التنظيمية. كما وتم 

إعداد تقارير موحدة ملراجعة مجلس اإلدارة. هذا، وتخضع وظيفة االلتزام إىل مراجعة دورية من قبل إدارة التدقيق الداخيل.

لدى البنك إجراءات رسمية خاصة بشكاوى الزبائن والتي تتوافق مع قانون أفضل املمارسات الخاصة باالئتمان االستهالكي والخصومات اإلجراءات الخاصة بشكاوى الزبائن

الصادرة عن جمعية املرصفيني البحرينية. هذا، ويتم تعيني ضابط )مسؤول( مخصص لتلقي شكاوى الزبائن، ويكون مسؤوالً عن 

معالجة الشكاوى وحلها. وتُنرش كافة تفاصيل هذا الضابط )املسؤول( يف جميع الفروع. كما ويتم حل جميع الشكاوى الخاصة بالزبائن 

إىل مستوى يصل إىل ما يحقق أفضل رضا فوري لهم، وتتم مراقبة هذه اإلجراءات من قبل ضابط االلتزام بالبنك.

إدارة المخاطر
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إن من سياسة البنك حظر ومنع غسيل األموال وأي نشاط يعمل عىل تسهيل غسيل األموال أو تمويل أنشطة إرهابية أو جنائية.مكافحة غسيل األموال

ولهذا الغرض، فقد حدد البنك سياسات وإجراءات صارمة يف االلتزام بلوائح الجرائم املالية الصادرة عن مرصف البحرين املركزي. إن 

هذه السياسات واإلجراءات مطبقة عىل جميع موظفي وفروع ومكاتب البنك.

وقد اعتمد البنك مبادرات وتدابري محددة لتسهيل تنفيذ هذه السياسات واإلجراءات، وهي تشمل: تعيني مسؤول اإلبالغ عن غسيل األموال 

)MLRO(، وتمكني املسؤول من خالل تفويضه بشكل كاٍف لتنفيذ برامج البنك الخاصة بعمليات مكافحة غسيل األموال، وذلك عن طريق 

تطبيق سياسات مكافحة غسيل األموال بشكل مستقل وإبالغ مجلس اإلدارة و / أو الجهات التنظيمية مبارشة عنها، وإجراء دورات 

تدريبية إلزامية لجميع موظفي بنك اإلثمار عىل جميع املستويات.

ويتضمن إطار عمل البنك فيما يتعلق بمكافحة غسيل األموال و"اعرف عميلك" العنارص األربعة الرئيسة التالية: قبول العميل، وإجراءات 

تحديد العميل، ومراقبة املعامالت، وإدارة املخاطر.

يطبق البنك البنود الواردة يف معايري اتفاقية بازل الثانية وفقاً لآلتي:تطبيق معايير اتفاقية بازل الثانية

يتعلق العمود األول بالحفاظ عىل حسابات منظمة لثالثة من املخاطر الرئيسة التي يواجهها البنك، وهي مخاطر االئتمان واملخاطر العمود األول

التشغيلية ومخاطر السوق. ولقياس مالءة رأس املال، فقد اعتمد البنك املنهج املعياري لقياس مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومنهج 

املؤرش األسايس لقياس املخاطر التشغيلية. ويتوافق بنك اإلثمار مع كافة متطلبات العمود األول. ومنذ يناير 2008 رشع البنك يف إعداد 

التقارير الخاصة باألرقام املوحدة ملالءة رأس املال حسب املتطلبات الجديدة. 

من أجل ضمان التوافق مع بنود العمود الثاني، نجح بنك اإلثمار يف صياغة كافة سياسات إدارة املخاطر بما فيها تلك املنصوص عليها العمود الثاني

يف العمود الثاني، ويحاول وضع حجر األساس لعملية تقييم داخلية سليمة لرأس املال، كما يجري إعداد إطار شامل إلدارة املخاطر 

التشغيلية وفق أفضل املمارسات الدولية.

يتبع البنك حالياً معايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(، كما أنه متوافق مع متطلبات اإلفصاح التي العمود الثالث

يويص بها مرصف البحرين املركزي وبورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق املالية.

إدارة المخاطر
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يقدم البنك نوعني من األموال تحت اإلدارة، وهي مصنفة كحسابات استثمارية غري مقيدة وحسابات استثمارية مقيدة، عىل أن يكون األموال تحت اإلدارة

املستثمر فرداً أو رشكة. 

هذا، ويتم تطبيق معايري الحيطة يف سياق إدارة املحفظة بشكل شامل، بما يف ذلك أموال الحسابات االستثمارية املقيدة، لتمكني البنك من 

ممارسة مسؤولياته االئتمانية. ويتم رصد تكوين وخصائص وتنوع هيكل تمويل البنك ضمن حدود املخاطر املالئمة والتي تكون مفصلة 

يف سياسات مخاطر البنك والنرشة ذات الصلة بأموال الحسابات االستثمارية املقيدة. ويتم االحتفاظ باملزيج األمثل من صندوق الرشكة 

واملضاربة يف الوقت الذي يتم فيه وبانتظام رصد االتجاه وتركيزات التعرض. إن هدف االستثمار يف األموال تحت اإلدارة هو توفري أقىص 

قدر من العائدات لكل من أصحاب الحسابات والبنك عىل حد سواء، بينما يتم يف الوقت نفسه التقليل من املخاطر يف استخدام األموال. إن 

عملية املراجعة الشاملة والدقيقة قائمة وهي تتفق مع املبادئ التوجيهية لسياسة أعمال ومخاطر البنك وصناديق أخرى خاصة والتي 

تعمل عىل إكمال متطلبات قواعد الرشيعة واإلطار التنظيمي. ويتم استثمار الحسابات االستثمارية غري املقيدة يف تمويالت تجارية أو 

استهالكية تكون متوافقة مع أحكام الرشيعة، وكذا الحال بالنسبة إىل بعض االستثمارات قصرية ومتوسطة املدى، ما عدا االستثمارات 

االسرتاتيجية.

ويتم قياس معدل األرباح املدفوعة ملستثمري الحسابات االستثمارية غري املقيدة عن طريق أسعار السوق. إن اآللية املالئمة لتسهيل 

معدل األرباح )مثل احتياطيات معادلة الربح( قائمة. إن الرسوم التي تقوم عىل اإليراد هي لحساب البنك. وال تخضع أموال الحسابات 

االستثمارية غري املقيدة ألية تكاليف إدارية. ومع ذلك، ويف حالة وجود نفقات محددة ألموال الحسابات االستثمارية املقيدة والتي قد تنشأ 

من إطالق املضاربة واستخدام أموالها، فإن األموال نفسها سيتم احتسابها مقابل إجمايل إيرادات هذه املضاربة عىل النحو املنصوص عليه 

يف اتفاق املضاربة ذات الصلة. 

وال يشارك البنك يف خلط أموال الرشكات واملضاربات. وعىل كل، فإن املشاركة يف االستثمارات مسموح بها وفقاً لبعض توجيهات السياسة 

الحكيمة. وكقاعدة عامة، فإن األولوية ستعطى لتمويل وحجز أصل يف الصندوق يطابق مستوى مخاطره. كما أنه يسمح للمستثمرين 

بسحب ودائعهم وفقاً لرشوط عقد املضاربة.

إن ورقة توزيع األرباح )حساب املضاربة( تعطي تفاصيل فرتة االستثمار وحصة ربح البنك، بحسب التايل:

حصة البنكالفرتة

60%غري محدد األجل )حساب التوفري(

50%30 يوماً )شهر واحد(

45%90 يوماً )3 شهور(

40%180 يوماً )6 شهور(

35%360 يوماً )12 شهراً(
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 متوسط معدل العائد املعلن أو معدل الربح عىل حسابات االستثمار ذات املشاركة يف األرباح )PSIA( بحسب االستحقاق

 )3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً، 36 شهراً( بالنسبة املئوية التي تدفع سنوياً؛

سنة واحدة6 شهور3 شهورشهر واحد7 أيامالدينار البحريني

–––––0.49حسابات التوفري

0.492.883.233.483.69–مضاربة

3.023.333.533.79––محفظة االستثمار الخاصة 

مضاربة خاصة

سنة واحدة6 شهور3 شهورشهر واحد7 أيامالدوالر األمريكي

–––––0.49حسابات التوفري

0.492.953.233.483.69–مضاربة

3.023.333.533.79––محفظة االستثمار الخاصة 

مضاربة خاصة

لدى كل رشكة تابعة إدارة مخصصة تقوم بوظيفة / وظائف املخاطر وااللتزام، وذلك لتنفيذ السياسات واإلرشاف عىل إدارة مناسبة إدارة مخاطر الشركات التابعة

للمخاطر العامة للرشكة الفرعية بما يف ذلك التقييم، وتخفيف ورصد املخاطر، واإلبالغ عن حالة املخاطر.

ولدى كل رشكة فرعية مجموعة من السياسات واملعايري التي تخضع للمراجعة من قبل لجنة سياسة املخاطر يف بنك اإلثمار. ويجري حالياً 

اتخاذ الرتتيبات الالزمة من أجل الحصول عىل التقارير الدورية املقدمة من الرشكات التابعة لتخضع ملراجعة مجلس اإلدارة.

إن الرشكات التابعة غري التشغيلية تخضع ملبادئ املخاطر من البنك نفسه.
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36 7 1 8 5 4

يضم مجلس اإلدارة يف الوقت الحارض تسعة أعضاء، منهم خمسة أعضاء مستقلني.

وقد تم تحديد عدد أعضاء مجلس اإلدارة طبقاً لعقد التأسيس والنظام األسايس للبنك.
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 ]1[ صاحب السمو امللكي األمري

 عمرو محمد الفيصل

رئيس مجلس اإلدارة

يمتلك صاحب السمو امللكي األمري عمرو خربة واسعة ومتنوعة تمتد ألكثر من 24 عاماً يف مجال األعمال املرصفية التجارية واالستثمارية، 

واإلدارة التنفيذية، والهندسة املعمارية والهندسة. وهو عضو مجلس املرشفني ملجموعة دار املال اإلسالمي القابضة، وبنك فيصل اإلسالمي 

السوداني وبنك فيصل اإلسالمي املرصي، ورئيس مجلس إدارة رشكة الدليل لنظم املعلومات. وصاحب السمو امللكي األمري عمرو هو أيضاً 

مؤسس ومدير مكتب البحر األحمر لالستشارات الهندسية )جدة(، ورشكة الدليل لنظم املعلومات )ومقرها الرئييس يف جدة مع رشكاتها 

الشقيقة يف كل من تونس والسودان وباكستان(، ورشكة الوادي للتجارة املحدودة )جدة(، ومؤسسة عمرو للتسويق والتجارة. وهو زميل 

الجمعية السعودية ملجتمعات البناء وتطوير املدينة وتنظيف البيئة، وعضو الهيئة السعودية للمهندسني.

ويحمل صاحب السمو امللكي األمري عمرو درجة بكالوريوس اآلداب يف الهندسة املعمارية من جامعة امللك عبد العزيز باململكة العربية 

السعودية.

)(  2[ زامل عبد الله الزامل[

عضو مستقل غري تنفيذي

يمتلك السيد الزامل خربة تمتد ألكثر من 30 عاماً يف إدارة أنشطة األعمال يف مختلف القطاعات. 

وهو رئيس مجلس إدارة رشكة الزامل للخدمات البحرية، ورشكة الزامل للصيانة والتشغيل املحدودة.

والسيد الزامل هو عضو مجلس إدارة رشكة مجموعة الزامل القابضة، وعضو غرفة التجارة السعودية باملنطقة الرشقية.

ويحمل درجة املاجستري يف هندسة البرتول من جامعة ويست فريجينيا بالواليات املتحدة األمريكية.

]3[ الشيخ محمد يوسف الخريجي

عضو مستقل غري تنفيذي

يمتلك الشيخ الخريجي خربة ألكثر من 11 عاماً يف األعمال املرصفية. وهو رئيس مجلس إدارة جلوبال انفستمنت آند مانيجمينت إس إيه، 

ورشكة الفنادق واملنتجعات العاملية بي يف، ورشكة ماريوت األوروبية القابضة، وكرييتف انفستمنت آند ماركتنج إس إيه. وهو أيضاً رئيس 

مجلس إدارة سيج كابيتال مانجمنت جروب يف البحرين، والسفري الدويل ملنظمة الصليب األحمر السويرسية.

كما أن الشيخ الخريجي هو أيضاً رئيس الرقابة املالية ملجموعة الخريجي.

ويحمل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال يف التسويق والدراسات املالية من جامعة ويبسرت بسويرسا. 

]4[  تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله

عضو مستقل غري تنفيذي

يمتلك األمري يعقوب خربة تمتد ألكثر من 30 عاماً يف األعمال املرصفية واملالية.

وهو رئيس مجلس إدارة رشكة MAA القابضة – برهاد )ماليزيا(.

وهو حاصل عىل شهادة البكالوريوس يف العلوم مع مرتبة الرشف من جامعة سيتي بلندن، وهو عضو زميل بمعهد املحاسبني القانونيني 

يف إنجلرتا وويلز.

  ليس يف الصورة.
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]5[ الشيخة حصة بنت سعد الصباح

عضو مستقل غري تنفيذي

تمتلك الشيخة حصة خربة يف األعمال املرصفية تمتد ألكثر من 11 عاماً.

وهي رئيسة املجلس العربي لسيدات األعمال.

وقد درست اإلدارة العامة والعلوم السياسية يف الجامعة األمريكية ببريوت، وتحمل درجة الدكتوراه يف العلوم اإلنسانية.

]6[ عبد الحميد أبو موىس

عضو غري تنفيذي

يمتلك السيد أبو موىس خربة تمتد ألكثر من 45 عاماً يف األعمال املرصفية.

وهو محافظ بنك فيصل اإلسالمي بجمهورية مرص العربية. كما أنه عضو يف لجنة التنسيق املعنية بتحديد أهداف السياسة النقدية واملالية 

لالقتصاد املرصي. وهو أيضا عضو يف الجمعية العامة للبنوك اململوكة للدولة، ويمثل الحكومة املرصية يف هذه البنوك.

ويحمل درجة البكالوريوس يف املحاسبة والدبلوم يف املالية من جامعة القاهرة بجمهورية مرص العربية، عالوة عىل الدبلوم يف االقتصاديات 

املرصفية من جامعة لويجي بوكوني يف ميالنو بإيطاليا.

]7[  خالد عبد الله جناحي

عضو غري تنفيذي

يمتلك السيد جناحي خربة تمتد ألكثر من 25 عاماً يف األعمال املرصفية.

وهو الرئيس التنفيذي ملجموعة دار املال اإلسالمي القابضة.

وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة مرصف فيصل الخاص )سويرسا(، ودار املال اإلسالمي للخدمات اإلدارية والرشكة اإلسالمية الخليجية 

)الباهاما(، ورئيس مجلس إدارة مجموعة سوليدرتي ورشكة نسيج.

والسيد جناحي عضو مجلس إدارة مرصف فيصل اإلسالمي املرصي، ومركز األعمال واإلدارة الدولية التابع لجامعة كامربيدج باململكة 

املتحدة.

وهو حاصل عىل البكالوريوس يف علوم الكمبيوتر واملحاسبة من جامعة مانشسرت باململكة املتحدة، وعضو زميل باملعهد القانوني 

للمحاسبني يف إنجلرتا وويلز.
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مجلس اإلدارة

 ]8[ محمد عبد الرحمن بوجريي 

الرئيس التنفيذي

يمتلك السيد بوجريي خربة يف املحاسبة واألعمال املرصفية التجارية والخاصة تمتد ألكثر من 41 عاماً. وقد تم تعيينه رئيساً تنفيذياً يف بنك 

اإلثمار يف يوليو 2010، كما وأصبح عضواً يف مجلس إدارة بنك اإلثمار يف مارس 2010.

كما أنه عضو يف اللجنة التنفيذية للبنك. وقبل تعيينه يف منصبه الحايل، عمل السيد بوجريي كمدير عام للمكاتب الخاصة لصاحب السمو 

امللكي األمري محمد الفيصل آل سعود باململكة العربية السعودية. وتضمنت مناصبه السابقة منصب نائب الرئيس التنفيذي ملرصف 

البحرين الشامل. ولديه حالياً عضوية يف مجلس إدارة رشكة الخليج اإلسالمية لالستثمار )الباهاما( املحدودة، ومجموعة أوفرالند كابيتال 

بالواليات املتحدة األمريكية، ومجموعة سوليدرتي القابضة بالبحرين.

وقد درس السيد بوجريي املحاسبة والرياضيات واالقتصاد يف جامعة بوليتيكنيك الخليج يف البحرين.

 )(  9[ نبيل خالد محمد كانو[ 

عضو مستقل غري تنفيذي

يمتلك السيد كانو خربة يف مجال األعمال تمتد ألكثر من 14 عاماً.

وهو املدير العام األول يف مجموعة كانو للسفريات، وعضو مجلس إدارة يف كل من رشكة يوسف بن أحمد كانو يف اململكة العربية 

السعودية، ورشكة يوسف بن أحمد يف البحرين، ورشكة كانو للسفريات يف اململكة املتحدة وفرنسا، ورشكة كانو والشرباوي املتحدة يف 

مرص، وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.

كما أنه رئيس اللجنة البحرينية لقطاع السياحة.

ويحمل السيد كانو درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة سانت إدواردز يف مدينة أوستن بوالية تكساس األمريكية.

  ليس يف الصورة.
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اإلدارة التنفيذية

إن اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تشغيل البنك بطريقة فعالة وأخالقية وقانونية، تهدف إىل إضافة قيمة 

ملساهمي البنك، بما يتفق مع خطط البنك وسياساته ومعايريه.
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اإلدارة التنفيذية

]1[  محمد عبد الرحمن بوجريي

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة. انضم إىل املجموعة يف يناير 

1991. ويمتلك خربة وقدرها 35 عاماً.

]2[  جمعة أبل

املدير العام التنفيذي ملجموعة املساندة. انضم إىل املجموعة يف يناير 

1988. ويمتلك خربة وقدرها 31 عاماً.

]3[  يوسف أحمد عيل الحمادي

املدير العام لألعمال املرصفية التجارية. انضم إىل البنك يف أكتوبر 

2010. ويمتلك خربة وقدرها 32 عاماً.

]4[  أحمد عبد الرحيم

املدير العام لألعمال املرصفية لألفراد. انضم إىل البنك يف يونيو 2006. 

ويمتلك خربة وقدرها33 عاماً.

]5[  كارولني براوس

 مساعد املدير العام، مدير إدارة املوجودات. انضمت إىل البنك يف

 أغسطس 2007. وتمتلك خربة وقدرها 17 عاماً.

]6[  شهريار خوشابي

مساعد املدير العام، مدير املؤسسات املالية. انضم إىل البنك يف سبتمرب 

2010. ويمتلك خربة وقدرها 28 عاماً.

]7[  عبد الحكيم خليل املطوع

 مساعد املدير العام، مدير األعمال املرصفية الخاصة. انضم إىل البنك يف

 يناير 2003. ويمتلك خربة وقدرها 29 عاماً.

]8[  توفيق محمد البستكي

 مساعد املدير العام للمخاطر وااللتزام، رئيس إدارة املخاطر. 

انضم إىل املجموعة يف ديسمرب 1999. ويمتلك خربة وقدرها 32 عاماً.

]9[  محمد عيل

مساعد املدير العام، رئيس املدققني الداخليني. انضم إىل املجموعة يف 

يناير 1996. ويمتلك خربة وقدرها 44 عاماً.

]10[  رافيندرا كوت

 مساعد املدير العام للرقابة املالية. انضم إىل البنك يف

 يونيو 2007. ويمتلك خربة وقدرها 25 عاماً.

]11[  باركاش باثماناثان

 مساعد املدير العام، مدير التخطيط االسرتاتيجي. انضم إىل البنك يف

 أغسطس 2007. ويمتلك خربة وقدرها 31 عاماً.

]12[  سكوت كريسويل

 مساعد املدير العام، مدير الشؤون القانونية، املستشار العام وسكرتري 

الرشكة. انضم إىل املجموعة يف سبتمرب 1986. ويمتلك خربة وقدرها 

31 عاماً.

]13[  عبد الرحمن الشيخ  

مساعد املدير العام، مدير العمليات املرصفية. انضم إىل البنك يف 

أغسطس 1991. ويمتلك خربة وقدرها 38 عاماً.

]14[  يوسف عبد الله الخان 

مساعد املدير العام، مدير تقنية املعلومات. انضم إىل البنك يف ديسمرب 

1989. ويمتلك خربة وقدرها 22 عاماً.

]15[  جاسم عبد الكريم سلمان

مساعد املدير العام، مدير الشؤون اإلدارية. انضم إىل البنك يف أغسطس 

2006. ويمتلك خربة وقدرها 37 عاماً.

]16[  ضياء الشكر

مدير تنفيذي أول، مدير رأس املال البرشي. انضمت إىل البنك يف أبريل 

2007. وتمتلك خربة وقدرها 14 عاماً.

]17[  رشف خواجة

 مدير تنفيذي أول، مدير اإلعالم والعالقات العامة. انضم إىل البنك يف 

يوليو 2001. ويمتلك خربة وقدرها 19 عاماً.

]18[  حسن العطار

مدير تنفيذي أول، مدير الحسابات الخاصة. انضم إىل املجموعة يف يونيو 

2004. ويمتلك خربة وقدرها 42 عاماً.
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هيئة الرقابة الشرعية

 سماحة الشيخ عبد الله سليمان املنيع

رئيس الهيئة 

يعد الشيخ املنيع أحد أبرز علماء الرشيعة املعتربين واملعتد برأيهم من اململكة العربية السعودية. وهو نائب رئيس هيئة الرقابة الرشعية 

لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(، وعضو هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية واملجلس األعىل 

لألوقاف. وهو أيضاً رئيس و عضو يف هيئات الرقابة الرشعية لعدة بنوك إسالمية ومؤسسات مالية أخرى.

إن الشيخ املنيع، وهو خبري يف مجمع الفقه اإلسالمي، حاصل عىل درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء، وألف عدة كتب منها "النقود 

الورقية: الحقيقة والتاريخ والواقع" و "بحوث اقتصادية".

 فضيلة الشيخ نظام يعقوبي

عضو الهيئة

 العضو تنفيذي

يعد الشيخ يعقوبي أحد أبرز علماء الرشيعة يف مجال األعمال املرصفية اإلسالمية املعتربين واملعتد برأيهم ورجل أعمال ناجحاً من مملكة 

.)AAOIFI( البحرين. وهو عضو يف هيئة الرقابة الرشعية لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

وهو أيضاً عضو الهيئة يف هيئات الرقابة الرشعية لعدة بنوك، فضالً عن العديد من الصناديق االستثمارية والبنوك الدولية األخرى يف 

جميع أنحاء العالم.

إن الشيخ يعقوبي، والذي يحمل شهادة املاجستري من جامعة ماك جيل يف كندا، هو مرشح للحصول عىل درجة الدكتوراه من جامعة ويلز 

يف تخصص الرشيعة والقانون.

ولقد ألف الشيخ يعقوبي أربعة كتب وألقى أكثر من 500 محارضة. ويف العام 2007، منح حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 

آل خليفة ملك مملكة البحرين الشيخ يعقوبي وسام الكفاءة تقديراً لخدماته داخل وخارج البحرين. كما وحصل الشيخ يعقوبي أيضاً عىل 

جائزة االبتكار يف الرقابة الرشعية من مجلة يورو موني، فضالً عن جائزة األعمال املرصفية اإلسالمية املاليزية.

 فضيلة الشيخ محسن آل عصفور

عضو الهيئة 

عضو

يعد الشيخ آل عصفور أحد علماء الرشيعة املعتربين واملعتد برأيهم من مملكة البحرين. وهو خريج الحوزة اإلسالمية من مدينة قم يف إيران.

وقد ألف الشيخ آل عصفور، الذي كان قاضياً يف محكمة االستئناف العليا الرشعية )الجعفرية(، أكثر من 60 كتاباً عن الرشيعة اإلسالمية.

