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إنه  الرئيسي في بنك اإلثمار.  التغيير هو المحرك  إن اإلصرار على 
ينشر كل ما لدينا من فكر وعمل، في الوقت الذي نمضي قدمًا 

إلى األمام في مشروعنا. اإلصرار هو غالبًا ما يكون عملية مؤلمة 
الذي نمضي فيه قدمًا نحو تجديد ونمو  الوقت  نعرفها جيدًا، في 

الموارد من  البنك من خالل عملية مستمرة إلعادة تخصيص 
المرتفعة.  العوائد  األعمال ذات  الذي يؤثر سلبًا على  العائد  انخفاض 

الحيوية وقوة جديدة. البحث عن  إنه إصرار يدفعنا نحو 



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 تشكيلة متكاملة من الحلول املالية وتساهم يف تطوير املجتمع.   رؤيتنا

أن نكون البنك املفضل لدى زبائننا ونظرائنا ورشكائنا االسرتاتيجيني عرب خلق قيمة من خالل االبتكار. إن ذلك يتضمن: االستثمارات    رسالتنا

وإدارة املوجودات واألعمال املرصفية الخاصة والتجارية واألسهم الخاصة وإصدار األوراق املالية العامة والخاصة واستشارات االندماجات 

واالستحواذ والتكافل وتأجري املعدات والتطوير العقاري.

االلتزام بأحكام الرشيعة   قيمنا  

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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إن تحقيق الطموح هو ما سنستعرضه من ملحات يف هذا القسم. إن الطريق إىل تحقيق الطموح يتكون من عدة 

مبادرات رئيسية عمل بنك اإلثمار عىل تطويرها عىل مدار السنة. إن نجاح هذه املبادرات ستغذي نمو وتطوير 

البنك املستمرين، فضالً عن أنها ستؤسسه حتى يكون مرصفاً إسالمياً إقليمياً يتمتع بمكانة عالية تساعده عىل 

تقديم عائدات مستدامة إىل األطراف ذات العالقة.

طبيعة عمل بنك التجزئة اإلسالمي الرائد

نتطلع إلى أن نصبح بنكًا إسالميًا على 
المستوى اإلقليمي

 لقد قمنا بتوسيع تواجدنا خارج حدود البحرين.

كما ان لدينا حضورا يف دول مختلفة يف املنطقة.

من خالل توسيع قنوات التوزيع

 إن نمو شبكة فروعنا وأجهزة الرصاف اآليل وغريها من نقاط الوصول، وفتح 
نقاط جديدة بما يف ذلك شبكات التواصل االجتماعي تساعد عىل االرتقاء بأعمالنا.
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طبيعة عمل بنك التجزئة اإلسالمي الرائد

وتحقيق التناغم للمجموعة

إن رسم طبيعة عمل مجموعة من الكيانات التي تشكل املجموعة بما يعود باملنفعة عىل 

الجميع هو أساس ال غنى عنه.

وإعادة توزيع الموارد

إن عملية إعادة توزيع املوجودات من املستوى األقل إنتاجا إىل املستوى املربح 

والتشغييل يف إطار واسع من أعمال التجزئة املرصفية مستمرة يف دفع النمو.
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ووضع نموذج جديد لإلدارة البيئية 

إن الكشف عن الكربون ال يمثل سوى خطوة أوىل صغرية من شأنها أن تحفزنا لقفزة 

كبرية لتحقيق مساعينا إليجاد بيئة أفضل ألجيالنا القادمة.

واالستثمار في تقنية المعلومات والموظفين

املعلومات هي "اللبنات"  إن تطوير وتمكني موظفينا وتعزيز قدرة تكنولوجيا 

النجاح. لتحقيق  الحيوية 

طبيعة عمل بنك التجزئة اإلسالمي الرائد
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ملخص البيانات المالية

20112010200920082007
)معدلة(

85،162188،310)251،508()140،008()61،906(صايف الربح / )الخسارة( )بآالف الدوالرات األمريكية(

22،168102،755)247،415()150،409()62،886(صايف الربح / )الخسارة( املتعلق باملساهمني )بآالف الدوالرات األمريكية(

576،828656،578711،435923،9091،087،808 إجمايل الحقوق املتعلقة باملساهمني )بآالف الدوالرات األمريكية(

21.5024.4531.2743.8950.60صايف القيمة الدفرتية للسهم الواحد )بالسنتات االمريكية(

0.955.79)11.31()5.89()2.31(ربحية السهم الواحد  )بالسنتات االمريكية(

6،899،4206،747،4676،105،9345،380،4264،078،789إجمايل املوجودات )بآالف الدوالرات األمريكية(

 صناديق تحت اإلدارة )الحسابات االسثتمارية املقيدة وغري املقيدة(
2،506،2812،966،3622،206،4611،991،6731،723،814)بآالف الدوالرات األمريكية(

10.93%2.20%-30.26%-21.99%-10.20%العائد عىل متوسط حقوق املساهمني

5.09%1.80%-4.13%-2.18%-0.91%العائد عىل متوسط املوجودات

23.07%4.16%-45.12%-24.26%-9.37%العائد عىل متوسط رأس املال املدفوع )%(

41.27%51.51%139.31%72.06%121.71%التكلفة إىل اإليرادات التشغيلية )%(

53،747––––التوزيعات النقدية )بآالف الدوالرات األمريكية(

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

20%10%–––أسهم منحة

18.63%14.41%12.77%13.20%12.88%مالءة رأس املال )%(

6.512.5242658سعر السهم يف األسواق )بالسنتات االمريكية(

2710–––مضاعف سعر السهم إىل ربحية السهم

0.300.510.770.591.15سعر السهم الواحد يف السوق / القيمة الدفرتية للسهم 



نظرة شاملة

أن االسرتايتجية  نقطة واحدة تربز بشكل واضح هي 
صحتها أثبتت  أخرتناها  التي 

 صاحب السمو اململكي األمري عمرو محمد الفيصل ـ رئيس مجلس اإلدارةمحمد بوجريي ـ الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
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بسم الله الرحمن الرحيم

املساهمون األعزاء

الزال الوقت مبكراً لالحتفال.  ولكن برغم ذلك، فإننا لو استعرضنا إنجازاتنا عىل مدى العامني املاضيني، لوجدنا أن التحسن الكبري الذي 

حققه البنك يف معظم مؤرشات األداء األساسية يعترب مثلجاً للصدر إىل حد كبري حيث أن هذا التحسن ال يعزز فقط آمالنا يف العودة املبكرة 

للربحية بل يف نفس الوقت يؤكد أن االسرتاتيجية الجريئة التي اعتمدناها يف العام 2010 بعد عملية إعادة التنظيم مع مرصف الشامل هي 

االسرتاتيجية الصحيحة.

وعىل الرغم من ظروف السوق العاملية الصعبة واالضطرابات السياسية غري املسبوقة محلياً وإقليمياً، فقد حقق البنك إجمايل دخل وقدره 

451 مليون دوالر أمريكي يف 2011، بزيادة قدرها 2,9 باملائة، مقارنة بالعام السابق. وعىل الرغم من أن امليزانية العمومية نمت بشكل 

متواضع بنسبة 2,3 باملائة لتصل إىل 6,9 مليار دوالر أمريكي خالل العام، إال أن النمو يف الودائع )حسابات الزبائن الجارية وحسابات 

االستثمارات املطلقة( والتمويل كان ملحوظاً جداً. وارتفعت ودائع الزبائن بنسبة 23,5 باملائة إىل 1,48 مليار دوالر أمريكي، يف حني 

ارتفع التمويل بنسبة 8,7 باملائة لتصل إىل 2,73 مليار دوالر أمريكي. ويعد هذا التحسن املطرد أمراً مشجعاً، إال أنه ال يرتقي إىل الشعور 

بالرضا التام. ورغم أن هذا اإلنجاز يوحي بأننا نسري يف االتجاه الصحيح من الناحية االسرتاتيجية والتشغيلية، فإنه ال يعترب بالكاد معلماً 

أساسياً بقدر ما هو معيار للمشوار الذي أمامنا. 

وبرغم األداء األفضل ووجود ميزانية عمومية قوية، فإن النتائج اإليجابية لهذا العام ال تزال سلبية. ويف العام موضع هذا التقرير، حقق 

مساهمو البنك خسارة صافية بلغت 62,9 مليون دوالر أمريكي، وذلك برغم التحسن القوي بنسبة 58 باملائة مقارنة بخسارة العام 

املايض التي بلغت 150,4 مليون دوالر أمريكي.  ورغم أن معدالت السيولة قد تحسنت بشكل كبري منذ الوضع غري السهل الذي كنا فيه يف 

منتصف عام 2010، فان كفاية رأس املال ال تزال  تمثل تركيزاً أساسياً للبنك. 

بالنظر إىل حالة االضطراب وإعادة التنظيم التي صاحبت تحول البنك يف عام 2010، فقد كنا نطمح إىل عام يتسم بالهدوء لنتنفس فيه عدم وجود خيارات سهلة خالل عام 2011 

الصعداء ونلتقط أنفاسنا لالعتياد عىل متطلبات واحتياجات نموذج العمل الجديد.  لقد كان عاًما صعباً بشكل غري مألوف بالنسبة للعالم 

واملنطقة والبحرين.  

وبالنسبة للبحرين، كانت حالة عدم االستقرار التي سادت يف اململكة منذ شهر فرباير 2011 قد أثرت عىل نشاطات األعمال وخلقت حالة 

من عدم التيقن لدى املستثمرين والناس العاديني يف نفس الوقت.  

 

وكان الحدث الذي خيّم عىل كل ذلك هو أزمة الديون األوروبية التي أثارت الخوف من احتمال التخلف عن دفع الديون الحكومية يف أكثر 

من بلد أوروبي وآذنت بنتائج سياسية واقتصادية ونقدية وخيمة غري متوقعة نتيجة الخطر الذي هدد العملة املوحدة.  وقد عرّب العديد من 

املراقبني عن خوفهم من حدوث كساد عاملي آخر يف أعقاب الكساد الذي بدأ العالم وبنك اإلثمار يخرجان منه ببطء.  

ويف الحقيقة أن معدالت السيولة العالية انخفضت يف نفس الوقت الذي انتاب الضعف  األسواق املالية.  وانخفضت أيضاً معدالت النمو 

العاملية واإلقليمية ويف بعض األسواق والقطاعات توقف النمو نهائيا.

هذه هي الخلفية التي وجد فيها بنك اإلثمار نفسه ملزماً بإدارة عملية تحوّله ويف النهاية، فان الذي ساعدنا يف هذه الظروف غري املواتية 

كانت رؤيتنا ملا يمكننا تحقيقه ووالء وتفاني إدارتنا وموظفينا وإرصارنا عىل أن نتجاوز كل الصعوبات التي تعرتض طريقنا وذلك من 

خالل جهود دؤوبة وتعاون دائم. وكذلك نقدر الدعم املستمر من قبل املساهمني ومرصف البحرين املركزي.

نظرة شاملة
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تماماً كما فعلنا العام املايض، فقد قمنا بهيكلة وعرض هذا التقرير السنوي من أجل عرض الوضع التشغييل واملايل للبنك بشكل مبسط قرار صحيح 

وواضح بقدر اإلمكان.  إّن األمر هو أكثر بساطة من مجرد سؤال حول القيام بيشء مطلوب قانوناً، فهذه األرقام تزخر بالكثري من األمور 

التي نشعر بالفخر واالعتزاز نحوها.  

إن من النقاط الهامة الواضحة التي ظهرت أن اإلسرتاتيجية التي اخرتناها قد تبني صحتها.  فقد كانت عملية إعادة هيكلة بنك اإلثمار 

كبنك تجزئة إسالمي خطوة جريئة وجذرية يف عيون الناس بالنظر إىل تاريخنا املايض بصفتنا بنكاً استثمارياً.  واألهم هو أنه بعد أن 

اخرتنا إسرتاتيجينا فقد التزمنا بها حتى يف األوقات التي كان فيها اقتصاد البحرين واالقتصاديات العاملية محاطة باألزمات من كل جانب 

والتي أثرت عىل ثقة املستثمرين واملستهلكني عىل حّد سواء.  

إن النتائج التي تحققت هذا العام من العمليات املرصفية اإلسالمية لألفراد تثبت صحة هذا القرار بشكل كامل. إن مساهمة قطاع التجزئة 

يف إيرادات البنك تعترب بحق أكرب مساهمات وحدات األعمال الداخلية. فبفضل الله ثم بفضل سمعتنا املرموقة التي بنيناها عىل التعامل 

النزيه، ومن خالل املنتجات والخدمات املصممة جيداً باإلضافة إىل الحمالت اإلعالنية املبتكرة التي صاحبتها، فقد سارع العمالء إىل منحنا 

ثقتهم والتعامل بمنتجاتنا هذه. لقد قمنا بزيادة نطاق وحجم شبكة فروعنا وأجهزة الرصاف اآليل وقمنا باالستثمار بدرجة كبرية يف 

تدريب موظفينا وتطوير قدراتهم وتحسني العديد من أنظمتنا الداخلية.  

ولكن، فانه حتى يف األعمال املرصفية لألفراد ال يوجد مجال للرتاخي حيث أن عوائدنا عىل االستثمار يف هذا املجال من املتوقع أن تتحسن

 بشكل كبري يف املستقبل القريب.  

ال يزال بنك اإلثمار يرزح تحت عبء محفظة استثمارية غري منتجة كبرية الحجم وهذا ناجم عن األزمة املالية التي عصفت باألسواق خالل التخلص من التركة القديمة  

عام 2008. ويسعدنا أن نقول بأن الرقم أقل بكثري من الرقم الذي بدأنا العام به والحقيقة أنه يف أعقاب عملية إعادة تنظيم مرصف 

الشامل وبنك اإلثمار التي تمت خالل شهر أبريل من عام 2010، فقد استطعنا التخلص من حوايل 161 مليون من قيمة هذه املحفظة.  

لو قمنا باستعراض التكلفة الدفرتية ومخصصات الهبوط يف القيمة فاننا سنرى أن املبلغ أقل، لكننا سعداء أن نعلن عودة البنك للربحية 

خالل عام 2011. وكان التخارج الرسيع من االستثمارات وبيعها يف الوقت املناسب وال يزال يمثل أحد األهداف الرئيسية للبنك رغم أن 

هناك حاجة لتعزيز الجهود يف هذا املجال إذا كنا نريد العودة للربحية الكاملة يف وقت قريب.  

كما ذكرنا سابقاً، البنك يتطلع إىل الحفاظ عىل املستوى الرضوري من رأس املال لتحقيق نموه املتصاعد. لكن جزءاً كبرياً من رأس املال، رأس المال

قد تم تخصيصه لدعم املحفظة االستثمارية، بما يتوافق مع قوانني مالءة رأس املال الحالية، والتي هي عبارة عن تركة من األنشطة 

املرصفية االستثمارية لبنك اإلثمار قبل إعادة تنظيمه مع مرصف الشامل يف 2010. إن البنك بحاجة إىل ضخ رأسمال جديد وذلك للسري 

قدماً واالستمرار يف اقتناص واستغالل الفرص املستقبلية املتاحة لتحقيق النمو املستدام، وذلك يف أعمالنا املرصفية اإلسالمية األساسية 

وهي األعمال املرصفية لألفراد واألعمال املرصفية للرشكات. لهذا فان عملية ضخ رأسمال إضايف يعترب رضورياً وأساسياً ألسباب تشغيلية 

وترشيعية ألن من شأن ذلك أن يؤدي وبصورة كبرية إىل تخفيض املخاطر التي تواجه البنك وبالتايل تخفيض تكاليف اقرتاضنا.  ولهذا 

فان الحصول عىل مزيد من رأس املال يمثل أولوية أساسية ضمن تفكرينا االسرتاتيجي ونحن نتطلع إىل القيام بذلك يف املستقل القريب.  

ويعني ذلك أيضاً أن نبذل قصارى جهودنا لزيادة قيمة وربحية استثماراتكم حتى تكون أكثر جذباً للمستثمرين. 

نظرة شاملة
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سوف تبقى األعمال املرصفية لألفراد واألعمال املرصفية للرشكات كمحركات أساسية للنمو. ولتحقيق هذا الهدف، سوف نعمل عىل توسعة النظرة االستراتيجية 

محفظة األعمال املرصفية اإلسالمية لألفراد واألعمال املرصفية للرشكات من خالل طرح املزيد من املنتجات ويف نفس الوقت سنسعى إىل 

تحسني النسبة بني القروض والودائع.  وسترتكز أنشطة األعمال املرصفية للرشكات عىل السوق اإلقليمية مع تركيز خاص عىل األسواق 

األساسية مثل البحرين واململكة العربية السعودية.  ويف نفس الوقت، فان إعادة هيكلة بعض بنود املحفظة االستثمارية وبيعها ستستمر 

دون هوادة.  وستستمر مجموعة إدارة األصول يف االضطالع بدور هام يف هذا املجال.  

ويف مجال األعمال املرصفية الدولية، فقد قمنا بتوسيع اسواقنا املستهدفة وبدأنا بعقد اجتماعات وتقديم عروض مكثفة يف املجاالت التي 

تزخر بالفرص الواعدة.  ومن جهة أخرى، فان وحدة األعمال املرصفية الخاصة قد حققت نتائج ناجحة وذلك برغم املصاعب السياسية 

التي تواجهها املنطقة ونحن نتوقع زيادة يف اإليرادات خالل السنوات القليلة القادمة.  

كما ذكرنا سابقاً، فان الفضل الكبري يعود لله وحده ثم ملوظفينا وملدراء البنك عىل تحقيقهم عملية التحول الناجحة خالل فرتة مليئة شكر وتقدير 

بالتحدي.  إن قيمة مساهماتهم ال تقدر بثمن ويصعب حرصها بأية معايري أو مقاييس مادية.  ونود أن نعرب عن خالص شكرنا وبالغ 

تقديرنا لجميع أعضاء إدارة بنك اإلثمار وموظفيه فضالً عن إدارات وموظفي رشكاتنا التابعة والزميلة يف جميع أنحاء العالم ملساهمتهم 

خالل العام.  إن القيم واملشاعر املشرتكة بيننا قد أثبتت جدواها مرة أخرى وليس لدينا أي شك بأنها ستستمر هكذا يف املستقبل.  

كما نود أن نشكر أيضاً أعضاء مجلس إدارة بنك اإلثمار وأعضاء هيئة الرقابة الرشعية عىل دعمهم ومشورتهم املستمرتني. إن مجلس 

اإلدارة سيبقى ثابتاً يف التزاماته تجاه مساهمينا وبأعىل معايري النزاهة وأخالقيات العمل.  

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

نتوجه بعميق الشكر واالمتنان إىل مرصف البحرين املركزي عىل دعمه املستمر.

محمد بوجريي عمرو محمد الفيصل  

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة 

28 فرباير 2012

نظرة شاملة



بناء أعمال مستدامة

عىل الرغم من أن هناك أكثر من 60 باملائة من موجوداتنا يف األعمال املرصفية للتجزئة واألعمال املرصفية للرشكات، فإن 

عملية إعادة توزيع موجوداتنا مستمرة، عىل اعتبار أننا نميض قدماً نحو إكمال تحولنا من بنك استثماري إىل بنك تجزئة 

إسالمي. ولذلك حققنا زيادة مضطردة يف الدخل. لقد تحملنا ارتفاع تكاليف رضورية لالستثمار يف نمو أعمالنا األساسية 

املتمثلة يف األعمال املرصفية للرشكات واألعمال املرصفية لألفراد والتي تصاحبها نظرة طويلة املدى.

إنه مسار أكثر إيالماً لكنه مستدام ويحقق اسرتاتيجيتنا الناجحة، مقابل ظهور نتائج قصرية املدى. إننا اآلن عىل أعتاب 

الكشف عن بنك اإلثمار الجديد ويف حلته املتألقة.

إصرار
على التغيير

اإلثمار بنك 



إصرار
على التغيير



التقرير السنوي 142011 بنك اإلثمار ش.م.ب.     

التحليل المالي

2011 - العمل بإصرار - سنة الجهد والحصاد

يواصل بنك اإلثمار، وذلك يف أعقاب عملية إعادة التنظيم التي جرت يف أبريل 2010 مع رشكته التابعة واململوكة له بالكامل "مرصف المقدمة

الشامل"، تحوله من بنك استثماري إىل بنك تجزئة إسالمي.

ويف الوقت الذي جرت فيه عملية إعادة التنظيم، تم إعداد خطة عمل اسرتاتيجية ملدة ثالثة أعوام توضح التحديات التي يجب التغلب عليها 

من أجل العودة إىل الربحية، واألهم من ذلك كان توزيع األصول. ولقد تقدم بنك اإلثمار بشكل معقول من ناحية التصدي لهذه التحديات، 

واألداء بشكل عام عىل وجه الخصوص.

وعىل الرغم من تسجيل بنك اإلثمار خسارة هذه السنة، إال أن أداءه يحتاج النظر إليه يف سياق التحديات التالية.

إن ظروف السوق وتحدياته أثرت عىل عمليات بنك اإلثمار وبعض رشكاته التابعة والزميلة يف الخارج. بالرغم من كل تلك الظروف 

االقتصادية الصعبة وحالة عدم اليقني لدى املستثمرين استطاع بنك اإلثمار مواصلة عملية إعادة التنظيم، واالنتقال من بنك استثماري إىل 

بنك تجزئة إسالمي.

إن عملية إعادة التنظيم مع مرصف الشامل كانت لها تحدياتها الخاصة. ففي الوقت الذي كان فيه السوق يواصل تقديم فرص لألعمال 

أضاف اشتداد املنافسة تحدياً آخر، يف حني كان الحديث منصباً عىل قضايا الرتكة التي خلفتها األصول املرصفية االستثمارية.

كما ذكرنا سابقاً، فإن التحدي األبرز لبنك اإلثمار كان إعادة ترتيب توزيع أصوله، حيث تم نقل أكثر أصوله إىل التمويل اإلسالمي بدالً 

عن األصول االستثمارية. وبناء عىل ذلك، فقد تم وضع مراجعة نقدية وخطة لرتشيد االستثمارات التي كانت يف العمل، والتي كان البعض 

منها مخصصاً للبيع. لكن، وعىل الرغم من أن بنك اإلثمار قد تقدم بشكل ملحوظ يف تخفيض محفظته االستثمارية، إال أن ظروف السوق 

املحبطة قد أسهمت يف اإلبطاء من عملية تقليص االستثمارات. وعىل الصعيد اإليجابي، فقد نمت األعمال األساسية لبنك اإلثمار – أعمال 

التجزئة املرصفية و األعمال املرصفية للرشكات – بشكل كبري )انظر املالحظات املنفصلة الخاصة باألعمال املرصفية لألفراد واألعمال 

املرصفية للرشكات(. إن األعمال املرصفية لألفراد واألعمال املرصفية للرشكات من املقرر لهما تحقيق نمو عىل املدى املتوسط.

شهد إجمايل الدخل املوحد نمواً إىل 451,0 مليون دوالر أمريكي يف العام 2011 بعد أن كان 438,4 مليون دوالر أمريكي يف 2010. إن األداء

النمو ملحوظ بسبب احتواء دخل العام املايض عىل مكاسب ملرة واحدة بقيمة 82,8 مليون دوالر أمريكي ناجم عن معاملتني من أنشطة 

استثمارية، إحداهما بقيمة 44,1 مليون دوالر أمريكي، أما األخرى فهي بقيمة  38,7 مليون دوالر أمريكي ناجمة عن عملية استحواذ. 

وإذا كان لزاماً املقارنة عىل أساس سنوي ينبغي علينا إزالة هذا الدخل، وبالتايل سيكون النمو يف إجمايل الدخل ملحوظاً بنسبة %27. 

وجدير بنا أن نالحظ أن النمو يف إجمايل الدخل يأتي من التحسن امللحوظ يف الدخل من املرابحات وغريها من التمويالت، وهي مداخيل 

متكررة ومستدامة عىل املدى الطويل.

وعىل الرغم من تحسن إجمايل الدخل، إال أنه تم تعويضه بارتفاع كبري يف نفقات التمويل )276,1 مليون دوالر أمريكي يف 2011 مقابل 

212,8 مليون دوالر أمريكي يف 2010(، وارتفاع كبري يف إجمايل النفقات. ولقد ارتفع إجمايل النفقات يف املقام األول بسبب إحدى الرشكات 

التابعة لبنك اإلثمار يف الخارج التي استحوذت عىل أعمال أخرى يف أكتوبر 2010. وعليه فقد تم وضع خطط لرتشيد النفقات الحتوائها.

ويف الجانب اإليجابي، انخفض صايف مخصصات الهبوط يف القيمة للسنة إىل 21,8 مليون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ 209,3 مليون 

دوالر أمريكي يف 2010. وكما يف السابق، يتم تقدير املخصصات خالل 2011 بما يتماىش مع سياسات الحسابات الخاصة بالبنك. 