وباإلضافة إىل عضويته يف هيئة الرقابة الرشعية التابعة لبنك اإلثمار، فهو أيضاً عضو يف هيئات الرقابة الرشعية يف عدد من الرشكات يف 

البحرين وخارجها.

إن الشيخ آل عصفور هو عضو يف تطوير املناهج الدراسية يف املعهد الديني الجعفري، وهو أيضاً عضو يف هيئة الرقابة الرشعية للوكالة 

الدولية للتصنيف اإلسالمي التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية.



69 بنك اإلثمار ش.م.ب.     التقرير السنوي 2010

المسؤولية االجتماعية

يف األعوام املاضية، لم يكن البعض يلقي اهتماماً كبرياً ملوضوع "املسؤولية االجتماعية"، فقد ينظر العديدون إىل هذا الجزء من أي تقرير 

سنوي عىل أنه من إحدى وسائل املؤسسة للتواصل وإظهار مدى حالتها الجيدة، فضالً عن أنه بمثابة املحاولة السرتضاء العالم الخارجي 

عن أعمالها الرئيسية.

إن لبنك اإلثمار ورشكاته األخرى تاريخاً طويالً يف مجال املسؤولية االجتماعية، وهي جهود متظافرة ومتشابكة عىل مر السنني، إضافة إىل 

كون موضوع املسؤولية االجتماعية جزءاً ال يتجزأ من شخصيتنا ومساعينا.

ويمكن – وعىل نطاق واسع جداً – أن نصنف مسؤوليتنا االجتماعية إىل جزأين، األول: املبادرات الخارجية، والثاني املبادرات الداخلية.

ومن خالل ما سيأتي ذكره الحقاً، ستدركون مدى قوة بنك اإلثمار يف مجايل التعليم والتعلم، ليس داخلياً فحسب، بل عىل الصعيد 

الخارجي أيضاً. إن مساعينا لتطوير املدارك ونقل املهارات وتمكني األفراد واضحة من خالل ما سيتم العرض له يف هذا التقرير.

المبادرات الخارجية

التعليم

إننا نؤمن يف بنك اإلثمار بأن التعليم والتدريب هما ركيزتان حيويتان وتدعمان النمو االقتصادي املستدام، وبخاصة يف الدول الناشئة 

والنامية. 

وبالتعاون مع املؤسسة الخريية امللكية يف البحرين، فإن بنك اإلثمار كان وال يزال يرعى ستة طالب أيتام معوزين يف كل عام من األعوام 

الثالثة املاضية، وذلك من خالل التكفل بتدريسهم يف املدارس الخاصة يف اململكة من املرحلة األوىل يف الحضانة وحتى الصف 12.

كما ويرعى البنك حالياً 18 طالباً يف مدرسة خاصة معتمدة يف البحرين، وهي عضو يف منظمة البكالوريا الدولية )IBO(، وتقدم دبلوما 

الثانوية ودبلوما منهج البكالوريا الدولية. وكذلك، رعى البنك، وبالتعاون مع إحدى الجامعات املحلية املعتمدة، عرشة من طالب الجامعات 

يف كل عام من األعوام الثالثة املاضية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، فإن العدد اإلجمايل للطلبة املكفولني هو 30 طالباً.

ورعى بنك اإلثمار عدداً من الطالب املعوزين ذوي املواهب الفذة من جميع أنحاء العالم اإلسالمي من خالل اتفاقية بني البنك وكلية لندن 

لالقتصاد. إن هذه املبادرة، والتي بدأناها يف العام 2007 وملدة ثالثة أعوام، استفاد منها 15 طالباً.

وخالل العام 2010، قدَّم بنك اإلثمار فرص التدريب عىل رأس العمل لعدد 65 طالباً من طالب جامعات مختلفة يف جميع أنحاء اململكة. 

كما وخصص البنك أربعة من موظفيه لقضاء ما مجموعه 100 ساعة عمل لتدريس برامج مؤسسة إنجاز البحرين يف املدارس الحكومية 

وبشكل تطوعي. وقد شملت املوضوعات التي تم تدريسها: العمل يف البنوك، وأخالقيات العمل، ومهارات النجاح، وبرنامجاً آخر حول 

اختيار املهنة وتحديد أهدافها.

وفيما يتعلق بالجوائز واألوسمة، فقد حصل بنك اإلثمار – باعتباره واحداً من داعمي الربنامج عىل مدى خمسة أعوام متتالية – جائزة 

من قبل مؤسسة إنجاز البحرين يف احتفال الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس املؤسسة والتي عقدت خالل العام. كما حصلنا عىل شهادة 

تقدير من جامعة البحرين تقديراً اللتزامنا املتواصل بربنامج الجامعة للتدريب الداخيل.

ليس التعليم فحسب، ولكننا نضع يف اعتبارنا دائماً الحاجة إىل دعم صحة ورفاه الشعب البحريني، وتحقيقاً لهذه الغاية التي قطعناها 

عىل أنفسنا، فلقد تربعنا ودعمنا الجمعية البحرينية ملكافحة الرسطان.
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المبادرات الداخلية

مساعدة موظفينا لبلوغ غاياتهم

تفادياً لخطر تكرار أنفسنا، فنحن نؤكد أن موظفينا هم أعظم ثروة لدينا يف بنك اإلثمار.

فلقد واصلنا هذا العام االستثمار بشكل كبري يف تنمية موظفينا وتمكينهم كي يكونوا يف صفوف أكفأ املوظفني املؤهلني واملدربني يف العالم. 

إن إجمايل عدد موظفينا ظل ثابتاً عند 242 موظفاً، 88% منهم بحرينيون، وتشكل النساء ما نسبته 30% من القوى العاملة، وهذا يف حد 

ذاته دليل عىل التزام بنك اإلثمار لخلق جو مبني عىل أساس تكافؤ الفرص.

خالل العام موضع االستعراض، قىض موظفونا ما مجموعه 5420 ساعة عمل يف مجال التدريب. هذا، وقد حرض موظفونا خالل العام التعليم والتدريب

فرص التدريب املذكورة أدناه:

)1(  دورات قصرية يقدمها معهد البحرين للدراسات املرصفية واملالية – 1941 ساعة عمل. 

)2(  دورات قصرية يقدمها معهد البحرين للدراسات املرصفية واملالية وفقاً ملتطلبات التدريب التي يحتاجها بنك اإلثمار – 1909 

ساعات عمل.

)3(  الدبلوما املتقدمة يف التمويل اإلسالمي – 1555 ساعة عمل.

)4(  الربنامج الداخيل ملكافحة غسيل األموال والذي تم تنظيمه من قبل مسؤول مكافحة غسيل األموال يف البنك – 15 ساعة عمل.

إن محتوى دورات هذه الربامج التدريبية متنوعة، بدءاً من محتويات األعمال املرصفية واملالية ذات الصلة، وانتهاء بمهارات الحاسب اآليل 

وغريها.

هناك نظام لتدفق االتصاالت بشكل حر بني املوظفني يتضمن اجتماعات اإلدارات وسياسة الباب املفتوح.ترابط الموظفين

لقد تمكن بنك اإلثمار من منح مكافأة وشهادة موظف الشهر طوال العام 2010 إىل 13 موظفاً من ذوي األداء املتميز. المكافآت

كما كرَّم البنك أيضاً 12 من موظفينا ممن اجتازوا وبنجاح وحصلوا عىل مؤهالت مهنية مثل الدبلوما املتقدمة يف األعمال املرصفية 

اإلسالمية وشهادة املمارسة الشخصية.

إن التزامنا تجاه أعظم ثرواتنا لن يهتز أو يتغري أبداً، فلذلك، فإن تطوير موظفينا ال يزال يشكل الهدف الرئييس لعام 2011.المستقبل 

إننا حالياً نؤسس لوضع خطط لتطوير املهنة، وذلك ألصحاب الوظائف الصغرية والرئيسية يف البنك عىل حد سواء، وسنقوم بزيادة 

مستويات التحصيل من خالل فرص التدريب عالية املستوى. ويف هذا الصدد، فإننا سننشئ مركزاً دائماً للتدريب والذي سيقدم مناهج 

دراسية داخلية تخص البنك.

كما أننا نخطط أيضاً إلنشاء مكتبة.

المسؤولية االجتماعية
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تقرير مجلس اإلدارة

يقدم أعضاء مجلس اإلدارة تقريرهم عن نشاط بنك اإلثمار ش.م.ب )“البنك”( للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010، مع البيانات املالية 

املوحدة املدققة للبنك ورشكاته التابعة )“املجموعة”( للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.

يف أبريل 2010 تمت عملية إعادة التنظيم الشاملة بنجاح مع الرشكة التابعة واململوكة بالكامل للبنك، وهي مرصف البحرين الشامل 

ش.م.ب.)م(. اعتباراً من 30 يونيو 2010 اعتمد البنك معايري املحاسبة املالية )FAS( الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

املالية اإلسالمية )AAOIFI(؛ وبناء عىل ذلك، تم إعداد البيانات املالية املوحدة للعام 2010 وتعديل البيانات املقارنة. 

يحمل املرصف تراخيص صادرة عن مرصف البحرين املركزي ملزاولة العمل كوحدة مرصفية تجارية إسالمية.األنشطة الرئيسية

تتمثل األنشطة الرئيسية للبنك ورشكاته التابعة )معاً “املجموعة”( يف مجموعة كبرية من الخدمات املالية التي تشمل األعمال املرصفية 

لألفراد واألعمال املرصفية التجارية واألعمال املرصفية الخاصة، والتكافل، وتأجري املعدات، وتطوير العقارات.

تم عرض املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 ديسمرب 2010، مع بيان الدخل املوحد، وبيان الدخل الشامل املوحد، وبيان التغريات يف المركز المالي الموحد والنتائج 

حقوق امللكية املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد يف البيانات املالية املوحدة املرفقة.

 حققت املجموعة صايف خسارة وقدرها 150,1 مليون دوالر أمريكي للعام 2010، مقارنة بصايف خسارة وقدرها 247,4مليون دوالر 

أمريكي للعام 2009. وبلغ إجمايل املوجودات كما يف 31 ديسمرب 2010 ما قيمته 6،743 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمرب 2009: 

6،106 مليون دوالر أمريكي(.

بلغ معدل مالءة رأس املال املوحد للبنك بموجب اتفاقية بازل الثانية 13,2% كما يف 31 ديسمرب 2010 )2009: 12,77%( مقارنًة بالحد 

األدنى حسب املتطلبات الرقابية البالغ 12%. ويبني اإليضاح رقم 37 من البيانات املالية املوحدة املرفقة أرصدة البنك املوزونة باملخاطر 

ورأس املال النظامي.

فيما ييل أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما يف 31 ديسمرب 2010: أعضاء مجلس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل )رئيس مجلس اإلدارة( )تمت إعادة تعيينه اعتباراً من 28 مارس 2010(

السيد خالد عبد الله جناحي )تمت إعادة تعيينه اعتباراً من 28 مارس 2010(

تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله )تمت إعادة تعيينه اعتباراً من 28 مارس 2010(

السيد عبدالحميد أبو موىس )تمت إعادة تعيينه اعتباراً من 28 مارس 2010(

الشيخ محمد يوسف الخريجي )تمت إعادة تعيينه اعتباراً من 28 مارس 2010(

الشيخة حصة بنت سعد الصباح )تمت إعادة تعيينها اعتباراً من 28 مارس 2010(

السيد زامل عبد الله الزامل )تم تعيينه اعتباراً من 28 مارس 2010(

السيد نبيل خالد محمد كانو )تم تعيينه اعتباراً  من 28 مارس 2010(

السيد محمد بوجريي )تم تعيينه اعتباراً  من 28 مارس 2010(

السيد خليل نورالدين )استقال اعتباراً من 16 سبتمرب2010(

السيد مايكل يل )استقال اعتباراً من 27 مارس 2010(

السيد محمد حسني )استقال اعتباراً من 27 مارس 2010(

السيد كينث بوردا )استقال اعتباراً من 28 فرباير 2010(
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بلغت رسوم الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة املتعلقة بعام 2010 ما قيمته  320،000  دوالر أمريكي )2009:  516،000 دوالر رسوم حضور أعضاء مجلس اإلدارة 

أمريكي(.

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة إن مصالح أعضاء مجلس اإلدارة الخاصة بأسهم البنك موضحة أدناه بحسب اآلتي: 

االسم
عدد األسهم

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

100،000100،000صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل

20،749،69320،749،693السيد خالد عبد الله جناحي

40،98240،982تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله 

––السيد عبد الحميد أبوموىس

5،280،0005،280،000الشيخ محمد يوسف الخريجي

41،80041،800الشيخة حصة بنت سعد الصباح

––السيد زامل عبد الله الزامل

––السيد نبيل خالد محمد كانو

105،600105،600السيد محمد عبد الرحمن بوجريي

لم يتم اقرتاح توزيع أرباح أسهم للعام 2010 )2009: صفر(.أرباح األسهم

 أعرب املدققون السادة "برايس ووتر هاوس كوبرز" عن رغبتهم يف إعادة تعيينهم كمدققي حسابات البنك للسنة املنتهية المدققون

يف 31 ديسمرب 2011.

 بالنيابة عن مجلس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل 

رئيس مجلس اإلدارة

5 مارس 2011

تقرير مجلس اإلدارة
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال بنك اإلثمار ش.م.ب
عن السنة المالية من 16 محرم 1431هـ إلى 25 محرم 1432هـ  الموافق أول يناير 2010م إلى 31 ديسمبر 2010م 
الحمد لله رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا محمد إمام األنبياء واملرسلني، وعىل آله وصحبه ومن اتبع هديه إىل يوم الدين، وبعد: 

فإن هيئة الرقابة الرشعية لبنك اإلثمار ش.م.ب قد قامت خالل السنة املالية من أول يناير إىل 31 ديسمرب2010م بما ييل:

إصدار الفتاوى والقرارات الرشعية املتعلقة بمنتجات وأعمال البنك ومتابعتها من خالل إدارة الرقابة الرشعية الداخلية مع توجيه اإلدارات املختلفة إىل األحكام الرشعية الصحيحة للمعامالت.  .1

دراسة آليات التمويل املختلفة وإعداد مستنداتها مع اإلدارات املختصة لتطوير املنتجات.  .2

االطالع عىل الدفاتر والسجالت واملعامالت من خالل إدارة الرقابة الرشعية الداخلية مع التدقيق عىل نماذج وعينات منها حسب األصول املعتمدة للتدقيق.  .3

مراجعة الحسابات الختامية وبيان الدخل ومجمل األعمال البنكية من خاللها.  .4

ولقد راقبنا املبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحها البنك خالل الفرتة من 1 يناير 2010م إىل 31ديسمرب2010م، ولقد قمنا باملراقبة الواجبة إلبداء رأينا عما إذا كان البنك 

التزم بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى والقرارات واإلرشادات املحددة التي تم إصدارها من قبلنا.

وتقع مسؤولية التأكد من أن البنك يعمل وفقاً ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية عىل اإلدارة، أما مسؤوليتنا فتنحرص يف إبداء رأي مستقل بناء عىل مراقبتنا لعمليات البنك، ويف إعداد تقرير لكم.

وبناء عليه تقرر الهيئة ما ييل:

أواًل: فيما يخص أعمال البنك عامة:
أن مجمل أعمال البنك االستثمارية وخدماته البنكية تمت وفق مبادئ وأحكام الرشيعة اإلسالمية وحسب العقود النمطية املعتمدة من قبل هيئة الرقابة الرشعية.  أ. 

تم تجنيب أية مكاسب مستحصلة من مصادر محرمة رشعاً وترحيلها إىل صندوق التربعات.  ب. 

أن جميع ما تم تحصيله من مبالغ التزام العمالء بالتربع عند التأخر عن السداد قد تم ترحيلها إىل حساب صندوق التربعات.  ج. 

أن مسؤولية إخراج الزكاة بالنسبة للمساهمني تقع عليهم.  د. 

ثانيًا: األصول والخصوم التقليدية المحولة من بنك اإلثمار قبل التحويل وإعادة الهيكلة:
لقد راجعت الهيئة وحددت مجموع األصول والخصوم التقليدية املحولة من بنك اإلثمار قبل التحويل وإعادة الهيكلة، وأصدرت عىل إثر  ذلك فتوى تسمح للبنك بتحويل تلك األصول والخصوم إىل بدائل 

إسالمية، أو التخلص منها خالل فرتة متفق عليها، رشيطة أن يفصح البنك بشكل مناسب ملساهميه يف تقاريره السنوية عن مبالغ اإليرادات والنفقات املرتبطة بهذه األصول والخصوم التقليدية. علماً بأن هذه 

الفتوى تتوافق مع أحكام املعيار الرشعي السادس من معايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

علماً بأن الهيئة تراجع بشكل دوري ومستمر التقدم الحاصل يف هذا الصدد، فضالً عن أنها توجه إدارة البنك التخاذ اإلجراءات املناسبة التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بكل منها.
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ولضمان االلتزام بفتاواها وتوجيهاتها، فقد راجعت هيئة الرقابة الرشعية بيان دخل البنك للسنة املالية املنتهية يف ديسمرب 2010م، وأبدت اقتناعها من أن البنك قد أفصح عن اإليرادات والنفقات املرتبطة 

باألصول والخصوم التقليدية. وعليه، فإن هيئة الرقابة الرشعية توجه مساهمي البنك بالتخلص من األرباح واملكاسب املحرمة، علما بأنها محددة يف ميزانية هذه السنة بـ 1,55 سنتات عن كل سهم.

نسأل الله سبحانه وتعاىل أن يوفق البنك والعاملني فيه إىل ما فيه العناية باملنتجات اإلسالمية وااللتزام بمقتضاها ومتابعة تنفيذها ودوام التوفيق ملا يحبه ويرضاه. وصىل الله عىل سيدنا محمد وعىل آله 

وصحبه وسلم.

فضيلة الشيخ / عبد الله املنيع)رئيس الهيئة(

فضيلة الشيخ / نظام يعقوبي)عضو الهيئة( فضيلة الشيخ / محسن آل عصفور)عضو الهيئة( 

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
 إىل السادة املساهمني يف بنك اإلثمار ش.م.ب.

التقرير حول البيانات المالية
لقــد قمنا بتدقيق بيان املركز املايل املوحد  املرفق لبنك اإلثمار ش.م.ب. )“البنك”( ورشكاته التابعة )معاً “املجموعة”( كما يف 31 ديسمرب 2010، وبيان الدخل املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد، وبيان 

التغريات يف حقوق امللكية املوحد، وبيان التغريات يف حسابات االستثمار املقيدة املوحد للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ. 

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات المالية 
إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولني عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفقاً ملعايري املحاسبة املالية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية والعمل وفقاً ألحكام 

الرشيعة اإلسالمية. تشمل هذه املسؤولية: التصميم والتطبيق والحفاظ عىل الرقابة الداخلية املتعلقة باإلعداد والعرض العادل للبيانات املالية املوحدة والتي تعد خاليًة من أي خطأ جوهري سواًء كان بسبب 

االختالس أو الخطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق السياسات املحاسبية املناسبة؛ وإعداد التقديرات املحاسبية التي تعد معقولة بموجب الظروف املتوفرة. 

مسؤولية مدقق الحسابات 
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة بناًء عىل عملية التدقيق. لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً “ ملعايري املراجعة الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية “. 

تستدعي هذه املعايري القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إىل درجة مقبولة من القناعة فيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خاليًة من أي خطأ جوهري. تتضمن عملية التدقيق الفحص بطريقة 

اختبارية لألدلة التي تدعم صحة املبالغ واإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة. كما تتضمن عملية التدقيق تقييماً للسياسات املحاسبية املستخدمة والتقديرات املحاسبية املوضوعة من قبل اإلدارة، 

وكذلك تقييماً ألسلوب عرض البيانات املالية بشكل عام. نعتقد أن عملية التدقيق التي قمنا بها توّفر أساساً معقوالً للرأي الذي نبديه.

الرأي
برأينا، إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تعرب بشكل صادق وعادل عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 ديسمرب 2010 وأدائها املايل وتدفقاتها النقدية والتغيريات يف حقوق امللكية وحسابات االستثمار املقيدة 

للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقاً ملعايري املحاسبة املالية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واألحكام واملبادىء الرشعية كما هي محددة من قبل هيئة الرقابة الرشعية للبنك.  

التقرير حول المتطلبات التنظيمية
باإلضافة إىل ذلك، وفقاً ملتطلبات قانون الرشكات التجارية البحريني ومرصف البحرين املركزي وقانون املؤسسات املالية، نفيدكم بأننا قد حصلنا عىل جميع املعلومات التي رأيناها رضورية ألغراض تدقيقنا، 

وأن البنك قد احتفظ بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املوحدة واملعلومات املالية الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة متوافقة معها، ولم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البنك قد خالف أياً من 

األحكام السارية لقانون الرشكات التجارية البحريني، أو مرصف البحرين املركزي أو قانون املؤسسات املالية، أو رشوط الرخصة املرصفية الخاصة به، أو ألحكام عقد التأسيس والنظام األسايس للبنك عىل 

وجه قد يؤثر بصورة جوهرية عىل أنشطته أو مركزه املايل يف 31 ديسمرب 2010.

املنامة -  مملكة البحرين 

8 مارس 2011
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بيان المركز المالي الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( 

يف 31 ديسمرب
2010

يف 31 ديسمرب
2009

)معدلة()مدققة(إيضاحات

الموجودات

3732،683651،048نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي
4176،408388،231ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

52،530،0942،189،501مرابحات وتمويالت أخرى
استثمارات:

50،15632،334   صكوك
626،91124،296   مضاربة

7664،988706،706   استثمارات يف رشكات زميلة
81،190،680931،664   سندات استثمارية

9204،278110،958   حسابات االستثمار املقيدة
1070،53670،710   موجودات مقتناة بغرض التأجري

11389،592416،964   استثمارات عقارية
12287،271217،170موجودات أخرى
13145،382107،745موجودات ثابتة

14274،590258،607موجودات غري ملموسة

6،743،5696،105،934إجمايل املوجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق األقلية وحقوق الملكية
684،162455،265حسابات جارية للعمالء

151،714،0251،830،554مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
161،970،7951،640،393مبالغ مستحقة ملستثمرين

17288،516259،312املطلوبات األخرى

4،657،4984،185،524إجمايل املطلوبات

181،195،963983،011حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
19236،092225،964حقوق األقلية

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة 
6،089،5535،394،499 وحقوق األقلية

20671،254568،832رأس املال
142،603)17،238(20االحتياطيات

654،016711،435إجمايل حقوق امللكية

6،743،5696،105،934إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

تم اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 5 مارس 2011، ووقعها بالنيابة عنهم:   

محمد بوجريي  صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل      

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة        

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من 85  إىل 118 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.  
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للسنة املنتهية يف 

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

)معدلة()مدققة(إيضاحات

اإليرادات 
61،54648،835الدخل من حسابات االستثمار املطلقة

)44،796()56،395(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة واملخصصات
ً 5،1514،039حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضاربا

224،6186،768حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمارات املقيدة بصفتها مضارباً

9،76910،807إجمايل دخل حسابات االستثمار )صناديق تحت اإلدارة(

23102،71788،851صايف الدخل من التمويل واالستثمارات

3628،0407،706صايف الدخل من معامالت األطراف ذات الصلة

–4019،737الربح الناتج عن االستحواذ عىل األعمال )صايف(

2454،9274،672إيرادات أخرى

215،190112،036إجمايل اإليرادات

المصروفات
)122،031()130،994(25املرصوفات اإلدارية والعمومية

)34،046()32،763(13, 14االستهالك واإلطفاء

)156،077()163،757(إجمايل املرصوفات

)44،041(51،433صايف الربح / )الخسارة( قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية 

)206،905()226،809(27مخصصات الهبوط يف القيمة

–2729،423, 36شطب املخصصات املتعلقة بمعامالت األطراف ذات الصلة

)206،905()197،386(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

)250،946()145،953(صايف الخسارة قبل الرضائب الخارجية 

)562(286،341رضائب خارجية

)251،508()139،612(صافي الخسارة للسنة

متعلقة بالتايل:

)247،415()150،149(مساهمي البنك

)4،093(1910،537حقوق األقلية

)139،612()251،508(

)11.31()5.88(21عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

تم اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 5 مارس2011، ووقعها بالنيابة عنهم:  

محمد بوجريي  صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل     

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة    

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من 85  إىل 118 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.   

بيان الدخل الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( 
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

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

االحتياطيات 

رأس املال
عالوة

إصدار أسهم
احتياطي
احتياطي عام  قانوني 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات

احتياطي 
القيمة العادلة 
لالستثمارات 

العقارية

تحويل
 عمالت

 أجنبية 
خسائر

مرتاكمة
إجمايل 

االحتياطيات 
إجمايل حقوق 

امللكية

142،603711،435)209،494(59–568،832161،13238،090150،8271،989يف 1 يناير 2010

––87،818)283(–8،676)96،211(–––تعديالت إعادة التنظيم )إيضاح 41(

142،603711،435)121،676()224(–568،832161،13238،09054،61610،665يف 1 يناير 2010 )معدلة(

103،025––––––––103،025الزيادة يف رأس املال 

)10،000()10،000(––––––)10،000(–مصاريف متعلقة بأسهم حقوق اإلصدار

)2،236(725––––––725)2،961(رشاء أسهم خزينة 

468)1،890(––––––)1،890(2،358بيع أسهم خزينة

)150،149()150،149()150،149(–––––––صايف الخسارة للسنة

)173()173(–––)173(––––حركة القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع

3،1693،6703،670–––501–––استبعاد رشكات تابعة )إيضاح 36(

)944()944(–––)944(––––حركة الرضائب املؤجلة لالستثمارات املتوفرة للبيع

تحويل إىل بيان الدخل نتيجة الهبوط يف القيمة 
4،8894،889–––4،889––––للسندات االستثمارية

تحويل إىل بيان الدخل نتيجة الستبعاد 
)14،124()14،124(–––)14،124(––––استثمارات متوفرة للبيع

1،0151،015––1،015–––––حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

7،1407،140)2،520(9،830–)170(––––تسوية تحويل العمالت األجنبية

––4،391–––)4،391(–––التحويل من االحتياطي العام

654،016)17،238()266،785(671،254149،96738،09050،7261431،0159،606يف 31 ديسمرب 2010

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من 85  إىل 118 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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االحتياطيات  

رأس املال
عالوة إصدار

 أسهم
احتياطي
 قانوني 

احتياطي
عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات

 تحويل 
 عمالت 
 أجنبية 

أرباح مستبقاة/ 
)خسائر مرتاكمة(

إجمايل
 االحتياطيات 

إجمايل حقوق 
امللكية

90582،188395،953923،909)42،450(527،956209،54138،090107،679يف 1 يناير 2009 )معدلة(

–)54،362(–––––)54،362(54،362إصدار أسهم عالوة

)13،349(5،973–––––5،973)19،322(رشاء أسهم خزينة 

5،816)20(–––––)20(5،836بيع أسهم خزينة

)247،415()247،415()247،415(––––––صايف الخسارة للسنة

4،7234،723––4،723––––حركة القيمة العادلة لالستثمارات املتوفرة للبيع

)1،184()1،184(––)1،184(––––حركة الرضائب املؤجلة لالستثمارات املتوفرة للبيع

حركة القيمة العادلة نتيجة الهبوط يف القيمة للسندات 
42،92542،925––42،925––––االستثمارية

147147––147––––حركة احتياطي القيمة العادلة يف الرشكات الزميلة

)2،099()2،099(––)2،099(––––تحويل إىل بيان الدخل نتيجة الستبعاد استثمارات متوفرة للبيع 

)1،484()1،484()565()846()73(––––تسوية تحويل العمالت األجنبية

––)43،148(––43،148–––تحويل إىل االحتياطي العام 

)554()554()554(––––––تحويالت لصندوق اإلثمار للتعليم والتدريب 

142،603711،435)209،494(568،832161،13238،090150،8271،98959يف 31 ديسمرب 2009 )معدلة(

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من 85  إىل 118 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009 

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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بيان التدفقات النقدية الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

للسنة املنتهية يف  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

)معدلة()مدققة(إيضاحات

األنشطة التشغيلية 
)250،946()145،953( صايف الخسارة قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 
1332،76334،046, 14   االستهالك واإلطفاء

–)19،737(40   الربح الناتج عن االستحواذ عىل األعمال
)27،072()27،583(23   الدخل من الرشكات الزميلة

27197،386206،904   مخصصات الهبوط يف القيمة

)37،068(36،876أرباح / )خسائر( تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
14،498153،417أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املرصف املركزي املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لالحتياطي

)الزيادة( / النقص يف املوجودات التشغيلية
44،184)344،933(مرابحات وتمويالت اخرى

)98،221()95،155(موجودات أخرى
الزيادة / )النقص( يف املطلوبات التشغيلية

)15،337(228،897الحسابات الجارية للعمالء 
)101،017()116،529(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

330،402171،879مبالغ مستحقة ملستثمرين
)91،947(10،145املطلوبات األخرى

212،952299،709الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
)45،836()28،343(الرضائب املدفوعة

248،810279،763صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
صايف )الزيادة( / النقص يف:

84،848)2،615(   مضاربة
)7،175()18،703(   صكوك

)48،000()78،103(   استثمارات يف حسابات االستثمار املقيدة
)49،321(174   موجودات مقتناه بغرض التأجري

)343،548()321،594(   سندات استثمارية
)83،404(–   استثمارات يف رشكات زميلة

715،76612،966أرباح مستلمة من رشكات زميلة
)3،786()48،197(رشاء موجودات ثابتة

)41،644()20،389(استثمارات عقارية

)479،064()473،661(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية
)13،349()2،236(رشاء أسهم خزينة 

4685،816بيع أسهم خزينة
–20103،025زيادة رأس املال

)7،533(101،257صايف النقد الناتج من / )املستخدم يف( األنشطة التمويلية

7،9042،732تسوية تحويل العمالت األجنبية

)204،102()115،690(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه
818،2161،022،318النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

4702،526818،216النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من 85  إىل 118 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

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

كما يف 1 يناير 2010
)معدلة، إيضاح 42( 

صايف
رسم املضاربإجمايل الدخل الودائع/)السحوبات(

كما يف 
31 ديسمرب2010

170،324)1،500(––171،824صندوق أسهم الدار الخاصة

175،869)2،081(–)4،373(182،323صندوق دملونيا للتطوير 1
102،435––99،5142،921مضاربة الشامل البوسفور*

22،814––)1،846(24،660املحفظة العقارية االوروبية*
–––)15،385(15،385الشامل نافيجاتر*

22،779––)2،795(25،574صندوق الشامل الصني*
18،019––)3،528(21،547صندوق فرص التطوير األمريكي*

50،720––)15(50،735جواهر الشامل – 1

6،244––)1،520(7،764جواهر الشامل - 2

–––)20،200(20،200ودائع لتمويالت مؤقتة
72،223)211(220)5،740(77،954الودائع العقارية األوروبية *
147،652)439(132،71915،35319الودائع العقارية األمريكية*

841،742)282(106،536734،0141،474ودائع مرابحات رشاء وبيع السلع

943)3(–)444(1،390ودائع تمويالت التجارة

42،795)102(38،3433،4341،120أسهم مدرجة وغري مدرجة

460–3)32(489صناديق العمالء األخرى

1،675،019)4،618(976،957699،8442،836املجموع

95،380––)151،113(246،493صناديق مدارة عىل أساس الوكالة

1،223،450548،7312،836)4،618(1،770،399

* سوف يتم تسجيل اإليراد وتوزيعه عند بيع االستثمارات الضمنية.

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من 85  إىل 118 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحد

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2009

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

كما يف 1 يناير 
2009

صايف
رسم املضاربإجمايل الدخلالودائع/)السحوبات(

كما يف 31 
ديسمرب2009

171،824)3،000(––174،824صندوق أسهم الدار الخاصة*
182،324)2،775(––185،099صندوق دملونيا للتطوير 1*

–––)27،052(27،052صندوق مكة املكرمة العقاري رقم 1*
24،660––23،940720املحفظة العقارية األوروبية*
99،514––92،0547،460مضاربة الشامل البوسفور*

15،385––)1،140(16،525الشامل نافيجاتر*
25،574––)10،089(35،663صندوق الشامل الصني*

21،547–––21،547صندوق فرص التطوير األمريكي*

50،735––)6،857(57،592جواهر الشامل – 1

7،764––)15،935(23،699جواهر الشامل – 2

20،200)41(–)18،614(38،855ودائع لتمويالت مؤقتة
168،293)292(330 84،362 83،893الودائع العقارية األوروبية*
186،318)462(1،450 )27،967(213،297الودائع العقارية األمريكية*

110،442)111(75،08435،159310ودائع مرابحات رشاء وبيع السلع

1،390)7(–)1،213(2،610ودائع تمويالت التجارة

38،991)80(–)11،602(50،673أسهم مدرجة وغري مدرجة

489––47613صناديق العمالء األخرى

1،125،450)6،768(1،122،8837،2452،090املجموع

246،493––244،3432،150صناديق مدارة عىل أساس الوكالة

–––)5،000(5،000التمويالت املشرتكة

1،372،2264،3952،090)6،768(1،371،943

* سوف يتم تسجيل اإليراد وتوزيعه عند بيع االستثمارات الضمنية.

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من 85  إىل 118 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

1.  التأسيس واألنشطة   
تأسس بنك اإلثمار ش.م.ب. )“البنك”( يف مملكة البحرين يف 13 أغسطس 1984 كبنك استثماري تحت إرشاف مرصف البحرين املركزي. بتاريخ 14 إبريل 2010 وافق مرصف البحرين املركزي   

عىل إعادة هيكلة البنك مع الرشكة التابعة واململوكة بالكامل للبنك وهو مرصف البحرين الشامل ش.م.ب.)م( )“مرصف الشامل”( وذلك ككيان واحد تحت العالمة التجارية لبنك اإلثمار ش.م.ب. 

بموجب ترخيص بتقديم الخدمات املرصفية اإلسالمية لألفراد. بناًء عىل ذلك، حّول مرصف الشامل جميع أعماله وأصوله ومطلوباته إىل بنك اإلثمار ش.م.ب. وذلك بدًء من تاريخ 21 إبريل 2010.

دار املال اإلسالمي ترست )“DMIT”(، إدارة إئتمانية مسجلة يف كومنولث الباهاما هي الرشكة األم األساسية للبنك.  

تتمثل األنشطة الرئيسية التى يقوم بها البنك والرشكات التابعة له )معاً “املجموعة”( يف مجموعة واسعة من الخدمات املالية والتي تشمل األعمال املرصفية لألفراد والتجارية واالستثمارات املرصفية   

واألعمال املرصفية الخاصة والتكافل وإجارة املعدات وتطوير العقارات.

يرشف مرصف البحرين املركزي عىل أنشطة البنك وهي أيضاً خاضعة إلرشاف هيئة الرقابة الرشعية.  

تم إدراج أسهم البنك يف أسواق البحرين املالية وأسواق الكويت املالية.  

تتضمن أنشطة املجموعة قيامها بوظيفة املضارب )اإلدارة عىل أساس األمانة( ألموال مودعة بغرض االستثمار وفقاً ألحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية وخاصة تلك املتعلقة بتحريم استالم أو دفع   

الفوائد الربوية. تظهر هذه األموال يف املعلومات املالية املوحدة تحت بند “حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة” وبند “حسابات االستثمار املقيدة”.  فيما يتعلق بحقوق أصحاب حسابات 

االستثمار املطلقة، يقوم صاحب حساب االستثمار بتفويض املجموعة باستثمار األموال املحتفظ بها يف حسابه بالطريقة التي تراها املجموعة مناسبة دون وضع أية قيود بالنسبة إىل املوضع والكيفية 

والغرض من استثمار هذه األموال. أما فيما يتعلق بحسابات االستثمار املقيدة فإن صاحب حساب االستثمار يفرض قيوداً معينة فيما يخص موضع وكيفية وغرض استثمار األموال. عالوة عىل ذلك، 

قد ال يسمح للمجموعة بمزج أموالها الخاصة مع أموال حسابات االستثمار املقيدة.

تقوم املجموعة بأنشطتها التجارية من خالل املركز الرئييس للبنك وإحدى عرش فرعاً تجارياً يف البحرين والرشكات الرئيسية التابعة للمجموعة وهي كالتايل:  

نسبة امللكية %  

النشاط التجاري الرئييسبلد التأسيساالقتصاديةالتصويتية

أعمال مرصفيةسويرسا100100مرصف فيصل الخاص )سويرسا( إس إيه

استثمار قابضةسويرسا100100كانرتا )سويرسا( إس إيه

خدمات اداريةسويرسا100100دار املال اإلسالمي للخدمات اإلدارية إس إيه

استثمار قابضةلوكسمبورغ100100فيصل للتمويل )لوكسمبورغ( إس إيه

استثمار قابضةلوكسمبورغ100100مؤسسة الشامل املالية )لوكسمبورغ( إس إيه

.N.V )استثمار قابضةاألنتيل، هولندا100100فيصل للتمويل )األنتيل، هولندا

عقاريةجزر الكايمان100100رشكة اإلثمار للتطوير املحدودة

أعمال مرصفيةباكستان6666بنك فيصل املحدود

تمويالت عقاريةمملكه البحرين6350رشكة سكنا للحلول اإلسكانية املتكاملة ش.م.ب )م(

عقاريةمملكه البحرين5151رشكة ستي فيو دفلوبمنت العقارية ش.م.ب.)م(

عقاريةمملكه البحرين5151رشكة مارينا ريف دفلوبمنت العقارية ش.م.ب.)م(

عقاريةمملكه البحرين5050الجزيرة الصحية ش.م.ب.)م(

خالل عام 2010، قامت املجموعة ببيع اربعة استثمارات يف رشكات زميلة وهي دار املال االسالمي املحدودة )جرييس( وMFAI املحدودة )جرييس( وفيصل للتمويل )جرييس( املحدود ورايتن املحدود   

لطرف ذي صلة )إيضاح 36(.

رشكة الخليج اإلسالمية لالستثمار املحدودة )الباهاما( )IICG(، وهي رشكة تأسست يف كومنولث البهاما ، ومملوكة بنسبة 100 % من )DMIT( وهي إحدى الرشكات التابعة للبنك.  
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

2.  أهم السياسات المحاسبية للمجموعة   
اعتمد البنك معايري املحاسبة املالية )FAS( الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI( اعتبارا من 30 يونيو 2010؛ وفقا لذلك، لقد تم تعديل البيانات املقارنة كما   

هو موضح يف اإليضاح رقم 42.

تتضمن املعلومات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 بعض األصول والخصوم وما يتعلق بها من دخل ومصاريف غري متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية، وهي تعرض حاليا كما هو   

مالئماً ووفقاً لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وقد امتلكتها املجموعة قبل تحويل بنك اإلثمار إىل مرصف قطاع تجزئة إسالمي يف إبريل 2010.

وافقت هيئة الرقابة الرشعية عىل خطة عمل بالنسبة للموجودات واملطلوبات التي ال تتوافق مع الرشيعة لالمتثال ألحكام الرشيعة اإلسالمية )الخطة(. وتقوم هيئة الرقابة الرشعية باإلرشاف عىل تنفيذ   

هذه الخطة. يتم اإلفصاح عن اإليرادات واملرصوفات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات التي ال تتوافق مع الرشيعة يف اإليضاح رقم 39.

املعلومات املالية املوحدة تضم املعلومات املالية للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010  

موضح أدناه أهم السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املوحدة:  

)أ(  أساس اإلعداد:  

)1(  أساس التوحيد   

الشركات التابعة   
الرشكات التابعة هي الرشكات التي  تملك فيها املجموعة 50% أو أكثر من حقوق امللكية، وعليه فإن املجموعة تسيطر جوهرياً عىل مثل هذه الرشكات. يتم توحيد الرشكات التابعة التي تسيطر عليها   

املجموعة، بما يف ذلك املنشآت ذات األغراض الخاصة، والتي تقع تحت سيطرة البنك، من تاريخ انتقال حق السيطرة إىل املجموعة ويتم التوقف عن هذا التوحيد من تاريخ توقف هذا الحق.

الشركات الزميلة   
الرشكات الزميلة هي الرشكات التي تكون للمجموعة تأثري كبري عليها لكن ال تتمتع بحق السيطرة عىل شؤونها اإلدارية، وهي ليست رشكات تابعة أو مشاريع مشرتكة. ويتم احتساب استثمارات   

املجموعة يف الرشكات الزميلة باستخدام طريقة محاسبة حقوق امللكية، وبناء عليه، يتم إدراج االستثمار يف الرشكة الزميلة يف بيان املركز املايل بالتكلفة زائدا التغريات يف حصة املجموعة من صايف 

موجودات الرشكة الزميلة بعد تاريخ االستحواذ. ويعكس بيان الدخل املوحد حصة املجموعة من نتائج عمليات الرشكة الزميلة. تقوم املجموعة بتسجيل حصتها يف أي تغيري مبارش تسجله الرشكة 

الزميلة يف بيانها لحقوق امللكية ويتم اإلفصاح عنه عند االقتضاء يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد.

األرصدة بين شركات المجموعة وحقوق األقلية  
تتضمن املعلومات املالية املوحدة املوجودات واملطلوبات ونتائج عمليات البنك والرشكات التابعة له بعد التسويات املتعلقة بحقوق األقلية وحسابات االستثمار املطلقة التي تديرها املجموعة. تم   

استبعاد كافة األرصدة واملعامالت الجوهرية بني رشكات املجموعة. ويتم إعداد البيانات املالية للرشكات التابعة يف نفس الفرتة املحاسبية للبنك باستخدام سياسات محاسبية منتظمة.

)2(  معامالت وأرصدة  العمالت األجنبية   

العملة المتداولة وعملة العرض  
يتم قياس العملة املتداولة للبنود املدرجة يف املعلومات املالية املوحدة للمنشآت ضمن املجموعة باستخدام العملة املتداولة يف البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها املنشأة )العملة املتداولة(. ويتم   

عرض املعلومات املالية املوحدة بالدوالر األمريكي وهي عملة العرض الخاصة بالبنك. 

  العمليات واألرصدة
يتم تحويل معامالت العمالت األجنبية إىل العملة املتداولة باستخدام أسعار الرصف السائدة يف تاريخ املعامالت. وتسجل أرباح وخسائر تحويل العمالت الناتجة عن تسوية هذه املعامالت وعن   

التحويل بسعر الرصف السائد يف نهاية الفرتة  للموجودات واملطلوبات النقدية 
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2.  أهم السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع(  
)أ(  أساس اإلعداد )تابع(  

)2(  معامالت وأرصدة  العمالت األجنبية )تتمة(   
املقيمة بالعمالت األجنبية يف بيان الدخل املوحد. كما يتم تسجيل فروقات التحويل عىل البنود غري النقدية واملدرجة بالقيمة العادلة - مثل بعض االستثمارات املتوفرة للبيع - كجزء من احتياطي   

القيمة العادلة لالستثمارات.

يتم تحويل النتائج واملركز املايل لجميع منشآت املجموعة التي تعتمد عملة متداولة مختلفة عن عملة العرض إىل عملة العرض كما ييل :  

)أ (   يتم تحويل املوجودات واملطلوبات املدرجة لكل بيان مركز مايل بسعر اإلقفال يف تاريخ بيان املركز املايل؛  

)ب (   يتم تحويل اإليرادات واملرصوفات لكل بيانات املركز املايل باستخدام متوسط أسعار الرصف )ما لم يكن هذا املتوسط معقوال مع األثر الرتاكمي التقريبي للمعدالت السائدة يف تاريخ املعامالت يف   

هذه الحالة تحول اإليرادات واملرصوفات بأسعار الرصف يف تاريخ املعامالت(؛ و

)ت (   يتم تسجيل جميع فروقات التحويل الناتجة كعنرص منفصل عن حقوق امللكية.  

تؤخذ فروق أسعار الرصف الناجمة عن التحويل من صايف االستثمارات يف العمليات الخارجية واالقرتاض وغريها من صكوك العملة املعينة للتحوط من هذه االستثمارات، إىل حقوق املساهمني عند   

التوحيد. يجب تسجيل خسائر تحويل العمالت الناتجة عن انخفاض حاد أو انتقاص )غري مؤقت( من عملة صايف االستثمارات يف العمليات الخارجية املحولة بموجب سعر الرصف بالتاريخ ذاته 

لبيان املركز املايل املوحد، باملقام األول كعبء مقابل أي رصيد دائن للعنارص املنفردة لحقوق امللكية، ويتم تسجيل أي مبلغ متبقي كخسارة يف بيان الدخل املوحد. عند القيام باستبعاد جزئي أو بيع 

لعملية أجنبية، يتم ادراج فروق أسعار الرصف التي تم تسجيلها يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد كجزء من ربح أو خسارة من البيع.

تعامل الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ عىل منشآت عىل أنها موجودات ومطلوبات للمنشأة ويتم تحويلها بسعر اإلقفال.  

)3(  التقديرات المحاسبية واألحكام   
تضع املجموعة تقديرات وافرتاضات تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات خالل السنة/الفرتة املالية املقبلة. ويجرى تقييم التقديرات واألحكام بشكل متواصل، وتستند عىل الخربة التاريخية وعوامل   

أخرى وتشمل توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة يف ظل الظروف الحالية.

)أ (  تصنيف االستثمارات  
تقوم إدارة املجموعة خالل عملية تطبيق السياسات املحاسبية بتصنيف االستثمارات عند االستحواذ عليها وفق الفئات التالية: استثمارات محتفظ بها لغرض املتاجرة أو استثمارات محتفظ بها لغاية   

تاريخ االستحقاق أو استثمارات متوفرة للبيع. يعكس هذا التصنيف نية اإلدارة املتعلقة بكل من هذه االستثمارات وهي تخضع إىل معالجة محاسبية تختلف مع اختالف تصنيفها.

)ب (  المنشآت ذات األغراض الخاصة  
تبادر املجموعة بإنشاء منشآت ذات األغراض الخاصة إلعطاء العمالء فرصة لالستثمار. ال تقوم املجموعة بتوحيد هذه املنشآت يف حال ال تملك حق السيطرة عليها. ويتم تحديد وجوب هذا الحق بناًء   

عىل األهداف ألعمال هذه املنشآت وتعرضها للمخاطر واملكاسب باإلضافة إىل إمكانية املجموعة عىل اتخاذ القرارات التنفيذية للمنشأت ذات األغراض الخاصة.

)ت (  االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارات  
يتم تقييم كل تمويل واستثمار بشكل مستقل لتقدير تعرضها لالنخفاض يف القيمة. وتقوم اإلدراة بوضع تقديرات متعلقة بالوضع املايل للطرف املقابل، وصايف القيمة القابلة للتحقق من املوجودات   

الضمنية. يتم تقدير كل أصل انخفضت قيمته بناًء عىل مميزاته، ويتم تقييم اسرتاتيجية التخارج، وتقديرات التدفقات النقدية التي تعترب قابلة لالسرتداد.

)ث (  فروقات السيولة  
تراقب املجموعة باستمرار فروقات السيولة الناتجة يف السري العادي لألعمال. تجرى اختبارات الضغط الدوري عىل وضع السيولة لتقييم قدرة البنك عىل تلبية فروقات السيولة. ويشمل اختبار   

الضغط أيضا عىل التقديرات السلوكية ملختلف مصادر التمويل والتدفقات التقديرية الناتجة من التخلص من األصول غري السائلة والدعم املتوقع من حملة األسهم األساسيني.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010
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)ب(  مرابحات وتمويالت أخرى  

تظهر املرابحات والتمويالت األخرى بقيمة التكلفة ناقصاً مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها.  

تمويالت أخرى تمثل القروض التقليدية والسلفيات، والتي تعترب موجودات مالية غري مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد. يتم تسجيلها مبدئياً بالقيمة العادلة وفيما بعد يتم احتسابها   

بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعيل.