وعىل الرغم من املكاسب يف إجمايل الدخل ومخصصات الهبوط يف القيمة، التي قوبلت بارتفاع يف إجمايل النفقات، فقد أدى ذلك إىل صايف 

خسارة بقيمة 62,8 مليون دوالر أمريكي متعلقة بمساهمي البنك، وهي أقل بنسبة 58% من صايف الخسارة بمبلغ 150,4 مليون دوالر 

أمريكي يف 2010.
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المركز المالي

عىل صعيد املوجودات، ارتفعت املرابحات وتمويالت أخرى من 2،515 مليون دوالر أمريكي إىل 2،733 مليون دوالر أمريكي خالل العام. الموجودات

لقد ارتفع إجمايل املوجودات من 6،747 مليون دوالر أمريكي إىل 6،899 مليون دوالر أمريكي يف العام 2011، وهو ما عكس نمواً نسبته 

2,3%. وكما هو واضح يف اإليضاح رقم 30 من البيانات املالية املوحدة يف الجزئية الخاصة بمعلومات القطاعات، فإن األعمال املرصفية 

لألفراد والرشكات مسؤولة عما يقارب من 63% من موجودات املجموعة.

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 684 مليون دوالر أمريكي إىل 792 مليون دوالر أمريكي يف العام 2011، يف حني أن املبالغ املستحقة للمستثمرين انخفضت 

هامشياً من 1،970 مليون دوالر أمريكي إىل 1،930 مليون دوالر أمريكي خالل العام. كما ارتفعت حقوق حاميل الحسابات االستثمارية 

غري املقيدة من 1،195 مليون دوالر أمريكي إىل 1،476 مليون دوالر أمريكي خالل العام.

إن إجمايل حقوق املالكني انحفض من 656 مليون دوالر أمريكي إىل 576 مليون دوالر أمريكي يف نهاية العام 2011، والسبب الرئييس الحقوق

لذلك هو تكبد خسارة صافية للعام.

لقد أدى االنخفاض الكبري يف صايف الخسارة خالل العام إىل تحسن يف العائد عىل متوسط املوجودات من سالب 2,18% إىل سالب 0,91%، الربحية

يف حني أن العائد عىل متوسط حقوق املساهمني تحسن من سالب 21,99% إىل سالب %10,2.

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 28 و36 من البيانات املالية املوحدة.

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

الحفاظ عىل هذه النسبة يف مستويات أعىل من الحد األدنى القانوني. وكما يف 31 ديسمرب 2011، فإن نسبة مالءة رأس املال املوحدة بلغت 

ما نسبته 12.88%. ويدرك البنك الحاجة إىل تحسني النسبة بشكل أفضل للوصول إىل مستويات مرضية، من شأنها أن تعزز استقرار 

املؤسسة وتخلق فسحة للتوسع يف األعمال التجارية يف املستقبل. 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 السيولة

بعض املطلوبات قصرية األجل إىل آجال أطول تستحق يف العام 2015، فقد تم إنهاء العام بشكل إيجابي لصالح بنك اإلثمار. وعىل وجه 

الخصوص، فلقد شهد استحقاق املطلوبات تحسناً كذلك عىل املدى الطويل، حيث إن أكثر املطلوبات يكون موعد استحقاقها ألكثر من عام 

واحد مقارنة بالعام املايض.

يوجد أدناه استعراض موجز للرشكات التابعة والزميلة الرئيسية ضمن املجموعة. إن القيود املفروضة عىل تحويل األموال أو رأس املال الشركات التابعة والزميلة للمجموعة

التنظيمي داخل املجموعة يأتي وفقاً لألنظمة املتبعة يف الدول املعنية.
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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 يف العام 

2010. ويف 31 ديسمرب 2011 رفع بنك فيصل املحدود عدد فروعه إىل 257 فرعاً. وتمتلك املجموعة ما نسبته 66,7% من بنك فيصل 

املحدود.

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

سويرسي متخصص يف تقديم 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 والتسهيالت 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.

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.

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. ويمتلك كل من 

بنك اإلثمار وبنك البحرين والكويت ما نسبته 50% من الرشكة، وهو ما يؤدي إىل تحكم املجموعة بنسبة 62,7% يف رشكة سكنا. 

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.

التحليل المالي
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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. 

وتمتلك املجموعة يف رشكة نسيج ما نسبته %29,5.

النظرة المستقبلية واستراتيجيات العام 2012 
وما بعده

ال تزال ظروف السوق صعبة ومتقلبة، وبالتحديد بالنسبة إىل بنك اإلثمار الذي غريرَّ 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 

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

ويف أعقاب عملية إعادة التنظيم يف العام 2010، فإن اسرتاتيجية األعمال الجديدة لبنك اإلثمار ستواصل تركيزها عىل تطوير نشاطه 

املرصيف األسايس املتمثل 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 يتبعها 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



التركيز الشديد على القوة الدافعة لألمام

إن عمليتي إعادة تخصيص املوارد ونمو املشاريع هي البداية الكتشاف املزيد من النمو وتألق بنك اإلثمار حديثاً... "تركة 

محفظتنا" الحالية، حتى ولو تناقصت، فإنها ال تبطء قوتنا الدافعة إىل األمام... "اإلرصار" الذي نعمل من خالله عىل 

تنمية عملياتنا، ومنتجاتنا، ومبادئ أعمالنا هي أساسات تقف شاهدة عىل ذلك.

إصرار
على التغيير

اإلثمار بنك 



إصرار
على التغيير
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خالل شهر أبريل 2010، بدأ بنك اإلثمار مرحلة إعادة تجديد شاملة.  فمن خالل االستفادة من األصول واإلمكانيات لرشكتنا التابعة وهي تجديد االلتزام

مرصف البحرين الشامل، فقد تحولنا من بنك استثماري إىل بنك يقدم الخدمات واملنتجات املالية لعامة الناس، عىل أن تكون تلك الخدمات 

متفقة وبشكل صارم مع أحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية. وهنا حيث يكمن نبض الناس، يكمن أيضاً مستقبل الخدمات املرصفية يف 

منطقة الرشق األوسط وحيث العمالء من بني املتعلمني واملتميزين يمثلون القوة املحركة للطلب عىل األعمال املرصفية الشخصية املتطورة 

والخدمات املرتبطة بها وحيث أن الجوانب األخالقية والثقافية لألعمال  املرصفية اإلسالمية تحظى بقبول واسع.  

وبعد هذه الفرتة من التحول الشامل، فإن البنك الذي تمت إعادته من جديد واجه أزمتني هما: حالة عدم االستقرار السيايس يف البحرين 

وأزمة السيولة املالية يف أوروبا.  ولو كانت اسرتاتيجيتنا الخاصة غري صحيحة، أو لو انطوت عملية التنفيذ عىل بعض املشاكل، لكانت قد 

حدثت كارثة كربى ال سمح الله.  

ولكن والحمد لله، فانه بدالً من ذلك، خرج البنك من عام 2011 املثقل باملشاكل أقوى مما كان عليه قبل ذلك.  وهذا دليل عىل صحة 

القرارات التي اتخذناها وعىل تفاني والتزام األشخاص الذين قاموا بتنفيذها.  ومع نهاية العام، كنا ال نزال نسري عىل الطريقة الصحيحة 

نحو تحقيق أهدافنا اإلسرتاتيجية من خالل تحقيق تقدم ثابت رغم أنه بطئ.  

ربما ال يشء يعترب أقوى شهادة عىل نجاح إسرتاتيجية بنك اإلثمار من أدائنا يف املجال الذي أصبح اآلن يمثل نشاط أعمالنا الرئييس وهو األعمال المصرفية بالتجزئة 

األعمال املرصفية بالتجزئة، حيث كان عام 2011 عاماً رائعاً بالنسبة لبنك اإلثمار يف هذا املجال.  وبرغم األزمات السياسية املتالحقة خالل 

عام 2011 وإىل حّد ما تعرض الثقة يف األعمال لالهتزاز، فان قطاع الخدمات املرصفية بالتجزئة حافظ عىل قوته وزادت بذلك حصة البنك 

فيه.  ولم يكن ذلك ليتحقق لوال الجهود الجبارة التي بذلت.  ولكن ال تزال املنافسة يف هذا املجال محتدمة عىل أشدها، ومن خالل سعينا 

الجتذاب عمالء جدد، فإننا لم ننس العمالء الحاليني ملرصف البحرين الشامل الذين كان البد من إقناعهم بالبقاء ملتزمني تجاه بنك اإلثمار 

يف أعقاب عملية إعادة الهيكلة وعدم االنبهار ببهرجة عروض منافسينا من البنوك األخرى.  ويف هذا اإلطار، ساعدتنا الحملة اإلعالنية 

وحملة العالقات العامة التي أطلقناها خالل عام 2010 حيث نجحت يف تعزيز التوعية بالصورة الجديدة لبنك اإلثمار واملساعدة يف بناء 

عالقات وارتباطات إيجابية مع االسم الجديد.  وقد حققنا بل وتخطينا جميع الوعود التي قدمناها لعمالئنا الحاليني واملرتقبني وذلك خالل 

مرحلة إعادة تسمية البنك.  

وربما يمكن من خالل اإلعالن، وبصفة مؤقتة، الفوز بالعمالء، ولكن نوعية وجودة الخدمات واملنتجات هي التي تحافظ عىل والئهم لنا.  

وخالل عام 2011، سعينا إىل املحافظة عىل وضعنا وتقبلنا يف السوق وكوننا قريبني من أصحاب الحسابات وذلك من خالل فتح فروع 

جديدة يف أماكن تجارية وسكنية مناسبة يف أنحاء مختلفة من البحرين.  وقد رفع ذلك إجمايل عدد فروع بنك اإلثمار إىل 15 فرعاً وهناك 

خطة لفتح فرع آخر خالل عام 2012.  ويف الوقت نفسه، تمت توسعة وتطوير شبكة البنك من أجهزة الرصاف اآليل من خالل اإليداع 

الفوري للمبالغ النقدية لدى العديد من أجهزة الرصاف اآليل امللحقة بالبنك.  وباإلضافة إىل ذلك، تم تسهيل الوصول إىل البنك واالتصال به 

من خالل الرسائل النصية القصرية واألعمال املرصفية عن طريق االنرتنت واألعمال املرصفية عن طريق الهاتف والخدمات املرصفية عن 

طريق الهاتف النّقال باإلضافة إىل مركز االتصال لخدمات الزبائن.  

ويف إطار التزامنا باالضطالع بدور ريادي يف تطوير قطاع األعمال املرصفية اإلسالمية يف البحرين، كان بنك اإلثمار من بني البنوك األوىل 

يف البحرين التي تقوم بتطبيق املعيار الخاص برقم حساب البنك الدويل.  وهذا املعيار الجديد الذي يعترب من بني متطلبات مرصف 

البحرين املركزي، يحدّد رقماً فردياً كرقم حساب البنك الدويل لكل حساب موجود من أجل املساعدة يف تحقيق الفعالية يف إجراء املدفوعات 

االلكرتونية.  
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ومن ناحية أخرى، تم تعزيز وتحسني املنتجات والخدمات املعروضة من خالل قنوات التسليم وذلك خالل عام 2011.  ومن بني هذه 

الخدمات واملنتجات حساب ثمار للتوفري الذي حقق أرباحاً طيبة ويف نفس الوقت تقديم أكثر املنتجات املنافسة للعمالء يف القطاع من حيث 

العوائد واملزايا.  وقد زاد حجم اإليرادات من منتوج ثمار خالل السنة موضع االستعراض وذلك بدرجة كبرية ونحن نتوقع أن نحقق نسبة 

نمو مريحة من هذا املنتوج خالل السنوات القادمة. 

وتشمل التطورات التي شهدها بنك اإلثمار تكامل مركز بطاقات البنك مع بقية األعمال املرصفية لألفراد ونقل وتحويل بطاقات االئتمان 

والخصم من الحساب الخاص بمرصف البحرين الشامل إىل بنك اإلثمار.  وخالل عام 2011، قمنا كذلك بتطوير خدماتنا املرصفية عن 

طريق الهاتف إلتاحة نافذة واحدة للعمالء يتم من خاللها الحصول عىل جميع الخدمات التي تعتمد عىل الهاتف.  وشملت عملية التطوير 

أيضاً تعزيز الحلول املرصفية الهاتفية من خالل وظائف وإجراءات أمنية إضافية ملركز االتصاالت باإلضافة إىل خيارات الرّد الصوتي 

املتكامل اإلضايف للسماح للعمالء بإجراء تشكيلة أوسع من األعمال املرصفية ويف نفس الوقت تحسني املرونة ورسعة الرّد.  

وبفضل الله، ونظراً لهذه اإلجراءات والتدابري إىل حّد كبري، زاد بنك اإلثمار من عدد عالقات عمالئه بنسبة حوايل 25% خالل عام 2011.  

ويف نفس الوقت زاد حجم محفظة تمويل األفراد بمبلغ 115 مليون دوالر أمريكي بينما زادت الودائع بمبلغ 194 مليون دوالر.  وهذه 

األرقام تظهر كما كان مخططاً له أن األعمال املرصفية لألفراد كانت من أهم املحركات األساسية لعملية التحول التي شهدها البنك خالل 

عام 2011.  

 

وعىل النطاق الداخيل، استمر بنك اإلثمار يف تقديم دورات تدريبية عملية إىل موظفيه من أجل إعدادهم لتويل مناصب أرفع وذلك وفقاً 

للخطة املهنية التي تم وضعها ملجموعة األعمال املرصفية بالتجزئة.  ويستمر عقد اجتماع مدراء الفروع الشهري والذي أثبت جدواه 

وفائدته كوسيلة القتسام املعرفة واملعلومات وإثارة املسائل وتشجيع اإلبداع لدى املدراء ويف نفس الوقت فان برنامج أفضل فرع يساعد يف 

تحفيز جميع موظفي الفروع من خالل املنافسة اإليجابية الوّدية.  

وضمن مبادرات البنك الهادفة إىل تحقيق رىض واستحسان العمالء، تم إنشاء وحدة جديدة لضمان الجودة خالل العام موضع 

االستعراض.  ومن بني الوحدات األخرى، فان الوحدة الجديدة مسئولة عن مراقبة نوعية الخدمات التي يتم تقديمها للعمالء من خالل 

مختلف قنوات التوصيل وإجراء االستبيانات واملسوح الخاصة برىض العمالء واملتسوقني وإدارة والبت يف اقرتاحات العمالء وشكاويهم.  

ويساعد هذا الربنامج فروع بنك اإلثمار يف املنافسة بشكل قوي مع البنوك األخرى يف جميع املجاالت.  

واسترشافاً للمستقبل وانطالقاً من عملية إعادة الهيكلة التي تمت خالل العام املايض، فان املبادرات يف مجال األعمال املرصفية لألفراد  

عىل املدى القصري ستستهدف توحيد وتكامل وتعزيز نموذج األعمال الذي حقق النجاح حتى اآلن.  وسيشمل ذلك تحسني نوعية الخدمات 

وتوصيلها باستخدام جميع القنوات وتوسعة خدمات التجزئة باإلضافة إىل شبكة أجهزة الرصاف اآليل.  وتشمل املنتجات الجديدة املخطط 

لها خدمة "النقد بدون بطاقات" )وهي خدمة ينفرد بها بنك اإلثمار يف منطقة الخليج( وبطاقات ائتمان التيتانيوم والبالتني من فيزا 

وبطاقة الخصم من الحساب البالتينية باإلضافة إىل األعمال املرصفية املتميزة.  

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

 ومجموعة إدارة املوجودات والخزينة يتبع ىف الصفحات من  26 إىل 27 



ً توسيع شبكة فروعنا يعني أن هناك حضوراً لبنك اإلثمار حيثما تنظر يف كل مكان تقريبا

استعراض األعمال 
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شبكة أجهزة الرصاف اآليل تقدم خدمات مرصفية رسيعة ومناسبة خارج املكاتب من خالل ملسة أصبعك عىل مدار األسبوع

استعراض األعمال 

2011 - العمل بإصرار - سنة الجهد والحصاد
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إن تمويل السيارات الذي نقدمه يمتاز بالرسعة واملرونة واليرس وبمعدالت ربح منخفض، يضع مركبتك الخاصة بني يديك

استعراض األعمال 

2011 - العمل بإصرار - سنة الجهد والحصاد
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إن بطاقات الرصاف اآليل والخصم وبطاقتي الربان وماسرت االئتمانيتني تقدم خدمات متوافقة مع الرشيعة اإلسالمية ال يعىل عليها

استعراض األعمال 

2011 - العمل بإصرار - سنة الجهد والحصاد
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مرحباً بكم يف الخدمات املرصفية التي ال تبعد عنك إال بمقدار ضغطة زر فقط... والتي تعرف باسم الخدمات املرصفية عرب اإلنرتنت

استعراض األعمال 

2011 - العمل بإصرار - سنة الجهد والحصاد
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نحن رواد الخدمات املرصفية عرب الهاتف النقال يف البحرين من خالل فتحنا لنافذة وصول تقدم خدمات متميزة

استعراض األعمال 

2011 - العمل بإصرار - سنة الجهد والحصاد
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تلبي حسابات املضاربة "أصغر" االحتياجات... وأكربها

استعراض األعمال 

2011 - العمل بإصرار - سنة الجهد والحصاد
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األعمال المصرفية للشركات والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 

يعترب هذا القسم طرفاً بارزاً ومؤثراً يف هذا القطاع، ويستمر البنك يف لعب دوره النشط وخصوصاً يف املجال املتنامي من تمويل املؤسسات 

الصغرية واملتوسطة.    

ويقدم البنك خدماته لقاعدة مختارة بعناية من العمالء من خالل تقديمه تشكيلة من املنتجات املالية املعروفة والتي ترسخت مالءمتها 

الحتياجات ومتطلبات السوق.  ونتيجة لذلك، فان األعمال املرصفية للرشكات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة أظهرت تحسناً مشجعاً من 

حيث األداء خالل العام موضع االستعراض وذلك برغم البيئة املحلية واإلقليمية والدولية الصعبة التي مثلت تحديات كبرية وأثرت عىل 

سوقنا األساسية وهي البحرين.  ولكن لحسن الحظ فان هذه التحديات قد تم احتواؤها ونحن اآلن نسري برسعة نحو التعايف الكامل.  

وخالل السنة موضوع هذا التقرير، قمنا بإنشاء شبكة من العالقات مع العديد من العمالء الجدد املرموقني وذلك برغم االنخفاض غري 

املتوقع يف أنشطة السوق.  ومن األحداث املميزة األخرى التي شهدها عام 2011 تحسني وصولنا الجغرايف من خالل الرتكيز الجديد عىل 

البلدان ومنها اململكة العربية السعودية حيث يمتاز سوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة بإمكانياته الواعدة.  وقد قمنا بإنشاء عالقات 

متميزة يف هذه السوق والتي من املتوقع أن تبدأ تحقيق نتائج ملموسة خالل عام 2012.  

ويف هذه األثناء فان القسم مستمر يف تركيزه عىل تحسني األنظمة وعىل أداء املوظفني عىل النطاق الداخيل.  فقد تم استخدام عدد من 

املوظفني الجدد وتمت إعادة تنظيم الدائرة برمتها.  أما عىل النطاق الخارجي، فإننا نعمل عىل تحديد واقتناص الفرص الكبرية املتواجدة 

يف األسواق اإلقليمية.  

برغم الظروف غري الطبيعية التي سادت خالل عام 2011 والتي زخرت بالتحديات، فان قسم األعمال املرصفية الخاصة حقق نجاحاً األعمال المصرفية الخاصة 

ملحوظا مما ساهم بطريقة مبارشة وغري مبارشة يف النمو املستمر للبنك.  

فعىل سبيل املثال، عمل قسم األعمال املرصفية الخاصة عىل زيادة حجم مطلوباته بشكل مذهل منذ العام 2009.  ويعترب هذا اإلنجاز أكثر 

أهمية يف ضوء حقيقة أن أداء القسم قد تجاوز حجم نمو السوق وحجم النمو العام يف القطاع املرصيف كله.    

لقد كان عام 2011 عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لقسم األعمال املرصفية الخاصة يف بنك اإلثمار.  ويعود ذلك ليس فقط لألحداث 

والتطورات الخارجية بل أيضاً إىل التحوّل التشغييل الذي نتج عن إعادة هيكلة البنك.  ويف وقت سابق، انّصب تركيزنا عىل التوظيفات 

الخاصة يف املنتجات االستثمارية لألفراد من ذوي الثروات الطائلة الذين شكلوا قاعدة عمالء القسم.  ولكن حّل محل ذلك نموذج خدمات 

كاملة يقدم للعمالء من ذوي الثروات الطائلة تشكيلة كبرية من املنتجات والخدمات املرصفية الخاصة.  

ويف الوقت الحارض، يقدم بنك اإلثمار خدماته لعمالء األعمال املرصفية الخاصة يف كل من البحرين وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية مع تركيز خاص عىل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وقطر.  وقد بدأ النمو يعود للمنطقة مع نهوضها من 

الصدمات التي وقعت خالل عام 2008. ومع توقع زيادة حجم االستثمارات يف البنية األساسية والتقنية واإلسكان لذوي الدخل املنخفض، 

فان املستقبل االقتصادي يبدو باهراً إىل حّد معقول.  ونحن عىل اعتقاد بأن هناك إمكانيات واعدة للنمو يف منطقة الخليج لألعمال 

املرصفية الخاصة يف ظل زيادة عدد األفراد من ذوي الثروات الطائلة يف املنطقة وما يصاحب ذلك من ارتفاع الطلب عىل الخدمات املرصفية 

املتخصصة املوثوقة.  ولكن من أجل الوصول إىل هذه السوق املتنامية، فان البنك بحاجة إىل إتباع طريقة استباقية يف التعامل مع العمالء 

الحاليني واملرتقبني من خالل التعريف بنفسه والوصول إليهم من خالل طرح خدماته وحلوله التي يحققون من خاللها العوائد والثقة 

التي يبحث عنها هؤالء العمالء املتميزون.  
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واألهم من ذلك أن األعمال املرصفية الخاصة ساهمت كذلك يف تعزيز ثقة السوق يف إسرتاتيجية بنك اإلثمار الجديدة.  ويف الحقيقة أن أداء 

قسم األعمال املرصفية الخاصة خالل عام 2011 قد حظي باالعتبار عىل أنه يعكس ثقة العمالء وإيمانهم بخدمات واسم بنك اإلثمار وذلك 

برغم الظروف الصعبة.

ويف نهاية املطاف، أتاحت هذه الظروف للبنك، وخصوصاً قسم األعمال املرصفية الخاصة، فرصة فريدة الختبار مستويات الثقة فيه.  

وتعترب نتيجة ذلك، كما يظهر من نسبة النمو القوية يف حجم الودائع والنسبة العالية للعمالء الجدد، مطمئنة بشكل كبري وذلك برغم 

االضطرابات السياسية التي سادت خالل عام 2011.  

ويف هذه األثناء رّكز قسم األعمال املرصفية الخاصة خالل عام 2011 كذلك مع قسم األعمال املرصفية بالتجزئة، عىل استحداث برنامج 

يقوم عىل الخدمة موجهة لألفراد من ذوي الثروات الكبرية.  ويهدف هذا الربنامج الذي يسمى اإلثمار بريميري إىل تحديد العمالء املتميزين 

لبنك اإلثمار واملحافظة عليهم من خالل وضع مستوى جديد من خدمات العمالء وذلك بتقديم مزايا ذات قيمة مضافة. وهناك تشكيلة 

جديدة من املنتجات يف طور اإلعداد حيث سيتم طرحها خالل عام 2012 ومن بينها حلول إلدارة الثروات والتمويل اإلسالمي.  وسيتم 

أيضاً تنفيذ نظام جديد إلدارة عالقات العمالء خالل الربع الثاني من عام 2012 من أجل تحسني مستويات الخدمة والحصول عىل مزيد 

من األعمال املرصفية الخاصة.  

هذا القسم هو أحد األقسام الجديدة يف بنك اإلثمار وهو يساهم بحصة كبرية يف أصول وأرباح البنك من خالل تطوير أصول )التمويل األعمال المصرفية الدولية 

وتمويل التجارة( خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي.  ويتخذ هذا القسم بصفة رئيسية من البحرين مركزاً له ولكن نشاطاته 

التشغيلية واسعة املدى والنطاق حيث تغطي منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا والرشق األقىص.  

وبالنسبة لهذا القسم، فقد كان عام 2011 عام تعزيز لإلنجازات الحالية وبناء أسس وقواعد قوية للنمو املستقبيل.  ولم يتم طرح 

أية منتجات جديدة ولكن تم تعديل املنتجات املوجودة وضبطها وذلك لكي تواكب التغريات يف احتياجات ومتطلبات العمالء واألنظمة 

الترشيعية، الخ.  وتم استثمار مزيد من األموال والجهود يف مجال تدريب املوظفني وكان الرتكيز األسايس لألنشطة منصباً عىل تحديد 

السوق والتطوير. ولقد تم تحديد عدد من األسواق الرئيسية من أجل تطوير خدمات البنك فيها خالل عام 2012 وحتى 2014.  

يضطلع هذا القسم بدور حيوي يف إدارة االستثمارات املالية للبنك ويف مراقبة ومتابعة استثماراته اإلسرتاتيجية.  والهدف األسايس لهذا إدارة األصول 

القسم الذي كان يف السابق يركز اهتمامه عىل عمليات االستثمار واالستحواذ هو اآلن التأكد من إدارة أصول البنك بشكل سليم.  ويهدف 

إىل حماية وتعزيز قيم األصول وتحديد الفرص االستثمارية من أجل تحقيق أقىص معدالت العوائد واألرباح. ويبلغ حجم املحفظة التي 

يديرها هذا القسم حوايل 1,3 مليار دوالر أمريكي وهي تمتاز بالتنوع القطاعي والجغرايف.  