يرصد مخصص معني حينما ترى اإلدارة بأن هناك انخفاضا يف القيمة املدرجة للمرابحات والتمويالت األخرى.  

 
)ت(  االستثمارات  

)1(  استثمارات محتفظ بها لغاية تاريخ االستحقاق   
تصنف املجموعة االستثمارات كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق عندما تمتلك املجموعة كال من النية والقدرة عىل االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق.  تسجل االستثمارات املحتفظ   

بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة املطفأة ناقصاً مخصص االنخفاض يف القيمة. 

)2(  استثمارات متوفرة للبيع    
االستثمارات املتوفرة للبيع هي االستثمارات التي ينوى البنك االحتفاظ بها لفرتة غري محددة، والتي قد يتم بيعها تلبية الحتياجات السيولة، ويتم تصنيفها كاستثمارت متوفرة للبيع عند االستحواذ.   

يتم تسجيل عمليات الرشاء والبيع االعتيادي لالستثمارات املتوفرة للبيع يف تاريخ التداول، وهو التاريخ  الذي تلتزم فيه املجموعة برشاء أو بيع األصل.

يتم تسجيل السندات االستثمارية املتوفرة للبيع مبدئياً بالتكلفة زائداً تكاليف املعاملة ويتم استبعاد املوجودات املالية حينما يزول حق املجموعة يف استالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية؛ أو   

حينما تقوم املجموعة بنقل ملكية معظم املخاطر واملكاسب املتعلقة بها.

يتم الحقا إعادة تقييم السندات االستثمارية املتوفرة للبيع بالقيمة العادلة، ويتم إدراج األرباح والخسائر غري املحققة الناتجة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد، أويف حقوق امللكية املتعلقة   

بحسابات االستثمار املطلقة ضمن “احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات”، إىل حني استبعاد األصل املايل أو االنخفاض يف قيمته. حينها يتم تسجيل األرباح والخسائر املرتاكمة واملدرجة سابقا ضمن 

حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد.

تستند القيمة العادلة لالستثمارات املدرجة يف أسواق نشطة إىل أسعار الطلب الحالية. تقوم املجموعة بوضع قيمة عادلة باستخدام أساليب التقييم إذا لم يكن هناك سوق نشطة لألصل املايل؛ تشتمل   

هذه األساليب عىل استخدام املعامالت التي تمت مؤخراً عىل أساس تجاري بحت وعىل أساليب التقييم األخرى املستخدمة عموماً من قبل املشاركني اآلخرين يف السوق. كما تستعني املجموعة بتقييمات 

مدراء االستثمار يف تحديد القيم العادلة لبعض املوجودات املالية غري املدرجة.

تقوم املجموعة يف تاريخ املركز املايل بتقييم وجود دليل موضوعي عىل الهبوط يف القيمة إلحدى املوجودات املالية أو مجموعة من املوجودات املالية. يف حالة تصنيف استثمارات األسهم كموجودات   

مالية متوفرة للبيع، فإنه يؤخذ بعني االعتبار وجود انخفاض كبري أو مطول يف القيمة العادلة للسندات إىل أقل من تكلفتها. إذا ثبت وجود مثل هذا الدليل للموجودات املالية املتوفرة للبيع فإن 

الخسارة املرتاكمة املقاسة بإعتبارها الفارق بني تكلفة الرشاء والقيمة العادلة الحالية ناقصاً أي خسارة للهبوط يف القيمة للموجودات املالية التي سبق احتسابها يف بيان الدخل املوحد، يتم استبعادها 

يف حقوق امللكية وتحتسب ضمن بيان الدخل املوحد. وال يتم عكس ما سبق احتسابه ضمن بيان الدخل املوحد من خسائر الهبوط يف القيمة الستثمارات األسهم ضمن بيان الدخل املوحد.

)3(  استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة   
تصنف االستثمارات كاستثمارات محتفظ بها لغرض املتاجرة إذا كان الهدف من االستحواذ عليها أو إنشائها يعود إىل توليد أرباح من التقلبات القصرية األجل لألسعار أو هامش املتاجرة. يجب   

تسجيل االستثمارات املحتفظ بها لغرض املتاجرة بالتكلفة مبدئياً وتشمل املرصوفات املبارشة املتعلقة باالستحواذ، وتقييمها عند نهاية كل فرتة محاسبية وقياسها بالقيمة العادلة، ويجب تسجيلها يف 

بيان الدخل املوحد.
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)ت(  االستثمارات )تتمة(  

)4(  حسابات االستثمار المقيدة   
يتم تسجيل حسابات االستثمار املقيدة  مبدئياً بالتكلفة ويتم الحقا إعادة تقييمها بالقيمة العادلة. ويتم إدراج الخسائر غري املحققة يف حدود الرصيد املتوفر يف حقوق امللكية، مع األخذ بعني االعتبار   

النسبة املتعلقة بحقوق املالكني ونسبة حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة  . يف حالة زيادة الخسارة املرتاكمة عن الرصيد املتوفر يف حقوق امللكية يتم احتسابها يف بيان الدخل املوحد.

)5(  االستثمارات العقارية   
إن كافة العقارات املحتفظ بها لغرض التأجري أو الرتفاع قيمتها تصنف كاستثمارات عقارية. يتم تسجيل االستثمارات العقارية املحتفظ بها لغاية ارتفاع قيمتها بالتكلفة مبدئياً ويعاد الحقاً تقييمها   

بالقيمة العادلة وتسجيل أي ربح غري محقق ينتج يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ضمن احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية. ويتم تسجيل الخسائر الغري محققة يف حقوق امللكية اىل 

حد الرصيد املتوفر، و يؤخذ بعني االعتبار الجزء التابع لحقوق امللكية وحقوق امللكية لحاميل حسابات االستثمار املطلقة. ويف حال تجاوز الخسائر املرتاكمة للرصيد املتوفر يف حقوق امللكية، يتم تسجيل 

الفائض يف بيان الدخل املوحد . وتسجل االستثمارات العقارية املحتفظ بها لغرض التأجري بالتكلفة ناقصاً االستهالك املرتاكم.

)6(  المضاربة   
تسجل استثمارات املضاربة بالتكلفة ويحمل االنخفاض غري املؤقت يف قيمة االستثمار مبارشة يف بيان الدخل املوحد.  

)7(  القيمة العادلة   
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات املتداولة يف األسواق املالية املنتظمة حسب أسعار العرض املعلنة يف السوق.  

يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات غري املعلنة أسعارها يف السوق، وذلك بالرجوع إىل أسعار السوق الحالية ألدوات أخرى مشابهة أو تستند إىل تقدير التدفقات النقدية املستقبلية. وتقوم املجموعة   

بتحديد القيمة النقدية املعادلة عىل أساس معدل الربح الحايل لعقود تتمتع برشوط ومواصفات مخاطر مماثلة.

)ث(  الموجودات المقتناة بغرض التأجير )اإلجارة(  
تظهر املوجودات املقتناة بغرض التأجري بقيمة التكلفة وتخضع لالستهالك حسب سياسة املجموعة الستهالك املوجودات الثابتة أو حسب فرتة اإليجار، أيهما أقرص.  

يتم تسجيل مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها كلما رأت اإلدارة أن اإليجارات املستحقة مشكوك يف تحصيلها.  

)ج(  تمويالت المشاركة  
تسجل تمويالت املشاركة بقيمة التكلفة ناقصا مخصص االنخفاض يف القيمة.  

)ح(  الموجودات الثابتة   
تظهر املوجودات الثابتة بقيمة التكلفة ناقصاً االستهالك املرتاكم. ويتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت تكفي لشطب تكلفتها عىل مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة كما ييل:  

50 سنة مباني    

عىل مدى فرتة التأجري تجديدات عقارات اإليجار   

3-10 سنوات أثاث ومعدات ومركبات   

25 سنة طائرات   

 

يتم حساب االستهالك بشكل منفصل لكل جزء مهم من فئة املوجودات. وأينما تتجاوز القيمة الدفرتية ألي نوع من املوجودات قيمتها القابلة لالسرتداد، فإنه يتم تخفيضها مبارشًة إىل قيمتها القابلة   

لالسرتداد. ويتم مراجعة القيمة املتبقية للموجودات وعمرها اإلنتاجي، وتعديلها، حسبما يكون مالئماً، بتاريخ كل بيان مركز مايل.
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)ح(  الموجودات الثابتة )تابع(  

يتم تضمني التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية للموجودات، أو احتسابها كأصل منفصل كما هو مالئم، وذلك إذا ما احتمل حصول املجموعة عىل منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة باألصل   

للمجموعة، مع إمكانية قياس التكلفة بشكل موثوق. يف حني يتم احتساب جميع التجديدات والتصليحات األخرى يف بيان الدخل املوحد خالل الفرتة املالية التي يتم إنفاقها فيها. 

األرباح والخسائر عند استبعاد العقارات واملصانع واملعدات يتم تحديدها من خالل مقارنة العوائد مع القيم الدفرتية.  

)خ(  تحقق اإليرادات  

)1(  المشاركة في األرباح ورسوم اإلدارة   
يتم احتساب اإليرادات الناتجة عن املشاركة يف األرباح ورسوم اإلدارة املحّملة عىل الصناديق املدارة من قبل املجموعة عىل أساس حق املجموعة يف استالم تلك اإليرادات من حسابات االستثمار املقيدة   

واملطلقة كما هو محدد يف عقود املضاربة )صكوك األمانة(، باستثناء الحالة التي تقوم املجموعة فيها بالتنازل مؤقتاً عن هذا الحق.

)2(  أرباح المرابحة والتمويالت األخرى    
يتم احتساب ربح عمليات املرابحة عىل أساس توزيع األرباح لكل معاملة تناسبيا عىل امتداد فرتة العملية حيث تحمل كل فرتة مالية حصتها من األرباح بغض النظر عما إذا تم أو لم يتم استالم مبلغ   

نقدي. ومع ذلك، فال تستحق األرباح عىل عمليات املرابحة إذا تأخر تسديد األقساط ملدة تزيد عىل تسعني يوماً إال إذا رأت إدارة البنك بأن هناك مربراٍت كافيًة الستحقاق تلك األرباح.

اإليرادات من التمويالت األخرى يتم استحقاقهما عىل أساس طريقة العائد الفعيل طوال مدة املعاملة. حينما ال يكون اإليراد محدد تعاقدياً أو كمياً فيتم احتسابه عندما يصبح تحقيقه مؤكداً بشكل   

معقول أو عندما يتم تحقيقه

)3(  أرباح الموجودات المقتناة بغرض التأجير   
يتم تسجيل اإليرادات من عقود التأجري تناسبيا عىل امتداد فرتة اإليجار.  

)4(  أرباح عقود المضاربة   
يتم تسجيل اإليرادات من عقود املضاربة عندما يقوم املضارب بتوزيع األرباح؛ ويتم تسجيل الحصة من خسائر الفرتة إىل حد إمكانية اقتطاع هذه الخسائر من رأسمال املضاربة.  

)5(  أرباح عقود المشاركة   
يتم احتساب حصة املجموعة من األرباح لعقود املشاركة التي تستمر ألكثر من فرتة مالية واحدة حينما يتم تسديدها جزئياً أو كلياً فيما يتم احتساب حصة املجموعة من الخسائر يف الحدود التي   

يتم فيها اقتطاع تلك الخسائر من حصة املجموعة يف رأسمال املشاركة. بينما يتم احتساب األرباح والخسائر لعقود املشاركة املتناقصة بعد األخذ يف االعتبار االنخفاض يف حصة املجموعة يف رأسمال 

املشاركة وبالتايل الحصة التناسبية من األرباح أو الخسائر.

)6(  أرباح نقدية   
يتم احتساب األرباح النقدية حينما يتأكد حق املجموعة يف استالمها.  

)7(  الرسوم والعموالت   
يتم تسجيل الرسوم والعموالت كإيرادات حني تتحقق.   

ويتم تسجيل العمولة املستحقة عن االعتمادات املستندية وخطابات الضمان كإيراد عىل مدى فرتة املعاملة.   

تتحقق رسوم هيكلة وتنظيم معامالت التمويل ألطراف أخرى أو بالنيابة عنهم كإيراد بعد إيفاء البنك لجميع التزاماته املتعلقة بالعمليات ذات الشأن.  
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)د(  أسهم الخزينة  

يتم احتساب هذه األسهم عىل أنها انخفاض يف حقوق امللكية. وتسجل األرباح والخسائر الناتجة عن بيع أسهم الخزينة يف بيان حقوق امللكية.  

)ذ(  الضرائب الحالية  
ال توجد رضائب عىل دخل الرشكات يف مملكة البحرين. ومع ذلك تقوم الرشكات التابعة املؤسسة يف دول تفرض الرضائب  بدفع الرضائب وفقا لللوائح املحلية لتلك الدول.  

)ر(  الضرائب المؤجلة  
تزود الرضائب املؤجلة بإستخدام طريقة االلتزام لجميع الفروقات املؤقتة الناتجة عن املوجودات واملطلوبات عىل الطريقة الرضييبة والقيمة الحالية ألغراض التقارير املالية.  

يتم تسجيل موجودات الرضائب املؤجلة عن جميع الفروقات املؤقتة الواجب اقتطاعها وترحيل خسائر الرضائب غري املستغلة ومسرتدات الرضائب إىل حدود امكانية توفر األرباح املستقبلية الخاضعة للرضيبة   

التي يتم مقابلها استخدام الفروقات املؤقتة الواجب اقتطاعها وخسائر الرضائب غري املستغلة ومسرتدات الرضائب. تستخدم يف الوقت الحارض معدالت الرضيبة السارية الحتساب رضائب الدخل املؤجلة.

)ز(  النقد وما في حكمه  
يتكون النقد وما يف حكمه واملشار إليه يف بيان التدفقات النقدية املوحد من النقد واألرصدة لدى املرصف املركزي واملصارف األخرى، واالستثمارات السائلة قصرية األجل عند الطلب أو بتاريخ   

استحقاق أسايس خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل.

)س(  مخصص منافع الموظفين  
تحتسب منافع ومستحقات املوظفني املتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر سفر اإلجازات وغري ذلك من املنافع قصرية األجل عندما تستحق للموظفني. يتم تحميل مساهمات املجموعة يف خطط املساهمة   

املحددة يف بيان الدخل املوحد يف السنة ذاتها. للمجموعة التزامات قانونية وتأسيسية بدفع املساهمات كلما استحقت دون وجود أي التزام عليها  بدفع فوائد مستقبلية.

يتم تقديم تكلفة مكافآت نهاية الخدمة، التي يكون مؤهل للحصول عليها بعض املوظفني العاملني لدى املجموعة، بموجب متطلبات قانون العمل الساري يف الدول ذات العالقة أو بموجب طريقة   

وحدة اإلعتماد املتوقعة. ويتم تقدير تلك التكاليف املحتسبة بموجب طريقة وحدة اإلعتماد املتوقعة بناًء عىل التوصية املقدمة من خرباء اكتواريني. ويتم توزيع األرباح والخسائر االكتوارية عىل متوسط 

مدة الخدمة املتبقية للموظفني حتى تاريخ استحقاق تلك املنافع.

)ش(  تخصيص األرباح بين المجموعة وحاملي حسابات االستثمار  
تمتلك املجموعة سجالت منفصلة لألصول التي تعود ملكيتها إىل املالكني وحسابات اإلستثمار املقيدة واملطلقة. كما يتم قيد جميع األرباح الناشئة من هذه األصول لصالح حسابات االستثمار بعد   

اقتطاع املخصصات واحتياطي معادلة األرباح وحصة املضارب من األرباح والرسوم اإلدارية. 

تتحمل املجموعة بصورة مبارشة املصاريف اإلدارية املتعلقة بإدارة الصناديق.  

يتم تسجيل املخصص عندما تتحقق اإلدارة من وجود إنخفاض يف القيمة الدفرتية لألصول املمولة من حسابات االستثمار. ويتم تحويل املخصص يف حالة عدم استلزامه إىل احتياطي معادلة األرباح.   

يتم تسجيل بعض اإليرادات التحفيزية بناًء عىل بنود العقود مع أصحاب الحسابات املقيدة.   

)ص(  الشهرة  
تسجل الشهرة الناتجة عن االستحواذ عىل رشكات تابعة يف بيان املركز املايل املوحد كأصل يقيم مبدئياً بقيمة التكلفة والتي تمثل الفائض من قيمة تكلفة الرشاء عىل القيمة العادلة لحصة املجموعة يف   

تاريخ االستحواذ من صايف موجودات الرشكة التابعة املستحوذ عليها. تقيم الشهرة بعد ذلك بصورة سنوية لتحديد ما إذا كانت هناك اي خسائر ناشئة عن إنخفاض القيمة. وتسجل الشهرة يف نهاية 

الفرتة املالية يف بيان املركز املايل الرحيل املخترص املوحد بالتكلفة ناقصاً أية خسائر مرتاكمة لالنخفاض يف القيمة.   

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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2.  أهم السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع(  
)ص(  الشهرة )تابع(  

يتم تسجيل الشهرة السلبية الناتجة عن االستحواذ عىل الرشكات يف بيان الدخل املوحد.   

يتم احتساب االستحواذ عىل حقوق األقلية حسب أسلوب الكيان االقتصادي، حيث أن رشاء حصة األقلية تعد صفقة مع املساهمني. وعىل هذا النحو يتم تسجيل أي زيادة عىل حصة املجموعة من صايف   

األصول يف حقوق امللكية.

)ض(  موجودات غير ملموسة  

)1(  برامج الحاسوب اآللي   
تتم رسملة تراخيص برامج الحاسوب اآليل عىل أساس تكاليف الحصول عىل الربنامج املحدد وتشغيله. ويتم إطفاء هذه التكاليف عىل اساس العمر اإلنتاجي املتوقع )ثالث إىل خمس سنوات(. يتم   

احتساب التكاليف املرتبطة بتطوير أو صيانة برامج الحاسوب اآليل كمرصوفات عند انفاقها.

ويتم احتساب التكاليف التي ترتبط مبارشة بانتاج برامج قابلة للتحديد ومتميزة تحت سيطرة املجموعة، والتي قد ينشأ عنها مزايا اقتصادية  تزيد عن التكلفة ملا يزيد عن عام واحد كموجودات غري   

ملموسة. تتضمن التكاليف املبارشة تكاليف املوظفني املتعلقة بتطوير برامج الحاسب اآليل وجزء مناسبا يف التكاليف املبارشة ذات الصلة. ويتم إطفاء تكاليف تطوير برامج الحاسب اآليل املحتسبة 

كموجودات باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى أعمارها االنتاجية.

)2(  موجودات أخرى غير ملموسة أخرى مشتراة   
يتم إطفاء املوجودات غري امللموسة األخرى املشرتاة وذو عمر إنتاجي محدد، مثل الودائع األساسية وعالقات العمالء، عىل مدى أعمارها االنتاجية املقدرة بحد أقىص عرشين عاما”. وقد تم تحديد   

القيمة الدفرتية املبدئية للودائع األساسية وعالقات العمالء من قبل مخمنني مستقلني عىل أساس معدل الربح التفاضلية لطريقة املدة املتوقعة للودائع.

تقيم املوجودات غري امللموسة األخرى املشرتاة بشكل سنوي أو غالبا يف حال وجود مؤرشات للهبوط يف القيمة ومسجلة بالتكلفة ناقصا االطفاء املرتاكم.  

)ط(  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  
تحت إطار حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة، يقوم صاحب حساب االستثمار بتفويض املجموعة بإستثمار األموال املحتفظ بها يف حسابه  بالطريقة التي تراها املجموعة مناسبة دون وضع   

أية قيود بالنسبة إىل املوضع والكيفية والغرض من استثمار هذه األموال.

يتم قياس األصول املدرجة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة عىل نفس األساس لفئات مختلفة من األصول كما هو مبني أعاله. يحتسب املبلغ املخصص لهذا االحتياطي من مجموع   

اإليرادات من أصول حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة قبل تحميل املصاريف املتعلقة بالرسوم اإلدارية، وحصة املضارب يف الربح والربح ألصحاب حسابات االستثمار. يتم إنشاء احتياطي 

معادلة الربح للمحافظة عىل مستوى معني من العائد عىل االستثمارات ألصحاب حسابات االستثمار.

)ظ(  حسابات االستثمار المقيدة  
تحت إطار حسابات االستثمار املقيدة، يقوم أصحاب حسابات االستثمار املقيدة بفرض قيود معينة فيما يتعلق بموضع وكيفية وغرض استثمار األموال. وتسجل األصول املدرجة يف حسابات   

االستثمار املقيدة بالتكلفة.

)ع(  مبالغ مستحقة لمستثمرين  
تصنف األموال املستلمة من املودعني الذين يتحملون املخاطر املتعلقة بالبنك أو الرشكات التابعة عىل أنها “مبالغ مستحقة ملستثمرين”.  

)غ(  الضمانات  
تستلم املجموعة الضمانات بشكل نقدي أو سندات أخرى كالضمانات املرصفية أو الرهن عىل عقارات أو أسهم أو سندات تمويل املرابحة وتمويالت أخرى. وتشتمل سياسة املجموعة عىل الحيازة عىل   

ضمانات ذات قيمة يف السوق تساوي أو تزيد عن املبلغ األسايس املمول تحت االتفاق التموييل التابع. ويتم تقييم الضمان بشكل دوري للتأكد من كفاية القيمة يف السوق.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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3.  نقد وأرصدة لدى مصارف والمصرف المركزي  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

56،539–113،72556،539–113،725احتياطي النقد لدى املرصف املركزي

594،509–618،958594،509–618،958نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

732،683–732،683651،048–651،048

4.  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

157،93225،001182،933306،72988،027394،756ودائع

)6،525(–)6،525()6،525(–)6،525(ناقصاً: املخصصات

151،40725،001176،408300،20488،027388،231

فيما ييل النقد وما يف حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

651،048–732،683651،048–732،683نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

151،40725،001176،408300،20488،027388،231ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

)164،524()25،001()139،523()92،840()25،001()67،839(ناقصا: ودائع تستحق بعد تسعني يوماً

 ناقصا: أرصدة لدى املرصف املركزي املتعلقة بمتطلبات الحد

)56،539(–)56،539()113،725(–)113،725(األدنى االحتياطي

702،526–702،526755،19063،026818،216

5.  المرابحات والتمويالت االخرى  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

661،477610،0431،271،520446،657582،4191،029،076تمويالت املرابحات

1،300،162–1،538،8841،300،162–1،538،884التمويالت االخرى

2،200،361610،0432،810،4041،746،819582،4192،329،238املرابحات والتمويالت االخرى

)139،737()28،596()111،141()280،310()30،259()250،051(ناقصاً: املخصصات

1،950،310579،7842،530،0941،635،678553،8232،189،501

تمثل التمويالت األخرى قروض تقليدية وسلفيات لرشكة تابعة للبنك.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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5.  المرابحات والتمويالت األخرى )تابع(  
وفيما ييل الحركة يف املخصصات:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

111،14128،596139،73775،79316،70792،500كما يف 1 يناير

44،6813،40048،08157،02211،88968،911محمل خالل السنة

99،320–99،320استحواذ عىل األعمال )إيضاح40(

)21،674(–)21،674()6،828()1،737()5،091(فروق أسعار الرصف

250،05130،259280،310111،14128،596139،737يف 31 ديسمرب

6.  مضاربة  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

39،08539،085–3،52938،17141،700استثمارات املضاربة

)14،789()14،789(–)14،789()14،789(–ناقصاً: املخصصات

3،52923،38226،911–24،29624،296

وفيما ييل الحركة يف املخصصات:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

12،60512،605–14،78914،789–كما يف 1 يناير

2،1842،184––––محمل خالل السنة

14،78914،789–14،78914،789–يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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7.  استثمارات في شركات زميلة  
تتكون االستثمارات يف الرشكات الزميلة، بصيغتها املعدلة لحصة البنك من نتائجها )إيضاح 23(، مما ييل:  

نسبة 

النشاطبلد التأسيسامللكية%20102009إسم الرشكة

الرشكات غري املدرجة:

تكافلالبحرين70،21574،65034مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. )م( 

خدمات مرصفية البحرين44،81735،46743بنك اإلجارة األول ش.م.ب. )م( 

إدارة املوجوداتهونغ كونغ66،46060،56720سيتك الدولية إلدارة األصول املحدودة 

تصنيعباكستان6981،13431سانباك للخدمات الهندسية 

تجارةمرص3،3943،15223الرشكة اإلسالمية لإلنتاج والطباعة وأدوات التغليف "إيكوباك"

تجارةمرص7،8678،03123رشكة مرص ملواد التغليف "إيجرياب"

إدارة املوجوداتباكستان1،04696930فيصل إلدارة األصول املحدودة 

رشكة استثماريةاململكة العربية السعودية4،6045،58323رشكة إثراء املالية 

البنية التحتيةالبحرين86،60584،40429نسيج ش.م.ب. )م( 

رشكة عقاريةالبحرين2،0202،02040شايس مانارا ش.م.ب. )م(

تجارةالبحرين1،9742،87624الرشكه اإلسالميه للتجاره معفاة 

إدارة املوجوداتالبحرين83866540رشكة األسواق الناشئة )البحرين( ش. م. ب. )م( 

)HCP( إدارة املوجوداتسنغافورة20––هيوبومون كبيتال بارترنرز

إدارة املوجوداتهونغ كونغ1741050رشكة سيام شامل إلدارة املوجودات املحدودة 

–––471–أخرى

الرشكات املدرجة:

خدمات مرصفية البحرين374،276426،70725بنك البحرين والكويت ش.م.ب. )البحرين(

664،988706،706

تتضمن االستثمارات يف رشكات زميلة استثمارات تقليدية يبلغ مجموعها 577 مليون دوالر أمريكي )2009 : 613 مليون دوالر أمريكي(.  

تشمل حصة البنك يف صايف موجودات الرشكات الزميلة عىل التحركات املفصلة كماييل:  

20102009

706،706612،602يف 1 يناير

28،37327،390حصة الربح قبل الرضائب

)318()790(حصة الرضائب

)12،966()15،766(أرباح نقدية محصلة

)9،676()6،429(حصة إحتياطي القيمة العادلة 

8،00083،405إضافات

16،099–إعادة تصنيف

–)53،677(مخصصات

)6،312()6،748(إطفاء األصول الغري ملموسة

)3،518(5،319فروق العمالت األجنبية

664،988706،706يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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7.  استثمار في شركات زميلة )تتمة(  
تتضمن االستثمارات يف الرشكات الزميلة كما يف 31 ديسمرب 2010 ما قيمته 96,6 مليون دوالر أمريكي )2009: 150,3 مليون دوالر أمريكي( من الشهرة. التحركات كما ييل:  

20102009

150،274150،274يف 1 يناير

–)53،677(مخصصات

96،597150،274يف 31 ديسمرب

يف 6 ديسمرب 2010، حصل البنك عىل املوافقة املبدئية من مرصف البحرين املركزي لالستحواذ عىل األسهم املتبقية يف بنك اإلجارة األول ش.م.ب. )م(  عن طريق صفقة تبادل أسهم، رهنا للتقيد   

برشوط مختلفة.

8.  سندات استثمارية  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

944،36090،0351،034،395714،83092،052806،882 سندات استثمارية متوفرة للبيع

108،381–114،945108،381–114،945 سندات استثمارية محتفظ بها لغاية تاريخ االستحقاق

16،401–41،34016،401–41،340 سندات متداولة

1،100،64590،0351،190،680839،61292،052931،664

سندات استثمارية متوفرة للبيع

108،3111،323109،634152،2781،486153،764- مدرجة

836،04988،712924،761562،55290،566653،118- غريمدرجة

944،36090،0351،034،395714،83092،052806،882

تتضمن السندات االستثمارية استثمارات تقليدية يبلغ مجموعها 931 مليون دوالر أمريكي )2009 : 616 مليون دوالر أمريكي( قامت بها رشكة تابعة للبنك.  

فيما ييل ملخص الحركة يف السندات االستثمارية املتوفرة للبيع:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

714،83092،052806،882451،63853،792505،430كما يف 1 يناير

1،422،611666،54355،458722،001–1،422،611إضافات

)397،483()13،532()383،951()1،134،453()3،644()1،130،809(استبعادات

17،402)3،666(21،068)7،773(2،995)10،768(صايف الربح / )الخسارة( من التغيري يف القيمة العادلة

)16،883(–)16،883()11،490(–)11،490(فروق رصف العمالت

)23،585(–)23،585()41،382()1،368()40،014(مخصصات الهبوط يف القيمة

944،36090،0351،034،395714،83092،052806،882كما يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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8.  سندات استثمارية )تتمة(  
فيما ييل ملخص الحركة يف السندات االستثمارية املحتفظ بها لغاية تاريخ االستحقاق:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

111،798–108،381111،798–108،381كما يف 1 يناير

–––6،564–6،564إضافات

)3،417(–)3،417(–––استحقاقات

108،381–114،945108،381–114،945كما يف 31 ديسمرب

فيما ييل ملخص الحركة يف السندات املتداولة:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

–––16،401–16،401كما يف 1 يناير

16،401–1،447،86916،401–1،447،869إضافات

–––)1،422،930(–)1،422،930(استبعادات

16،401–41،34016،401–41،340كما يف 31 ديسمرب

فيما ييل الحركة يف املخصصات املتعلقة بالسندات االستثمارية:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

21،135–50،07221،135–50،072كما يف 1 يناير

23،585–64،4371،36865،80523،585محمل خالل السنة

–––)24،423(–)24،423(مشطوب خالل السنة

5،352–15،8821،94017،8225،352أخرى

50،072–105،9683،308109،27650،072كما يف 31 ديسمرب

9.  حسابات االستثمار المقيدة  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

138،13383،291221،42430،00680،952110،958االستثمار يف حسابات االستثمار املقيدة

–––)17،146(-)17،146(ناقصاً: املخصصات

120،98783،291204،27830،00680،952110،958

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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9.  حسابات االستثمار المقيدة )تتمة(  
وفيما ييل الحركة يف املخصصات:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

5،4315،431––––كما يف 1 يناير

–––17،146–17،146محمل خالل السنة

)5،431()5،431(––––معاد تصنيفه

–––17،146–17،146كما يف 31 ديسمرب

10.  موجودات مقتناه بغرض التأجير  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

التكلفة
االستهالك

املرتاكم
صايف القيمة

التكلفةالدفرتية
االستهالك

املرتاكم
صايف القيمة

الدفرتية

70،710)10،571(70،53681،281)36،320(106،856ممتلكات

وقد تم تحليل صايف القيمة الدفرتية للموجودات املشرتاة بغرض التأجري عىل النحو التايل:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

58،78455،658تتعلق باملالكني

11،75215،052تتعلق بحسابات االستثمار املطلقة

70،53670،710

11.  استثمارات عقارية  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

406،473414،8232،141416،964-406،473استثمارات عقارية

–––)16،881(-)16،881(ناقصاً: املخصصات

389،592-389،592414،8232،141416،964

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية يف نهاية السنة ما يقارب القيمة الدفرتية.  

فيما ييل حركة مخصصات االستثمارات العقارية:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

––––––كما يف 1 يناير

–––16،881–16،881محمل خالل السنة

–––16،881–16،881كما يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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12.  الموجودات األخرى  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

9528،4719،4231،65213،93115،583إيجارات مستحقة صافية من املخصصات

8،682–41،9858،682–41،985مبالغ مستحقة من املوظفني

18،88211،20830،09058،59411،20569،799مبالغ مستحقة من العمالء

48،645–63،50948،645–63،509مستحقات من أطراف ذات صلة

25،404–25،95125،404–25،951مبالغ مستحقة من املشاريع االستثمارية

5،665–55،3245،665–55،324رضائب مؤجلة

–––13،114–13،114رضائب حالية

18،952–17،98518،952–17،985موجودات مستحوذ عليها مقابل مطالبات

3،707–15،1033،707–15،103مدفوعات مقدمة

12،1542،63314،78719،3791،35420،733أخرى

264،95922،312287،271190،68026،490217،170

13.  موجودات ثابتة  

تتعلق باملالكنيتتعلق باملالكني
31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

التكلفة
االستهالك

 املرتاكم
مخصصات

 الهبوط يف القيمة
صايف

التكلفة القيمة الدفرتية
االستهالك

 املرتاكم
مخصصات

 الهبوط يف القيمة
صايف القيمة

 الدفرتية

56،020–)337(73،60856،357–)2،961(76،569أرايض ومباني

9،582–)8،121(29،33517،703–)19،236(48،571تحسينات عقارية

12،502–)21،187(15،76533،689–)45،282(61،047أثاث ومعدات

29،641)5،207()4،520(26،67439،368–)10،261(36،935طائرات وسيارات

223،122)77،740(–145،382147،117)34،165()5،207(107،745

يف 31 ديسمرب 2010، بلغت قمية االستهالك املحملة  10,6 مليون دوالر أمريكي )2009: 13,6 مليون دوالر أمريكي(.  

14.  موجودات غير ملموسة  

تتعلق باملالكنيتتعلق باملالكني
31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

التكلفة
االستهالك 

املرتاكم
صايف القيمة

التكلفةالدفرتية
االستهالك

املرتاكم
صايف القيمة

الدفرتية

81،683–81،41581،683)6،415(87،830الشهرة

63،035)14،125(58،97277،160)24،737(83،709عالقات العمالء

108،123)26،246(100،747134،369)54،800(155،547إيداعات أساسية

5،766)6،635(33،45612،401)12،407(45،863أخرى*

372،949)98،359(274،590305،613)47،006(258،607

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010، بلغت قمية اإلطفاء املحملة )بما يف ذلك ما يتعلق برشكات زميلة( إجمايل22,2 مليون دوالر أمريكي )2009: 20,4 مليون دوالر أمريكي(.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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14.  موجودات غير ملموسة )تتمة(  
تم توزيع القيمة الدفرتية للشهرة عىل الوحدات املولدة للنقد كما ييل:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

66،07066،070وحدات األعمال ملرصف البحرين الشامل ش.م.ب. )م(  )سابقاً(

15،34515،613بنك فيصل املحدود

81،41581،683

* تتضمن املوجودات األخرى غري امللموسة عىل مبلغ 30 مليون دوالر أمريكي ناتج عن االستحواذ عىل أعمال )إيضاح 40(. وتتضمن أيضا املوجودات األخرى غري امللموسة، كما يف 31 ديسمرب2010،    

3,5 مليون دوالر أمريكي )2009: 4,8 مليون دوالر أمريكي( من برامج إلكرتونية متعلقة باألنظمة املرصفية األساسية التي يتم إطفاؤها عىل مدى خمس سنوات.

15.  مبالغ مستحقة لمصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

1،830،481–1،253،4731،830،481–1،253،473مبالغ مستحقة ملصارف

73–460،55273–460،552مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

1،714،025–1،714،0251،830،554–1،830،554

تتضمن املبالغ املستحقة للمصارف مديونيات قصرية ومتوسطة األجل للمجموعة يف إطار ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف وبفرتات استحقاقات ترتاوح بني سنة وخمس سنوات.  

يف 31 ديسمرب 2010، بلغت املديونيات املرهونة بتاريخ ف إجمايل188,8 مليون دوالر أمريكي )2009: 213 مليون دوالر أمريكي(.  

خالل العام تم استالم أرباح اسهم نقدية بقيمة 3,8 مليون دوالر أمريكي )2009: 2,9 مليون دوالر أمريكي( متعلقة ببعض األسهم املرهونة مبارشة  من قبل املقرض ، وتم تسويتها مقابل املبالغ   

املستحقة يف التمويل وذلك بموجب الرشوط املتفق عليها.

يتم ابرام معامالت رهن املوجودات بموجب الرشوط االعتيادية ملعامالت اإلقراض النموذجية وسندات اإلقراض وأنشطة اإلقراض.  

تتضمن املبالغ املستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى ودائع بقيمة إجمالية 878,1 مليون دوالر أمريكي من ثالثة أطراف لديها استحقاقات تعاقدية ألقل من ستة أشهر، والتي   

تتضمن ودائع بقيمة  649,2 مليون دوالر أمريكي من طرفني خاضعني لعملية التجميد والناشئة عن سلطات قضائية للواليات املتحدة واألمم املتحدة .

16.  مبالغ مستحقة لمستثمرين  

تتعلق باملالكني

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010  

1،021،2041،289،904مبالغ مستحقة لرشكات

892،572256،658مبالغ مستحقة ألفراد

57،01993،831مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية

1،970،7951،640،393

تمثل املبالغ املستحقة ملستثمرين ودائع تقليدية تم قبولها من قبل رشكة تابعة للبنك.  

تتضمن املبالغ املستحقة ملستثمرين شهادات مالية غري مضمونة األجل بمعدل فائدة عائم صادرة عن رشكة تابعة.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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17.  المطلوبات األخرى  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

8،112–6،5908،112–6،590مخصص الرضائب - الحايل

–––4،915–4،915مخصص الرضائب - املؤجل

–––44،698–44،698ذمم املشتقات املالية 

20،488–16،64120،488–16،641منافع املوظفني

38،916–34،19638،916–34،196ودائع تأمني

22،408–18،7166،08624،80222،408مصاريف مستحقة

4،626–16،2934،626–16،293مبالغ مستحقة لرشكات ذات صلة

66،495–53،47966،495–53،479مقدم من العمالء

43،456–53،54143،456–53،541كمبياالت طلب/أوامر الدفع

22،617–22،617–––مبالغ مستحقة لحسابات االستثمار املقيدة

19،23714،12433،36121،05011،14432،194أخرى

268،30620،210288،516248،16811،144259،312

تمثل املبالغ املستحقة لحسابات االستثمار املقيدة أمواالً استلمها البنك قبل نهاية العام بالنيابة عن عمالئه أصحاب حسابات االستثمار املقيدة.   

18.  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  
يتم استثمار األموال التي تم استالمها من أصحاب حسابات االستثمار املطلقة بالنيابة عنهم ودون مخاطرة عىل املجموعة عىل النحو التايل:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010إيضاحات

425،00188،027ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

5579،784553،823تمويالت املرابحات وتمويالت أخرى

623،38224،296مضاربة

890،03592،052سندات استثمارية

983،29180،952حسابات االستثمار املقيدة

1011،75215،052موجودات مقتناة لغرض اإليجار

9،2409،240استثمارات يف رشكات زميلة

2،141–11استثمارات عقارية

1222،31226،490موجودات أخرى

371،376102،082مستحق من البنك

1،216،173994،155

)11،144()20،210(17مطلوبات أخرى

1،195،963983،011حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

تتضمن حسابات االستثمار املطلقة كما يف 31 ديسمرب 2010، مبلغ وقدره 3,5 مليون دوالر أمريكي )2009: 6,5 مليون دوالر أمريكي( والذي يمثل احتياطي سلبي للقيمة العادلة لالستثمارات   

فيما يخص االستثمارات املتوفرة للبيع.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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18.  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة )تتمة(  
كما ييل الحركة يف احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

)3،918()6،543(كما يف 1 يناير

)2،625(2،995صايف الحركة خالل السنة )إيضاح رقم 8(

)3،548()6،543(

يف 31 ديسمرب 2010، بلغت نسبة متوسط العائد اإلجمايل املتعلق بحسابات االستثمار املطلقة 6,25% )2009:  5%( حيث تم توزيع ما نسبته 3,7% )2009: 3,6%( عىل املستثمرين وتم االحتفاظ   

جانباً بالرصيد إما كمخصصات و/أو تم استبقاؤه من قبل البنك كحصة من الربح بصفته مضارباً.

تشمل حسابات اإلستثمار املطلقة إحتياطي معادلة أرباح والحركة كما ييل:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

3،0993،645كما يف 1 يناير

–6،012صايف اإلضافة

)546()956(صايف املستخدم

8،1553،099كما يف 31 ديسمرب 

بلغت نسبة العائد عىل حسابات االستثمار مع املستثمرين من 35 - 60 نسبة مئوية )2009: 30 - 60 نسبة مؤية ( معتمدة عىل تاريخ استحقاق األموال املستثمرة. حصل البنك أيضا عىل رسوم   

إدارية بحيث ال تتجاوز نسبتها 10% من مجموع مبلغ االستثمار السنوي لتغطية مصاريف البنك اإلدارية واملصاريف األخرى املتعلقة  بإدارة البنك.

19.  حقوق األقلية  
تتضمن البيانات املالية املوحدة نسبة 100% من املوجودات واملطلوبات وأرباح الرشكات التابعة. أما حقوق امللكية للمساهمني اآلخرين يف الرشكات التابعة فيطلق عليها تسمية حقوق األقلية.    

الجدول التايل يلخص حقوق األقلية للمساهمني من حقوق ملكية الرشكات التابعة املوحدة.  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

األقـلـيـة %األقـلـيـة %

3490،8593480،492بنك فيصل املحدود

50111،34250110،628الجزيرة الصحية ش. م. ب. )م(

53415317إثمار افييشن انفزمنت وان )دبلن( املحدودة

491،574491،575ستي فيو دفلوبمنت العقارية ش.م.ب. )م(

494،862494،786مارينا ريف دفلوبمنت العقارية ش.م.ب.)م(

5027،1145028،166سكنا للحلول اإلسكانية املتكاملة ش.م.ب. )م(

236،092225،964

إن حقوق األقلية يف بيان الدخل املوحد البالغة 10,5 مليون دوالر أمريكي )2009: 4,1 مليون دوالر أمريكي( تمثل حصة مساهمي األقلية من أرباح هذه الرشكات التابعة للسنوات ذات العالقة.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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20.  رأس المال واالحتياطيات  

عدد األسهم  
رأس املال)باآلالف(

8،000،0002،000،000املرصح بها

املصدرة واملدفوعة بالكامل

2،111،825527،956يف 1 يناير 2009

217،45254،362إصدار اسهم عالوة

)19،322()77،286(أسهم خزينة مشرتاة

23،3385،836أسهم خزينة مباعة

2،275،329568،832يف 31 ديسمرب 2009

412،100103،025حقوق إصدار

)2،961()11،842(أسهم خزينة مشرتاة

9،4322،358أسهم خزينة مباعة

2،685،019671،254يف 31 ديسمرب 2010

امتلك البنك 119،031،285 من أسهمه يف 31 ديسمرب 2010 )2009 :116،621،426(. ويتم االحتفاظ بهذه األسهم كأسهم خزينة ويحق للبنك إعادة إصدارها يف وقت الحق.  

خالل مارس 2010، أغلق البنك عرض حقوق إصدار مما أدى إىل رأس مال إضايف بمقدار 103 مليون دوالر أمريكي يمثل  412,1 مليون سهم بسعر 0,25 دوالر أمريكي للسهم الواحد.  

بلغت أرباح األسهم لسنة 2008، سهم واحد لكل عرشة أسهم مملوكة، قيمة 54,3 مليون دوالر أمريكي )217,5 مليون سهم( بموافقة املساهمني يف البنك يف الجلسة العامة الغري عادية املعقودة يف   

24 مارس 2009.

  االحتياطى القانونى
وفقاً ملتطلبات قانون الرشكات التجارية البحريني يتم تحويل 10% من صايف ربح البنك للسنة إىل االحتياطي القانوني إىل حني بلوغ قيمة هذا االحتياطي 50% من رأس املال املدفوع.  

21.  عائد السهم األساسي والمخفف  
يحتسب عائد السهم األسايس واملخفف لكل سهم بقسمة صايف اإليرادات املتعلقة باملساهمني عىل املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل خالل السنة.  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

)247،415()150،149(صايف الربح املتعلق باملساهمني )باآلالف(

2،555،5072،188،532املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل )باآلالف(

)11.31()5.88(عائد السهم )أسايس ومخفف( - )بالسنتات األمريكية(

الربح غري متوافق مع أحكام الرشيعة لكل سهم مدرج ضمن إيضاح رقم 39.  

22.  الدخل من حسابات االستثمار المقيدة  
يشمل الدخل من حسابات االستثمار املقيدة املشاركة يف األرباح كمضارب ورسوم إدارة االستثمارات صايف من االشرتاكات املقدمة لحسابات استثمار مقيدة معينة.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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23.  إيراد التمويل اإلسالمي واالستثمارات  

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

22،48368،206الدخل من تمويالت املرابحات

161،518123،483الدخل من التمويالت األخرى

7،43629،880الدخل من الودائع لدى املصارف واملؤسسات املالية واملؤسسات األخرى

27،58327،072الحصة من ربح الرشكات الزميلة بعد الرضيبة )إيضاح 7(

103،95572،719الدخل من االستثمارات

322،975321،360

)232،509()220،258(ناقصا: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

102،71788،851

24.  إيرادات أخرى   

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

4،4594،418رسوم وعموالت خطابات االعتماد والضمان

8،4827،675إيرادات خدمات مرصفية

–14،508رسوم هيكلة

2،5086،397رسوم تنظيم

)21،328(4،043ربح / )خسائر( فروق رصف العمالت

20،9277،510أخرى

54،9274،672

25.  المصروفات اإلدارية والعمومية  

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

71،37868،955الرواتب واملنافع األخرى

34،93327،692مرصوفات مكتبية

8،34213،218رسوم مهنية

16،34112،166مرصوفات إدارية أخرى

130،994122،031

26.  المسئوليات االجتماعية  
قامت املجموعة بتطبيق التزامها بمسئولياتها االجتماعية من خالل التربعات ملؤسسات خريية.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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27.  المخصصات  
فيما ييل الحركة يف املخصصات:

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

221،01464،428285،442102،11346،563148،676يف بداية السنة

226،8097،024233،833206،90517،865224،770محمل خالل السنة

–––)29،423(–)29،423(املشطوب خالل السنة )إيضاح 36(

)58،062(–)58،062()1،686()1،686(–املستخدم خالل السنة

–––100،117–100،117استحواذ عىل األعمال )إيضاح40(

)29،942(–)29،942()17،695(–)17،695(فروق الرصف وتحركات أخرى

500،82269،766570،588221،01464،428285،442نهاية السنة

فيما ييل توزيع املخصصات عىل كل من املوجودات عىل النحو التايل:   

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

6،525–6،5256،525–6،525ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

250،05130،259280،310111،14128،596139،737مرابحات وتمويالت أخرى

14،78914،789–14،78914،789–مضاربة

53،677–53،677استثمارات يف رشكات زميلة

50،072–105،9683،308109،27650،072سندات استثمارية

–––17،146–17،146حسابات االستثمار املقيدة

–––1،46715،51916،986موجودات مقتناة بغرض التأجري

–––16،881–16،881استثمارات عقارية

49،1075،89154،99848،06921،04369،112موجودات أخرى

5،207–5،207–––موجودات ثابتة

500،82269،766570،588221،01464،428285،442

تتضمن املخصصات 17,5 مليون دوالر أمريكي )2009 : صفر( كمخصصات عامة.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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28.  ضرائب خارجية  

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

)562()7،507(رضائب حالية

–13،848رضائب مؤجلة

6،341)562(

تخضع املجموعة لرضائب عىل الدخل يف بعض الترشيعات التي تمارس يف نطاقها املجموعة أنشطتها. وتوضع تقديرات لتحديد مخصصات الرضائب عىل الدخل. هناك بعض املعامالت والحسابات   

تكون فيها عملية تحديد الرضائب غري مؤكدة. ويف حالة إذا كان ناتج الرضائب النهائي عىل هذه األمور مختلف عن املبالغ التي تم احتسابها مبدئياً، فإن مثل هذه الفروقات تؤثر عىل مخصصات 

الرضائب عىل الدخل ومخصصات الرضائب املؤجلة يف الفرتة التي تم فيها التوصل إىل هذا الفرق.