تضطلع الخزينة بدورها التقليدي وهو إدارة السيولة اليومية للبنك من خالل املشاركة النشطة يف السوق وتأمني التمويل املتوسط وطويل الخزينة

األجل ألنشطة البنك اإلقراضية.  وتساعد الخزينة أيضاً يف تحقيق الدخل من خالل استثمار الفائض من السيولة يف حسابات وأوراق مالية 

مربحة.  



التمويل اإلسالمي... لمواكبة الزمن 

إن بنك اإلثمار ملتزم وبإرصار عىل تقديم التمويل اإلسالمي. ونحن نعتقد 

أنه أحد العالجات املناسبة ألقوى وجميع العلل يف العالم... ولحد اآلن فإن 

تحركنا صحيح من خالل عملية الفحص والتقييم يف الوقت الذي يخترب العالم 

فيه فعالية تلك األمور. كما تتطور املنتجات والعمليات ضمن قواعد الرشيعة 

وضمن السياق الحايل... فمن املنطقي أن نتوقع من "النظام الجديد" يف الوقت 

الذي تسعى فيه لتكون شاملة ملتطلبات العرص.

إصرار
على التغيير

اإلثمار بنك 



إصرار
على التغيير
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 اإلخالص يؤتي ثماره

التمويل اإلسالمي

إذا تجاوزنا كلمات السجع واللعب باأللفاظ، فإن هناك اعتقاداً متزايداً، والذي بدأ يف وقت ما يف عام 2008 وذلك يف أعقاب هزات األزمة 

االقتصادية العاملية، بأننا لو انتهجنا حقاً نظاماً من األخالقيات السلمية واملبادئ والحوكمة املؤسساتية واعتنقنا نظاماً اقتصادياً يقوم عىل 

تجنب الجشع واالستغالل، فإن الكارثة االقتصادية ملا كان لها أن تقع أو تدوم كما هي عليها اآلن. 

ولو كان العالم جميعه مرسحاً وكان قطاع التمويل العاملي املمثل الرئييس عليه فإنه يمكننا القول أنهم قد ارتبكوا يف التمثيل. 

يلتزم التمويل اإلسالمي، بحكم استناده للرشيعة اإلسالمية، بمبادئ وقواعد الفقه التجاري اإلسالمي )فقه املعامالت(. وبموجب الرشوط 

التي تحكمه، فإن التمويل اإلسالمي يحظر اي شكل من أشكال الربا أو اقتضاء الفائدة والدخول يف أية عقود تتضمن القمار )امليرس( 

واملعامالت القائمة عىل املضاربة التي يشوبها عدم التيقن أو ما يعرف بالغرر أو األفعال املحرمة )الحرام( مثل املتاجرة باألسلحة وبيع 

املخدرات والكحول. 

وعىل العكس من التمويل التقليدي، فإن التمويل اإلسالمي يقوم عىل مبدأ "املشاركة يف املخاطر" حيث االلتزامات التعاقدية لرب املال 

)املمول( واملضارب تتطلب أن يشاركا يف الربح وكذلك يف الخسارة. ومرة أخرى فإنه عىل العكس من ممارسات التمويل التقليدي، فإن هذا 

يؤدي إىل نظام صارم من التقييم املزدوج للمخاطر واإلدارة من قبل املمول واملضارب من أجل تطبيق معيار عال من السالمة وذلك بهدف 

ضمان وحماية مصالح وأموال الطرفني. 

لقد كان بالضبط عامل السالمة هذا واإلدارة الصارمة التي ألقى بها مؤيدو التمويل التقليدي مما تسبب يف انهيار أسواق الرهون العقارية 

وذلك بسبب اإلقراض املفرط وغري الحكيم. لقد تبع ذلك انتشار الوسائل غري السوية والغري األخالقية لحماية وتعويض املقرضني من 

حاالت عدم تسديد املقرتضني لديونهم وذلك من خالل اللجوء إىل املشتقات مثل شهادات مقايضة حاالت العجز عن السداد. لقد كان إذن 

نظاماً مالياً قائماً عىل االستمتاع بالعوائد مقابل نقل الخطر وعدم تحمله. وباستخدام أي معيار، فإن هذا الجشع يف أقىص حاالته هو 

جشع أدى إىل انهيار التمويل العاملي من أركانه. 

واآلن دعونا نستعرض بعض التعليقات حول التمويل اإلسالمي/ النموذج املرصيف إزاء األزمة االقتصادية. القوة ألداء أفضل

ففي شهر أبريل 2011 كتب رافيوس كابا – ماريا عىل شبكة اإلنرتنت يقول: "لقد أثبتت املرحلة األوىل من األزمة يف عامي 2007 و 2008 

مزايا النظام املرصيف اإلسالمي مقارنة بالنظام التقليدي. فحسب دراسة قام بها صندوق النقد الدويل )دريدي حسن  2010(، حققت 

البنوك اإلسالمية أداًء أفضل من البنوك التقليدية يف عام 2008 من حيث الربحية واالئتمان ونمو األصول. فقد كانت أزمة ربحية البنوك 

اإلسالمية أقل من 10 باملائة، بينما انخفضت ربحية البنوك التقليدية بنسبة أكثر من 35 باملائة يف عام 2008 مقارنة بعام 2007. وقد 

ذكرت الدراسة املذكورة أن البنوك اإلسالمية قد حافظت عىل مستويات عالية من النمو مقارنة بالبنوك التقليدية يف جميع البلدان تقريباً 

ويف جميع السنوات، وهو ما يوحي بأن النظام املرصيف اإلسالمي لديه إمكانيات كبرية للتوسع واالستحواذ عىل حصة أكرب من السوق 

وإمكانية املساهمة يف استقرار السوق من خالل اإلئتمان املتوافر. وقد استمرت نفس الظاهرة عىل جانب األصول والتي تأثرت بدرجة أقل 

بسبب تخفيض معدالت اقرتاضها حيث زادت بما معدله ضعفي نسبة النمو التي حققتها البنوك التقليدية خالل العامني 2007 – 2009. 

ونظراً إىل أن األزمة العاملية هي ظاهرة مستمرة، فإن هذه النتائج تعترب مؤقتة، ولكن البنوك اإلسالمية مدعومة بخصائص النظام املرصيف 

اإلسالمي." 
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ويف دراسة بعنوان "الصريفة اإلسالمية يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا" وذلك تحت رعاية البنك الدويل والبنك اإلسالمي للتنمية، مرن بطبيعته

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، كتب سلمان سيد عيل يقول: "إن القطاع املرصيف اإلسالمي قد أظهر مرونة أكرب مقابل األزمة املالية 

ويعود ذلك بصفة أساسية إىل تجنب الفائدة. إن اشرتاط تجنب الفائدة قد جعلت من أنشطته التمويلية أكثر ارتباطاً باالقتصاد الحقيقي 

وكذلك تجنب التعرض للمشتقات املالية الخطرة. إن املخاطر املالية املرتبطة باألنشطة املرصفية اإلسالمية وعدم توافر مقرض املالذ األخري 

لهذه البنوك قد اضطرها أيضاً إىل االحتفاظ بأصول سائلة بنسبة أكرب من نظرائها البنوك التقليدية. وقد ساعدتها جميع هذه العوامل 

كثرياً خالل األزمة. وأثرت آثار األزمة عىل هذه البنوك يف مرحلة متأخرة وبشكل غري مبارش وذلك من خالل انخفاض األنشطة يف االقتصاد 

الحقيقي. وتأثرت بعض البنوك بسبب تركيز أصولها يف القطاع العقاري. ولكن لم تحدث حتى حالة واحدة من االنهيار بني البنوك 

اإلسالمية يف املنطقة.

 وقد أصبحت مملكة البحرين رائدة يف التمويل اإلسالمي والصريفة اإلسالمية ليس فقط يف منطقة الرشق األوسط ولكن أيضاً عىل النطاق 

الدويل. وأصبحت البحرين وبرسعة سفرياًَ ورائداً يف الفكر املتعلق بهذا املوضوع.

 ومن ناحية أخرى، كتبت صحيفة الرشق األوسط الدولية اليومية يف عددها الصادر يوم األحد 5 فرباير 2012 تقول:

" إن البحرين تنظر إىل الصريفة اإلسالمية عىل أنها تمثل مستقبل القطاع املايل يف املنطقة وهي رؤية أثبتت األيام أنها ثاقبة خصوصاً قيادة الطريق

وأن املراكز املالية الدولية تتنافس معاً الجتذاب املؤسسات والرشكات املالية اإلسالمية. إن البحرين اليوم هي واحدة من أكرب املراكز املالية 

اإلسالمية يف العام حيث ترتكز فيها 45 مؤسسة مالية إسالمية كربى تزاول أعمالها يف البالد، ومن بني هذه املؤسسات هناك 26 مرصفاً 

وبنكاً إسالميا بينما العدد املتبقي وهو 18 عبارة عن رشكات تكافل )تأمني إسالمي(. وقد زادت األصول املالية اإلسالمية يف البحرين أكثر 

من اثنتي عرشة مرة منذ عام 2000 بعد أن كانت هذه األصول 1.9 مليار دوالر فقط لتصبح 26.3 مليار دوالر يف عام 2009. ويف عام 

2000، كانت املعامالت املرصفية اإلسالمية تمثل نسبة 1.11 باملائة فقط من إجمايل أصول القطاع املايل يف البحرين، بينما يف عام 2009 

وصل هذا الرقم إىل 11.1 باملائة. ويف الوقت نفسه، شهد القطاع املايل اإلسالمي يف البحرين نسبة نمو سنوية تراوحت بني 15 باملائة و 

20 باملائة خالل السنوات الخمس املاضية. إنك اليوم قد ال تجد مؤسسة مالية إسالمية ليست مرتبطة بطريقة أو بأخرى بالبحرين إما 

من خالل تقديم البحرين الدعم املايل لها أو الغطاء القانوني أو تستضيف مقرها الرئييس أو جميع هذه العنارص معاً. وباإلضافة إىل 

تطوير البنية األساسية للقطاع املايل اإلسالمي، فإن البحرين أيضاً عضو يف مجلس الخدمات املالية اإلسالمية الذي يتخذ من ماليزياً مقراً 

له، باإلضافة إىل أنها عضو مؤسس واملقر الرئييس لعدد من مؤسسات تقديم الخدمات املالية والهيئات الرقابية. وتشمل هذه املؤسسات 

والهيئات هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ومركز السيولة اإلسالمية والسوق املالية اإلسالمية الدولية والوكالة 

اإلسالمية الدولية للتصنيف واملجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. ولكن رغم أن جدوى وفعالية التمويل اإلسالمي قد أثبت 

حقيقته، فإن الحقيقة األخرى املاثلة هي أنه ليس العالج لجميع العلل واملشاكل االقتصادية التي يعاني منها العالم. والحقيقة أنه ال يوجد 

أي نظام أو مفهوم مرصيف يزعم أنه كذلك. 

يف ضوء ذلك، ما هي إذن بعض التحديات التي تواجه صناعة التمويل اإلسالمي اليوم؟ وما الذي يجب القيام به للتغلب عليها؟
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يقول الدكتور حاتم الطاهر، مدير مركز ديلويت للمعرفة التمويلية اإلسالمية يف الرشق األوسط: "إن االختالفات الرقابية ضمن مناطق بعض التحديات

ممارسة التمويل اإلسالمي قد أعاقت نمو القطاع وخلفت فجوات يف األداء. واألهم من ذلك أنها أدت إىل إبطاء معدالت نموها وتكاملها يف 

السوق املالية يف العالم. ومن الواضح أن املؤسسات املالية اإلسالمية والتي تدفعها بصفة رئيسية األهداف التجارية، لم تقم بما فيه الكفاية 

بتوضيح وتفسري الطبيعة األساسية لتعليم وتوصيل املبادئ والقيم االجتماعية واالقتصادية للتمويل اإلسالمي.

إن هذه هي املسألة التي تأتي عىل قمة جدول أعمال العديد من املؤسسات املالية اإلسالمية الخليجية وتأتي يف مرحلة حرجة من تاريخها 

وذلك ألسباب ثالثة هي: منذ أوائل القرن الواحد والعرشين توسعت املؤسسات املالية اإلسالمية الخليجية ونمت بنسب ومعدالت كبرية 

من حيث حجم رؤوس األموال واالستثمارات عرب الحدود. ثانياً: لقد قامت هذه املؤسسات بتطوير أطر رقابية مؤسساتية وأطر خاصة 

بالصناعة صممت لتحسني الخدمات وتوحيد املمارسات. ثالثاً: إن املخاوف والتوجسات املحيطة بهياكلها وعملياتها وممارساتها تمثل 

تحديات خاصة تواجه استدامتها عىل املدى الطويل. 

ومما ال شك فيه أن قيادة الفكر يف التمويل اإلسالمي تلعب دوراً هاماً بشكل متزايد يف العديد من املؤسسات الفردية. ولكن الحلقة املفقودة 

هي وجود طريقة شاملة واسرتاتيجية يمكن من خاللها تحديد تكامل الجهات القيادية يف القطاع لتطوير وتكييف وتنفيذ مجموعة 

متجانسة وموحدة من أفضل املمارسات. وتشمل الخصائص العامة لهذه الطريقة تطوير نظام مرتابط من املمارسة والذي يتناول 

مختلف أساليب الحوكمة والتطبيق املايل والرشعي ضمن القطاع عىل مستوى العالم. ولهذا فإن مبادرة قيادة الفكر تصبح العنرص الرائد 

يف تحقيق هذه املهمة والتي تستهدف قياس وتطوير وتكييف نظام موحد من املمارسة يف التمويل اإلسالمي. 

إن عملية تنظيم وتوحيد ممارسات األطراف ذات العالقة يف القطاع والهدف األكثر طموحاً وهو تطوير نظام موحد للممارسة أمور عىل 

درجة بالغة من األهمية. وبرغم ذلك، فإن نجاح مبادرة قيادة الفكر تعتمد عىل تطوير نموذج عميل ولكنه فعال يف تفعيل برامج قيادة 

الفكر يف القطاع واالستفادة من الخربة يف مختلف املمارسات يف جميع أنحاء العالم. 

وبرغم أن الحوار وإيجاد الحلول يجب أن يتوافر بالنسبة للتمويل اإلسالمي لكي يتطور وينمو أكثر، إال أنه يف الوقت الحارض يكفي أن 

نقول أنه فيما يتعلق بما كان يجب أن يكون إزاء األزمة املالية عىل شكل التمويل اإلسالمي "بأن اإلخالص يؤتي ثماره".  
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يلتزم البنك بالتمسك بأرقيى معايري الحوكمة املؤسساتية، التي يعتربها عامالً أساسياً يف ضمان اإلنصاف لكل أصحاب املصلحة ويف 

تحقيق الفعالية املؤسسية.

ويتجىل التزام مجلس اإلدارة بأفضل املمارسات املرعية يف مجال الحوكمة املؤسساتية من خالل إعالءه لشأن العديد من املبادئ املتعلقة 

بهذا األمر مثل االستقامة والشفافية واالستقاللية واملساءلة اإلدارية واإلنصاف ومبادئ الرشيعة اإلسالمية واملسئولية االجتماعية.

وإىل جانب ذلك تصمم سياسات الحوكمة املؤسساتية عىل نحو من شأنه يضع أساسا صلبا لإلدارة ومجلس اإلدارة إلدارة عملية اتخاذ 

القرارات واإلرشاف عليها وضمان أن تتحىل القرارات باملسئولية وااللتزام بالقيم، وأن يضمن أيضا االستقامة يف إعداد التقارير املالية، وأن 

تصدر تقارير اإلفصاح يف التوقيت املناسب، وصيانة حقوق املساهمني، وتحديد وإدارة املخاطر، وتشجيع األداء املتميز، واملكافأة بإنصاف 

ومسئولية، واإلقرار باملصالحة املرشوعة ألصحاب املصلحة. وإىل ذلك تلقي مدونة البنك الخاصة بالقيم وقواعد السلوك الوظيفي، التي 

تلزم كافة املوظفني واملدراء، وأعضاء هيئة الرقابة الرشعية وأعضاء مجلس اإلدارة ثقال إضافيا عىل التطبيق العميل للسياسات املقررة 

للبنك.

يدار البنك من قبل اإلدارة وهيئة الرقابة الرشعية، يف حني تتوىل اإلدارة التنفيذية تسيري دوالب العمل اليومي.إدارة البنك

يعينونيعينون

يعينون
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يتكون مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء، واحد منهم عضو تنفيذي، وثمانية من األعضاء غري تنفيذيني، ومنهم أربعة أعضاء مستقلون، مجلس اإلدارة

ويتوىل رئاسة املجلس رئيس مجلس اإلدارة.

مجلس اإلدارة مسئول أمام املساهمني عن وضع التوجهات العامة للسياسة والقرارات االسرتاتيجية، وعن تحقيق أداء مايل قوي ومستدام 

وإضفاء القيمة عىل حقوق املساهمني عىل املدى الطويل. يف حني أن رئيس مجلس اإلدارة مسئول عن قيادة املجلس وضمان فعاليته.

وتشمل مسئوليات مجلس اإلدارة مهمة مراقبة اإلدارة التنفيذية بالطريقة التي تضمن وضع السياسات ونظم العمل املالئمة وتطبيقها 

بفعالية وضمان قيام البنك بتطبيق خطط وأهداف امليزانية إن كافة املعامالت التي تتطلب موافقة مجلس اإلدارة قد تمت املوافقة عليها 

من قبل مجلس اإلدارة بحسب اللوائح املطبقة. 

إن مهام وتفويض وتعيني ومسؤوليات وإنهاء تعيني مجلس اإلدارة محكومة جميعها بالهياكل القانونية والتنظيمية املطبقة.

إن مدة صالحية مجلس اإلدارة تمتد لثالث سنوات، ما لم تتم إعادة تعيينه.

سوف تجرى االنتخابات املقبلة ألعضاء مجلس اإلدارة يف 2013.

يدار البنك يف أعىل مستوياته بواسطة مجلس إدارة. يحدد الحجم الفعيل ملجلس اإلدارة بواسطة الجمعية العمومية للمساهمني بناء عىل هيكل وتكوين مجلس اإلدارة

توصيات لجنة الحوكمة املؤسساتية. ويخضع الحجم املقرر ملجلس اإلدارة يف كل األحوال للنظام األسايس للبنك واللوائح واإلجراءات 

الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة.

يضم املجلس أفرادا تكون معارفهم وخلفياتهم وتجاربهم العملية وأحكامهم التقديرية ذات قيمة بالنسبة للبنك، ورئيساً وأعضاء مستقلني 

وأعضاء تنفيذيني وآخرين غري تنفيذيني.

أعضاء مجلس اإلدارة ملزمون منفردين ومجتمعني بواجبات ائتمانية محددة تجاه البنك. ويدين أعضاء مجلس اإلدارة بمسئولية ائتمانية مسئوليات أعضاء  مجلس اإلدارة

للبنك بوصفه كيانا مؤسسيا قائم بذاته وليس مجرد أفراد مساهمني و/أو مجموعة من املساهمني. وترسي هذه املسئوليات عىل كافة 

أعضاء مجلس اإلدارة سواء أكانوا ممثلني أو معينني من قبل مالك لغالبية األسهم، أو تم انتخابهم كأعضاء مستقلني. وتقع الواجبات 

االئتمانية عىل عضو مجلس اإلدارة بصفته كفرد.

وتشمل الواجبات االئتمانية الرئيسة التي تقع عىل عاتق أعضاء مجلس اإلدارة تجاه البنك، واجب االمتثال وواجب بذل العناية وواجب 

الوالء.

أ-   واجب االمتثال:
يجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة الترصف وفق لوائح وسياسات البنك، ودعم أهداف البنك كما هي موضحة يف بيان املهمة وعقد التأسيس 

والنظام األسايس للبنك. وعىل ذلك يجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة االمتثال للقوانني واللوائح ذات الصلة. ويمنع واجب االمتثال الترصف 

خارج نطاق السلطات والصالحيات والحدود الداخلية املقررة. 
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ب-   واجب بذل العناية
يقع عىل عاتق أعضاء مجلس اإلدارة واجب بذل نفس القدر من العناية، الذي يبذله أي شخص حصيف يف أية وظيفة أو تحت أية ظروف 

مماثلة. ويف إطار الوفاء بهذا الواجب يتوقع اآلتي من أعضاء مجلس اإلدارة

حضور كل اجتماعات مجلس اإلدارة. ويتوقع أن ال يقل الحد األدنى من الحضور عن نسبة 75% من األعضاء يف كل االجتماعات   

املجدولة ملجلس اإلدارة.  

النظر يف كل املعلومات املتاحة عىل نحو معقول و/أو البحث عن املعلومات املوضوعية قبل اتخاذ أي قرار بشأن األعمال. ويكون   

ألعضاء مجلس اإلدارة حق الرجوع إىل اإلدارة و/أو  إىل املستشارين يف أحوال عدم اليقني.  

ج-   واجب الوالء )تعارض المصالح( 
يتطلب للوفاء بهذا الواجب من أعضاء مجلس اإلدارة الترصف بالطريقة األفضل ملصالح البنك، وعىل نحو يخلو من التعامالت الذاتية 

وتضارب املصالح واإلخالل باملبادئ من أجل املنافع الشخصية. ويحظر عىل أعضاء مجلس اإلدارة استغالل ممتلكات البنك أو موجوداته 

يف أغراضهم الشخصية أو يف التعامالت من الداخل أو االستئثار بفرص األعمال ألنفسهم. كما يتطلب هذا الواجب من أعضاء مجلس اإلدارة 

أيضا املحافظة عىل رسية املعلومات التي ينص البنك رصاحة عىل رسيتها، إضافة إىل املعلومات التي يبدو من موضوعها أو طبيعتها أنها 

رسية.

يقوم البنك بعمل تأمني لتعويض أعضاء مجلس اإلدارة أو املسئولني عن اإلهمال والتقصري أو اإلخالل بالواجب أو الثقة يف حال حدوث هذا 

اإلخالل بحسن نية.

الواجبات املشار إليها أعاله مبينة بالتفصيل يف سياسات مدونة القيم وقواعد السلوك الوظيفي التي اعتمدها مجلس اإلدارة.

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.

الحوكمة المؤسساتية
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ترسي مدونة القيم وقواعد السلوك الوظيفي عىل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع املسئولني واملوظفني والوكالء مدونة القيم وقواعد السلوك الوظيفي 

واالستشاريني وغريهم، عند تمثيل البنك أو الترصف بالنيابة عنه. ويجب عىل أعضاء مجلس اإلدارة واملسئولني واملوظفني التمسك بالقيم 

يف ترصفاتهم يف جميع األوقات واإلقرار بالتزامهم بسياسات البنك. وال يجوز أن يمنح أي تنازل عن مدونة القيم وقواعد السلوك الوظيفي 

ألي عضو بمجلس اإلدارة أو مسئول تنفيذي إال بواسطة مجلس اإلدارة أو لجنة مجلس اإلدارة املعنية، كما يجب اإلفصاح عن هذا التنازل 

عىل الفور للمساهمني.

التزاما باالشرتاطات الرقابية وأفضل املمارسات املرعية، قام مجلس اإلدارة بتكوين اللجان واللجان الفرعية التالية وباعتماد املواثيق التي لجان مجلس اإلدارة

تحدد األمور املتعلقة بتكوين ومسئوليات وإدارة هذه اللجان.

يقوم مجلس اإلدارة بتعيني لجنة التدقيق كي تساعد املجلس يف مراجعة سالمة التقارير املالية للبنك، واإلرشاف عىل اختيار وتحديد مكافأة لجنة التدقيق

املدقق الخارجي كي يجاز ذلك من قبل الجمعية العمومية للمساهمني، كما تساعد اللجنة يف التحقق من مؤهالت املدققني الخارجيني 

واستقالليتهم، ومراجعة أنشطة وأداء وحدة التدقيق الداخيل بالبنك، ومراجعة التزام البنك باالشرتاطات القانونية والرقابية بما يف ذلك 

كافة القوانني واللوائح واملدونات واملمارسات املرعية ذات الصلة.

تونكوداتو يعقوب بن تونكو عبد الله، رئيساً وعضوا )اعتباراً من 4 ديسمرب 2011(تتكون لجنة التدقيق من:  

الشيخ زامل عبد الله الزامل، عضوا  

الشيخة حصة بنت سعد الصباح، عضوا  

تقوم اللجنة التنفيذية، يف عملها بالنيابة عن مجلس اإلدارة، باإلرشاف عىل أنشطة البنك وتخطيط معامالته اإلسرتاتيجية، كما تقوم اللجنة التنفيذية

بالتصديق عىل املعامالت التي يفوض لها مجلس اإلدارة صالحية إجازتها يف نطاق الصالحيات املمنوحة لها. وإىل ذلك تقدم اللجنة 

التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن بعض املعامالت التي ال تقع يف نطاق صالحياتها، إضافة إىل تقييم السياسات واالسرتاتيجيات املالية للبنك.

تتكون اللجنة التنفيذية من:

نبيل خالد محمد كانو، رئيسا وعضوا  

محمد عبد الرحمن بوجريي، عضوا  

جمعة أبل، عضوا  
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تعني لجنة املكافآت والرتشيحات من قبل مجلس اإلدارة ملساعدة املجلس يف القيام بمسئولياته بفعالية فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس لجنة المكافآت والترشيحات

اإلدارة وأداء املجلس، وضمان التكوين املناسب والرتشيح املناسب لعضوية املجلس، إضافة إىل أنها توفر منربا مالئما لالتصاالت بني 

املجلس وإدارة البنك بشأن املوضوعات املتعلقة باملوارد البرشية. وباإلضافة إىل ذلك يفوض مجلس اإلدارة لجنة املكافآت والرتشيحات 

للقيام باملراجعة والتحقيق يف أي أمر يقع يف نطاق ميثاق عملها وتقديم التوصيات بهذا الشأن إىل املجلس.

تتكون لجنة املكافآت والرتشيحات من:

الشيخة حصة بنت سعد الصباح، رئيساً وعضوا )اعتباراً من 4 ديسمرب 2011(  

الشيخ محمد يوسف الخريجي، عضواً )اعتباراً من 4 ديسمرب 2011(  

نبيل خالد محمد كانو، عضواً )اعتباراً من 4 ديسمرب 2011(  

تتلخص األهداف األساسية للجنة سياسة املخاطر يف إعداد التوصيات ملجلس اإلدارة بشأن املستوى العام املقدر للمخاطر وقدرة البنك عىل لجنة سياسة المخاطر

تحمل املخاطر والسياسات التي تتم بموجبها إدارة املخاطر. تحدد هذه السياسات مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل 

ومخاطر السيولة، إضافة إىل أية فئات أخرى من املخاطر يواجهها البنك يف القيام بأنشطته. وإىل ذلك تقرتح اللجنة وتراقب اإلطار العام 

إلدارة املخاطر الذي يشمل التطورات يف كافة أنشطة البنك وسياسات التشغيل والرقابة الداخلية وطرق إدارة املخاطر وإجراءات التقيد 

واملطابقة وطرق إعداد التقارير ملجلس اإلدارة.

تتكون لجنة سياسة املخاطر من:

عبد الحميد م. أبو موىس، رئيسا وعضوا  

الشيخة حصة بنت سعد الصباح، عضواً )اعتباراً من 4 ديسمرب 2011(  

نبيل خالد محمد كانو، عضواً )اعتباراً من 4 ديسمرب 2011(  

إن لجنة تم تأسيس هذه اللجنة يف 4 ديسمرب 2011. الحوكمة املؤسساتية تم تأسيسها ملساعدة مجلس اإلدارة عىل اإليفاء بهذه املسؤولية لجنة الحوكمة المؤسساتية

فيما يتعلق بـ:

اإلرشاف واملراقبة عىل التنفيذ السليم إلطار االلتزام من خالل العمل سوياً مع اإلدارة ولجنة التدقيق وهيئة الرقابة الرشعية. )أ ( 

)ب (  تزويد مجلس اإلدارة بتقارير وتوصيات مبنية عىل ما تتوصل إليه اللجنة واملهام األخرى املسندة إليها.
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ويجب أن تضم اللجنة عىل األقل عضوين مستقلني من أعضاء مجلس اإلدارة، أحدهما يكون رئيساً لهذه اللجنة، واآلخر من أعضاء هيئة 

الرقابة الرشعية.

تتكون لجنة الحوكمة املؤسساتية من:
ً الشيخ زامل عبد الله الزامل، رئيساً وعضوا  

ً نبيل خالد محمد كانو، عضوا  

ً فضيلة الشيخ د. أسامة بحر، عضوا  

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات لجانه 
اللجنة التنفيذيةلجنة التدقيقمجلس اإلدارةالعضوالتي تم عقدها وعدد الحضور

لجنة املكافآت

لجنة سياسة املخاطروالتعيينات

الحضور.االنعقادالحضور.االنعقاد.الحضور.االنعقاد.الحضور.االنعقادالحضور.االنعقاد

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد 

////////44الفيصل

////////44السيد خالد عبد الله جناحي

3355//4422تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله

//33//4442الشيخة حصة بنت سعد الصباح

–3//21//42الشيخ محمد يوسف الخريجي

//////4344الشيخ زامل عبد الله الزامل

3255////47السيد عبد الحميد أبو موىس

22//432133السيد نبيل خالد محمد كانو

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

/ = االنعقاد أو الحضور غري مطبق

يعقد مجلس اإلدارة، بمقتىض النظام األسايس للبنك، أربعة اجتماعات عىل األقل خالل العام، ويتوقع املجلس من كل عضو أن يحرض 

نسبة 75% عىل األقل من اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التي يشارك يف عضويتها.

الحوكمة المؤسساتية
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عضوية لجان مجلس اإلدارة
العضو

لجنة التدقيق

لجنة الحوكمة

املؤسساتية

اللجنة

التنفيذية

لجنة املكافآت

والتعيينات

لجنة سياسة

املخاطر

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد 

الفيصل، رئيس مجلس اإلدارة

–––––

–––––السيد خالد عبد الله جناحي

عضوتونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد الله

2011/5/19

رئيس

2011/12/4

لم يحرض––

2011/12/4

لم يحرض

2011/12/4

رئيس––عضوالشيخة حصة بنت سعد الصباح

2011/12/4

عضو

2011/12/4

عضو–––الشيخ محمد يوسف الخريجي

2011/12/4

عضو

2011/5/19

رئيسعضوالشيخ زامل عبد الله الزامل

2011/12/4

–––

لم يحرض–––السيد عبد الحميد أبوموىس

2011/12/4

رئيس

2010/3/28

لم يحرضالسيد نبيل خالد كانو

2011/5/19

عضو

2011/12/4

رئيس

2011/5/19

عضو

2011/12/4

عضو

2011/12/4

––عضو––السيد محمد بوجريي

مالحظة: اعتباراً من 2011/12/4 فإن فضيلة الشيخ د. أسامة بحر هو أيضاً عضو يف لجنة الحوكمة املؤسساتية )عضو هيئة الرقابة الرشعية(

السيد جمعة أبل هو أيضاً عضو يف اللجنة التنفيذية اعتباراً من 14 سبتمرب 2010.

يهدف البنك إىل استقطاب وتوظيف أعضاء بمجلس اإلدارة عىل درجة عالية من الخربة والكفاءة. ويسعى البنك لتحقيق هذا الهدف عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

طريق مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عىل نحو يتسق مع أفضل املمارسات السائدة. ويحق ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول عىل مكافآت 

تتكون من مبلغ سنوي وبدل لحضور االجتماعات عن كل اجتماع يشاركون فيه. كما يحق لألعضاء غري املقيمني أيضا الحصول عىل 

مصاريف انتقال. تقرتح لجنة املكافآت والرتشيحات هذه املصاريف ويصادق عليها املساهمون. 

ويف الوقت الحايل، ال يقدم البنك أية مكافآت تتعلق باألداء. ويف حالة وجودها، سيكون ذلك طبقاً ملذكرة التأسيس والنظام األسايس، 

وخاضعاً ملوافقة املساهمني. وال يحق لألعضاء غري التنفيذيني للحصول عىل أية مكافآت تتعلق باألداء.

يقوم سكرتري الرشكة بتوفري معلومات كافية لالعضاء الجدد املعينني/ املنتخبني ملجلس اإلدارة ويشمل ذلك مناقشة املبادئ التي يعتمدها البرنامج التعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة

البنك يف الحوكمة املؤسساتية ومدونة القيم وقواعد السلوك الوظيفي. وإىل ذلك يلتقي األعضاء الجدد أيضا بالرئيس التنفيذي الذي 

يزودهم بالتفاصيل بشأن هيكل البنك والخطط اإلسرتاتيجية وخطط األعمال، واألداء املايل السابق. ويبقى مجلس اإلدارة مطلعا بصفة 

دائمة عىل اللوائح والقوانني الجديدة.

الحوكمة المؤسساتية
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يجب أن يقوم البنك بممارسة أعماله دائما عىل نحو يتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.  هيئة الرقابة الشرعية

التزاما باشرتاطات الرتخيص التي يحددها مرصف البحرين املركزي، وعقد التأسيس والنظام األسايس للبنك، واملمارسات العامة يف العمل 

املرصيف اإلسالمي، يكون للبنك هيئة دائمة للرقابة الرشعية تقوم بانتخابها الجمعية العمومية للمساهمني بناء عىل توصية من مجلس 

اإلدارة )من خالل لجنة املكافآت والرتشيحات(. تساهم هيئة الرقابة الرشعية بفعالية يف تطوير ومراقبة املنتجات وأنشطة أعمال البنك، 

كما أنها مسئولة عن اعتماد كل منتج لضمان التزامه الصارم بمبادئ الرشيعة اإلسالمية.

 يجب أن تتوفر لهيئة الرقابة الرشعية اإلمكانية الكاملة لالتصال بمجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك ويشمل ذلك االتصال بمسئول 

الرقابة الرشعية الذي يكون  مشاركا بصورة تفاعليه يف )أ( إجراء املراجعات وتقديم االستشارات بشأن مطابقة كافة املنتجات ومشاريع 

االستثمار للمبادئ الرشعية؛ )ب( تدقيق عمليات البنك من وجهة النظر الرشعية؛ و )ج( إصدار تقرير لهيئة الرقابة الرشعية لغرض 

ضمان أن عمليات البنك تجرى بالتزام صارم باملوجهات الرشعية. وباإلضافة إىل ذلك يراقب مسئول الرقابة الرشعية عىل نحو يومي يف 

ضمان التزام كافة عمليات البنك بتوصيات ونصائح وأراء هيئة الرقابة الرشعية.

إن هيئة الرقابة الرشعية تعمل ضمن ميثاقها الخاص الذي يبني السياسات واإلجراءات ونظم االجتماعات واملسئوليات إضافة إىل مؤهالت 

العضوية. إن هذا امليثاق قد تم وضعه بالتنسيق مع لجنة املكافآت والرتشيحات وهو منشور يف املوقع اإللكرتوني للبنك.

ويحق ألعضاء هيئة الرقابة الرشعية الحصول عىل مكافآت تتكون من مبلغ سنوي وبدل لحضور االجتماعات عن كل اجتماع يشاركون 

فيه. كما يحق لألعضاء غري املقيمني أيضا الحصول عىل مصاريف انتقال. تقرتح لجنة املكافآت والرتشيحات هذه املصاريف ويصادق 

عليها املساهمون. 

ويف الوقت الحايل، ال يقدم البنك أية مكافآت تتعلق باألداء. ويف حالة وجودها، سيكون ذلك طبقاً ملذكرة التأسيس والنظام األسايس، 

وخاضعاً ملوافقة املساهمني.

ويف العام 2011، تمت إضافة عضو رابع إىل هيئة الرقابة الرشعية وهو فضيلة الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر. ولقد تم تضمني 

نبذة تعريفية عن كل عضو يف الجزء الخاص بهيئة الرقابة الرشعية.

إن األعمال اليومية التشغيلية تتم إدارتها بواسطة الفريق اإلداري.اإلدارة

ولقد تم ضم األقسام يف شكل مجموعات هي عبارة عن وحدات لألعمال ووحدات للدعم، وذلك بتحديد ملسؤوليات كل منهم لتجنب 

تعارض املصالح. وهذه الوحدات مدعومة بقسم التدقيق الداخيل املستقل، وقسم إدارة املخاطر.

الحوكمة المؤسساتية
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تتكون وحدات العمل من اآلتي:

األعمال املرصفية التجارية   

      -  األعمال املرصفية للرشكات

      -  األعمال املرصفية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

األعمال املرصفية لألفراد  

األعمال املرصفية الدولية  

إدارة املوجودات  

األعمال املرصفية الخاصة  

الخزينة   

تتكون وحدات الدعم من اآلتي:

الرقابة املالية  

رأس املال البرشي  

العالقات العامة واإلعالم  

الشئون اإلدارة  

تقنية املعلومات  

العمليات املرصفية  

  اإلسرتاتيج العامة و الشئون القانونية

الحسابات الخاصة   

التخطيط اإلسرتاتيجي  

شئون املساهمني  

يرفع قسم إدارة املخاطر وااللتزام تقاريره وظيفياً إىل لجنة سياسة املخاطر وإداريا إىل الرئيس التنفيذي.

أما قسم التدقيق الداخيل فريفع تقاريره بحكم وظيفته إىل لجنة التدقيق وإداريا إىل الرئيس التنفيذي. تقوم وحدة التدقيق الداخيل 

بأعمالها بصورة مستقلة عن اإلدارة العليا للبنك وعىل نحو يتوافق مع خطة التدقيق الداخيل التي تجيزها لجنة التدقيق. تقوم وحدة 

التدقيق الداخيل بمراقبة التقيد بالسياسات واإلجراءات والتأكد من فعالية الضوابط الرقابية. ويركز عمل التدقيق الداخيل عىل مجاالت 

املخاطر التي تحدد من خالل عملية تقييم املخاطر.

يكافئ الرئيس التنفيذي وكبار املدراء وفقا لالتجاهات السائدة يف السوق يف حني تحدد حوافز األداء التي تدفع لهم حسب أداء كل فرد بعد مكافآت اإلدارة

تقييمه يف نهاية العام.

للبنك عدد من لجان اإلدارة، تضم يف عضويتها رؤساء الوحدات التي تختص اللجان بمجال عملها، وتشمل هذه اللجان اآلتي:لجان اإلدارة

الحوكمة المؤسساتية
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الهدف الرئييس لهذه اللجنة هو املراجعة والتصديق عىل كافة االستثمارات واالئتمانات الواقعة يف نطاق صالحيتها، ومراجعة تقارير إدارة لجنة االستثمار واالئتمان – مخاطر االئتمان

املخاطر وتسوية كل األمور املتعلقة بها. يتوىل رئاسة اللجنة الرئيس التنفيذي.

ترتكز املهمة الرئيسية للجنة املوجودات واملطلوبات يف تطوير وإدارة موجودات ومطلوبات البنك وفقا للخطة اإلسرتاتيجية واللوائح لجنة الموجودات والمطلوبات – مخاطر السوق

والقوانني املرصفية ذات الصلة. يتويل رئاسة اللجنة املدير العام التنفيذي للمساندة.

تتلخص األهداف األساسية للجنة اإلدارة يف تنسيق االتصاالت والتعاون بني مختلف األقسام واإلدارات يف البنك بغية تحقيق القدر األمثل لجنة اإلدارة – المخاطر التشغيلية

من فعالية التشغيل يف البنك. يتوىل رئاسة اللجنة الرئيس التنفيذي للبنك.

المساهمون

يتم اإلفصاح عن حصص اعضاء مجلس اإلدارة يف أسهم البنك يف تقرير مجلس اإلدارة.حصص أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

يتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بتوزيع ملكية االسهم إىل جانب اإلحصاءات الرئيسية بشأن أداء أسهم البنك يف سوق البحرين لألوراق معلومات عن األسهم

املالية يف القسم املعنون "معلومات عن األسهم" من  التقرير السنوي.

إقرارا بما للمساهمني من أهمية، تحرص سياسة بنك اإلثمار عىل معاملة مساهمي البنك بإنصاف وعىل قدم املساواة تمشيا مع قوانني حقوق المساهمين

الوكاالت الرقابية. وتشمل الحقوق القانونية األساسية للمساهمني حق املشاركة يف اجتماعات املساهمني، وحق تفويض أشخاص آخرين 

بصفتهم وكالء لحضور االجتماعات والتصويت بالنيابة عنهم، وحق املشاركة يف انتخاب أو عزل أي عضو يف مجلس اإلدارة. كما تشمل 

حقوق املساهمني أيضا التصويت عىل تعيني املدققني الخارجني، والتصويت عىل األعمال األخرى لبنك اإلثمار مثل زيادة أو خفض رأس 

املال، والحق يف استالم دفعات أرباح األسهم، إضافة إىل الحق يف إبداء الرأي واالستفسار خالل اجتماعات املساهمني.

كافة معامالت األطراف ذات العالقة تتم املوافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.معامالت األطراف ذات العالقة

تتم هيكلة مجلس اإلدارة ليضم أعضاء مستقلني ذوي مسؤوليات إضافية تتمثل يف حماية حقوق األقليات من املساهمني.حقوق األقليات من المساهمين

وباعتبارها تدابري إضافية لحماية حقوق األقليات من املساهمني، يسجل البنك اإلرشادات التالية:

إلزامية موافقة املساهمني عىل املعامالت الرئيسية كالتغري يف رأس املال أو نقل األعمال )وفقاً للحدود التي يحددها مرصف   

البحرين املركزي(؛  

الزامية االفصاح عن املعامالت من قبل كبار املساهمني؛  

حقوق وقائية عىل إصدار أسهم جديدة؛   

فرض قيود عىل املعامالت التجارية مع ادارة البنك، وأجهزة التحكم، واألطراف ذات العالقة وفقاً لقواعد مرصف البحرين   

املركزي؛   

ممارسة حق انتخاب األعضاء املستقلني؛   

فرض عقوبات عىل التداول من الداخل، و  

مخصصات عىل عمليات االستيالء واالندماجات، واالستحواذات  

الحوكمة المؤسساتية
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يقر مجلس اإلدارة بأهمية املحافظة عىل اتصاالت منتظمة مع املساهمني واملستثمرين عن طريق العديد من السبل بغية تعزيز التفاهم االتصال مع المساهمين

والحوار مع املساهمني، وتشمل هذه السبل االجتماعات السنوية للجمعية العمومية والتقارير السنوية والتعاميم التي تصدر للمساهمني 

والتقارير ربع السنوية، إضافة إىل العديد من اإلعالنات التي تصدر خالل العام والتي يستطيع املساهمون واملستثمرون من خاللها 

االطالع عىل أداء البنك وعملياته.

سيبقى رئيس مجلس اإلدارة )أو أي عضو آخر يفوضه الرئيس( عىل اتصال شخيص مستمر مع كبار املساهمني للحصول عىل وجهات 

نظرهم والتعرف عىل أوجه اهتماماتهم. ويقوم رئيس مجلس اإلدارة بمناقشة وجهات نظر كبار املساهمني مع أعضاء مجلس اإلدارة.

للبنك موقع إلكرتوني يستطيع املساهمون واملستثمرون الولوج إليه للحصول عىل معلومات تشمل نبذة عن البنك ومعلومات مؤسسية 

ونرشات صحفية وتقارير عن األداء املايل ونرشات وبيانات عن أداء صناديق االستثمار وفرص التوظيف ضمن أشياء أخرى.

ولغرض دعم التواصل مع املساهمني قام البنك بإنشاء "إدارة شئون املساهمني" التي ترتكز مهمتها األساسية يف العمل كمكتب اتصال بني 

مجلس اإلدارة واملساهمني. وسوف تقوم اإلدارة بنقل وجهات نظر املساهمني إىل مجلس اإلدارة ضمن جداول أعمال اجتماعات املجلس.

تقرير مرحلي حول اعتماد المدونة المراجعة 
للحوكمة المؤسساتية

 أصدر مرصف البحرين املركزي القواعد املراجعة للحوكمة املؤسساتية يف العام املايض للمصارف واملؤسسات املالية العتمادها. إن تلك 

القواعد املراجعة، التي تشكل جزءاً من الدليل اإلرشادي الخاص بمراقبة املستويات العليا الصادر عن مرصف البحرين املركزي )"الدليل 

اإلرشادي"(، يتفق مع التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية لقواعد الحوكمة املؤسساتية ووزارة الصناعة والتجارة.

 ولاللتزام بالدليل اإلرشادي املراجع، فقد تم إجراء تحليل فجوة شامل ملمارسات البنك يف مقابل املتطلبات الجديدة، كما تم تشكيل فريق، 

ويرشف عىل كل ذلك لجنة سياسة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة، ملعالجة الفجوات عند الحاجة. وقد تم اعتماد بعض التغيريات الرئيسية 

وهي كالتايل:

وضع سياسة مراجعة للحوكمة املؤسساتية،  )1(

وضع سياسة جديدة لإلبالغ عن املخالفات،  )2(

تشكيل لجنة للحوكمة املؤسساتية،  )3(

إعادة تشكيل لجان مجلس اإلدارة بشكل يجعلها تلتزم بمتطلبات الحد األدنى للعضوية بحسب الدليل اإلرشادي،  )4(

إنشاء قسم لشؤون املساهمني.  )5(

الحوكمة المؤسساتية
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إدارة المخاطر

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 2011 مبينة يف اإليضاح 35. 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.



55 التقرير السنوي 2011 بنك اإلثمار ش.م.ب.     

إدارة المخاطر

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.

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.

لقد اعتمد بنك اإلثمار تصنيفات بازل املعرتف بها من قبل املؤسسات الخارجية لتقييم االئتمان )ECAI(، بما يف ذلك التصنيفات التي تصنيفات المؤسسات 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:
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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، مقارنة بالعملة الرئيسية للبنك. 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.

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، 

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

.)FAS( للدراسة الشاملة الالزمة لذلك. وتقيرَّم 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.

إدارة المخاطر
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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. إن قسم التخطيط االسرتاتيجي يراقب االلتزام بخطط األعمال 

وامليزانيات التي وافق عليها مجلس اإلدارة لكل خط عمل.

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، ويعمل البنك يف الوقت الحايل 

عىل ترقية نظم املعلومات لتوفري مزيد من املتطلبات الخاصة بأنظمته إلدارة املعلومات لتقديم 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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تضع إدارة رأس املال سياسة إدارة رأس املال يف بنك اإلثمار لضمان تلبية متطلبات رأس املال وفق معايري مرصف البحرين املركزي، إدارة مخاطر رأس المال 

ويكون قادراً عىل تقدير 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 لجنة التدقيق التابعة ملجلس 

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 2012 – 2014 وذلك عىل صعيد جوانب عدة، من بينها تقييم متطلبات رأسمال البنك 

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

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.

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

البنك نتيجة إخفاقه يف االلتزام بمتطلبات القوانني واللوائح ذات الصلة. أما من ناحية رشوط الرتخيص وقواعد القيد، فإن البنك ملزم 

بالتقيد باالشرتاطات التي ينص عليها كل من مرصف البحرين املركزي وبورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق املالية وقانون الرشكات 

التجارية البحريني إضافة إىل املعايري املحاسبية التي تصدرها هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

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.

وتعمل اإلدارة عىل ضمان أن يجري بنك اإلثمار 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 محلياً لضمان االلتزام باملتطلبات املحلية واملوضوعات التنظيمية. كما وتم 

إعداد تقارير موحدة ملراجعة مجلس اإلدارة.

إدارة المخاطر



59 التقرير السنوي 2011 بنك اإلثمار ش.م.ب.     

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.

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(، واملعايري الدولية إلعداد التقارير املاليةالعمود الثالث

)IFRS( متى ما اقتضت الحاجة، كما أنه متوافق مع متطلبات اإلفصاح التي يويص بها مرصف البحرين املركزي وبورصة البحرين 

وسوق الكويت لألوراق املالية.

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

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.

صناديق تحت اإلدارة
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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(

متوسط معدل العائد املعلن أو معدل الربح عىل حسابات االستثمار ذات املشاركة يف األرباح )PSIA( بحسب االستحقاق )3 شهور، 6 

شهور، شنة واحدة، 36 شهراً( بنسبة مئوية مدفوعة سنوياً.

سنة واحدة6 شهور3 شهورشهر واحد7 أياميوم واحدالدينار البحريني

–––––0,49حسابات التوفري

0,492,883,233,483,69–مضاربة

3,023,333,533,79––محفظة االستثمار الخاصة

سنة واحدة6 شهور3 شهورشهر واحد7 أياميوم واحدالدوالر األمريكي

–––––0,49حسابات التوفري

0,492,953,233,483,69–مضاربة

3,023,333,533,79––محفظة االستثمار الخاصة

صناديق تحت اإلدارة
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]1[ صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

تم تعيينه يف 5 نوفمرب 2009، تم انتخابه يف 28 مارس 2010

لدى صاحب السمو امللكي األمري عمرو خربة عملية تربو عىل خمسة وعرشين عاماً تشمل مجاالت متنوعة من الخدمات املرصفية 

االستثمارية واإلدارة التنفيذية والهندسة املعمارية والهندسة.  وهو عضو مجلس املرشفني لدار املال اإلسالمي القابضة وبنك فيصل 

اإلسالمي )السودان( وبنك فيصل اإلسالمي )مرص( ورئيس مجلس إدارة رشكة الدليل لنظم املعلومات.  وباإلضافة إىل ذلك، فان صاحب 

السمو امللكي األمري عمرو هو أيضاً مؤسس وعضو مجلس إدارة رشكة البحر األحمر لالستشارات الهندسية )جدة( ورشكة الدليل لنظم 

املعلومات )التي يوجد مقرها يف جدة ولها رشكات شقيقة يف كل من تونس والسودان وباكستان(، ورشكة الوادي للتجارة املحدودة 

)جدة( ومؤسسة عمرو للتسويق والتجارة.  ويحمل صاحب السمو امللكي األمري عمرو شهادة بكالوريوس يف اآلداب يف الهندسة املعمارية 

من جامعة امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية السعودية. وهو أيضاً زميل يف الجمعية السعودية ملجتمعات البناء وتطوير املدينة للتطوير 

وتنظيف البيئة وعضو يف الهيئة السعودية للمهندسني.  