الضرائب الحالية) المستحقة(/ المستحقة الدفع   

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

8،1127،137يف 1 يناير

48،268–تحويل من / )إىل( ذمم رضيبية مؤجلة 

7،507562املحمل خالل السنة

)45،835()28،343(املدفوعات

)2،020(6،201فروق الرصف والتغريات األخرى

8،112)6،523(يف 31 ديسمرب

)أصول( / ذمم ضريبية مؤجلة  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

42،138)5،665(يف 1 يناير

)48،268(–التحويل )إىل(/ من الرضائب الحالية مستحقة الدفع

–)13،848(املحمل خالل السنة

1،802)1،437(التغيري الناتج عن احتياطي القيمة العادلة

–)33،557(استحواذ عىل األعمال )إيضاح40(

)1،337(4،097فروق الرصف والتغريات األخرى

)5،665()50،410(يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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29.  معلومات القطاعات  
تشتمل املجموعة عىل ثالثة قطاعات رئيسية وهي    

صناديق تحت اإلدارة – حيث تقوم املجموعة بإدارة أموال املستثمرين كمضارب عىل أساس األمانة و  )أ(   

التمويل املرصيف – حيث تقوم املجموعة بتقديم التمويل للعمالء باإلضافة إىل  )ب(   

االستثمار املرصيف – حيث تقوم املجموعة باملشاركة مبارشة يف الفرص االستثمارية. )ج(   

أخرى )د(   

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

إدارة الصناديق

أعمال مرصفية 
لألفراد

والرشكات
االستثمارات 

املجموعأخرىاملرصفية
إدارة

الصناديق

أعمال مرصفية 
لألفراد 

والرشكات
االستثمارات 

املجموعأخرىاملرصفية

112،036 215،19026،73569،66413،2232،414)4،906(13،227172،03434،835اإليرادات

)362،982()7،587()91،362()232،665()31،368()361،143()12،186()105،602()229،953()13،402(املصاريف واملخصصات

الربح /)الخسارة( قبل الرضائب 
)250،946()5،173()78،139()163،001()4،633()145،953()17،092()70،767()57،919()175(الخارجية

)562()466()336(6،3412391)34()335(6،710–الرضائب الخارجية

)251،508()139،612(صايف الخسارة للسنة

متعلقة بالتايل:

)247،415()5،762()78،475()163،885(707)150،149()15،032()71،814()63،128()175(مساهمي البنك

)4،093(123–885)5،101(10،537)2،094(11،919712–حقوق األقلية

)139،612()251،508(

6،105،934 297،9434،671،7381،575،771198،1176،743،569114،2594،391،0111،562،80637،858اجمايل املوجودات

اجمايل املطلوبات وحقوق حسابات 
5،168،535 276،2404،053،5511،387،539136،1315،853،461222،9333،437،3541،500،9147،334االستثمار املطلقة

تشتمل املجموعة عىل خمسة قطاعات جغرافية وهي: أوروبا وأمريكا الشمالية والرشق األوسط وأفريقيا وآسيا وقطاعات أخرى.  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

شمال أمريكاأوروبا
الرشق األوسط

شمال أمريكاأوروبااملجموعأخرىآسياوأفريقيا
الرشق األوسط

املجموعأخرىآسياوأفريقيا

112،036 )8،083(9،23043،09172،210)4،412(215،190)14،202(4،09011،03054،237160،035اإليرادات

)362،982()24،299()130،007()171،444()6،370()30،862()361،143()9،915()128،782()188،139()4،889()29،418(املصاريف واملخصصات

الربح /)الخسارة( قبل الرضائب 
)250،946()32،382()57،797()128،353(2،860)35،274()145،953()24،117(31،253)133،902(6،141)25،328(الخارجية

)562(–337––)899(6،341)220(7،582––)1،021(الرضائب الخارجية

)251،508()139،612(صايف الخسارة للسنة

متعلقة بالتايل:

)247،415()34،394()54،699()125،009(2،860)36،173()150،149()21،061(23،641)132،521(6،141)26،349(مساهمي البنك

)4،093(2،012)2،761()3،344(––10،537)3،276(15،194)1،381(––حقوق األقلية

)139،612()251،508(

6،105،934 368،401105،8622،718،7583،259،946290،6026،743،569324،43391،7983،067،2412،355،025267،437اجمايل املوجودات

اجمايل املطلوبات وحقوق حسابات 
5،168،535 329،59427،8742،522،1402،922،73451،1195،853،46151،95313،0373،088،6131،990،84224،090االستثمار املطلقة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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30.  الزكاة  
يقوم املساهمون واملستثمرون يف حسابات االستثمار املقيدة واملطلقة بأداء فريضة الزكاة بشكل مبارش وبالتايل ال يقوم البنك بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن املساهمني أو أصحاب حسابات االستثمار.    

 

31.  مطلوبات طارئة والتزامات   
المطلوبات الطارئة  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

47،35620،819موافقات ومصادقات

804،084396،795ضمانات وخطابات اعتماد غري قابلة لإللغاء 

103،03429،462مطالبات عمالء 

954،474447،076

التزامات
31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

1،385،0171،188،783تسهيالت غري مسحوبة وخطوط تمويل والتزامات أخرى بتمويل 

32.  مخاطر العمالت  
مع فرض بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة، فإن أثر مخاطر العملة عىل بيان الدخل املوحد / حقوق امللكية بناًء عىل تغيري معقول هو كالتايل:  

دوالر أمريكي/روبية 
 دوالر أمريكي/ يوروباكستانية

دوالر أمريكي/ دينار 
بحريني

روبية
باكستانية/جنيه 

إسرتليني

كما يف 31 ديسمرب 2010

780،76651،27231،410103،151مجموع التعرض للعمالت 

0.07%0.01%0.27%0.06%التغيري املعقول

468138372مجموع األثر عىل الدخل/ حقوق امللكية

دوالر أمريكي/روبية 
 دوالر أمريكي/ يوروباكستانية

دوالر أمريكي/ دينار 
بحريني

روبية
باكستانية/جنيه 

إسرتليني

كما يف 31 ديسمرب 2009 

136،746126،16528،05232،407مجموع التعرض للعمالت

0.36%0.01%0.58%0.14%التغيري املعقول

1917323117مجموع األثر عىل الدخل/ حقوق امللكية

تم التوصل إىل حساب التغيري املعقول من خالل مقارنة السعر الفوري لرصف العمالت بتاريخ 31 ديسمرب باملقارنة مع األسعار اآلجلة لسنة واحدة للفرتة ذاتها.   

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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32.  مخاطر العمالت )تتمة(  
تتعرض موجودات ومطلوبات املجموعة ملخاطر العمالت ، بما يف ذلك حسابات االستثمار املطلقة، عىل الشكل التايل:  

املجموعأخرى دوالر هونغ كونغكيدرهم إماراتييورودينار بحرينيفرنك سويرسيروبية باكستانية دوالر أمريكي 

31 ديسمبر 2010
164،803156،9333،447140،712235،91413،9324816،894732،683نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

 ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية
176،408–––––––176،408 ومؤسسات أخرى 

19،6282،530،094––470،31154،713–459،4521،525،990مرابحات وتمويالت أخرى

استثمارات:

50،156––––––50،156–   صكوك

26،911–––––––26،911   مضاربة

66،63415،865664،988––580،745–1،744–   استثمارات يف رشكات زميلة

14،6641،190،680––188،526972،2525604،34210،336   سندات استثمارية

204،278–––92810،684––192،666   حسابات االستثمار املقيدة

70،536––––11،752––58،784   موجودات مقتناة بغرض التأجري

389،592––49،1578،83250،007226،26755،24584   استثمارات عقارية

25،018287،271–48،243139،9014،80535،75133،53716موجودات أخرى

145،382––––4،36368،56675271،701موجودات ثابتة

274،590–––––242،27431،528788موجودات غري ملموسة

1،611،5872،955،90260،3591،542،509400،42914،03266،68292،0696،743،569إجمايل املوجودات

11،518684،162––94،029440،023960106،92530،707حسابات جارية للعمالء

مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية 
4،7941،714،025–428،813371،897315،977–184،335408،209ومؤسسات أخرى

21،6371،970،795––50،16359،329–149،5081،690،158مبالغ مستحقة ملستثمرين

737288،516–66،705110،69511،02292،2837،0722املطلوبات األخرى

38،6864،657،498–497،5772،649،08511،982678،184469،005315،979إجمايل املطلوبات

1،195،963––––817،866––378،097حقوق حسابات االستثمار املطلقة

 إجمايل املطلوبات وحقوق حسابات
36،6865،853،461–872،6742،649،08511،9821،496،050469،005315،979 االستثمار املطلقة 

43،4662،339،491––541،4841،079،89341،728463،549169،371مطلوبات طارئة والتزامات

31 ديسمبر 2009
1،272،0542،163،06252،3542،106،698388،0994،29660،62458،7476،105،934إجمايل املوجودات

 إجمايل املطلوبات وحقوق حسابات
17،2285،168،535–1،035،9731،903،3055،8011،389،109816،758361 االستثمار املطلقة  

1،635،859–––228،086867،5293،569116،051420،624مطلوبات طارئة والتزامات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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33.  جدول االستحقاقات  
إن جدول االستحقاقات، للموجودات واملطلوبات للمجموعة، بما يف ذلك حسابات االستثمار املطلقة، هو عىل الشكل التايل:   

لغاية شهر واحد
اكثر من شهر

إىل 3 شهور
أكثر من 3 

شهور إىل سنة
أكثر من سنة
املجموع5 سنوات فأكثرإىل 5 سنوات

31 ديسمرب 2010

732،683–––725،0367،647نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

176،408––85،193–91،215ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

592،093259،485634،808659،072384،6362،530،094مرابحات وتمويالت اخرى

استثمارات:

64474714،07824،68010،00750،156   صكوك

26،911–12،3983،8063،0437،664   مضاربة

664،988664،988––––   استثمارات يف رشكات زميلة

1،190،680–249،126426،131142،475372،948   سندات استثمارية

204،278204،278––––   حسابات االستثمار املقيدة

61،2326،87970،536––2،425   موجودات مقتناة بغرض التأجري

264،736124،856389،592–––   استثمارات عقارية

151،9831،66020،46950،59362،566287،271موجودات أخرى

145،382145،382––––موجودات ثابتة

274،590274،590––––موجودات غري ملموسة

1،824،920699،476900،0661،440،9251،878،1826،743،569إجمايل املوجودات

684،162––––684،162حقوق حسابات جارية للعمالء

1،077،690132،730299،932186،79616،8771،714،025مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

1،099،033184،874562،85688،87935،1531،970،795مبالغ مستحقة ملستثمرين

158،61120،62842،51759،6477،113288،516املطلوبات األخرى

3،019،496338،232905،305335،32259،1434،657،498إجمايل املطلوبات

466،088205،190463،69260،8091841،195،963حقوق حسابات االستثمار املطلقة

3،485،584543،4221،368،997396،13159،3275،853،461إجمايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة 

1،294،032201،483633،38068،268142،3282،339،491مطلوبات طارئة والتزامات

31 ديسمرب 2009

1،187،520523،0261،866،0541،899،693629،6416،105،934إجمايل املوجودات

2،582،084527،3641،179،416876،8562،8155،168،535إجمايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة  

1،493،056102،57340،2301،635،859––مطلوبات طارئة والتزامات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

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



111 التقرير السنوي 2010 بنك اإلثمار ش.م.ب.     

34.  تمركز الموجودات والمطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان  
إن موجودات ومطلوبات املجموعة، بما فيها حقوق حسابات االستثمار املطلقة وخطابات االعتماد والضمان، موزعة عىل املناطق الجغرافية والقطاعات الصناعية التالية:  

املصارف 
واملؤسسات املالية

التجارة
والصناعة

العقارات
املجموعأخرىاألقمشةاألفرادالخدماتواإلنشاءات

31 ديسمرب 2010

732،683–––66،774––665،909نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

176،408––––––176،408ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

255،022567،619187،826263،173434،762335،316486،3762،530،094مرابحات وتمويالت أخرى

استثمارات:

30،06150،156––1،7518،7434،2805،321   صكوك

3،26126،911––3،5282،46117،530131   مضاربة

698664،988––492،21513،23588،62570،215   استثمارات يف رشكات زميلة

880،55827،193120،86137،3425،3724،280115،0741،190،680   سندات استثمارية

204،278––––50،646–153،632   حسابات االستثمار املقيدة

13870،536–6،62058،7994764،503–   موجودات مقتناة بغرض التأجري

389،592–––389،592––   استثمارات عقارية

30،618287،271–87،02714457،79271،04240،648موجودات أخرى

145،382––––143،076–2،306موجودات ثابتة

274،590––––––274،590موجودات غري ملموسة

2،992،946626،0151،119،027514،474485،285339،596666،2266،743،569إجمايل املوجودات

15،466162،88432،79986،572310،49811،03264،911684،162حقوق حسابات جارية للعمالء

12،6351،714،025–228،94610،6586،421–1،455،365مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

173،752255،73624،891139،0941،124،86011،327241،1351،970،795مبالغ مستحقة ملستثمرين

13،9025،11153،2036،73557،20411،704140،657288،516املطلوبات األخرى

1،658،485423،731339،839243،0591،498،98334،063459،3384،657،498إجمايل املطلوبات

48،6411،195،963–83،583333،73062،505240،167427،337حقوق حسابات االستثمار املطلقة

1،742،068757،461402،344483،2261،926،32034،063507،9795،853،461إجمايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة 

768،337871،63396،146258،58197،433126،675120،6862،339،491مطلوبات طارئة والتزامات

31 ديسمرب 2009

2،347،010426،967861،756762،514116،452212،7861،378،4496،105،934إجمايل املوجودات

2،339،398265،766186،875189،954786،53519،0861،380،9215،168،535إجمايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة  

840،579169،403146،979144،7327،430108،060218،6761،635،859مطلوبات طارئة والتزامات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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34.  تمركز الموجودات والمطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان )تتمة(  

املجموعأخرىشمال أمريكاأوروباالرشق األوسطآسيا / الباسيفك

31 ديسمرب 2010

732،683–243،343351،867127،16410،309نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

176،408––151،40725،001–ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

1،632،404598،08122،32216277،2712،530،094مرابحات وتمويالت أخرى

استثمارات:

50،156––––50،156   صكوك

26،911–26،746–165–   مضاربة

11،261664،988––68،378585،349   استثمارات يف رشكات زميلة

1،014،104116،62411،35946،5232،0701،190،680   سندات استثمارية

204،278––4،233161،13238،913   حسابات االستثمار املقيدة

70،536–129–70،407–   موجودات مقتناة بغرض التأجري

389،592––8،832275،509105،251   استثمارات عقارية

287،271–138،40293،94732،78322،139موجودات أخرى

145،382––68،56676،055761موجودات ثابتة

274،590––31،528238،2154،847موجودات غري ملموسة

3،259،9462،718،758368،401105،862290،6026،743،569إجمايل املوجودات

492،888140،82421،0943،14826،208684،162حقوق حسابات جارية للعمالء

413،2151،022،795238،39815،02724،5901،714،025مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

1،856،50861،76344،8337،5071841،970،795مبالغ مستحقة ملستثمرين

288،516–159،809115،61712،525565املطلوبات األخرى

2،922،4201،340،999316،85026،24750،9824،657،498إجمايل املطلوبات

3141،181،14112،7441،6271371،195،963حقوق حسابات االستثمار املطلقة

2،922،7342،522،140329،59427،87451،1195،853،461إجمايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة 

1،621،288552،23289،49635،77340،7022،339،491مطلوبات طارئة والتزامات

31 ديسمرب 2009

2،355،0253،067،241324،43391،798267،4376،105،934إجمايل املوجودات

1،990،8423،088،61351،95313،03724،0905،168،535إجمايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة  

1،062،300118،840399،5605،26249،8971،635،859مطلوبات طارئة والتزامات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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35.  إدارة المخاطر   
مخاطر االئتمان   

يبني اإليضاح رقم 34 تمركز مخاطر اإلئتمان الهامة كما يف 31 ديسمرب.  

تعترب التمويالت املستحقة الغري مدفوعة ألكثر من 90 يوم وبشكل متحفظ كغري مؤدية. وال يتم إدراج الربح الناتج عن هذه املوجودات يف بيان الدخل املوحد. فيما ييل تفاصيل التعرض للتمويالت   

املتعثرة واملستحقة املتعلقة بالبنك وحسابات االستثمار املطلقة:

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

إجمالي التعرض
176،00135،774211،775125،7647،335133،099التمويالت املستحقة املتأخرة املؤدية

383،884166،880550،765178،672110،507289،179تعرض تمويالت املتعثرة

559،885202،655762،540304،436117،842422،278

القيمة العادلة للضمانات
251،09339،096290،189118،8515،535124،386التمويالت املستحقة املتأخرة املؤدية

579،839210،763790،602146،38784،979231،366تعرض تمويالت املتعثرة

830،932249،8591،080،791265،23890،514355،752

تتضمن التعرضات للتمويالت املؤدية للمجموعة تسهيالت معاد هيكلتها خالل السنة ولم يتم اعتبارها غري مؤدية وهي عىل النحو التايل:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

29،8454،40534،25026،7914،55431،345تمويالت معاد هيكلتها

بلغت تعرضات التمويالت الغري مؤدية التابعة لحسابات االستثمار املقيدة اجمايل 53,8 مليون دوالر أمريكي ) 2009: صفر(.  

إن تعرض التمويل يف بنك اإلثمار مصنف كاستحقاق منقٍض يف حالة عدم تسديد املبالغ املستحقة ألكثر من 90 يوماً من تاريخ الدفع األصيل. وحينما يتم تصنيف التعرض باعتباره استحقاقاً   

منقضياً، فإن الربح عىل مثل هذه الحسابات يتم تعطيلها ويتم احتساب املخصص املحدد املناسب كما هو وارد يف الجدول أدناه:

فئات تعرضات االستحقاق املنقيض
نسبة مخصصات

 التعرض الصايف املتأخر

25%دون املستوى

50% يسء وغري مضمون

100% خسارة

وانطالقاً من تقديره الخاص ودون املساس بأحكام الرشيعة اإلسالمية، فإن للبنك الحق يف اختيار احتساب رسوم عىل الزبائن مقابل التأخر يف سداد مبالغ منقضية االستحقاق، عىل أن يتم نقل كافة   

هذه الرسوم لحساب الجمعيات الخريية ويتم اإلبالغ عنها وإدارتها من قبل قبل هيئة الرقابة الرشعية.

  وخالل العام 2010، جمع البنك مبلغاً وقدره 260 ألف دوالر أمريكي وهو عبارة عن رسوم املتأخرات، وقد تم تحول هذا املبلغ إىل حساب جمعية خريية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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35.  إدارة المخاطر )تتمة(  
مخاطر معدالت الربح  

يلخص الجدول أدناه تعرض املجموعة ملخاطر معدالت الربح. ويشتمل عىل األدوات املالية للمجموعة بالقيم الدفرتية، مصنفة بإعادة التسعري املتعاقد عليها أو تواريخ االستحقاق أيهما يحدث أوالً.   

حتى شهر
 واحد

من شهر إىل
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر 
إىل سنة

من سنة
إىل خمس سنوات

أكثر من خمس 
سنوات

ال يوجد تأثر
املجموع باألسعار 

31 ديسمرب 2010

732،683 352،533 –––7،647 372،503 نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي
176،408 –––85،193 –91،215 ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

2،530،094 13،274 150،125 725،051 747،360 281،602 612،682 مرابحات وتمويالت أخرى

استثمارات:
50،156 409 –34،687 13،762 654 644    صكوك

1،190،680 242،504 –144،148 140،745 425،290 237،993    سندات استثمارية
70،536 –6،879 61،232 ––2،425    موجودات مقتناة بغرض التأجري

287،271 260،366 ––5،935 –20،970 موجودات أخرى

5،037،828 869،086 157،004 965،118 992،995 715،193 1،338،432 إجمايل املوجودات املالية

684،162 684،162 –––––حسابات جارية للعمالء
1،714،025 3،046 44 22،393 467،496 132،730 1،088،316 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

1،970،795 6،226 197 89،219 768،737 184،874 921،542 مبالغ مستحقة ملستثمرين
288،516288،516–––––املطلوبات األخرى

2،009،858317،6041،236،233111،612241981،9504،657،498إجمايل املطلوبات املالية

1،195،963 –184 60،809 463،692 205،190 466،088 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

2،475،946522،7941،699،925172،421425981،9505،853،461إجمايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

)815،633()112،864(792،697156،579)706،930(192،399)1،137،514(إجمايل فارق إعادة التسعري

31 ديسمرب 2009

4،633،969 566،001 207،330 480،384 1،988،775 503،478 888،001 إجمايل املوجودات املالية

إجمايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات االستثمار املطلقة  وحقوق 

5،160،423 816،057 1،757 41،505 1،714،228 711،786 1،875،090 األقلية

)526،454()250،056(205،573 438،879 274،547 )208،308()987،089(إجمايل فارق إعادة التسعري

درهم أمارتي دينار بحرينيجنيه أسرتلينيروبية باكستانية يورودوالر أمريكي 

كما يف 31 ديسمرب 2010

207،988407،221971،01630،539115،590315،977إجمايل التعرض ملعدالت الربح

0.20%0.04%0.06%0.05%0.41%0.13%التغري املعقول

2701،6704861846632إجمايل التأثري عىل الدخل

كما يف31 ديسمرب 2009
326،226764،31083،55812،48920،744359إجمايل التعرض ملعدالت الربح

0.10%1.27%1.87%4.05%2.10%1.91%التغري املعقول

6،23116،0513،3842342641إجمايل التأثري عىل الدخل

تم التوصل إىل حساب التحول املعقول من خالل مقارنة سعراإلقراض الداخيل بني البنوك يف بداية ونهاية السنة.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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35.  إدارة المخاطر )تتمة(  
مخاطر األسعار  

يلخص الجدول أدناه تأثري زيادة أو انخفاض مؤرشات األسهم عىل ربح املجموعة ما بعد الرضيبة للسنة والعنارص األخرى لحقوق امللكية. ويستند هذا التحليل إىل افرتاضات زيادة أو انخفاض   

مؤرشات األسهم بنسبة 10% )10% يف 2009( مع بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة وتحرك كافة أدوات األسهم الخاصة باملجموعة تحركت وفقا للتغريات التاريخية مع املؤرشات.

التأثري عىل العنارص األخرى لحقوق امللكية

20102009

املؤرش

8،1546،282سوق باكستان لألوراق املاليه ) +/ - %10( 

36.  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة  
تعترب األطراف ذات صلة اذا كان ألحد هذه األطراف اإلمكانية بالسيطرة عىل الطرف اآلخر أو ممارسة تأثري هام أو سيطرة مشرتكة عىل الطرف اآلخر يف اتخاذ القرارات التشغيلية واملالية.  

تشتمل األطراف ذات الصلة عىل ما ييل:  

-  أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني األغلبية للبنك والرشكات التي يملكون فيها حصص ملكية.  

-  الرشكات التي لديها ملكية وإدارة مشرتكة مع البنك.  

-  دار املال اإلسالمي القابضة والرشكات التي تملك فيها حصص ملكية.  

-  الرشكات الزميلة للبنك.  

تتم جميع املعامالت باعتبارها صفقات بني أطراف مستقلة املصالح، األمر الذي يتطلب موافقة مجلس اإلدارة.  

تكون معامالت األطراف ذات الصلة عبارة عن تحويل املوارد والخدمات، أو االلتزامات بني األطراف ذات الصلة، بغض النظر عن إذا تم احتساب السعر.   

تتكون األرصدة الجوهرية مع األطراف ذات الصلة مما ييل:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

تتعلق باملالكني
تتعلق بحسابات 

تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
تتعلق بحسابات 
االستثمار املطلقة

املوجودات

156،40825،113161،70625،001ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى– إيضاح )أ(

217،84412،710247،90622،482املرابحات وتمويالت أخرى

21،195–17،993–سندات استثمارية

–48،725–63،901املوجودات األخرى– إيضاح )أ(

املطلوبات

–––777حسابات جارية للعمالء

–338،022–228،937مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

43،462–103،788–حقوق حسابات االستثمار املطلقة

–4،626–16،293املطلوبات األخرى

61،794–64،589–صناديق مدارة من قبل أطراف ذات عالقة

يف 31 ديسمرب 2010، بلغت قيمة االستثمار يف صناديق االستثمار املقيدة  مع أطراف ذات صلة إجمايل 57,5 مليون دوالر أمريكي )2009 : 24,1 مليون دوالر أمريكي(  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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36.  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة )تتمة(  
أهم املعامالت مع األطراف ذات الصلة التي قامت بها املجموعة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 هي كالتايل:  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

3،9127،706الدخل من التمويالت واألموال السائلة قصرية األجل 

–29،423الدخل من بيع التمويالت و االستثمارات – إيضاح )ب(

–24،128الربح من بيع استثمار – إيضاح )ج(

775،501أرباح مدفوعة

15،76612،966أرباح أسهم مستلمة

4،3084،700مصاريف الرسوم

12،31511،435اسرتداد املصاريف

إيضاح )أ(:  خالل عام 2010 تم رهن أصول معينه قيمتها 177,8 مليون دوالر أمريكي لصالح املجموعة كضمان مقابل التعرض املستحق.  

يف الفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2010، قامت املجموعة ببيع استثماراتها يف بعض الرشكات التابعة )استثمارات يف رشكات قابضة( بإجمايل 4,9 مليون دوالر أمريكي لطرف ذي صلة، ولم تحقق   

العملية أي ربح أو خسارة.

خالل عام 2009، قامت املجموعة ببيع موجودات بقيمة 36,8  مليون دوالر أمريكي لطرف ذي صلة، ولم تحقق العملية أي ربح أو خسارة.  

إيضاح )ب(: يف الفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2010، حققت املجموعة ربح بقيمة 29,4 مليون دوالر أمريكي ناتج من بيع استثمارات عقارية وتمويالت ومستحقات والتي بلغت قيمتها الدفرتية   

12,9 مليون دوالر أمريكي لطرف ذي صلة بإجمايل 42,3 مليون دوالر أمريكي. وتم تسوية إجمايل القيمة بموجب تحويل استثمارات يف رشكات زميلة واستثمارات يف حسابات استثمار مقيدة بقيمة 

دفرتية تبلغ 42,3 مليون دوالر أمريكي. وتم شطب املخصصات السابقة للهبوط يف القيمة نتيجة للربح املحقق من عملية البيع )إيضاح 27(.

إيضاح )ج(: يف الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2010، حققت املجموعة ربح بقيمة 24,1 مليون دوالر أمريكي ناتج من بيع استثمار يف رشكة زميلة والتي بلغت قيمتها الدفرتية 0,012 مليون دوالر   

أمريكي لطرف ذي صلة بإجمايل 24,1 مليون دوالر أمريكي. وتم تسوية القيمة بموجب تحويل استثمارات عقارية و سندات استثمارية بقيمة دفرتية تبلغ 24,1 مليون دوالر أمريكي، وتم إدراج 

الربح يف بيان الدخل املوحد ضمن الدخل من معامالت مع أطراف ذات صلة.

37.  إدارة رأس المال  
تتمثل أهداف املجموعة عند إدارة رأس املال بمبدأ أشمل من “حقوق امللكية” يف بيان املركز املايل يف:  

-  االلتزام بمتطلبات رأس املال املحددة من قبل الجهات املنظمة التي يخضع لها القطاع املرصيف والتي تعمل ضمنها املجموعة.  

-  حماية قدرة املجموعة باالستمرار عىل أساس تجاري بحيث تستطيع مواصلة تقديم العوائد للمساهمني واملنافع لألطراف األخرى الرئيسية؛ و  

-  املحافظة عىل قاعدة رأسمالية قوية لدعم تطوير أعماله.  

يلخص الجدول التايل تكوين رأس املال التنظيمي ومعدالت املجموعة للسنه املنتهية يف 31 ديسمرب 2010  

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

718،029711،061الرشيحه األوىل

48،47774،115الرشيحه الثانية

766،506785،176إجمايل قاعده رأس املال

5،805،9346،148،525مجموع التعرضات املوزونه باملخاطر

12.77%13.20%معدل مالءة رأس املال

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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38.  أرباح األسهم المقترحة  
لم يقم مجلس اإلدارة بإقرتاح توزيع أرباح أسهم للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 )2009: اليشء(.  

39.  الدخل والمصروفات غير المتوافقة مع الشريعة   
حققت املجموعة بعض اإليرادت واملرصوفات خالل السنة من موجودات ومطلوبات تقليدية، يتم تغطية هذه املوجودات واملطلوبات التقليدية من خالل خطة التوافق مع أحكام الرشيعة. تفاصيل   

إجمايل اإليرادات واملرصوفات هي عىل النحو التايل:

السنة املنتهية يف

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

اإليرادات 

950992حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضارباً 

304،836261،344صايف الدخل/)الخسارة( من التمويل واالستثمارات

)10،997(42،812إيرادات أخرى

348،598251،339إجمايل اإليرادات

)175،972()174،952(أرباح  مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

173،64675،367إجمايل اإليرادات

املرصوفات

)66،857()83،465(املرصوفات اإلدارية والعمومية

)18،069()13،613(االستهالك واإلطفاء

)84،926()97،078(إجمايل املرصوفات

)9،559(76،568صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية 

)96،094()109،772(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

)105،653()33،204(صايف الربح قبل الرضائب الخارجية 

)68(7،246رضائب خارجية

)105،721()25،958(صايف خسارة السنة

متعلقة بالتايل:

)98،069()39،623(مساهمي البنك

)7،652(13،665حقوق األقلية

)25،958()105،721(

)4.48()1.55(عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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40.  االستحواذ على األعمال  
يف 15 أكتوبر2010  قام بنك فيصل املحدود، رشكة تابعة للمجموعة ، باالستحواذ عىل 99,37% من عمليات البنك امللكي االسكوتلندي يف باكستان. وتم االستحواذ فيما بعد عىل 0,63% حصة األقلية   

من قبل بنك فيصل املحدود عن طريق إصدار أسهم عادية. ساري مفعول دمج  البنك امللكي االسكوتلندي مع بنك فيصل املحدود من 31 ديسمرب 2010.

القيمة العادلة لصايف املوجودات املستحوذ عليها هي كما ييل :  

القيمة

 القيمة العادلة لصايف املوجودات املستحوذ عليها

58،968القيمة العادلة لصايف موجودات البنك امللكي االسكوتلندي )باستثناء املوجودات غري امللموسة(

30،187إجمايل القيمة العادلة ملوجودات البنك امللكي االسكوتلندي غري امللموسة

)10،450(ناقصا: الرضائب املؤجلة عىل املوجودات غري امللموسة

78،705

ناقصاً: قيمة االستحواذ

58،272القيمة النقدية لالستحواذ عىل 99,37 % من األسهم )41 مليون يورو(

1،812،250696 سهم مصدرلنسبة 0,63 % من األسهم

19،737صايف ربح عملية االستحواذ

41.  إعادة الهيكلة  
بتاريخ 14 إبريل 2010 وافق مرصف البحرين املركزي عىل إعادة هيكلة البنك مع الرشكة التابعة واململوكة بالكامل للبنك وهو مرصف البحرين الشامل ش.م.ب.)م( )“مرصف الشامل”( وذلك   

ككيان واحد تحت العالمة التجارية لبنك اإلثمار ش.م.ب. بموجب ترخيص بتقديم الخدمات املرصفية اإلسالمية لألفراد. بناًء عىل ذلك، حّول مرصف الشامل جميع أعماله وأصوله ومطلوباته إىل بنك 

اإلثمار ش.م.ب. وذلك بدًء من تاريخ 21 إبريل 2010.

وبناء عىل ذلك، تم تعديل األرصدة االفتتاحية لحقوق امللكية للفرتات الحالية وفرتات املقارنة.  

42.  أرقام المقارنة  
لقد تم تعديل أرقام الفرتة السابقة لتتوافق مع العرض الحايل للفرتة وفقاً لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(. وفيما ييل وقع تأثري التعديالت عىل املعلومات املالية املوحدة.  

املعدلةالتعديالتاملعلنة سابقا

31 ديسمرب 2009

5،213،861892،0736،105،934إجمايل املوجودات

4،185،524)90،938(4،276،462إجمايل املطلوبات

983،011983،011–حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

1،223،450)148،493(1،371،943حسابات اإلستثمار املقيدة

يمثل التعديل ادراج حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار املطلقة ضمن امليزانية العمومية وفقاً لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI( ، تم تسجيل هذه املبالغ سابقاً خارج   

.)IFRS( امليزانية العمومية ضمن صناديق تحت اإلدارة وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
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126التوزيع بحسب قطاع األعمال للتعرضات لإلئتمان10

126تفاصيل التعرضات لإلئتمان حسب االستحقاق11

127أرصدة األطراف ذات الصلة وفق التعرضات لإلئتمان12

127التمويالت املتأخرة واملنخفضة يف القيمة ومخصصات املتعلقة بالهبوط يف القيمة13

128التمويالت املتأخرة واملنخفضة يف القيمة حسب املناطق الجغرافية14

128تفاصيل التسهيالت االئتمانية املستحقة كما يف 31 ديسمرب 2010 والتي تم إعادة هيكلتها خالل سنة 152010

128التعرضات اإلئتمانية املغطاة بضمان مايل فعال16

129متطلبات رأس املال النظامي ملخاطر السوق بموجب الطريقة املعيارية17

129متطلبات رأس املال النظامي للمخاطر التشغيلية بموجب طريقة املؤرش األسايس18

129معدالت الرشيحة األوىل لرأس املال ومعدالت إجمايل رأس املال19

129وضع االستثمارات يف األسهم يف دفاتر حسابات البنك20

130الدخل من حسابات املضاربة و األرباح املدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار21

130الحركة يف إحتياطي معادلة األرباح واملخصصات – حسابات االستثمار املطلقة 22

131متوسط نسبة االرباح املفصح عنه لودائع املضاربة23

131مخاطر معدالت الربح24

131مخاطر العمالت25

131مطلوبات طارئة قانونية والتزامات26

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010
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1.  مقدمة  
تم استحداث متطلبات قسم اإلفصاحات العامة  ضمن كتاب قوانني مرصف البحرين املركزي إبتداًء من 1 يناير 2008. يتم عرض اإليضاحات الواردة يف هذا التقرير واإليضاحات املعروضة ضمن   

البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 وفقا املعايري ملحاسبة املالية )FAS( الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(. تتعلق هذه اإلفصاحات 

بشكل رئييس بالتوافق مع متطلبات اإلفصاح لبازل 2 العمود 3، وينبغي أن تقرأ مع البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010.

2.  إطار عمل بازل 2  
أصدر مرصف البحرين املركزي تعليمات بازل 2 من أجل تطبيق إطار عمل بازل 2 ملالءة رأس املال للبنوك املؤسسة يف مملكة البحرين.   

إن إطار عمل بازل 2 يستند عىل أسلوب مبني عىل املخاطر من أجل احتساب رأس املال النظامي. يتوقع أن يقوي إطار عمل بازل 2 ممارسات إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية.   

يستند إطار عمل بازل 2 عىل ثالثة أعمدة كما ييل:   

  العمود 1: متطلبات الحد األدنى لرأس املال بما يف ذلك احتساب معدل مالءة رأس املال  

  العمود 2: عمليات املراجعة الرقابية والتي تتضمن عمليات التقييم الداخيل ملالءة رأس املال  

  العمود 3: انضباط السوق والذي يتضمن اإلفصاح عن إدارة املخاطر واملعلومات املتعلقة بمالءة رأس املال.  

3.  اآللية  
بحسب متطلبات مرصف البحرين املركزي إلطار عمل مالءة رأس املال لبازل 2 فإن طريقة احتساب معدل مالءة رأس املال املوحد للمجموعة يتلخص يف ما ييل:   

  التوحيد لكل بند عىل حدة والذي يتم تطبيقه لتعرضات املخاطر ورأس املال النظامي لجميع الرشكات التابعة ضمن املجموعة عدا ما ييل:  

  فيما يتعلق باملصارف التابعة للبنك والتي تم تأسيسها خارج مملكة البحرين، والتي تعمل ضمن سلطات قفاية متوافق مع بازل 2،  فإنه يتم جمع التعرضات املوزونة بمخاطر،     

.)Prudential Consolidation and deduction module) )PCD) ورأس املال النظامي بشكل كيل وذلك حسب متطلبات قسم التوحيد واالستقطاعات املعقولة  

 .PCD يتم تجميع التعرضات املوزونة بمخاطر ورأس املال النظامي الستثمارات بنك اإلثمار الهامة )20%-50%( يف املؤسسات املرصفية و املالية األخرى بحسب النسبة حسب متطلبات قسم   	

4.  الطرق المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال النظامي   
تتلخص الطريقة املستخدمة لتحديد متطلبات رأس املال النظامي وفق تعليمات مرصف البحرين املركزي للتوافق مع بازل 2 فيما ييل:   

الطريقة املعياريةمخاطر اإلئتمان

الطريقة املعيارية مخاطر السوق

طريقة املؤرش األسايسمخاطر التشغيل 

5.  هيكلية المجموعة  
أعدت البيانات املالية املوحدة وتم اإلعالن عنها عىل أساس التوحيد الكامل، حيث تم توحيد الرشكات التابعة وفقا ملتطلبات هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية . إال أن آلية مالءة رأس   

املال املوحد وفق مرصف البحرين املركزي تسمح بطريقة التوحيد عىل أساس كل بنو عىل حدة وعىل أساس التجميع الكامل. 

لقد تم توحيد التعرضات ملخاطر ورأس املال النطامي لكل الرشكات التابعة ضمن املجهدة عىل أساس طريقة توحيد كل بنو عىل حدة عدا ما ييل :   

أساس التوحيد امللكية % بلد التأسيسالرشكات التابعة

تجميع كامل 65,7باكستانبنك فيصل املحدود

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

6.   هيكلية رأس المال الموحد لغرض مالءة رأس المال  

أ  الشريحة األولى لرأس المال
671،254رأس املال العادي املصدر واملدفوع بالكامل

االحتياطيات

149،889عالوة األسهم

50،726االحتياطي العام

38،090االحتياطي القانوني

)16،716(أخرى

)39،148(الخسائر املرتاكمة

115،153حقوق األقلية يف حقوق امللكية للرشكات التابعة

196،766التجميع

1،166،014مجموع فرعي

االستقطاعات النظامية: 

)81،415(الشهرة

)164،324(الخسارة للسنة

920،275مجموع الرشيحة األوىل لرأس املال قبل استقطاعات قسم التوحيد واالستقطاعات املعقولة 

ب  الشريحة الثانية لرأس المال
6،098األرباح غري املحققة الناتجة من التقييم بالقيمة العادلة )%45(

48،475التجميع  

54،573مجموع الرشيحة الثانية لرأس املال قبل استقطاعات قسم التوحيد واالستقطاعات املعقولة

974،848جـ  مجموع رأس المال المتاح ) أ+ب( 

د استقطاعات عامة من الشريحة األولى لرأس المال بموجب قسم التوحيد واالستقطاعات المعقولة
)97،432(استقطاعات الرشكات التابعة املالية غري املوحدة والتي تم تجميعها او استقطاعها

)50،434(استقطاعات الرشكات الزميلة املالية غري املوحدة والتي تم تجميعها  او استقطاعها

)60،477(املبلغ الفائض عن الحد األقىص املسموح به للتعرضات الكبرية

)208،343(مجموع البنود املستقطعة 

766،505هـ  مجموع رأس المال النظامي )جـ - د( 

 

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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7.   إفصاحات متطلبات رأس المال النظامي لمخاطر االئتمان بموجب الطريقة المعيارية   
الذاتي  التمويل  التعرض احملول من خالل   

 متطلبات رأس املال 
املوجودات املوزونة 

بمخاطر

183،18021،982بنوك

463،65055،638محفظة الرشكات

871،695104،603االستثمارات يف السندات

1،167،846140،141تملك عقارات

2،007241التجزئة التمظيمية لألفراد

41،4114،969الرهن العقاري السكني

43،8465،262ديون متأخرة

182،16421،860موجودات أخرى

1،747،911209،749التجميع

4،703،710564،445املجموع

التعرض احملول فى خالل حسابات االستثمار املطلقة    

 متطلبات رأس املال 
املوجودات املوزونة 

بمخاطر

48،0775،769محفظة الرشكات

31،1183،734محفظة األسهم

63،8887،667تملك عقارات

74،7458،969التجزئة التنظيمية لألفراد

22،0262،643ديون متأخرة

239،85628،783املجموع

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010
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8.  إجمالي التعرضات لالئتمان:  

إجمايل التعرضات 
لإلئتمان

متوسط إجمايل
التعرضات لإلئتمان

التعرض ملخاطر االئتمان املتعلق بأرصدة املوجودات املدرجة ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل: 

732،683691،866نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

176،408282،320ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

2،530،0942،359،798مرابحات وتمويالت اخرى

2،597،1412،445،387استثمارات

287،271252،221موجودات أخرى

145،382126،564موجودات ثابتة

274،590266،599موجودات غري ملموسة

6،743،5696،424،755مجموع التعرض لالئتمان ضمن امليزانية العمومية 

التعرض ملخاطر االئتمان املتعلق بالبنود غري املدرجة ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل:

851،440634،527ضمانات مالية وخطابات ائتمان غري قابلة لإللغاء

1،488،0511،353،148التزامات بالتمويل، وتسهيالت غري مسحوبة ومطلوبات أخرى متعلقة باالئتمان

2،339،4911،987،675مجموع تعرض االئتمان خارج امليزانية العمومية 

9،083،0608،412،430مجموع التعرض لالئتمان

تم احتساب إجمايل التعرضات لالئتمان بناًء عىل متوسط األرصدة املستحقة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010.  

9.  التوزيع الجغرافي للتعرضات لالئتمان:  

املجموعأخرىشمال أمريكاأوروبا الرشق األوسطآسيا/ الباسفيك

البنود ضمن امليزانية العمومية

732،683–243،343351،867127،16410،309نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

176،408––151،40725،001–ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

1،632،404598،08122،32216277،2712،530،094مرابحات وتمويالت اخرى

1،145،7031،209،186155،52373،39813،3312،597،141استثمارات

287،271–138،40293،94732،78322،139موجودات أخرى

145،382––68،56676،055761موجودات ثابتة

274،590––31،528238،2154،847موجودات غري ملموسة

3،259،9462،718،758368،401105،862290،6026،743،569مجموع البنود ضمن امليزانية العمومية

1،621،288552،23289،49635،77340،7022،339،491البنود خارج امليزانية العمومية

4،881،2343،270،990457،897141،635331،3049،083،060مجموع التعرض لالئتمان

تستخدم املجموعة املوقع الجغرايف للتعرضات لالئتمان كأساس للتوزيع عىل املناطق الجغرافية كما هي موضحة أعاله.  

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010
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10.  التوزيع بحسب قطاع األعمال للتعرضات لالئتمان:  

املجموعأخرىأنسجةأفرادخدماتعقارات و بناءالتجارة و الصناعةبنوك ومؤسسات مالية

البنود ضمن امليزانية العمومية

732،683–––66،774––665،909نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

176،408––––––176،408ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

255،022567،619187،826263،173434،762335،316486،3762،530،094مرابحات وتمويالت اخرى

1،531،68458،252730،333113،4859،8754،280149،2322،597،141استثمارات

30،618287،271–87،02714457،79271،04240،648موجودات أخرى

145،382––––143،076–2،306موجودات ثابتة

274،590––––––274،590موجودات غري ملموسة

2،992،946626،0151،119،027514،474485،285339،596666،2266،743،569مجموع البنود ضمن امليزانية العمومية

768،337871،63396،146258،58197،433126،675120،6862،339،491البنود خارج امليزانية العمومية

3،761،2831،497،6481،215،173773،055582،718466،271786،9129،083،060مجموع التعرض لالئتمان

11.  تفاصيل التعرضات لالئتمان حسب االستحقاق:  

حتى شهر واحد
من شهر إىل
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر إىل 
ً اثني عرش شهرا

من سنة إىل
خمس سنوات

من خمس إىل
عرش سنوات

من عرش إىل
عرشين سنة

أكثر من
املجموععرشين سنة

البنود ضمن امليزانية العمومية

732،683–––––725،0367،647نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

 ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية
176،408––––85،193–91،215 ومؤسسات أخرى

2،530،094–592،093259،485634،808659،072350،36034،276مرابحات وتمويالت أخرى

264،593430،684159،596731،260662،36319،511329،1342،597،141استثمارات

287،271––151،9831،66020،46950،59362،566موجودات أخرى

9،537145،382–135،845––––موجودات ثابتة

274،590–274،590–––––موجودات غري ملموسة

1،824،920699،476900،0661،440،9251،211،134328،377338،6716،743،569مجموع البنود ضمن امليزانية العمومية

2،339،491–1،294،032201،483633،38068،26839،449102،879البنود خارج امليزانية العمومية

3،118،952900،9591،533،4461،509،1931،250،583431،256338،6719،083،060مجموع التعرض لالئتمان

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2



127 التقرير السنوي 2010 بنك اإلثمار ش.م.ب.     

12.   أرصدة األطراف ذات الصلة وفق التعرضات لالئتمان:  
تم إبرام عدد من املعامالت املرصفية مع األطراف ذات الصلة يف إطار سياق العمل االعتيادي. إن أرصدة األطراف ذات الصلة املدرجة ضمن التعرض لالئتمان كما يف 31 ديسمرب 2010 كانت كما ييل:   

480،867الرشكات القريبة

13،101أعضاء مجلس اإلدارة ، وأفراد اإلدارة الرئيسيني 

493،968املجموع

تركيز المخاطر لألطراف الفردية حينما يتجاوز التعرض لالئتمان 15 ٪ من حد المدين الفردي:   

161،487غري املصارف 

161،487املجموع

يف الفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2010، حققت املجموعة ربح بقيمة 29,4 مليون دوالر أمريكي ناتج من بيع استثمارات عقارية و تمويالت ومستحقات والتي بلغت قيمتها الدفرتية 12,9 مليون   

دوالر أمريكي لطرف ذي صلة بإجمايل 42,3 مليون دوالر أمريكي. وتم تسوية إجمايل القيمة بموجب تحويل استثمارات يف رشكات زميلة و استثمارات يف حسابات استثمار مقيدة بقيمة دفرتية 

تبلغ 42,3 مليون دوالر أمريكي. وتم شطب املخصصات السابقة للهبوط يف القيمة نتيجة للربح املحقق من عملية البيع )إيضاح 36 )ب((. وقد اختتمت هذه الصفقة تحت رشوط متفق عليها مع 

األطراف ذات الصلة، والتي لم تكن تحت ظروف تجارية عادية.

13.  التمويالت المتأخرة والمنخفضة في القيمة ومخصصات المتعلقة بالهبوط في القيمة:  

إجمايل التعرض
مخصصات

صايف التعرضالهبوط يف القيمة

التحليل حسب قطاع العمل  

271،864197،87673،988تصنيع

12،8002،78610،014زراعة

16،5723،68912،883بناء

10،4505269،924مايل  

109،74534،53175،214تجارة

80،78436،12744،657أفراد

25،9838،27417،709عقار

1،215–1،215حكومي

646–646تكنولوجيا واتصاالت

491242249مواصالت

20،21513،2456،970قطاعات أخرى

550،765297،296253،469املجموع

التحليل حسب التعمري 

102،47026،74275،728أكثر من ثالثة أشهر وحتى سنة واحدة

145،50447،75697،748أكثر من سنة واحدة وحتى ثالث سنوات

302،791222،79879،993أكثر من ثالث سنوات

550،765297،296253،469املجموع

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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13.  التمويالت المتأخرة والمنخفضة في القيمة ومخصصات المتعلقة بالهبوط في القيمة )تابع(:  

املتعلقة باملالكني

املتعلقة بأصحاب 
حسابات االستثمار 

املجموعاملطلقة

الحركة يف مخصصات الهبوط يف القيمة

111،14140،440151،581كما يف 1 يناير 2010
44،6817،02451،705املحمل خالل السنة

)1،686()1،686(–املستخدم خالل السنة
99،320–99،320استحواذ عىل األعمال

)3،624(–)3،624(رصف العمالت األجنبية 

251،51845،778297،296كما يف 31 ديسمرب 2010

14.  التمويالت المتأخرة والمنخفضة في القيمة حسب المناطق الجغرافية:   

إجمايل التعرض
مخصصات الهبوط

صايف التعرض يف القيمة

التحليل حسب املناطق الجغرافية

364،171221،985142،186أسيا/ الباسفيك
184،43673،555110،881الرشق األوسط

2،1581،756402أوروبا

550،765297،296253،469املجموع

15. تفاصيل التسهيالت االئتمانية المستحقة كما في 31 ديسمبر 2010 والتي تم إعادة هيكلتها خالل سنة 2010:   
بلغت التسهيالت االئتمانيه املعاد هيكلتها خالل العام يف 31 ديسمرب 2010 إجمايل  34,3 مليون دوالرأمريكي. نتج عن إعادة الهيكلة األثر اإليجابي لصفر مليون دوالر أمريكي عىل األرباح الحالية خالل   

السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010. عالوة عىل ذلك، من املتوقع أن إعادة الهيكلة تعود باألثر اإليجابي بقيمة 4.5مليون دوالر أمريكي عىل األرباح املستقبلية للمجموعة. وكان تمديد تواريخ االستحقاق الطابع 

األسايس لالمتيازات املمنوحة لكل التسهيالت املعاد هيكلتها.