]2[ الشيخ زامل عبداهلل الزامل 
عضو مستقل غري تنفيذي

تم انتخابه يف 28 مارس 2010

الشيخ زامل عبدالله الزامل رجل أعمال معروف يف اململكة العربية السعودية ويف دول مجلس التعاون الخليجي. وهو النائب التنفيذي 

لرئيس مجموعة الزامل القابضة وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة رشكة الزامل للخدمات الخارجية ورشكة الزامل للصيانة والتشغيل 

املحدودة. وهو يمثل العديد من املؤسسات مثل غرفة التجارة والرشكات الصناعية والبنوك وذلك بصفته "عضو مجلس اإلدارة". وقد 

تلقى الشيخ زامل عبدالله الزامل دراسته العليا يف الواليات املتحدة حيث يحمل شهادة املاجستري يف هندسة البرتول من جامعة ويست 

فرجينيا بالواليات املتحدة. 

 ]3[ الشيخ محمد يوسف الخريجي
عضو مستقل غري تنفيذي

تم انتخابه يف 11 مايو 2006، 28 مارس 2010

ينحدر من أرسة تجارية عريقة يف اململكة العربية السعودية، ويمتلك خربة عملية 12 سنة. وقد بدأ حياته العملية كمستشار مايل للعديد 

من املؤسسات املالية منها برودنشيال باش وبي ان بيه باريبا يف جنيف وهو يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة جلوبال انفستمنت آند 

ماركتنج اس آيه )جنيف(- ورشكة الفنادق واملنتجعات العاملية بي يف - ورشكة ماريوت األوربية لتشغيل الفنادق القابضة وكرييتيف 

انفستمنت أند ماركتنج اس. إيه. وهو املسئول املايل األول يف مجموعة الخريجي ورئيس مجلس إدارة سيج كابيتال مانجمنت جروب 

يف البحرين. وباإلضافة إىل ذلك فإن الشيخ محمد الخريجي هو رئيس مجلس اإلدارة الفخري ملنظمة الصليب األحمر السويرسية وهو 

مساهم نشط يف العديد من الهيئات الخريية. وهو يشغل كذلك العديد من املناصب التنفيذية البارزة األخرى يف مجالس اإلدارات يف أوروبا 

والرشق األوسط. وقد درس يف كل من سويرسا واململكة املتحدة حيث حصل عىل شهادة املاجستري يف إدارة األعمال يف التسويق والدراسات 

املالية.

 ]4[ تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد اهلل 
عضو مستقل غري تنفيذي

تم انتخابه يف 11 مايو 2006، 28 مارس 2010

 MAA لدى األمري يعقوب خربة عملية تزيد عىل 30 سنة يف القطاع املرصيف واملايل. يشغل األمري يعقوب منصب رئيس مجلس إدارة رشكة

القابضة – برهاد )ماليزيا(، والتي انضم إليها يف عام 1999. وقبلها عمل السيد يعقوب ملدة 19 عاما يف رشكة التأمني برهاد املتحدة 

)ماليزيا(، حيث توىل آخر منصب له كرئيس مجلس إدارة بتلك الرشكة. كما عمل يف برايس ووتر هاوس بلندن وماليزيا. واألمري يعقوب 

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

انجلرتا وويلز. 

 ]5[ الشيخة حصة بنت سعد الصباح  
عضو مستقل غري تنفيذي

تم انتخابها يف 11 مايو 2006، 28 مارس 2010

لدى الشيخة حصة خربة عملية تزيد عىل 12 سنة يف القطاع املرصيف. وهي رئيسة املجلس العربي لسيدات األعمال. ولديها تاريخ طويل 

يف الخدمات التطوعية يف الحكومة والقطاع الخاص بما يف ذلك دائرة الخدمات الطبية والبحوث والتطوير والدفاع ومكافحة املخذرات 

وعالج اإلدمان. وقد درست الشيخة حصة اإلدارة العامة والعلوم السياسية يف الجامعة األمريكية ببريوت وتحمل درجة الدكتوراه يف 

العلوم اإلنسانية.   

أعضاء مجلس اإلدارة
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]6[ عبد الحميد أبو موسى 
عضو غري تنفيذي

تم انتخابه يف 11 مايو 2006، 28 مارس 2010

لدى السيد أبوموىس خربة عملية تزيد عىل 45 سنة. وهو يشغل منصب محافظ بنك فيصل اإلسالمي بجمهورية مرص العربية والذي 

التحق به يف عام 1977. وقبلها كان يعمل لدى البنك املركزي املرصي ملدة 16 عاما. وكان سابًقا عضوا يف لجنة التنسيق املعنية بتحديد 

أهداف السياسة النقدية لالقتصاد املرصي. وهو أيضاً عضو يف مجلس التنسيق املعني بتحديد أهداف السياسة النقدية واملالية لالقتصاد 

املرصي وعضو يف الجمعية العامة للبنوك اململوكة للدولة ويمثل الحكومة املرصية يف هذه البنوك. وهو يحمل درجة البكالوريوس 

يف املحاسبة والدبلوم يف املالية من جامعة القاهرة عالوة عىل الدبلوم يف االقتصاديات املرصفية من جامعة لويجي بوكوني يف ميالنو 

بإيطاليا. 

]7[ خالد عبد اهلل جناحي 
عضو غري تنفيذي

تم انتخابه يف 11 مايو 2006، 28 مارس 2010

يمتلك السيد جناحي خربة تزيد عىل 25 سنة. وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة دار املال اإلسالمي القابضة. كما أنه يشغل 

منصب رئيس مجلس إدارة مرصف فيصل الخاص بسويرسا ودار املال اإلسالمي للخدمات اإلدارية والرشكة اإلسالمية الخليجية )البهاما( 

املحدودة ورئيس مجلس إدارة رشكة نسيج ش.م.ب. )مقفلة( ومجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. )مقفلة( وعضو يف مجلس 

إدارة مرصف فيصل اإلسالمي بمرص. حصل السيد خالد عىل شهادة البكالوريوس يف علوم الكمبيوتر واملحاسبة من جامعة مانشسرت 

باململكة املتحدة. وهو عضو يف مجلس إدارة املركز الدويل لألعمال واإلدارة يف جامعة كامربيدج باململكة املتحدة وزميل بمعهد املحاسبني 

القانونيني يف انجلرتا وويلز. 

]8[ محمد عبد الرحمن بوجيري
عضو تنفيذي، والرئيس التنفيذي 

تم انتخابه يف 28 مارس 2010

يمتلك السيد بوجريي خربة يف املحاسبة واألعمال املرصفية التجارية والخاصة تمتد ألكثر من 42 سنة. 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 نسيج ش.م.ب. )م(، ومجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. )م(، ورشكة اإلثمار للتطوير املحدودة، ورشكة اإلثمار- 

دملونيا الرشيك العام، ورشكة الخليج اإلسالمية لالستثمار )الباهاما والشارقة( املحدودة، وفيصل باهاما املحدود، وكريسينت العاملية 

املحدودة )برمودا(، ودار املال اإلسالمي )جرييس( املحدودة، وأم أف أيه آي )جرييس( املحدودة، وفيصل فايننس لوكسمبورغ أس أيه، 

وشامل فايننس لوكسمبورغ أس أيه، ورشكة مساهمي الخليج إلدارة األصول )السعودية(، وكانتارا أس أيه )سويرسا(، ومرصف فيصل 

الخاص )سويرسا( أس أيه، وبوستن كابيتال، ومجموعة أوفرالند كابيتال بالواليات املتحدة األمريكية. وقد درس السيد بوجريي املحاسبة 

والرياضيات واالقتصاد يف جامعة بوليتيكنيك الخليج يف البحرين.

]9[ نبيل خالد محمد كانو  
عضو مستقل غري تنفيذي 

تم انتخابه يف 28 مارس 2010

يمتلك السيد كانو خربة يف األعمال التجارية تمتد ألكثر من 15 سنة. يعترب السيد نبيل كانو املدير العام األول ملجموعة كانو للسفريات 

وعضو مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو باململكة العربية السعودية وعضو مجلس إدارة يوسف بن أحمد كانو بالبحرين 

وعضو مجلس إدارة رشكة كانو للسفريات يف اململكة املتحدة وفرنسا وعضو مجلس إدارة رشكة كانو والشرباوي املتحدة يف مرص وهو 

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.  وهو أيضاً رئيس اللجنة  البحرينية لقطاع السياحة. ويحمل السيد نبيل كانو شهادة 

البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة سانت إدواردز يف مدينة أوستن بوالية تكساس األمريكية.

أعضاء مجلس اإلدارة
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هيئة الرقابة الشرعية

سماحة الشيخ عبد اهلل سليمان المنيع
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 عضو 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. وباإلضافة إىل عضويته يف هيئة الرقابة الرشعية 

التابعة لبنك اإلثمار، فهو أيضاً عضو يف هيئات الرقابة الرشعية يف شت رشكات يف البحرين وخارجها. وعمل قاضياً يف محكمة االستئناف 

العليا الرشعية )الجعفرية(. 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. وهو خريج الحوزة اإلسالمية من مدينة قم يف 

إيران. وقد ألف أكثر من 60 كتاباً عن الرشيعة اإلسالمية.
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فضيلة الشيخ د. أسامة محمد سعد بحر
عضو الهيئة
عضو

يعد الشيخ بحر أحد علماء الرشيعة املعتربين واملعتد برأيهم من مملكة البحرين.

وهو حالياً عضو هيئة الرقابة الرشعية ورئيس قسم االلتزام واالستشارة ببنك الطاقة األول، وذلك بعد تعيينه يف وقت سابق يف مناصب 

عليا يف مصارف وبنوك إسالمية يف البحرين بما يف ذلك رئيس االلتزام الرشعي بمرصف السالم، وقبلها كان ضابط االلتزام الرشعي ببنك 

ABC اإلسالمي.

والشيخ بحر هو أيضاً رئيس هيئة الرقابة الرشعية ببنك كابينوفا، وعضو هيئة الرقابة الرشعية باملرصف العاملي، وبنك االستثمار الدويل، 

وإليانز جلوبال انفستورز، ورشكة إليانز للتكافل )البحرين(، وثروات العاملية وبنك األرسة، وهو أيضاً املراقب الرشعي لرشكة سكنا 

للحلول اإلسكانية املتكاملة وريف )للتمويل العقاري(.

وقد حصل الشيخ بحر عىل شهادة الدكتوراه من جامعة الهاي يف هولندا، ودرجة املاجستري من جامعة اإلمام األوزاعي يف لبنان، وشهادة 

البكالوريوس يف الرشيعة اإلسالمية من جامعة األمري عبد القادر الجزائري للدراسات اإلسالمية يف الجزائر.
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إن لبنك اإلثمار ورشكاته األخرى تاريخاً طويالً يف مجال املسئولية االجتماعية وذلك كجزء  ال يتجزأ من فلسفة وممارسات أعماله.  وكما 

سنرى يف الفقرات التالية، ال ينصب تركيز البنك عىل مجرد األعمال الخريية قصرية األجل ولكنه يركز اهتمامه يف هذا املجال عىل إرشاك 

شامل لعنارص املجتمع واالستثمار ذي الطبيعة اإلسرتاتيجية.  ولكننا ال نخطط أن نقف عند هذه النقطة، فبصفتنا مؤسسة تقدمية نشد 

النهوض والتوثب، وهي جزء من املحاور الثالثة التي ترتكز عليها رؤية البحرين االقتصادية وهي التنمية املستدامة والقدرة التنافسية 

والنزاهة، فان بنك اإلثمار بدأ ينقل مسئوليته االجتماعية لتحتضن وتشمل اإلطار الشامل لالستدامة املؤسسية وهي طريقة تخلق قيمة 

طويلة األجل لألطراف ذات العالقة من خالل خلق ممارسات بيئية واجتماعية وحوكمة مسئولة.  

مجتمعنا

يعترب التعليم والتدريب من املحاور األساسية والحيوية التي تدعم النمو االقتصادي املستدام.  وبالتعاون مع املؤسسة الخريية امللكية يف التنمية المستدامة من خالل التعليم

البحرين، فان بنك اإلثمار يرعى 18 طالباً من األيتام املعوزين وذلك من خالل التكفل بتدريسهم يف إحدى املدارس الخاصة املعتمدة يف 

اململكة من املرحلة األوىل من الحضانة وحتى الصف الثاني عرش وهذه املدرسة عضو يف منظمة البكالوريا الدولية )IBO( وتقدم شهادة 

الدبلوم الثانوية باإلضافة إىل دبلوم منهج البكالوريا الدولية. ورعى البنك كذلك، وبالتعاون مع إحدى الجامعات املحلية املعتمدة، 30 من 

الطالب األيتام ومن بني هؤالء 10 طالب يف سنتهم الدراسية األخرية. 

ومن خالل اتفاقية بني البنك وكلية لندن لالقتصاد، رعى بنك اإلثمار عدداً من الطالب املعوزين ذوي املواهب الفذة من جميع أنحاء العالم 

اإلسالمي.  وقد استفاد من هذه املبادرة التي بدأناها يف عام 2007 وملدة ثالثة أعوام 15 طالباً.  

وباإلضافة إىل ذلك، فقد رعى بنك اإلثمار سبعة من الطلبة من خالل صندوق التعليم وذلك بالتعاون مع بعض الجامعات املحلية املعتمدة 

من خالل دورات للحصول عىل شهادة جامعية حيث تخرج حتى اآلن اثنان من هؤالء الطلبة.  

ويقوم بنك اإلثمار أيضاً باالستثمار يف أوقات موظفيه وموارده يف مجال تدريب الباحثني عن العمل من الخريجني املوهوبني من ذوي 

املهارات الواعدة.  وخالل العام أتاح البنك فرص التدريب عىل رأس العمل إىل 42 طالباً جامعياً من بني بعض الجامعات يف اململكة.  

وخصص البنك أيضاً ستة من موظفيه لقضاء ما مجموعه 120 ساعة عمل قام خاللها هؤالء املوظفون بالتدريس وبشكل طوعي يف 

املدارس الحكومية ضمن برامج مؤسسة إنجاز البحرين.  وتعترب مؤسسة إنجاز البحرين عضواً يف مؤسسة اإلنجازات للشباب والتي تُلهم 

وتعّد الشباب البحريني لتحقيق النجاح يف اقتصاد عاملي.  وقد شملت املوضوعات التي تم تدريسها العمل يف البنوك وأخالقيات العمل 

ومهارات النجاح وبرنامجاً آخر حول اختيار املهنة وتحديد أهدافها.  

أما فيما يتعلق بالجوائز واألوسمة، فقد حصل بنك اإلثمار عىل شهادة تقدير من جامعة البحرين تقديراً اللتزامنا املتواصل بربنامج 

الجامعة للتدريب الداخيل.  

إدراكاً منه برضورة تقديم الدعم لصحة ورفاه الشعب البحريني، قّدم بنك اإلثمار مرة أخرى الدعم للجمعية البحرينية ملكافحة الرسطان.  صحة ورفاه المجتمع

وقد لعبت هذه الجمعية دوراً هاماً منذ مدة طويلة داخل املجتمع املحيل من خالل دعم البحوث وتقديم املساعدة ملرىض الرسطان 

وعوائلهم.  وتقوم الجمعية أيضاً بنرش املعلومات بني عامة الناس حول أسباب وطرق عالج الرسطان والوسائل التي يمكن من خاللها منع 

وقوعه.  

قام بن اإلثمار بتكريم موظفيه مع احتفال يوم املرأة البحرينية.  وقد جاءت هذه االحتفاالت الوطنية، والتي جرت تحت عنوان "املرأة تعزيز المساواة بين الجنسين

البحرينية يف التنمية االقتصادية" كمبادرة من املجلس األعىل للمرأة والذي تأسس بهدف دعم حقوق املرأة يف اململكة وتشجيع مشاركتها 

التامة يف املجتمع.  

المسؤولية االجتماعية
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المسؤولية االجتماعية

باعتباره رائداً يف مجال األعمال املرصفية اإلسالمية يف املنطقة، ال يزال بنك اإلثمار يقدم الدعم لتطوير ونهضة القطاع املرصيف واملايل يف الحدة التنافسية للبحرين

البحرين. ولم يقدم بنك اإلثمار فحسب الدعم للمؤتمر الرشعي السنوي لعام 2011 الذي نظمته هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

املالية اإلسالمية يف البحرين، بل كان أيضاً الراعي البالتيني مؤتمر العمل املرصيف واملايل اإلسالمي السنوي يف البحرين.  وقد عقد هذا 

املؤتمر عىل مدى يومني وذلك برعاية مرصف البحرين املركزي وبتنظيم من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية والبنك 

الدويل.  

قّدم بنك اإلثمار الرعاية والدعم لبطولة دوري صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة القدم لوسائل اإلعالم والتي تم افتتاحها رعاية األنشطة الرياضية والعمل الجماعي

يف شهر أغسطس من عام 2011.  وينظر البنك إىل هذه الرعاية كمساهمة صغرية ولكنا هاّمة يف سبيل تعزيز املهارات والروح والعمل 

الريايض الجماعي بني وسائل اإلعالم والجهات التي تديرها.  وقد رعى بنك اإلثمار يف السابق عدداً من الفعاليات واألنشطة الرياضية 

ونشاطات األندية يف البحرين وذلك كجزء من مساهماته يف خدمة املجتمع البحريني. 

رأسمالنا البشري

كما ذكرنا من قبل، فان الجهود الجماعية ملوظفينا هي التي تنهض بمؤسستنا وتدفعها إىل األمام.  ولهذا فان بنك اإلثمار مستمر يف التعليم والتدريب

االستثمار يف تدريبهم وتطويرهم من أجل خلق فريق عايل التحفيز والكفاءة والقدرة عىل اإلبداع واالبتكار والذي يقدم القيمة من أجل 

فائدتنا املشرتكة.  ومقابل ذلك، فان البنك يحتفل ويتبنى ويسعى دائماً لتحسني وتطوير مجموعة من القيم األساسية التي توجه 

ممارساتنا وترصفاتنا يف مجاالت حقوق اإلنسان ومعايري العمل والبيئة ومكافحة الفساد.  

يقوم بنك اإلثمار بتقييم احتياجاته التدريبية عىل أساس سنوي.  ومن العنارص األساسية التي تبني عليها هذه العملية التعليقات وردود 

األفعال التي تصلنا يف ضوء األداء السنوي ومراجعة املهن.  وخالل عام 2011، استثمر البنك 000ر170 مليون دوالر أمريكي يف مجاالت 

التدريب والتطوير أي بمعدل ثماٍن ساعات لكل موظف. وقد شملت برامج وفرص التدريب املذكورة أدناه: 

برامج قصرية األجل يقدمها معهد البحرين للدراسات املرصفية واملالية.    

دورات قصرية تقدمها بعض املؤسسات التدريبية وفقاً ملتطلبات التدريب التي يحتاجها بنك اإلثمار.    

الدبلوم املتقدم يف التمويل اإلسالمي.    

الربنامج الداخيل ملكافحة غسيل األموال والذي تم تنظيمه من قبل مسئول مكافحة غسيل األموال.  

ويف الوقت نفسه، يستمر البنك يف مراجعة هيكله التنظيمي واستخدام موارده بشكل فّعال.  وقد تم استحداث نظام عاملي للدرجات من 

خالل الحصول عىل املساعدة االستشارية خالل العام من أجل تسهيل عملية التقييم ومسح ودراسة السوق بهدف وضع أفضل املزايا 

التعويضية للموظفني.  وعالوة عىل ذلك، قامت الرشكة االستشارية بمراجعة املزايا التي يمنحها البنك ملوظفيه قبل عملية إعادة التنظيم مع 

مرصف الشامل حيث قام عىل أثرها البنك بوضع مزايا موّحدة لجميع موظفيه. 

ويتم تشجيع املوظفني للحصول عىل مؤهالت احرتافية، وذلك كجزء من التطوير الوظيفي. ولقد حصل عدد من املوظفني عىل مؤهالت 

احرتافية. 
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حتى شهر ديسمرب 2011، بلغ إجمايل عدد موظفينا 265 موظفاً يف البحرين )27 مغرتباً و 238 بحرينياً، أو ما نسبته 90%( بينما يوجد نوعية وتنوع الموظفين

موظفان يف املكتب التمثييل يف قطر.  وباإلضافة إىل ذلك، فان هناك 13 موظفاً يعملون بموجب عقود.  ويشجع بنك اإلثمار تنوع املوظفني 

بني الجنسني.  ومن بني املوظفني الدائمني الذين يعملون يف البحرين هناك 193 من الذكور )73%( و 72 من اإلناث )27%( وذلك كما هو 

يف شهر سبتمرب من عام 2011.  

ويتم تشجيع املوظفني للحصول عىل مؤهالت احرتافية، وذلك كجزء من التطوير الوظيفي. ولقد حصل عدد من املوظفني عىل مؤهالت 

احرتافية. 

يحصل موظفو إثمار الذين يعملون بدوام كامل عىل مزية التكافل الطبي والتكافل عىل الحياة وعالوة املواصالت وعالوة الهاتف وعالوة االمتيازات

عضوية النادي وراتباً لثالثة عرش شهراً وميزة الحصول عىل قرض حسن )قرض بدون فوائد( ومكافأة نهاية الخدمة.  إّما املوظفون 

املؤقتون فإنهم يحصلون عىل راتب أسايس.  هذا ولدى البنك نظام تعويضات ومكافآت موحد لجميع موظفيه.  

يتقيد بنك اإلثمار ويلتزم بقوانني العمل يف البحرين )قانون العمل البحريني( وبقواعد الصحة والسالمة يف العمل.  ولم تقع بحمد الله أية الصحة والسالمة 

حالة مرضية خالل العام موضوع االستعراض.  ويخصص البنك واجبات خفيفة للموظفات الحوامل باإلضافة إىل منحهن ساعات معينة 

خالل أوقات العمل إلرضاع أطفالهن بعد استئنافهن العمل يف أعقاب الوالدة.  وعالوة عىل ذلك، فان البنك يخصص أيضاً واجبات خفيفة 

غري مرهقة للموظفني الذين يعانون من حاالت صحية معينة وذلك بناء عىل توصية املؤسسة الطبية املعتمدة.  

يتبع البنك سياسة الباب املفتوح حيث أن هناك نظاماً لتدفق االتصاالت بشكل حر بني املوظفني واإلدارة يتضمن اجتماعات اإلدارات بشكل تواصل وترابط الموظفين 

منتظم.  ويقدر بنك اإلثمار ويكرم األداء والخدمة املتفانية.  وهناك برنامج يتم بموجبه منح مكافأة وشهادة ملوظف الشهر طوال العام.  

وباإلضافة إىل ذلك، تم تكريم 11 موظفاً من ذوي الخدمة الطويلة خالل عام 2011 حيث خدم خمسة منهم البنك ملدة أكثر من 20 عاماً 

واثنان منهم أكثر من 15 سنة وخمسة أكثر من 10 سنوات.  وّكرم البنك أيضاً 10 من موظفيه الذين تم منح شهادات لهم كمرصفيني 

إسالميني متخصصني من قبل املجلس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.  

بيئتنا

إننا ندرك رضورة تقليل اآلثار السلبية املبارشة وغري املبارشة لبيئتنا والناتجة عن أنشطة أعمالنا.  ويتم مواجهة هذه اآلثار املبارشة من ممارسات تدبير وعمل جيدة

خالل مبادرات إدارية جيدة مثل تقليل استخدام األوراق، واستخدام الربيد االلكرتوني بدالً من ذلك، واستخدام تقنيات وممارسات فّعالة 

من حيث استهالك الطاقة يف مكان العمل والتخلص من النفايات بشكل مسئول. كما أننا أجرينا محاولتنا األوىل لقياس واإلبالغ عن 

انبعاثات الكربون، وذلك بحسب ما هو موضح يف الفقرة التالية. أما اآلثار غري املبارشة فيتم التعامل معها من خالل تقييم اآلثار البيئية 

واالجتماعية للمشاريع التي يقوم بنك اإلثمار بتمويلها وذلك يف سياق نشاط العمل العادي.

المسؤولية االجتماعية
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األمر الذي يمكن قياسه يمكن إدارته. لقد بدأنا قياس واإلبالغ عن انبعاثات الكربون عىل أساس طوعي، وذلك باستخدام معيار/WBCSDانبعاثات الكربون

WRI Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard لالسرتشاد به. وهذا هو 

إفصاحنا األول العام، وهو يقترص عىل الحدود التنظيمية لبنك اإلثمار ش.م.ب. فقط. عالوة عىل ذلك، فإن الحدود التشغيلية تقترص كذلك 

أعمال البنك داخل مملكة البحرين.

االستهالك يف 2011املصدراملجال

ً االنبعاثات، تعادل كيلوغراما
%من ثاني أوكسيد الكربون

ًبرتول محرك السيارات1- مبارش 20،95148،4331,9 لرتا

2،330،3161،922،27873,3 كيلو واترشاء الكهرباء2- غري مبارش

رشاء املياه املربدة بغرض 3- غري مبارش، انتقائي
تكييف الهواء

 الطاقة التقديرية للتربيد
 705،615 كيلو واط

582،06222,2

 196 رحلة ذهاب فقط ورحالت ذهاب رحالت األعمال الدولية
 وعودة بمجموع 585،282 كيلومرتاً 

وقد تم حسابها بشكل فردي

68،0622,6

2،620،835100,00مجموع انبعاثات الكربون

يتضح من خالل الجدول أعاله أن استخدام الكهرباء يمثل 98 % من انبعاث الغازات الدفيئة خالل العام، والتي بلغ مجموعها ما يعادل 

5,579 طناً من ثاني أوكسيد الكربون. عالوة عىل ذلك، إن رشاء املاء املربد بغرض التكييف يف املقر الرئييس والفرع الرئييس للبنك تم 

تقديره بنسبة 22% من مجموع الغازات الدفيئة، مما يجعل استخدامنا النبعاثات الغازات غري الدفيئة غري املبارشة من الكهرباء وحدها 

حوايل ما يزيد قليالً عن 95% من إجمايل الكربون. أما األثر الواضح واملحتمل هو أن الكفاءة يف استخدام الطاقة الكهربائية من خالل 

املمارسات السليمة إلدارة الطاقة هو أحد املجاالت التي سريكز البنك عليها، والتي لن تجعل من البنك رشكة أكثر مسؤولية من الناحية 

البيئية فحسب، بل ستساهم يف النهاية وبشكل إيجابي يف تحقيق أرباح.

قّدم بنك اإلثمار دعماً مالياً للمنتدى واملعرض األول إلدارة النفايات يف البحرين والذي عقد خالل شهر نوفمرب من عام 2011.  وقد تمت خلق وتعزيز التوعية 

استضافة هذه الفعالية التي استمرت يومان تحت رعاية وزير البلديات والتخطيط الحرضي، من قبل معهد البحرين للبوليتيكنيك وذلك 

تحت شعار "نحو تقليل النفايات  إىل درجة صفر." 

وإىل جانب اضطالعه بدور رائد يف طرحه األعمال املرصفية والتمويل اإلسالمي وتطورهما يف منطقة الخليج، فان بنك اإلثمار يدرك أيضاً 

الدور الهام الذي عليه أن يلعبه يف دعم املجتمع الذي يزاول فيه أعماله.  وعىل وجه الخصوص، فان البنك يدرك أهمية العمل نحو حماية 

البيئة وهو يمثل الفلسفة األساسية للصريفة اإلسالمية. 

المسؤولية االجتماعية

 يتضمن ذلك الغازات الدفيئة الستة التي يشملها بروتوكول كيوتو، وهي: ثاني أكسيد الكربون )CO 2(، وامليثان، وأكسيد النيرتوز، ومركبات الهيدروفلوروكربون، والكربون املشبع وسادس فلوريد الكربيت، والتي تتمتع بمستويات 

مختلفة من إمكانات االحرتار العاملي. إن التأثري الكيل غري مقوم من حيث معادلة ثاني أكسيد الكربون، مع الكتلة باعتبارها وحدة القياس.
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عن	السنة	املالية	من	26	محرم	1432هـ	إىل	6	صفر	1433هـ	املوافق	1	يناير	2011م	إىل	31	ديسمرب	2011م				

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 قد قامت خالل السنة املالية من أول يناير إىل 31 ديسمرب2011م 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 امليزانية وبيان الدخل ومجمل األعمال املرصفية من خاللها.  .4

ولقد راقبنا املبادئ املستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي طرحها البنك خالل الفرتة من 1 يناير 2011م إىل 31ديسمرب2011م، 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 وفقا 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:

أوال:	فيما	يخص	أعمال	البنك	عامة:

أن مجمل أعمال البنك االستثمارية وخدماته املرصفية تمت وفق مبادئ وأحكام الرشيعة اإلسالمية وحسب العقود النمطية املعتمدة من قبل هيئة الرقابة الرشعية.  أ-. 

 ب-. تم تجنيب أي مكاسب مستحصلة من مصادر محرمة رشعا إىل صندوق التربعات.

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

أن مسؤولية إخراج الزكاة بالنسبة للمساهمني تقع عليهم.  د-. 

ثانيا:	األصول	والخصوم	التقليدية	املحولة	من	بنك	اإلثمار	القديم	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 )تحول البنك التقليدي إىل مرصف إسالمي( من معايري هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
عن أعمال بنك اإلثمار ش.م.ب

بسم	الله	الرحمن	الرحيم
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علما 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 بها.

ولضمان االلتزام بفتاواها وتوجيهاتها، فقد راجعت هيئة الرقابة الرشعية بيان دخل البنك للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2011م، 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 0,28 سنتا 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.

سماحة	الشيخ	عبد	الله	املنيع

رئيس	هيئة	الرقابة	الرشعية

فضيلة	الشيخ	محسن	آل	عصفور	 فضيلة	الشيخ		نظام	يعقوبي		

عضو	الهيئة عضو	الهيئة	

فضيلة	الشيخ	الدكتور	أسامة	بحر

عضو	الهيئة

تم التوقيع عىل التقرير يف اجتماع هيئة الرقابة الرشعية املنعقد يف البحرين يوم األحد بتاريخ 27 ربيع األول 1433هـ املوافق 19 فرباير 2012م.

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
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تقرير مجلس اإلدارة

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
 يقدم أعضاء مجلس اإلدارة تقريرهم عن نشاط بنك اإلثمار ش.م.ب )“البنك”( للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011، مع البيانات املالية املوحدة املدققة للبنك ورشكاته التابعة )“املجموعة”(

للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.

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

تتمثل األنشطة الرئيسية للبنك ورشكاته التابعة )معاً “املجموعة”( يف مجموعة كبرية من الخدمات املالية التي تشمل األعمال املرصفية لألفراد والتجارية واألعمال املرصفية الخاصة، والتكافل، وإجارة املعدات، 

وتطوير العقارات.

المركز المالي الموحد والنتائج 
تم عرض املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 ديسمرب 2011، مع بيان الدخل املوحد، وبيان الدخل الشامل املوحد، وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد، وبيان التدفقات النقدية املوحد يف البيانات 

املالية املوحدة املرفقة.

 حققت املجموعة صايف خسارة 62,9 مليون دوالر أمريكي لعام 2011 للمساهمني مقارنة بصايف خسارة وقدره 150,4 مليون دوالر أمريكي لعام 2010. وبلغ إجمايل املوجودات كما يف 31 ديسمرب 2011 

ما قيمت 899، 6 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمرب 2010: 747، 6 مليون دوالر أمريكي(.

بلغ معدل مالءة رأس املال املوحد للبنك بموجب اتفاقية بازل الثانية 12,88% كما يف 31 ديسمرب 2011 )31 ديسمرب 2010: 13,20%( مقارنًة بالحد األدنى حسب املتطلبات الرقابية البالغ 12%. ويبني 

اإليضاح رقم 38 من البيانات املالية املوحدة املرفقة أرصدة البنك املوزونة باملخاطر ورأس املال النظامي.

أعضاء مجلس اإلدارة
فيما ييل أسماء أعضاء مجلس اإلدارة كما يف 31 ديسمرب 2011:

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل ) رئيس مجلس اإلدارة ( 

السيد خالد عبدالله جناحي

تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبدالله

السيد عبدالحميد أبو موىس

السيد محمد يوسف الخريجي

الشيخة حصة بنت سعد الصباح

السيد الشيخ زامل عبدالله الزامل

السيد نبيل خالد كانو

السيد محمد بوجريي
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تقرير مجلس اإلدارة

رسوم حضور أعضاء مجلس اإلدارة 
بلغت رسوم الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة املتعلقة بعام 2011 ما قيمته 500، 183 دوالر أمريكي )2010:  320،000 دوالر أمريكي(.

نسبة أعضاء مجلس اإلدارة
نسبة أعضاء مجلس اإلدارة يف أسهم البنك:

عدد األسهماألسم

31 ديسمرب 2010 31	ديسمرب	2011

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

20،749،69320،749،693السيد خالد عبدالله جناحي

40،98240،982تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبدالله

––السيد عبدالحميد أبو موىس

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

41،80041،800الشيخة حصة بنت سعد الصباح

–205،000السيد الشيخ زامل عبدالله الزامل

––السيد نبيل خالد كانو

105،600105،600السيد محمد بوجريي

   

أرباح األسهم  
لم يتم إقرتاح توزيع أرباح أسهم لعام 2011 )2010: صفر(.

المدققون
أعرب املدققون “برايس وترهاوس كوبرز” عن رغبتهم يف إعادة تعيينهم كمدققي حسابات البنك للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2012.

 بالنيابة عن مجلس اإلدارة

صاحب	السمو	امللكي	األمري	عمرو	محمد	الفيصل	

رئيس	مجلس	اإلدارة

28	فرباير	2012
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
اإلثمار ش.م.ب. بنك  السادة املساهمني في   إلى 

التقرير حول البيانات المالية
لقــد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة لبنك اإلثمار ش.م.ب. )“البنك”( ورشكاته التابعة )معاً “املجموعة”( والتي تشمل قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 ديسمرب 2011 والقوائم املوحدة 

للدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية وحسابات االستثمار املقيدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وملخص السياسات املحاسبية الهامة وااليضاحات االخرى.

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 توفر أساساً معقوالً للرأي الذي نبديه.

الرأي
برأينا، إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تعرب بشكل صادق وعادل عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 ديسمرب 2011 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
وفقاً ملتطلبات قانون الرشكات التجارية البحريني ودليل اللوائح واالنظمة ملرصف البحرين املركزي )مجلد 2(، نفيدكم بأن: )أ( قد احتفظ البنك بسجالت محاسبية منتظمة وأن البيانات املالية املوحدة 

متوافقة معها. )ب( وأن املعلومات املالية الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة متوافقة مع البيانات املالية املوحدة. )ج( ولم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن البنك قد خالف أياً من األحكام السارية لقانون 

الرشكات التجارية البحريني ومرصف البحرين املركزي وقانون املؤسسات املالية ودليل اللوائح واالنظمة ملرصف البحرين املركزي )مجلد 2 واالحكام املنطبقة من مجلد 6( وتوجيهات مرصف البحرين 

املركزي أو انظمة واجراءات بورصة البحرين أو رشوط الرخصة املرصفية الخاصة به واحكام عقد التأسيس والنظام األسايس للبنك عىل وجه قد يؤثر بصورة جوهرية عىل أنشطته أو مركزه املايل. )د( وقد 

قامت االدارة بتقديم تفسريات ومعلومات مرضية رداً عىل كل طلباتنا.

املنامة -  مملكة البحرين 

28 فرباير2012 
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بيان المركز المالي الموحد 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 

كما	يف	
31	ديسمرب	2011

كما يف 
31 ديسمرب 2010

)مدققة ومعدلة()مدققة(إيضاحات

الموجودات
3378،701373،970نقد وأرصدة لدى البنوك واملرصف املركزي

4504،213535،121ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 
52،733،0242،515،480مرابحات وتمويالت اخرى

42،51814،614تمويالت املشاركة
استثمارات: 

623،49326،911  مضاربة
7650،156664،988  استثمارات يف رشكات زميلة

81،224،3861،247،441  سندات استثمارية
9199،117204،278  حسابات االستثمار املقيدة

1059،42170،536  موجودات مقتناة بغرض التأجري
11390،174389،592  استثمارات عقارية  

12303،950284،564موجودات أخرى
13132،408145،382موجودات ثابتة

14257،859274،590موجودات غري ملموسة

6،899،4206،747،467إجمايل	املوجودات

المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق األقلية وحقوق الملكية
792،077684،162حسابات جارية للعمالء

151،617،3211،714،025مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
161،930،4451،970،795مبالغ مستحقة ملستثمرين

17273،434288،516املطلوبات األخرى

4،613،2774،657،498إجمايل	املطلوبات

181،476،6331،195،963حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

19232،682237،428حقوق األقلية

6،322،5926،090،889إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق األقلية

20670،863671،254رأس املال

)14،676()94،035(االحتياطيات

576،828656،578إجمايل	حقوق	امللكية

6،899،4206،747،467إجمايل	املطلوبات	وحقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة	وحقوق	األقلية	وحقوق	امللكية

تم اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 28 فرباير 2012، 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 90 إىل 131 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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للسنة	املنتهية	يف

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

)مدققة ومعدلة()مدققة(إيضاحات

اإليرادات 
67،92661،546الدخل من حسابات االستثمار املطلقة

)56،395()65،018(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة واملخصصات

ً 2،9085،151حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضاربا
222،8144،618حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املقيدة بصفتها مضارباً

23259،156184،001الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى

24138،002159،578الدخل من االستثمارات

38،748–41ارباح ناجمة عن االستحواذ عىل االعمال )صايف(

2548،14946،333إيرادات أخرى

451،029438،429إجمايل	اإليرادات

)212،822()276،152(ناقصاً: ارباح مدفوعه ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

174،877225،607إيرادات	تشغيلية

المصروفات
)129،807()168،407(26املرصوفات اإلدارية والعمومية

)32،763()44،438(13، 14اإلستهالك واإلطفاء

)162،570()212،845(إجمايل	املرصوفات

63،037)37،968(صايف الربح/)الخسارة( قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية 

)209،386()21،836(28مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

)146،349()59،804(صايف الخسارة قبل الرضائب الخارجية 

6،341)2،102(29رضائب خارجية

)140،008()61،906(صافي خسارة السنة

متعلقة	بالتايل:

)150،409()62،886(مساهمي البنك

1998010،401حقوق األقلية

)61،906()140،008(

)5,89()2,31(21عائد	السهم	األسايس	واملخفف	–	سنتات	أمريكية

تم اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 28 فرباير 2012، 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  90 إىل 131 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 

بيان الدخل الموحد
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 

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

االحتياطيات

رأس املال
عالوة إصدار

أسهم
احتياطي

احتياطي عام قانوني 

احتياطي
القيمة العادلة
لإلستثمارات

احتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات

العقارية
تحويل عمالت

خسائر مرتاكمةأجنبية 
إجمايل

االحتياطيات 
إجمايل حقوق

امللكية

656،578)14،676()267،044(671،254149،96738،09050،7262،9641،0159،606يف	1	يناير	2011	)مدققة	ومعدلة(

)667()276(––––––)276()391(رشاء اسهم خزينة 

)62،886()62،886()62،886(–––––––صايف خسارة السنة 

)8،926()8،926(–––)8،926(––––حركة القيمة العادلة للسندات اإلستثمارية

)8،239()8،239(–––)8،239(––––حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

2،7532،753–––2،753––––حركة الرضائب املؤجلة للسندات االستثمارية

 تحويل إىل بيان الدخل نتيجة االنخفاض يف
2،1992،199–––2،199––––   القيمة للسندات االستثمارية

 تحويل إىل بيان الدخل نتيجة إلستبعاد سندات

)2،093()2،093(–––)2،093(––––   استثمارية 

)68()68(––)68(–––––حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

)1،823()1،823()513()1،443(–133––––تسوية تحويل العمالت األجنبية

576،828)94،035()330،443(9478،163)11،209(670،863149،69138،09050،726يف	31	ديسمرب	2011

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من  90 إىل 131 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة. 
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
املنتهية في 31 ديسمبر 2010  للسنة 

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

االحتياطيات

رأس املال
عالوة إصدار

أسهم
احتياطي

احتياطي عام قانوني 

احتياطي
القيمة العادلة
لإلستثمارات

احتياطي
القيمة العادلة
لالستثمارات

العقارية
تحويل عمالت

خسائر مرتاكمةأجنبية 
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	42(

 التعديالت	الناتجة	عن	اعتماد	املعيار

1،3571،357–––1،357––––			املحاسبي	املايل	رقم	25	)إيضاح	43(

143،960712،792)121،676()224(–568،832161،13238،09054،61612،022يف	1	يناير	2010	)مدققة	ومعدلة(

103،025––––––––103،025الزيادة يف رأس املال )إيضاح 20(

)10،000()10،000(––––––)10،000(–مصاريف متعلقة بإصدار أسهم عالوة

)2،236(725––––––725)2،961(رشاء أسهم خزينة 

468)1،890(––––––)1،890(2،358بيع أسهم خزينة

)150،409()150،409()150،409(–––––––صايف خسارة السنة

3،8693،869–––3،869––––حركة القيمة العادلة للسندات االستثمارية

3،1693،6703،670–––501–––إستبعاد الرشكات التابعة )إيضاح 37(

)2،578()2،578(–––)2،578(––––حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

)944()944(–––)944(––––حركة الرضائب املؤجلة للسندات االستثمارية

 تحويل إىل بيان الدخل نتيجة االنخفاض يف

4،8894،889–––4،889––––   القيمة للسندات االستثمارية

 تحويل إىل بيان الدخل نتيجة إستبعاد سندات

)14،124()14،124(–––)14،124(––––   استثمارية

1،0151،015––1،015–––––حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

7،1417،141)2،519(9،830–)170(––––تسوية تحويل العمالت األجنبية

––4،391–––)4،391(–––تحويل من األحتياطي العام

656،578)14،676()267،044(671،254149،96738،09050،7262،9641،0159،606يف	31	ديسمرب	2010

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من  90 إىل 131 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.



التقرير السنوي 862011 بنك اإلثمار ش.م.ب.     

بيان التدفقات النقدية الموحد 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 

للسنة	املنتهية	يف

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

)مدققة ومعدلة()مدققة(إيضاحات

األنشطة التشغيلية 
)146،349()59،804( صايف الخسارة قبل الرضائب الخارجية

تعديالت	يف:	

1344،43832،763، 14  االستهالك واإلطفاء

)38،748(–41  ارباح ناجمة عن االستحواذ عىل االعمال

)27،583()17،816(24  الدخل من الرشكات الزميلة

2821،836209،386  مخصصات الهبوط يف القيمة – صايف

)1،186()3،178(25  ارباح بيع موجودات ثابتة

28،283)14،524(أرباح / )خسائر( تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

14،498)10،339(أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املرصف املركزي املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

)الزيادة( / النقص يف املوجودات التشغيلية

)330،319()214،502(  مرابحات وتمويالت اخرى 

)14،614()27،904(  تمويالت املشاركة

)86،549()983(  موجودات أخرى

الزيادة / )النقص( يف املطلوبات التشغيلية

107،915228،897  الحسابات الجارية للعمالء 

)116،529()96،704(  مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

330،402)40،350(  مبالغ مستحقة ملستثمرين

10،145)14،027(  املطلوبات األخرى

280،670212،952الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

)28،343()13،643(الرضائب املدفوعة

248،823)44،391(صايف	النقد	)املستخدم	يف(	/	الناتج	من	األنشطة	التشغيلية	

األنشطة االستثمارية
صايف )الزيادة( / النقص يف:

)2،615(–  مضاربة

)78،103(5،161  استثمارات يف حسابات االستثمار املقيدة

11،115174  موجودات مقتناه بغرض التأجري

)341،631()31،959(  سندات استثمارية

715،91515،766أرباح مستلمة من رشكات زميلة

)47،011()10،002(رشاء موجودات ثابتة

)20،389()3،830(استثمارات عقارية

)473،809()13،600(صايف	النقد	املستخدم	يف	األنشطة	االستثمارية	
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بيان التدفقات النقدية الموحد 

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

للسنة	املنتهية	يف

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

)مدققة ومعدلة()مدققة(إيضاحات

األنشطة التمويلية
)2،236(–رشاء أسهم خزينة 

468–بيع أسهم خزينة

103،025–20رأس املال

101،257–صايف	النقد	الناتج	من	األنشطة	التمويلية

21،4758،039تسوية تحويل العمالت األجنبية

)115،690()36،516(صايف	النقص	يف	النقد	وما	يف	حكمه

702،526818،216النقد	وما	يف	حكمه	يف	بداية	السنة

4666،010702،526النقد	وما	يف	حكمه	يف	نهاية	السنة

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من  90 إىل 131 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحد
املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 

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

كما يف 1 يناير 2011
صايف الودائع/

رسم املضاربإجمايل الدخل)السحوبات(
كما يف 31 ديسمرب 

2011

170،324–––170،324صندوق أسهم الدار الخاصة*
173،027–)2،842(–175،869صندوق دملونيا للتطوير 1*
102،435–––102،435مضاربة الشامل البوسفور*

22،345––)469(22،814املحفظة العقارية االوروبية*
–––)22،779(22،779صندوق الشامل الصني*

18،019–––18،019صندوق فرص التطوير االمريكي*

–)633(–)50،087(50،720جواهر الشامل – 1

–)103(–)6،141(6،244جواهر الشامل – 2
126،163)856(72،22354،686110الودائع العقارية االوروبية *
157،792)361(–147،65210،501الودائع العقارية األمريكية*

140،444)754(3،038)703،582(841،742ودائع مرابحات رشاء وبيع السلع

14،051)17(94313،03887ودائع تمويالت التجارة

33،103)90(2،011)11،613(42،795أسهم مدرجة وغري مدرجة

526–5206–االستثمار يف الصكوك

–––)460(460صناديق العمالء األخرى

958،229)2،814(2،410)716،386(1،675،019املجموع

71،419––)23،961(95،380صناديق مدارة عىل أساس الوكالة

1،770،399)740،347(2،410)2،814(1،029،648

* سوف يتم تسجيل الربح / )الخسارة( وتوزيعه عند بيع االستثمارات الضمنية.

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من  90 إىل 131 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحد

املنتهية في 31 ديسمبر 2010  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 

كما يف 1 يناير 2010
)مدققة ومعدلة، إيضاح 42(

صايف الودائع/
رسم املضاربإجمايل الدخل)السحوبات(

كما يف 31 ديسمرب 
2010

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 االمريكي*

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 االوروبية *
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()1،537(976،957704،217املجموع

95،380–-)151،113(246،493صناديق مدارة عىل أساس الوكالة

1،223،450553،104)1،537()4،618(1،770،399

* سوف يتم تسجيل الربح / )الخسارة( وتوزيعه عند بيع االستثمارات الضمنية.

تشكل اإليضاحات الواردة عىل الصفحات من  90 إىل 131 جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 

1.  التأسيس واألنشطة    
تأسس بنك اإلثمار ش.م.ب. )“البنك”( يف مملكة البحرين يف 13 أغسطس 1984 كبنك استثماري تحت ارشاف مرصف البحرين املركزي. بتاريخ 14 أبريل 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 أبريل 2010.

تعترب دار املال اإلسالمي ترست )“DMIT”(، إدارة إئتمانية مسجلة يف كومنولث الباهاما، الرشكة األم االساسية للبنك.  

تتمثل االنشطة 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 االسالمي للخدمات االدارية 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 االثمار للتطوير املحدودة

أعمال مرصفيةباكستان6767بنك فيصل املحدود

تمويالت عقاريةمملكه البحرين6350رشكة سكنا للحلول االسكانية 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 37(.

.)DMIT( والتي تأسست يف كومنولث البهاما ، ومملوكة بنسبة 100 % من ،)IICG( )إحدى الرشكات التابعة للبنك هي رشكة الخليج اإلسالمية لالستثمار املحدودة )الباهاما  
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 

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.  

تتضمن املعلومات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 بعض أألصول 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 ابريل 2010.

وافقت هيئة الرقابة الرشعية عىل خطة عمل بالنسبة للموجودات واملطلوبات التي ال تتوافق مع الرشيعة لالمتثال الحكام الرشيعة اإلسالمية )الخطة(. وتقوم هيئة الرقابة الرشعية باالرشاف عىل تنفيذ   

هذه الخطة. يتم اإلفصاح عن اإليرادات واملرصوفات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات التي ال تتوافق مع الرشيعة يف اإليضاح رقم 40.

املعلومات املالية املوحدة تضم املعلومات املالية للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011  

موضح أدناه أهم السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املوحدة:  

)أ (  التصريحات المحاسبية الجديدة:  
املعيار التايل الذي أصبح ساري املفعول يف 2011 وله صلة بعمليات املجموعة:  

املطبقة للسنوات املالية التي تبدأ املحتوىاملعيار
يف أو بعد

1 يناير 2011االستثمار يف الصكوك واألسهم والسندات املماثلةمعيار املحاسبة املالية رقم )25(

صدر معيار املحاسبة املالية رقم )25( يف يوليو 2010 وهو يتعلق باالعرتاف والقياس والعرض، واإلفصاح عن االستثمارات التي لها خصائص أدوات الديون وحق امللكية.  

يتم تسجيل أدوات حق امللكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية او بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، كما هو مالئماً. تسجل أدوات الديون بالتكلفة املطفأة  او بالقيمة العادلة من خالل   

بيان الدخل، كما هو مالئماً.

إن اعتماد هذا املعيار ليس له أي أثر جوهري عىل بيان الدخل املوحد ولكنه يؤثر عىل العرض واإلفصاح عن االستثمارات الضمنية. بناًء عىل ذلك، تم تعديل بيان املركز املايل املوحد للفرتات املقارنة   

والسياسات املحاسبية املتعلقة بها.

)ب (  أساس اإلعداد:  
يتم إعداد البيانات املالية املوحدة طبقا ملبدأ التكلفة التاريخية املعدلة باعادة تقييم السندات االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وحقوق امللكية واالستثمارات عقارية.  

)ت (  تاكيد االمتثال:  
تم إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقاً ملعايري املحاسبة املالية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وقوانني ومبادىء الرشيعة كما يحددها مجلس الرشيعة   

الرقابي التابع للبنك وقانون الرشكات التجارية البحريني ومرصف البحرين املركزي وقانون املؤسسات املالية وفقاً ملتطلبات هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، وحيث التكون 

لبعض املسائل معايري متعلقة بها ضمن املعايري الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تقوم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية )IFRS( املتعلقة بها.



التقرير السنوي 922011 بنك اإلثمار ش.م.ب.     