16.  التعرضات االئتمانية المغطاة بضمان مالي فعال:   

 املوجودات
 متطلبات رأس املال  املوزونة بمخاطر

التعرض املحول من خالل التمويل الذاتي

1،786،45480،850محفظة الرشكات
649،05162،705بنوك

298،81940،641تجزئة
95،09438مؤسسات القطاع العام

159،94724،986التمويالت املتأخرة

2،989،365209،220املجموع

التعرض املحول من خالل حسابات االستثمار املطلقة 

219،04153،732محفظة الرشكات

74،00219،146التمويالت املتأخرة

293،04372،878املجموع

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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17.  متطلبات رأس المال النظامي لمخاطر السوق بموجب الطريقة المعيارية:  

املوجودات املوزونة بمخاطر متطلبات رأس املال   

الحد األدنىالحد األقىص31 ديسمرب 2010الحد األدنىالحد األقىص31 ديسمرب 2010

106،85012،82223،25412،822 106،850193،785 مخاطر رصف العمالت األجنبية

81،649137،72481،6499،79816،5279،798التجميع

188،499331،509188،49922،62039،78122،620املجموع

18.  متطلبات رأس المال النظامي للمخاطر التشغيلية بموجب طريقة المؤشر األساسي:  
ألغراض التقارير النظامية، يتم حساب متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية بناًء عىل طريقة املؤرش األسايس. وفق هذه الطريقة يتم رضب متوسط إجمايل االيرادات للسنوات املالية الثالث الفائتة   

بمعامل ألفا الثابت.

تم تحديد معامل ألفا عند 15% وفق تعليمات مرصف البحرين املركزي بالتوافق مع تعليمات بازل 2. يف 31 ديسمرب 2010 بلغ إجمايل متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية 80,8 مليون دوالر أمريكي.  

19.  معدالت الشريحة األولى لرأس المال ومعدالت إجمالي رأس المال:  

معدالت الرشيحة
 األوىل لرأس املال

معدالت إجمايل
 رأس املال

13.20%12.38% بنك اإلثمار موحد

 الرشكات التابعة املهمة للبنك والتي يتجاوز رأس مالها النظامي 5% من رأس املال النظامي املوحد للمجموعة سواًء عىل أساس منفرد أو عىل 
   أساس التوحيد كانت كما ييل: 

9.58%7.26%بنك فيصل املحدود

20.  وضع االستثمارات في األسهم في دفاتر حسابات البنك  
يف 31 ديسمرب 2010 بلغ مجموع السندات االستثمارية لدى املجموعة إجمايل 1،190,1 مليون دوالر أمريكي. بلغ مجموع السندات االستثمارية املدرجة من مجموع السندات االستثمارية ما قيمته   

150,9 مليون دوالر أمريكي، بينما كان الرصيد املتبقي البالغ 1،039,2 مليون دوالر أمريكي يعود للسندات االستثمارية غري املدرجة. 

بلغت األرباح املحققة املرتاكمة من بيع السندات االستثمارية خالل العام ما قيمته 12,9  مليون دوالر أمريكي. يف حني بلغ إجمايل الخسائر غري املحققة املحتسبة ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية   

املوحد ما قيمته 0,2 مليون دوالر أمريكي.

يف 31 ديسمرب 2010 بلغ إجمايل متطلبات رأس املال بموجب الطريقة املعيارية 45,7 مليون دوالر أمريكي للسندات االستثمارية املدرجة وما قيمته 62,6 مليون دوالر أمريكي للسندات االستثمارية    

غري املدرجة قبل التجميع/ التجميع بحسب النسبة لالستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية األخرى.

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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21.  الدخل من حسابات المضاربة و األرباح المدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار  

31 ديسمرب   

20102009200820072006

61،54648،83550،03354،50071،893الدخل من حسابات االستثمار غري املطلقة

 )46،073()44،781()37،868()44،796()56،395(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار غري املطلقة

5،1514،03912،1659،71925،820حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضاربا

بلغ العائد عىل أصحاب حسابات االستثمار املطلقة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 عىل أساس متوسط الرصيد املستحق خالل الفرتة 5,17 %. أما نصيب املجموعة من دخل حسابات االستثمار   

املطلقة بصفتها مضاربا يتضمن رسوم اإلدارة للسنة املنتهية ىف 31 ديسمرب 2010 كنسبة مئوية من إجمايل الدخل من حسابات االستثمار املطلقة فقد بلغ 8,37 %.

22.  الحركة في إحتياطي معادلة األرباح والمخصصات – حسابات االستثمار المطلقة   

31 ديسمرب   

20102009200820072006

احتياطي معادلة األرباح

3،0993،6452،0727644،795كما يف 1 يناير

–1،5731،308–6،012صايف الزيادة

)4،031(––)546()956(صايف املستخدم

8،1553،0993،6452،072764كما يف 31 ديسمرب

–2%3%–10%النسبة املخصصة من إجمايل الدخل

املخصصات

64،42846،56338،33437،90627،310كما يف 1 يناير

5،46517،8658،22942810،596صايف الزيادة

–– ––)127(صايف املستخدم

69،76664،42846،56338،33437،906كما يف 31 ديسمرب

يف 31 ديسمرب 2010، بلغت نسبة احتياطي معادلة األرباح و املخصصات إىل حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 1 % و 6 % عىل التوايل.  

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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23.  متوسط نسبة األرباح المفصح عنه لودائع المضاربة  

31 ديسمرب   

20102009200820072006

70.500.500.520.750.75 أيام

303.003.253.264.254.02 يوم

903.253.253.274.504.27 يوم

1803.503.503.514.704.52 يوم

3603.703.603.684.954.77 يوم

24.  مخاطر معدالت الربح  

مخاطر معدالت الربح هي املخاطر التي تؤدي إىل تقلب قيمة األداة املالية نتيجة للتغريات ىف معدالت الربح ىف السوق.  

دينار بحرينييوروروبية باكستانية دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب 2010

207،988971،060407،221115،590إجمايل التعرض ملعدالت الربح

2%2%2%2%معدل التغري )املفرتض( )+/-(

4،16019،4218،1442،312مجموع التأثري املقدر )+/-(

25.  مخاطر العمالت  
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية يف تغري قيمة األداة املالية نتيجة للتغريات يف أسعار رصف العمالت. إن غالبية موجودات ومطلوبات املجموعة مسجلة إما بالدوالر األمريكي أو بالدينار البحريني أو   

بالروبية الباكستانية وحيث أن الدينار البحريني والريال السعودي مرتبطني بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي. فإن مخاطر تغري هذه العمالت تعترب ضئيلة.

كان صايف مراكز العمالت األجنبيه الهامة يف 31 ديسمرب 2010 كما ييل:   

25،118يورو

545جنيه إسرتليني

215دينار كويتي

)298،064(درهم إمارتي

14،219دوالر أسرتايل

66،725دوالر هونغ كونغي

9،569ريال سعودي

26.  مطلوبات طارئة قانونية والتزامات  
يف 31 ديسمرب 2010 كانت لدى املجموعة مطلوبات طارئة مقابل مطالبات عمالء بإجمايل مبلغ وقدره 103  مليون دوالر أمريكي. يف رأي اإلدارة، من غري املتوقع أن تسفر هذه املطالبات عن مطلوبات محتملة.    

خالل عام 2010 ، قام مرصف البحرين املركزي بفرض غرامة بقيمة 53 ألف دوالر أمريكي عىل البنك وذلك لعدم امتثال البنك ألحكام معينة تتعلق بنظام سجالت مكتب املراجع االئتمانية.  

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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معلومات عن األسهم

  هيكلة المساهمة

املدى
عدد املساهمني

31 ديسمرب 312009 ديسمرب 2010

10,000-111986

100,000-10,0012،3182،297

1,000,000-100,001429376

10,000,000-1,000,001144143

3133أكثر من 10,000,000

3،0412،935مجموع

قابضة األسهم بالجنسية  

31 ديسمرب 2010

% نسبة األسهمعدد املساهمنيالدولة

349.37الباهاما

9749.25البحرين
94616.70اململكة العربية السعودية

6547.70دول خليجية أخرى
46416.98دول أخرى

3،041100املجموع

المساهمون الرئيسيون في بنك اإلثمار ش.م.ب.  

املساهمالرتتيب
31 ديسمرب 2010

%عدد األسهم

790,416,00028.19دار املال اإلسالمي القابضة1

594,129,22421.19رشكة الخليج اإلسالمية لالستثمار )الباهاما(2

1,419,505,04350.62آخرون

2,804,050,267100.00املجموع

إن املساهمني الرئيسيني، بحسب تعريف بورصة البحرين، هم هؤالء الذين يحملون ما نسبته 5% أو أكثر من رأس املال الصادر. وينطبق هذا املعيار فقط عىل املساهمني االثنني املشار إليهما أعاله   

كما يف 31 ديسمرب 2010.
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معلومات عن األسهم

األداء في سوق البحرين لألوراق المالية )بورصة البحرين(  
ITHMR :الرمز  

سعر األسهم بالنسبة إلى المؤشرات – 2010  

املعيار
مقفلمنخفضعاٍلمفتوح

% تغيري يف 
2010

ITHMR 47.92%0.2400.2350.1050.125سعر سهم-

19.44%1,679.172,273.001,635.832,005.59مؤرش قطاع البنوك التجارية

-1.78%1,458.271,608.771,358.171,432.26جميع املؤرشات يف البحرين

3.67%1,456.091,667.991,404.921,509.60مؤرش استرياد

-0.57%121.74135.85112.68121.05مؤرش داو جونز البحرين

ITHMR تداول سهم  

2010 2009 

125,708,423151,351,853حجم، عدد األسهم

7,123,65211,714,381القمية، د ب

رسملة السوق ومعدل دوران رأس المال   

املعيار

20102009

رسملة السوق
% من مجموع رسملة 

السوق
أسهم معدل دوران 

رسملة السوقرأس املال
% من مجموع رسملة 

السوق
أسهم معدل دوران 

رأس املال

ITHMR132,140,869%1.75%5.39216,423,633%3.53%5.41
1.85%41.54%1.722,546,661,167%33.96%2,567,870,918القطاع*

2.87%100.00%1.436,131,082,444%100.00%7,562,517,045السوق

* يف 2010، تم تغيري نشاط بنك اإلثمار من قطاع البنوك االستثمارية إىل قطاع البنوك التجارية  

التصنيف  
تصنيف ITHMR يف 2010 من بني 42 رشكة محلية مدرجة يف سوق البحرين لألوراق املالية  

القيمة املتداولة 
عدد املعامالتالحجم املتداول)د ب(

رسملة السوق 
)د ب(

معدل دوران رأس 
عدد أيام التداولاملال

4221082التنصيف

أيام التداول  

20102009

%عدد األيام%عدد األيام

ITHMR22691.5022692.24

247100.00245100.00السوق
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قاموس بأهم المصطلحات المالية المستخدمة في التقرير

 النسبة املئوية لألصول املعدلة بحسب املخاطر التي يدعمها رأس املال عىل النحو املحدد يف إطار معايري رأس مال املخاطر القائمة التي وضعها بنك التسويات الدولية، واملعدلة معدل مالءة رأس المال

لتالئم االحتياجات املحلية.

إجمايل املرصوفات والتي يعرب عنها كنسبة مئوية من مجموع اإليرادات؛ وهي مقياس الكفاءة التشغيلية.نسبة التكلفة إلى الدخل

 الربح )أو الخسارة( املتعلقة باملساهمني مقسومة عىل عدد املتوسط املرجح لعدد األسهم الصادرة واملدفوعة خالل السنة.اإليرادات لكل سهم

 هو عقد اإليجار والذي بموجبه يشرتي البنك أو املمول السلعة ويقوم بتأجريها عىل أحد الزبائن عىل مدى فرتة محددة، عىل أن يحصل البنك عىل أرباحه من خالل فرض رسوم اإلجارة

عىل اإليجار. ويتم تعيني مدة عقد اإليجار والرسوم مقدماً. وخالل فرتة التأجري، فإن املوجودات تكون من ملكية املؤجر )البنك(، إال أن للمستأجر الحق يف استخدامها. وبعد انتهاء 

عقد اإليجار، يعود هذا الحق إىل املؤجر.

 يحدث عندما يكون مبلغ أحد األصول أقل من القيمة الدفرتية، وهو مقياس لجودة األصول.الهبوط

 أصل غري نقدي يمكن تحديده دون جوهر املادة املحتفظ بها لالستخدام يف إنتاج أو توريد السلع و / أو الخدمات.أصول غير ملموسة

األصول التي تنشأ يف شكل نقدي أو يف شكل يمكن تحويلها من خالله إىل نقد بسهولة.األصول السائلة

عدد األسهم الصادرة مرضوباً يف القيمة السوقية للسهم عند نقطة معينة يف الوقت املناسب.رسملة السوق

 أحد املتعهدين يف عقد املضاربة. وهو أيضاً املتعهد أو مدير االستثمار يف املضاربة والذي يضع أموال املستثمرين يف مرشوع أو محفظة يف مقابل حصة من األرباح. واملضاربة المضارب 

مشابهة لتجمع عدد من األصول املتنوعة والتي عقدت يف مجموعة إدارة األصول التقديرية.

تمويل موثوق، وتقاسم األرباح. هي رشاكة استثمارية، يقوم بموجبها املستثمر )رب املال( بتوفري رأس املال لصاحب املرشوع )و’املضارب’( من أجل عمل أو نشاط استثماري. المضاربة

ويف الوقت الذي يتم فيه تقاسم األرباح عىل نسبة متفق عليها مسبقاً، فإن الخسائر يتم تحملها من قبل املستثمر لوحده فقط. ويخرس املضارب نصيبه من الدخل املتوقع. وال يملك 

املستثمر الحق يف التدخل يف إدارة األعمال، لكن يمكنه تحديد الظروف التي من شأنها ضمان أفضل إدارة ألمواله. وبهذه الطريقة، فإنه يمكن اعتبار املضاربة عىل أنها رشاكة نائمة. 

ويمكن التخارج من املضاربة املشرتكة القائمة بني املستثمرين والبنك عىل أساس مستمر. ويمكن أن يحتفظ املستثمرون بأموالهم يف صندوق خاص ويتم تقاسم األرباح قبل تصفية 

تلك العمليات التمويلية التي لم تصل بعد إىل مرحلة التسوية النهائية. هذا وتعمل العديد من صناديق االستثمار اإلسالمية عىل أساس املضاربة املشرتكة.

 التكلفة مضافاً إليها التمويل. هي صيغة ائتمانية تتيح للزبائن رشاء دون الحاجة إىل إخراج قرض بفائدة. ويشرتي البنك بموجب هذه املعاملة مادة ومن ثم يبيعها للزبون عىل المرابحة

أساس مؤجل. ويتضمن السعر هامشاً للربح يتم التوافق عليه بني كال الطرفني. وتكون طريقة السدد، وعادة ما تكون عن طريق األقساط، محددة يف العقد.

هي رشاكة استثمارية يحق لجميع الرشكاء فيها الحصول عىل حصة يف أرباح املرشوع، وذلك بنسبة تبادلية متفق عليها. ويتم تقاسم الخسائر بالتناسب يف املبلغ املستثمر. إن المشاركة

جميع الرشكاء يساهمون باألموال بشكل متساو ويكون لديهم الحق يف ممارسة السلطات التنفيذية يف هذا املرشوع، وذلك عىل غرار هيكل الرشاكة التقليدية أو إجراء التصويت 

عىل األسهم يف رشكة محدودة.

املشاركة الدائمة: يشارك البنك اإلسالمي يف أسهم مرشوع، ويحصل عىل حصة من األرباح عىل أساس تناسبي. إن مدة العقد يف هذه املشاركة غري محددة، مما يجعلها 

مناسبة لتمويل مشاريع طويلة األجل.

املشاركة املتناقصة: إن هذا النوع من املشاركة تسمح يف املشاركة يف رأس املال وتقاسم األرباح عىل أساس تناسبي، ويمكن للبنك تدريجياً خفض أسهمه يف املرشوع ونقل 

ملكية املوجودات يف نهاية املطاف إىل املشاركني، يف حني أن صاحب املرشوع يمكن له أن يشرتي تدريجياً حقوق املساهمني يف البنك، إىل أن يفقد البنك أسهمه وبالتايل تتوقف 

رشاكته يف املرشوع.

 سعر السوق للسهم مقسمة عىل اإليرادات لكل سهم )غري مطبق عندما يكون األخري سلبياً(.مضاعف سعر السهم إلى ربحية السهم

 التعبري عن صايف الربح )أو الخسارة( كنسبة ملتوسط إجمايل املوجودات التي تم توظفيها طوال الفرتة املحاسبية، وهو مقياس للربحية.العائد على متوسط الموجودات

 التعبري عن صايف الربح )أو الخسارة( كنسبة ملتوسط إجمايل الحقوق، وهو مقياس للربحية.العائد على متوسط حقوق الملكية

 التعبري عن صايف الربح )أو الخسارة( املتعلقة باملساهمني كنسبة ملتوسط حصة رأس املال الصادر واملدفوع، وهو مقياس للربحية.العائد على متوسط رأس المال المدفوع

 التعبري عن صايف الربح )أو الخسارة( املتعلقة باملساهمني كنسبة ملتوسط إجمايل حقوق املالكني، وهو مقياس للربحية.العائد على متوسط حقوق المساهمين

هي الفقه اإلسالمي. وتستمد الرشيعة اإلسالمية أحكامها وقوانينها من ثالثة مصادر: القرآن والحديث والسنة. إن املنتجات الرشعية تتوافق مع متطلبات أحكام الرشيعة الشريعة

اإلسالمية.

 لجنة تضم علماء املسلمني يتبعون مؤسسة مالية إسالمية، ويكون عملهم التوجيه واإلرشاف عىل تطوير املنتجات املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.هيئة الرقابة الشرعية

هي سند إسالمي. وهي السندات املالية املدعومة باألصول والتي تكون هيكلتها وفقاً للرشيعة اإلسالمية ويمكن تداولها يف السوق. وتمثل الصكوك ملكية متوازنة وذات فائدة يف الصكوك

األصول األساسية، والتي يتم تأجريها للعميل لتحقيق العائد عىل الصكوك.

التأمني اإلسالمي. إن التكافل – والذي يقوم عىل مبدأ املساعدة املتبادلة – يوفر حماية متبادلة لألصول وللملكية، ويوفر كذلك تقاسماً مشرتكاً يف املخاطر يف حالة الخسارة ألحد التكافل

األطراف املشرتكني. ويعد التكافل مشابهاً للتأمني املتبادل الذي يكون فيه األعضاء هم املؤمنون واملؤمن لهم.

ناتج جمع حصة رأس املال املدفوع واالحتياطيات وحقوق األقلية.إجمالي الحقوق

ناتج جمع حصة رأس املال املدفوع واالحتياطيات.إجمالي حقوق المالكين
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بنك اإلثمار ش.م.ب.   اسم الشركة:

بنك اإلثمار ش.م.ب. هو بنك إسالمي يعمل يف مجال األعمال املرصفية لألفراد )التجزئة( ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل   الشكل القانوني:

مرصف البحرين املركزي. إن بنك اإلثمار ش.م.ب.، والذي كان بنكاً استثمارياً، قد أنهى عملية إعادة تنظيم شاملة مع رشكته التابعة واململوكة 

له بالكامل، مرصف البحرين الشامل ش.م.ب. )م(، يف أبريل 2010.

سجل تجاري 15210  رقم تسجيل الشركة:

بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق املالية  اإلدارجات في أسواق األوراق المالية:

“ITHMR”  الرمز:

برج السيف, مبنى 2080, طريق 2825, ضاحية السيف 428, ص.ب. 2820, املنامة, مملكة البحرين.  المكاتب المسجلة:

الهاتف: +973 1758 4000 , +973 1758 5000

الفاكس:+973 1758 4017 , +973 1758 5151

 FIBHBHBM :رمز سويفت

info@ithmaarbank.com :الربيد اإللكرتوني

www.ithmaarbank.com :املوقع اإللكرتوني

برج السيف، بناية 2080، طريق 2825، ضاحية السيف 428، ص.ب. 2820، املنامة  المكتب الرئيسي:

مملكة البحرين

31 ديسمرب  انتهاء السنة المحاسبية:

توفيق محمد البستكي  ضابط االلتزام:

املدير اإلداري التنفيذي للمخاطر

سكوت كريسويل  سكرتير مجلس اإلدارة:

املستشار العام وسكرتري الرشكة

برايس ووتر هاوس كوبرز، ص.ب. 21144  المدققون:

املنامة، مملكة البحرين



التقرير السنوي 1362010 بنك اإلثمار ش.م.ب.     

معلومات عن الشركة

مجموعة سوليدرتي القابضة  الشركات التابعة والزميلة الرئيسية
واحدة من أكرب رشكات التكافل )التأمني اإلسالمي( يف العالم.

تمتلك وتتحكم مجموعة اإلثمار املرصفية فيها ما نسبته %33,8

        www.solidarity.com.bh

بنك اإلجارة األول
رشكة متوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية لتأجري املعدات، وتغطي أسواق البحرين واإلمارات والكويت وقطر وعمان.

تمتلك وتتحكم مجموعة اإلثمار املرصفية فيه ما نسبته %43,8

www.1stleasingbank.com

بنك البحرين والكويت
واحد من أكرب البنوك التجارية يف البحرين، ويحظى البنك بحضور يف الكويت والهند ودبي.

تمتلك وتتحكم مجموعة اإلثمار املرصفية فيه ما نسبته %25,4

www.bbkonline.com

شركة سكنا للحلول اإلسكانية المتكاملة
رشكة تقدم حلوالً إسكانية من خالل التسهيالت العقارية املبنية عىل أحكام الرشيعة اإلسالمية.

تمتلك مجموعة اإلثمار املرصفية فيها ما نسبته 50% ووتحكم فيما نسبته %62,7

www.sakanaonline.com

شركة اإلثمار للتطوير
املطور واملدير للمشاريع التطويرية الرئيسية مبا في ذلك املشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية واملنتجعات والبنايات التجارية، الخ.

متتلك وتتحكم مجموعة اإلثمار املصرفية فيها ما نسبته %100

www.ithmaarbank.com

بنك فيصل المحدود
مؤسسة تقدم خدمات مرصفية متكاملة يف باكستان.

تمتلك وتتحكم مجموعة اإلثمار املرصفية فيه ما نسبته %65,7

www.faysalbank.com

مصرف فيصل الخاص
مرصف يتخذ من سويرسا مقراً له ويقدم خدمات مالية إسالمية.

تمتلك وتتحكم مجموعة اإلثمار املرصفية فيه ما نسبته %100

www.faisalprivatebank.com

شركة نسيج
رشكة تقدم خدمات عقارية وخدمات البنية التحتية التطويرية املتكاملة.

تمتلك وتتحكم مجموعة اإلثمار املرصفية فيها ما نسبته %92,5

www.naseejproperties.com