2.  أهم السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع(  
)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 اىل 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 ادراج 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.

يف حالة عدم توفر البيانات املالية املدققة للرشكات الزميلة، يتم التوصل لحصة املجموعة من صايف الربح أو الخسارة باستخدام أحدث الحسابات اإلدارية املتاحة.  

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 اعداد 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 اسعار 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 املقيمة بالعمالت األجنبية يف بيان الدخل املوحد. كما يتم تسجيل فروقات التحويل عىل البنود غري النقدية واملدرجة 

بالقيمة العادلة - مثل بعض السندات االستثمارية – املدرجة ضمن 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:  

يتم تحويل املوجودات واملطلوبات املدرجة لكل بيان مركز مايل بسعر اإلقفال يف تاريخ بيان املركز املايل؛ )أ ( 

يتم تحويل اإليرادات واملرصوفات لكل بيانات املركز املايل باستخدام متوسط أسعار الرصف ؛ و )ب ( 

يتم تسجيل جميع فروقات التحويل الناتجة كعنرص منفصل ضمن حقوق امللكية. )ت ( 
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2.  أهم السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع(   
)2( معامالت وأرصدة  العمالت األجنبية )تابع(   

تؤخذ فروق أسعار الرصف الناجمة عن التحويل من صايف االستثمارات يف العمليات الخارجية واالقرتاض وغريها من صكوك العملة املصنفة املعينة للتحوط من هذه االستثمارات، إىل حقوق   

املساهمني. يجب تسجيل خسائر تحويل العمالت الناتجة عن انخفاض حاد يف القيمة أو انتقاص يف القيمة )عىل خالف انخفاض مؤقت( يف العملة لصايف االستثمارات يف العمليات الخارجية املحولة 

بموجب سعر الرصف بتاريخ بيان 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 الربح أو الخسارة من البيع.

تعامل الشهرة واملوجودات غري الثابتة وتسويات القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ عىل منشآت  أجنبية عىل أنها موجودات ومطلوبات للمنشأة ويتم تحويلها بسعر اإلقفال.   

)3( التقديرات المحاسبية واألحكام   
تضع املجموعة تقديرات وافرتاضات تؤثر عىل مبالغ املوجودات واملطلوبات خالل السنة املالية املقبلة. ويجري 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 لسندات استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل مسجلة بالتكلفة   

املطفئة او لسندات استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية. يعكس هذا التصنيف نية اإلدارة املتعلقة بكل من هذه االستثمارات وهي تخضع إىل معالجة محاسبية تختلف مع إختالف 

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 استبعاد األصول غري السائلة ومختلف مصادر التمويل.

)ب( النقد وما في حكمه   

يتكون النقد وما يف حكمه واملشار اليه يف البيان املوحد للتدفقات النقدية من النقد واألرصدة غري املقيدة لدى املرصف املركزي ومصارف أخرى واستثمارات سائلة قصرية األجل تحت الطلب أو تستحق   

خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل.  
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2.  أهم السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع(   
)ت(  مرابحات وتمويالت اخرى   

تظهر املرابحات والتمويالت األخرى بقيمة التكلفة ناقصاً مخصص الذمم املشكوك يف تحصيلها.  

 

تعترب املجموعة الوعد يف تمويالت املرابحة لآلمر بالرشاء وعداَ ملزماً.  

تمثل التمويالت األخرى القروض التقليدية والسلفيات، والتي تعترب موجودات مالية غري مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد. يتم تسجيلها مبدئياً بالقيمة العادلة وفيما بعد يتم إحتسابها   

بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعيل.

تستلم املجموعة ضمانات عىل املرابحات والتمويالت األخرى حيث تعترب رضورية يف شكل مبالغ نقدية أو أوراق مالية أخرى بما يف ذلك الضمانات املرصفية، والرهن العقاري عىل املمتلكات واألسهم   

واألوراق املالية. إن سياسة املجموعة هو الحصول عىل ضمانات بالقيمة يف السوق مساوية أو تزيد عىل املبلغ األصيل للتمويل يف إطار اتفاقية التمويل. تقدر قيمة الضمانات  بشكل دوري للتأكد من 

أن القيمة يف السوق للضمانات األساسية ال تزال كافية.

يرصد مخصص معني حينما ترى اإلدارة بأن هناك انخفاضاً يف القيمة املدرجة للمرابحات والتمويالت األخرى.  

 

)ح(  تمويالت المشاركة   
تسجل تمويالت املشاركة بقيمة التكلفة ناقصاً مخصص االنخفاض يف القيمة.  

يرصد مخصص معني حينما ترى اإلدارة بأن هناك انخفاضاً يف القيمة املدرجة لتمويالت املشاركة.  

)ج(  االستثمارات   

)1(  سندات استثمارية بالتكلفة المطفأة  
تشمل أدوات الديون بالتكلفة املطفأة حيث تتم إدارة االستثمار عىل أساس العائد التعاقدي وتقييم أدائها عىل أساس التدفقات النقدية التعاقدية. ويتم قياس هذه االستثمارات باالحتساب املبدئي   

ناقص اي تحصيل اسرتداد رأس مال وناقص أي تخفيض لالنخفاض يف القيمة.

)2(  سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  
ادوات حقوق امللكية هي االستثمارات التي ال تملك ميزات أدوات الديون وتشمل األدوات التي تظهر عائد متبقي يف اصول املنشأة بعد خصم جميع املطلوبات.  

االستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية هي ادوات حقوق امللكية التي يستهدف تملكها ملدة غري محددة، والتي يمكن بيعها عند الحاجة للسيولة؛ ويتم تصنيفها عىل هذا   

النحو ابتداًء ويتم تسجيل عملية رشاء وبيع هذه االستثمارات يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة برشاء أو بيع األصول.

يتم تسجيل هذه االستثمارات ابتداًء بقيمة التكلفة اضافة إىل تكاليف العملية. ويتم الحقاً إعادة تقييمها بالقيمة العادلة ويتم احتساب االرباح او الخسائر غري املحققة يف بيان التغريات يف حقوق   

امللكية املوحدة أو حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة ضمن “احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات”، حتى يتم استبعاد او شطب هذه املوجودات املالية. يف حني، يتم إحتساب األرباح أو 

الخسائر املرتاكمة التي سبق احتسابها يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد.

تستند القيم العادلة لالستثمارات املدرجة يف األسواق النشطة إىل أسعار الطلب الحالية. إذا لم يكن هناك اسواق نشطة ملثل هذه املوجودات املالية، فإن املجموعة تقدر القيمة العادلة باستخدام   

أساليب التقييم. وهذا يتضمن استخدام املعامالت التي نفذت عىل أساس تجاري بحت، أو أساليب تقييم مستخدمة من أطراف أخرى. وتقوم املجموعة بإستخدام نتائج التقييم التي قام بإعدادها 

مديري استثمارات أخرى وذلك لتحديد القيمة العادلة لبعض املوجودات املالية غري املدرجة.
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2.  أهم السياسات المحاسبية للمجموعة )تابع(   
)ج( االستثمارات )تابع(  

)2(  سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )تابع(  
تقوم املجموعة بإجراء تقييم يف تاريخ كل بيان مركز مايل للتأكد من وجود أدلة موضوعية عىل هبوط قيمة أحد املوجودات املالية أو مجموعة من املوجودات املالية أو خالفه. يف حالة تصنيف السندات   

االستثمارية كسندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية، ولغرض تحديد ما إذا تعرضت املوجودات للهبوط يف القيمة، فإنه يؤخذ يف االعتبار وجود انخفاض كبري أو مطول يف القيمة 

العادلة للسندات إىل أقل من تكلفتها. إذا ثبت وجود مثل هذا الدليل للسندات االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية، فإن الخسارة املرتاكمة املقاسة باعتبارها الفارق بني تكلفة الرشاء 

والقيمة العادلة الحالية ناقصاً أي خسارة للهبوط يف القيمة للموجودات املالية التي سبق احتسابها، يتم استبعادها من حقوق امللكية وتحتسب ضمن بيان الدخل املوحد. إذا ارتفعت القيمة العادلة 

ألدوات حقوق امللكية يف الفرتات الالحقة فإنه ال يتم عكس خسائر الهبوط يف القيمة والتي سبق احتسابها يف بيان الدخل املوحد، ولكن يتم تسجيلها كتعديالت عىل القيمة العادلة يف بيان الدخل املوحد

)3(  سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل  
يصنف االستثمار كاستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا استحوذ عليه أو نشأ أساسا لغرض توليد ربح من التقلبات قصرية األجل يف السعر أو من هامش املتعاملني. يجب تسجيل   

االستثمارات يف تاريخ االستحواذ بالتكلفة زائد املرصوفات املبارشة التي تتعلق باالستحواذ. ويتم إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم تسجيل الربح أو الخسارة يف بيان الدخل املوحد يف 

نهاية كل فرتة إعداد التقرير.

)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 األعتبار   

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، ويؤخذ بعني االعتبار الجزء التابع لحقوق امللكية وحقوق أصحاب 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 او صايف قيمة   

املوجودات. وتقوم املجموعة بتحديد القيمة النقدية املعادلة عىل أساس معدل الربح الحايل لعقود تتمتع برشوط ومواصفات مخاطر مماثلة.
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)ح(  الموجودات المقتناة بغرض التأجير )اإلجارة(   

تسجل املوجودات املقتناة بغرض التأجري بقيمة التكلفة وتخضع لالستهالك حسب سياسة املجموعة إلستهالك املوجودات الثابتة أو حسب فرتة االيجار، أيهما أقرص.  

يتم تسجيل مخصص الديون املشكوك يف تحصيلها كلما رأت اإلدارة أن اإليجارات املستحقة مشكوك يف تحصيلها.  

)خ(  الموجودات الثابتة   
تسجل املوجودات الثابتة بقيمة التكلفة ناقصاً اإلستهالك املرتاكم. ويتم احتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت تكفي لشطب تكلفتها عىل مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة كما ييل:   

50 سنةمباني 

عىل مدى فرتة التأجريتحسينات عقارات اإليجار

3–10 سنواتأثاث ومعدات ومركبات

25 سنةطائرات

 

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.

يتم تضمني التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية للموجودات، أو إحتسابها 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. 

تم تحديد األرباح والخسائر عند استبعاد املوجودات الثابتة من خالل مقارنة العوائد مع القيم الدفرتية.  

 

)د(  موجودات غير ملموسة   

)1(  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 لإلنخفاض يف القيمة. 

الشهرة املستحوذ عليها من اندماج األعمال تخصص للوحدات املنتجة للنقد، أو ملجموعات من الوحدات املنتجة للنقد من تاريخ االستحواذ، والتي من املتوقع أن يستفاد من تضافر االندماج، بغض   

النظر عما إذا تم تعيني املوجودات أو املطلوبات األخرى املرتتبة عىل تلك الوحدات املشرتاة، لهذه الوحدات أو ملجموعات من الوحدات.

يتحدد االنخفاض يف القيمة عن طريق تقييم القيمة القابلة لإلسرتداد للوحدة املنتجة للنقد، والتي تتعلق بالشهرة. ويتم تسجيل خسائر االنخفاض يف القيمة عندما تكون القيمة القابلة لالسرتداد   

للوحدة املنتجة للنقد أقل من القيمة الدفرتية. 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 اي زيادة عىل حصة املجموعة من صايف   

األصول يف حقوق امللكية.
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)د(  موجودات غير ملموسة )تابع(   

)2(  برامج الحاسوب اآللي  
تتم رسملة تراخيص برامج الحاسوب اآليل عىل أساس تكاليف الحصول عىل الربنامج املحدد وتشغيله. ويتم إطفاء هذه التكاليف عىل اساس العمر االنتاجي 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 وجزًء مناسباً يف التكاليف املبارشة ذات الصلة. ويتم إطفاء تكاليف تطوير برامج الحاسب اآليل املحتسبة 

كموجودات باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى أعمارها االنتاجية.

)3(   موجودات أخرى غير ملموسة مستحوذ عليها  
يتم اطفاء املوجودات غري امللموسة األخرى املستحوذ عليها وذو عمر انتاجي محدد، عىل سبيل املثال الودائع األساسية وعالقات العمالء، عىل مدى أعمارها االنتاجية املقدرة بحد أقىص عرشين عاماً.   

وقد تم تحديد القيمة الدفرتية املبدئية للودائع األساسية وعالقات العمالء من قبل مخمنني مستقلني عىل أساس طريقة معدل الربح التفاضلية للمدة املتوقعة للودائع.

تقيم املوجودات غري امللموسة األخرى املستحوذ عليها بشكل سنوي أو أكثر، يف حال وجدت مؤرشات للهبوط يف القيمة واملسجلة بالتكلفة ناقصاً االطفاء املرتاكم.  

)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 لألحكام 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(  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.

)س(  مبالغ مستحقة لمستثمرين   
تصنف األموال املستلمة من املودعني الذين يتحملون املخاطر املتعلقة بالبنك أو الرشكات التابعة عىل أنها “مبالغ مستحقة ملستثمرين”.  
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)ش(  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 إيل املوضع والكيفة 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.

)ص(  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 بصايف القيمة الدفرتية.

)ض(  أسهم الخزينة   
يتم احتساب هذه األسهم عىل أنها انخفاض يف حقوق امللكية. وتسجل األرباح والخسائر الناتجة عن بيع أسهم الخزينة يف بيان حقوق امللكية.  

)ط(  االحتياطي القانوني   
وفًقا ملتطلبات قانون الرشكات التجارية البحريني، يتم تحويل 10% من صايف ربح البنك للسنة إىل االحتياطي القانوني حتى يصل هذا االحتياطي إىل 50 % من رأس املال املدفوع. ويكون هذا   

االحتياطي غري قابل للتوزيع ولكن يمكن استخدامه كما هو موضح يف قانون البحرين للرشكات التجارية وغريها من القوانني املحلية القابلة للتطبيق.

)ظ(  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 عن تسعني يوماً إال إذا رأت إدارة البنك بأن هناك مربراٍت كافيًة الستحقاق تلك األرباح.

يتم استحقاق االيرادات من التمويالت االخرى عىل أساس طريقة العائد الفعيل طوال مدة العملية. حينما ال يكون االيراد محدد تعاقدياً أو كمياً فيتم احتسابه عندما يصبح تحقيقه مؤكداً بشكل   

معقول أو عندما يتم تحقيقه.
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)ظ(  تحقق اإليرادات )تابع(   

)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 امكانية 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.  

)ع(  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 وإحتياطي معادلة األرباح وحصة املضارب من األرباح والرسوم اإلدارية. 

تتحمل املجموعة بصورة مبارشة املصاريف اإلدارية املتعلقة بإدارة الصناديق.  

يتم تسجيل مخصص الهبوط يف القيمة عندما تتحقق اإلدارة من وجود إنخفاض يف القيمة الدفرتية لألصول املمولة من حسابات اإلستثمار.   

 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
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3.  نقد وأرصدة لدى مصارف والمصرف المركزي  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

 تتعلق	بحسابات
املجموع	االستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

113،725–126،707113،725–126،707احتياطي النقد لدى املرصف املركزي

260،245–251،994260،245–251،994نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

378،701–378،701373،970–373،970

4.  ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

485،73525،003510،738516،64525،001541،646ودائع

)6،525(–)6،525()6،525(–)6،525(ناقصاً: املخصصات

479،21025،003504،213510،12025،001535،121

فيما ييل النقد وما يف حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

373،970-378،701373،970-378،701نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

479،21025،003504،213510،12025،001535،121ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

)92،840()25،001()67،839()90،197()25،003()65،194(ناقصا: وادئع تستحق بعد تسعني يوماً

 ناقصا: أرصدة لدى املرصف املركزي املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى
)113،725(-)113،725()126،707(-)126،707(   للالحتياطي

666،010-666،010702،526-702،526

وفيما ييل الحركة يف املخصصات:  

20112010

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

6،525–6،5256،525–6،525كما يف 1 يناير

––––––محمل خالل السنة

––––––مستخدم خالل السنة

6،525–6،5256،525–6،525يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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5.  المرابحات والتمويالت االخرى  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

2،196،792799،1022،995،8942،185،747610،0432،795،790املرابحات والتمويالت االخرى

)280،310()30،259()250،051()262،870()31،177()231،693(ناقصاً: املخصصات

1،965،099767،9252،733،0241،935،696579،7842،515،480

تمثل التمويالت األخرى قروض تقليدية وسلفيات يبلغ مجموعها 1،641 مليون دوالر أمريكي )2010 : 1،587 مليون دوالر أمريكي( لرشكة تابعة للبنك.  

وفيما ييل الحركة يف املخصصات:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

250،05130،259280،310111،14128،596139،737كما يف 1 يناير

36،27391837،19144،6813،40048،081محمل خالل السنة

–––)39،316(–)39،316(معاد تصنيفه خالل السنة

–––)4،916(–)4،916(مستخدم خالل السنة

99،320–99،320–––استحواذ عىل األعمال 

)6،828()1،737()5،091()10،399(–)10،399(فروق أسعار الرصف وتحركات اخرى

231،69331،177262،870250،05130،259280،310يف 31 ديسمرب

6.  مضاربة  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

98437،29838،2823،52938،17141،700استثمارات املضاربة

)14،789()14،789(–)14،789()14،789(–ناقصاً: املخصصات

98422،50923،4933،52923،38226،911

وفيما ييل الحركة يف املخصصات:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

14،78914،789–14،78914،789–كما يف 1 يناير

––––––محمل خالل السنة

––––––مستخدم خالل السنة

14،78914،789–14،78914،789–يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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7.  استثمارات في شركات زميلة  
تتكون االستثمارات يف الرشكات الزميلة، بصيغتها املعدلة لحصة البنك من نتائجها )إيضاح 24(، مما ييل:  

النشاطبلد التأسيسنسبة امللكية%20112010اسم الرشكة

الرشكات	غري	املدرجة:

تكافلالبحرين70،04770،21534مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب. )م( 

خدمات مرصفية البحرين39،73744،81743بنك اإلجارة األول ش.م.ب. )م( 

ادارة املوجوداتهونغ كونغ65،49666،46020سيتك الدولية إلدارة األصول املحدودة 

تصنيعباكستان65969831سانباك للخدمات الهندسية 

تجارةمرص3،5033،39423الرشكة اإلسالمية لإلنتاج والطباعة وأدوات التغليف "إيكوباك"

تجارةمرص8،1627،86723رشكة مرص ملواد التغليف "إيجرياب"

ادارة املوجوداتباكستان9231،04630فيصل إلدارة األصول املحدودة 

رشكة استثماريةاململكة العربية السعودية4،0724،60423رشكة اثراء املالية 

البنية التحتيةالبحرين87،59486،60529نسيج ش.م.ب. )م( 

رشكة عقاريةالبحرين2،1042،02040شايس مانارا ش.م.ب. )م(

تجارةالبحرين1،9641،97424الرشكه االسالميه للتجاره معفاة 

ادارة املوجوداتالبحرين87183840رشكة االسواق الناشئة )البحرين( ش. م. ب. )م( 

)HCP( ادارة املوجوداتسنغافورة20––هيوبومون كبيتال بارترنرز

ادارة املوجوداتهونغ كونغ31217450رشكة سيام شامل إلدارة املوجودات املحدودة 

الرشكات	املدرجة:

خدمات مرصفية البحرين364،712374،27625بنك البحرين والكويت ش.م.ب. )البحرين(

650،156664،988

تتضمن االستثمارات يف رشكات زميلة استثمارات تقليدية يبلغ مجموعها 430 مليون دوالر أمريكي )2010 : 441 مليون دوالر أمريكي(.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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7.  استثمارات في شركات زميلة )تتمة(  
تشمل حصة البنك يف صايف موجودات الرشكات الزميلة عىل التحركات املفصلة كما ييل:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

664،988706،706يف 1 يناير

18،03128،373حصة الربح قبل الرضائب

)790()215(حصة الرضائب

)15،766()15،915(أرباح نقدية محصلة

)6،429()8،239(حصة إحتياطي القيمة العادلة 

10،000–إضافات

)55،677(–مخصصات

)6،748()6،748(إطفاء األصول الغري ملموسة

5،319)1،746(فروق العمالت األجنبية

650،156664،988يف	31	ديسمرب

تتضمن االستثمارات يف الرشكات الزميلة كما يف 31 ديسمرب 2011 ما قيمته 94,6 مليون دوالر أمريكي )31 ديسمرب 2010: 94,6 مليون دوالر أمريكي( من الشهرة. التحركات كما ييل:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

94،597150،274يف 1 يناير

)55،677(–مخصصات

94،59794،597يف 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. مازال البنك يف حوار مع بنك اإلجارة األول ش.م.ب. )م( بخصوص نسبة صفقة تبادل أسهم.

فيما ييل املركز املايل املوجز للرشكات الزميلة التى يتم تسجيلها بطريقة حقوق امللكية:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

8،531،9397،737،721اجمايل املوجودات

6،895،0346،058،063اجمايل املطلوبات 

349،978409،748اجمايل االيرادات 

86،737128،707صايف الربح 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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8.  سندات استثمارية  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل

املحتفظ	بها	للمتاجرة

32،732–32،732–––أدوات ديون – مدرجة

–––54،718–54،718أدوات ديون – غري مدرجة

8،608–9،8358،608–9،835سندات حقوق امللكية– مدرجة

64،553–64،55341،340–41،340

سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية

117،079–104،197117،079–104،197سندات حقوق امللكية– مدرجة

191،38884،765276،153189،72993،343283،072سندات حقوق امللكية– غري مدرجة

295،58584،765380،350306،80893،343400،151

)103،717()3،308()100،409()102،271()940()101،331(مخصصات الهبوط يف القيمة

194،25483،825278،079206،39990،035296،434

سندات	استثمارية	بالتكلفة	املطفأة

51،042–51،042–––أدوات ديون – مدرجة

864،340–888،620864،340–888،620أدوات ديون – غري مدرجة

888،620–888،620915،382–915،382

)5،715(–)5،715()6،866(–)6،866(مخصصات الهبوط يف القيمة

881،754–881،754909،667–909،667

1،140،56183،8251،224،3861،157،40690،0351،247،441

تتضمن السندات االستثمارية استثمارات تقليدية يبلغ مجموعها 918 مليون دوالر أمريكي )2010 : 931 مليون دوالر أمريكي( قامت بها رشكة تابعة للبنك.  

بلغة القيمه العادلة للسندات االستثمارية بالتكلفة املطفأة 883 مليون دوالر أمريكي )2010 : 903 مليون دوالر أمريكي(.  

فيما ييل الحركة يف املخصصات املتعلقة بالسندات االستثمارية:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

50،072–106،1243،308109،43250،072كما يف 1 يناير

32،28965،3171،36866،685–32،289محمل خالل السنة

)24،423(–)24،423()7،590(–)7،590(إعادة إطفاء خالل السنة

––––)2،368(2،368معاد تصنيفه

–––)23،937(–)23،937(املستخدم خالل السنة

15،1581،94017،098)1،057(–)1،057(فروق رصف العمالت

108،197940109،137106،1243،308109،432كما يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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8.  سندات استثمارية )تتمة(  
يحدد معيار املحاسبة املالية رقم )25( سلما لتقنيات التقييم بناًء عىل إمكانية قياس ومالحظة املدخالت لتقنيات التقييم أو عدمه. املدخالت القابلة للقياس واملالحظة تعكس معلومات السوق   

املستقاة من مصادر مستقلة؛ يف حني ان املدخالت غري القابلة للقياس واملالحظة تعكس افرتاضات املجموعة ألوضاع السوق. هذان النوعان من املدخالت خلقا سلم القيمة العادلة التايل:

املرتبة 1 – األسعار املدرجة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة لالستثمارات  

املرتبة 2 – مدخالت قابلة للقياس واملالحظة لالستثمارات عدا األسعار املدرجة املتضمنة يف املرتبة 1 إما بشكل مبارش)أي األسعار( أو بشكل غري مبارش)أي مشتقة من األسعار(  

املرتبة 3 – مدخالت لالستثمارات غري معتمدة عىل معلومات متوفرة يف السوق وقابلة للقياس واملالحظة )مدخالت غري قابلة للقياس واملالحظة(  

يتطلب السلم استخدام معلومات السوق القابلة للقياس واملالحظة إن وجدت. تعتمد املجموعة أسعار السوق القابلة للقياس واملالحظة ذات الصلة يف تثميناتها كلما كان ذلك ممكنا  

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة  

املجموعاملرتبة	3املرتبة	2املرتبة	1

كما	يف	31	ديسمرب	2011

سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل

54،718––54،718أدوات ديون

9،835––9،835سندات حقوق امللكية

سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية

174،437278،079–103،642سندات حقوق امللكية

168،195–174،437342،632

املجموعاملرتبة 3املرتبة 2املرتبة 1

كما	يف	31	ديسمرب	2010

سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل

32،732––32،732أدوات ديون

8،608––8،608سندات حقوق امللكية

سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية

202،626296،434–93،808سندات حقوق امللكية

135،148–202،626337،774

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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8.  سندات استثمارية )تتمة(  
تسوية بنود المرتبة 3  

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من 
خالل حقوق امللكية

20112010

202،626174،235يف	1يناير	

اجمايل الربح / )الخسائر( يف

)3،215(139بيان الدخل

––حقوق امللكية

6،29267،229مشرتيات

)35،129()34،579(مبيعات

30–تحويالت ايل املرتبه 3

)524()41(تحويالت من املرتبه 3

174،437202،626يف	31	ديسمرب

اجمايل الربح / )الخسائر( للسنة متضمن يف بيان الدخل املوحد

)3،215(540 يف 31 ديسمرب 

9.  حسابات االستثمار المقيدة  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

140،70579،058219،763141،63383،291224،924االستثمار يف حسابات االستثمار املقيدة

)20،646(–)20،646()20،646(–)20،646(ناقصاً: املخصصات

120،05979،058199،117120،98783،291204،278

وفيما ييل الحركة يف املخصصات:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات	
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

3،500–20،6463،500–20،646كما يف 1 يناير

17،146–17،146–––محمل خالل السنة

20،646–20،64620،646–20،646كما يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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10  موجودات مقتناه بغرض التأجير  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

صايف القيمة الدفرتيةاالستهالك املرتاكمالتكلفةصايف	القيمة	الدفرتيةاالستهالك	املرتاكمالتكلفة

70،536)36،320(59،421106،856)36،896(96،317ممتلكات

وقد تم تحليل صايف القيمة الدفرتية للموجودات املشرتاة بغرض التأجري عىل النحو التايل:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

47،56858،784تتعلق باملالكني

11،85311،752تتعلق بحسابات االستثمار املطلقة

59،42170،536

11.  استثمارات عقارية  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

413،140–418،722413،140–418،722استثمارات عقارية

)23،548(–)23،548()28،548(–)28،548(ناقصاً: املخصصات

390،174–390،174389،592–389،592

بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية يف نهاية السنة ما يقارب القيمة الدفرتية.  

فيما ييل حركة مخصصات االستثمارات العقارية:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

6،667–23،5486،667–23،548كما يف 1 يناير

16،881–5،00016،881–5،000محمل خالل السنة

23،548–28،54823،548–28،548كما يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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12.  الموجودات األخرى  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

187،54433،073220،617173،45443،722217،176حسابات مستحقة 

63،901–58،32163،901–58،321مستحقات من أطراف ذات صلة

53،013–59،93853،013–59،938رضائب مؤجلة

13،114–12،96213،114–12،962رضائب حالية

17،985–22،63317،985–22،633موجودات مستحوذ عليها مقابل مطالبات

)80،625()21،410()59،215()70،521()21،949()48،572(مخصصات الهبوط يف القيمة

292،82611،124303،950262،25222،312284،564

فيما ييل حركة املخصصات:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

59،21521،41080،62532،70117،73650،437كما يف 1 يناير

11،37653911،91541،1073،67444،781محمل خالل السنة

)5،000(–)5،000()22،151(–)22،151(إعادة إطفاء خالل السنة

–––)1،131(–)1،131(املستخدم خالل السنة

)9،593(–)9،593(1،263–1،263فروق رصف العمالت

48،57221،94970،52159،21521،41080،625يف 31 ديسمرب

13.  موجودات ثابتة  

تتعلق باملالكنيتتعلق	باملالكني

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

االستهالك	املرتاكمالتكلفة
مخصصات	الهبوط	يف

االستهالك املرتاكمالتكلفةصايف	القيمة	الدفرتيةالقيمة
مخصصات الهبوط يف

صايف القيمة الدفرتيةالقيمة

73،608–)2،961(89،75376،569–)5،543(95،296أرايض ومباني

29،335–)19،236(11،55548،571–)20،116(31،671تحسينات عقارية

15،765–)45،282(12،27661،047–)52،093(64،369أثاث ومعدات

26،674–)10،261(18،82436،935)5،955()12،070(36،849طائرات وسيارات

228،185)89،822()5،955(132،408223،122)77،740(–145،382

يف 31 ديسمرب 2011، بلغت قمية االستهالك املحملة 20,9 مليون دوالر أمريكي )يف 31 ديسمرب 2010: 10,6 مليون دوالر أمريكي(.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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14.  موجودات غير ملموسة  

تتعلق	باملالكني
31	ديسمرب	2011

صايف	القيمة	الدفرتيةفروق	رصف	العمالتاالستهالك	املرتاكمالتكلفة

80،691)7،139(–87،830الشهرة
80،297)8،430()25،169(113،896عالقات العمالء*

92،107)21،636()41،804(155،547إيداعات أساسية

4،764–)12،012(16،776أخرى

374،049)78،985()37،205(257،859

تتعلق	باملالكني
31	ديسمرب	2010

صايف	القيمة	الدفرتيةفروق	رصف	العمالتاالستهالك	املرتاكمالتكلفة

81،415)6،415(–87،830الشهرة
89،159)6،423()18،314(113،896عالقات العمالء*

100،747)20،772()34،028(155،547إيداعات أساسية

3،269–)12،407(15،676أخرى

372،949)64،749()33،610(274،590

خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011، بلغت قمية اإلطفاء املحملة )بما يف ذلك ما يتعلق برشكات زميلة( إجمايل23,5 مليون دوالر أمريكي )2010: 22,2 مليون دوالر أمريكي(.  

تم توزيع القيمة الدفرتية للشهرة عىل الوحدات املولدة للنقد كما ييل:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

66،07066،070وحدات األعمال ملرصف البحرين الشامل ش.م.ب. )م(  )سابقاً(

14،62115،345بنك فيصل املحدود

80،69181،415

*تتضمن عالقات العمالء عىل مبلغ 30 مليون دوالر أمريكي ناتج عن االستحواذ عىل أعمال )إيضاح 41(.    

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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15.  مبالغ مستحقة لمصارف و مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

1،253،473–1،152،5411،253،473–1،152،541مبالغ مستحقة ملصارف

460،552–464،780460،552–464،780مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

1،617،321–1،617،3211،714،025–1،714،025

تتضمن املبالغ املستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى ودائع بقيمة إجمالية 885,5 مليون دوالر أمريكي ) 2010: 878,1 مليون دوالر أمريكي( من ثالثة أطراف لديها استحقاقات   

تعاقدية ما بني الشهر وثالثة أشهر، والتي تتضمن ودائع بقيمة 649,8 مليون دوالر أمريكي )2010: 649,2 مليون دوالر أمريكي( من طرفني خاضعني لعملية التجميد والناشئة عن سلطات 

قضائية للواليات املتحدة واألمم املتحدة .

 

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 2011، بلغت املديونيات املرهونة إجمايل 177,6 مليون دوالر أمريكي )يف 31 ديسمرب 2010: 188,8 مليون دوالر أمريكي(.  

خالل العام تم استالم أرباح اسهم نقدية بقيمة 13,8 مليون دوالر أمريكي )2010: 3,8 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 االقراض النموذجية وسندات االقراض وأنشطة االقراض.  

16.  مبالغ مستحقة لمستثمرين  

تتعلق باملالكني

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

1،028،0501،021،204مبالغ مستحقة لرشكات

833،143892،572مبالغ مستحقة ألفراد

69،25257،019مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية

1،930،4451،970،795

 

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

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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17.  المطلوبات األخرى  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات
املجموعاالستثمار املطلقة

184،95638،725223،681195،81020،210216،020الذمم الدائنة

44،698–38،88744،698–38،887ذمم املشتقات املالية 

16،293–5،18716،293–5،187مبالغ مستحقة ألطراف ذات صلة

6،590–7876،590–787مخصص الرضائب – الحايل

4،915–4،8924،915–4،892مخصص الرضائب – ااملؤجل

234،70938،725273،434268،30620،210288،516

18.  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  

ييتم استثمار األموال التي تم استالمها من أصحاب حسابات االستثمار املطلقة بالنيابة عنهم ودون مخاطرة عىل املجموعة عىل النحو التايل:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011إيضاحات

425،00325،001ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات اخرى

5767،925579،784تمويالت املرابحات وتمويالت أخرى

622،50923،382مضاربة

883،82590،035سندات استثمارية

979،05883،291حسابات االستثمار املقيدة

1011،85311،752موجودات مقتناة لغرض اإليجار

9،2409،240استثمارات يف رشكات زميلة

1211،12422،312موجودات أخرى

504،821371،376مستحق من البنك

1،515،3581،216،173

)20،210()38،725(17مطلوبات أخرى

1،476،6331،195،963حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

تتضمن حسابات االستثمار املطلقة كما يف 31 ديسمرب 2011، مبلغ وقدره 3,9 مليون دوالر أمريكي )يف 31 ديسمرب 2010: 3,5 مليون دوالر أمريكي( والذي يمثل احتياطي سلبي الحتياطي القيمة   

العادلة لالستثمارات فيما يخص االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية .

كما ييل الحركة يف احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

)6،543()3،548(كما يف 1 يناير

2،995)351(صايف الحركة خالل السنة 

)3،548()3،899(يف 31 ديسمرب

يف 31 ديسمرب 2011، بلغت نسبة متوسط العائد اإلجمايل املتعلق بحسابات االستثمار املطلقة 7,02% )يف 31 ديسمرب 2010: 6,25%( حيث تم توزيع ما نسبته 5,15% )2010: 3,7%( عىل   

املستثمرين وتم االحتفاظ جانباً بالرصيد إما كمخصصات و/أو تم استبقاؤه من قبل البنك كحصة من الربح بصفته مضارباً.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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18.  حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة )تتمة(  

تشمل الذمم الدائنة االخرى إحتياطي معادلة أرباح والحركة كما ييل:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

8،1553،099كما يف 1 يناير

10،4546،012صايف اإلضافة خالل السنة

)956(–صايف املستخدم خالل السنة

18،6098،155كما يف 31 ديسمرب 

حصل البنك أيضا عىل رسوم إدارية بحيث ال تتجاوز نسبتها 1% من مجموع مبلغ اإلستثمار 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 312010	ديسمرب	2011

األقـلـيـة %األقـلـيـة	%

3386،3233492،195بنك فيصل املحدود

50111،86650111،342الجزيرة الصحية ش. م. ب. )م(

491،663491،574ستي فيو دفلوبمنت العقارية ش.م.ب. )م(

495،238494،862مارينا ريف دفلوبمنت العقارية ش.م.ب.)م(

5027،2515027،114سكنا للحلول اإلسكانية املتكاملة ش.م.ب. )م(

53415341أخرى

232،682237،428

إن حقوق األقلية يف بيان الدخل املوحد البالغة مليون دوالر أمريكي )2010: 10,4  مليون دوالر أمريكي( تمثل حصة مساهمي األقلية من أرباح هذه الرشكات التابعة للسنوات ذات العالقة.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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20  رأس المال     

رأس املالعدد األسهم )باآلالف(

8،000،0002،000،000املرصح

املصدرة	واملدفوعة	بالكامل

2،275،329568،832يف 1 يناير 2010

412،100103،025حقوق إصدار

)2،961()11،842(أسهم خزينة مشرتاة

9،4322،358أسهم خزينة مباعة

2،685،019671،254يف 31 ديسمرب 2010

)391()1،564(أسهم خزينة مشرتاة

2،683،455670،863يف 31 ديسمرب 2011

يف 31 ديسمرب 2011، شمل مجموع رأس مال البنك املصدر واملدفوع بالكامل 2،804،050،267 سهم بسعر 0,25 دوالر للسهم بمبلغ 701 مليون دوالر امريكي.  

امتلك البنك 120،594،984 من أسهمه يف 31 ديسمرب 2011 )2010 : 119،031،285(. ويتم االحتفاظ بهذه االسهم كأسهم خزينة ويحق للبنك إعادة اصدارها يف وقت الحق. تمثل أسهم الخزينة   

املشرتاة خالل السنة أسهم مكتسبة من حسابات االستثمار املطلقة.

خالل مارس 2010، اغلق البنك عرض حقوق إصدار مما أدى إىل رأس مال إضايف بمقدار 103 مليون دوالر امريكي يمثل 412,1 مليون سهم بسعر 0,25 دوالر امريكي للسهم الواحد.  

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 312010	ديسمرب	2011

)150،409()62،886(صايف الربح املتعلق باملساهمني )باآلالف(

2،718،7572،555،507املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل )باآلالف(

)5,89()2,31(عائد	السهم	)أسايس	ومخفف(	–	بالسنتات	األمريكية

تم ادراج عائد السهم املتعلق باإليرادات واملصاريف غري املتوافق مع أحكام الرشيعة ضمن إيضاح رقم 40.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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22.   الدخل من حسابات االستثمار المقيدة  

يشمل الدخل من حسابات االستثمار املقيدة املشاركة يف األرباح كمضارب ورسوم إدارة االستثمارات صايف من اإلشرتاكات املقدمة لحسابات استثمار مقيدة معينة.  

23.   الدخل من تمويالت المرابحات وتمويالت أخرى  

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

21،05422،483الدخل من تمويالت املرابحات

238،102161،518الدخل من التمويالت األخرى

259،156184،001

24.  إيراد االستثمارات  

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

17،81627،583الحصة من ربح الرشكات الزميلة بعد الرضيبة )ايضاح 7(

120،186103،955الدخل من االستثمارات

28،040–الدخل من معامالت مع أطراف ذات صلة )ايضاح 37(

138،002159،578

25.  إيرادات أخرى  

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

18،26418،198إيرادات خدمات مرصفية

6،9844،459رسوم وعموالت خطابات االعتماد والضمان

25،15518،145رسوم دخل أخرى

4،043)9،925(ربح / )خسائر( فروق رصف العمالت

3،1791،186ربح من إستبعاد أصول ثابتة

4،492302أخرى

48،14946،333

26.  المصروفات اإلدارية والعمومية  

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

90،67171،378الرواتب واملنافع األخرى

50،73734،933مرصوفات مكتبية

7،3738،342رسوم مهنية

19،62615،154مرصوفات إدارية أخرى

168،407129،807

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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27.  المسئوليات االجتماعية  

قامت املجموعة بتطبيق إلتزامها بمسئولياتها االجتماعية من خالل التربعات ملؤسسات خريية.  

28.  المخصصات  

فيما ييل الحركة يف املخصصات:

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات	
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

521،78669،766591،552225،98364،428290،411يف 1 يناير

90،8931،45792،350238،8097،024245،833محمل خالل السنة

)29،423(–)29،423()69،057(–)69،057(املشطوب خالل السنة 

)1،686()1،686(–)29،984(–)29،984(املستخدم خالل السنة

100،117–100،117–––استحواذ عىل األعمال )إيضاح41(

––––)2،368(2،368إعادة تصنيف

)13،700(–)13،700()10،193(–)10،193(فروق الرصف وتحركات أخرى

505،81368،855574،668521،78669،766591،552يف 31 ديسمرب

فيما ييل توزيع املخصصات عىل كل من املوجودات عىل النحو التايل:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

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 

231،69331،177262،870250،05130،259280،310مرابحات وتمويالت اخرى

14،78914،789–14،78914،789–مضاربة

55،677–55،67755،677–55،677استثمارات يف رشكات زميلة

108،197940109،137106،1243،308109،432سندات استثمارية

20،646–20،64620،646–20،646حسابات االستثمار املقيدة

–––5،955–5،955موجودات ثابتة

23،548–28،54823،548–28،548استثمارات عقارية

48،57221،94970،52159،21521،41080،625موجودات أخرى

505،81368،855574،668521،78669،766591،552

 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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28.  المخصصات )تتمة(  

مجموع املخصصات 574,7 مليون دوالر أمريكي )2010: 591,6 مليون دوالر أمريكي( تتضمن 29,8 مليون دوالر أمريكي )2010 : 31 مليون دوالر أمريكي( كمخصصات عامة. فيما ييل الحركة   

يف املخصصات العامة:

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

–31،046يف 1 يناير

16،34931،064املحمل خالل السنة

–)15،132(املشطوب خالل السنة 

–)2،465(املستخدم خالل السنة

29،79831،064يف 31 ديسمرب

29.  ضرائب خارجية  

متعلق باملالكني

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

)7،507()7،395(رضائب حالية

5،29313،848رضائب مؤجلة

)2،102(6،341

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 اىل هذا الفرق. 

الضرائب الحالية )المستحقة(/المستحقة الدفع   

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

)8،112(6،523يف 1 يناير

)7،507()7،395(املحمل خالل السنة

13،64328،343املدفوعات

)6،201()596(فروق الرصف والتغريات األخرى

12،1756،523يف 31 ديسمرب

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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موجودات ضريبة مؤجلة/)المطلوبات(  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

48،0985،665يف 1 يناير

5،29313،848املحمل خالل السنة

4،1991،437التغيري الناتج عن احتياطي القيمة العادلة

33،557–استحواذ عىل األعمال )إيضاح41(

)4،097()2،544(فروق الرصف والتغريات االخرى

)2،312(–التعديالت الناتجة عن اعتماد املعيار املحاسبي املايل رقم 25

55،04648،098يف 31 ديسمرب

30.  معلومات القطاعات  

تشتمل املجموعة عىل ثالثة قطاعات رئيسية وهي   

)أ( صناديق تحت اإلدارة – حيث تقوم املجموعة بإدارة أموال املستثمرين كمضارب عىل أساس األمانة  

)ب( التمويل املرصيف – حيث تقوم املجموعة بتقديم التمويل للعمالء  

)ج( ادارة املوجودات/اإلستثمار املرصيف – حيث تقوم املجموعة باملشاركة مبارشة يف الفرص اإلستثمارية.  

)د( أخرى  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

إدارة	الصناديق

أعمال	مرصفية
لألفراد	

والرشكات

إدارة	املوجودات
/االستثمارات

إدارة الصناديقاملجموعأخرىاملرصفية

أعمال مرصفية
لألفراد

والرشكات

إدارة املوجودات
/االستثمارات

املجموعأخرىاملرصفية

225،607)4،906(5،151190،52734،835 3،687174،877)35،106(2،908203،388اإليرادات

 )371،956( )12،186( )105،602( )254،168(–)234،681()3،165()19،258()212،258(–املصاريف واملخصصات

الربح /)الخسارة( قبل 
 )146،349( )17،092( )70،767( )63،641(5،151)59،804(522)54،364()8،870(2،908الرضائب الخارجية

6،341 )34()335(6،710 –    )2،102()92()74()1،936(–الرضائب الخارجية

)140،008()61،906(صايف الخسارة للسنة

متعلقة	بالتايل:

 )150،409( )15،032( )71،814( )68،714(5،151)62،886()174()54،962()10،658(2،908مساهمي البنك

10،401 )2،094(712 11،783 –524604980)148(–حقوق األقلية

)61،906()140،008(

1،216،1734،157،4051،275،77198،1186،747،467 1،515،3564،371،981941،75370،3306،899،420اجمايل املوجودات

اجمايل املطلوبات وحقوق 
5،853،461 1،476،6334،539،02558،93515،3176،089،9101،195،9634،405،969215،39736،132حسابات االستثمار املطلقة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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30.  معلومات القطاعات )تتمة(  

تشتمل املجموعة عىل خمسة قطاعات جغرافية وهي: أوروبا وأمريكا الشمالية والرشق األوسط وأفريقيا وآسيا وقطاعات أخرى.  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

أمريكا	الشماليةأوروبا
الرشق	األوسط

أمريكا الشماليةأوروبااملجموعأخرىآسياوأفريقيا
الرشق األوسط

املجموعأخرىآسياوأفريقيا

225،607)14،202(170،452 54،237 11،030 4،090 145،6883،332174،877)7،537(19،88313،511اإليرادات

 )371،956( )9،915()139،595()188،139( )4،889( )29،418()234،681()764()129،217()65،151()3،592()35،957(املصاريف واملخصصات

الربح /)الخسارة( قبل 
 )146،349()24،117(30،857)133،902(6،141 )25،328()59،804(16،4712،568)72،688(9،919)16،074(الرضائب الخارجية

6،341  )220(7،582 –– )1،021()2،102(–)1،227(––)875(الرضائب الخارجية

)140،008()61،906(صايف الخسارة للسنة

متعلقة	بالتايل:

 )150،409()21،061(23،381 )132،521(6،141 )26،349()62،886(15،3912،568)73،815(9،919)16،949(مساهمي البنك

10،401 )3،276(15،058 )1،381(–    –    980–)147(1،127––حقوق األقلية

)61،906()140،008(

369،77193،9572،782،8673،391،846260،9796،899،420368،401105،8622،718،7583،263،844290،6026،747،467اجمايل املوجودات

اجمايل املطلوبات وحقوق 
5،853،461 311،34824،0712،672،4283،041،23140،8326،089،910329،59427،8742،522،1402،922،73451،119حسابات االستثمار املطلقة

31.  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.

 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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32.  مطلوبات طارئة والتزامات  

املطلوبات	الطارئة  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

119،15347،356موافقات ومصادقات

731،625804،084ضمانات وخطابات اعتماد غري قابلة لإللغاء 

413،939103،034مطالبات عمالء 

1،264،717954،474

التزامات

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

1،852،7681،385،017تسهيالت غري مسحوبة وخطوط تمويل والتزامات أخرى بتمويل 

33.  مخاطر العمالت  

مع فرض بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة، فإن اثر مخاطر العملة عىل بيان الدخل املوحد/حقوق امللكية بناًء عىل تغيري معقول هو كالتايل:  

 دوالر أمريكي/
روبية

باكستانية
 دوالر أمريكي/

يورو
 دوالر أمريكي/

دينار بحريني
دوالر أمريكي/
زلوتي بولندي

كما	يف	31	ديسمرب	2011

987،17285،92086،99154،918مجموع التعرض للعمالت 

4,95% 0,05% 3,02% 11,98%التغيري املعقول

118،2632،595432،718مجموع	األثر	عىل	الدخل/	حقوق	امللكية

كما	يف	31	ديسمرب		2010 

780،76651،27231،41057،215مجموع التعرض للعمالت

13,96% 0,01% 0,27% 0,06%التغيري املعقول

46813837،987مجموع	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

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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33.  مخاطر العمالت )تتمة(  

تتعرض موجودات ومطلوبات املجموعة ملخاطر العمالت ، بما يف ذلك حسابات االستثمار املطلقة، عىل الشكل التايل:  

درهم إماراتييورودينار بحرينيفرنك سويرسيروبية باكستانية دوالر أمريكي 
دوالر هونغ

املجموعأخرى كونغي

31	ديسمرب	2011

389،731378،701–94،048144،4767،923106،92415،561نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

 ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية
504،213––25،199256،02611،955–184،36026،673   ومؤسسات أخرى 

19،3212،733،024––617،51258،180–418،0361،619،975مرابحات وتمويالت اخرى

42،518––––––42،518–تمويالت املشاركة

استثمارات:

23،493–––––––23،493   مضاربة

65،4964،072650،156––579،665–923–   استثمارات يف رشكات زميلة

5711،224،386––167،3161،044،8795583،8607،202   سندات استثمارية

199،117–––10،684–––188،433   حسابات االستثمار املقيدة

59،421––––11،852––47،569   موجودات مقتناة بغرض التأجري

390،174––47،5518،41549،745229،56954،80985   استثمارات عقارية

37،897303،950–26،235170،7164،5889،58554،9263موجودات أخرى

132،408––––4،04762،37361365،375موجودات ثابتة

257،859–––––227،96929،459431موجودات غري ملموسة

1،429،0573،150،40763،8581،649،541457،38812،04365،53471،5926،899،420إجمايل	املوجودات

10،191792،077––78،386491،83614،360132،25865،046حسابات جارية للعمالء

 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية
3421،617،321–63،032443،588292424،802365،928319،337   ومؤسسات أخرى

20،7671،930،445––9،97914،641–121،2191،763،839مبالغ مستحقة ملستثمرين

273،434–––131،30614،43412،734105،2269،734املطلوبات األخرى

31،3004،613،277–393،9432،713،69727،386672،265455،349319،337إجمايل	املطلوبات

1،476،633–––1،033،9968،632––434،005حقوق حسابات االستثمار املطلقة

إجمايل	املطلوبات	وحقوق	حسابات		
31،3006،089،910–827،9482،713،69727،3861،706،261463،981319،337			االستثمار	املطلقة	

52،0503،117،485–908،4361،534،22944،443455،221122،514592مطلوبات	طارئة	والتزامات

31	ديسمرب	2010

1،611،5872،955،80060،3591،542،509400،42914،03266،68296،0696،747،467إجمايل	املوجودات

 إجمايل	املطلوبات	وحقوق	حسابات
38،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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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34.  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 إىل 5 

املجموع5 سنوات فأكثرسنوات

31	ديسمرب	2011

378،701––––378،701نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

504،213––90،197–414،016ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

343،547595،297616،929754،491422،7602،733،024مرابحات وتمويالت اخرى

20،61221،90642،518–––تمويالت املشاركة

استثمارات:

23،493–17،708––5،785   مضاربة

650،156650،156––––   استثمارات يف رشكات زميلة

73،08113،883796،851246،91393،6581،224،386   سندات استثمارية

199،117199،117––––   حسابات االستثمار املقيدة

1،010922750،1298،04659،421   موجودات مقتناة بغرض التأجري

262،694127،480390،174–––   استثمارات عقارية

123،1994،51662،50758،78754،941303،950موجودات أخرى

64،60867،800132،408–––موجودات ثابتة

431257،428257،859–––موجودات غري ملموسة

1،339،339613،7051،566،7111،476،3731،903،2926،899،420إجمايل	املوجودات

792،077––––792،077حقوق حسابات جارية للعمالء

991،919140،904380،33259،61444،5521،617،321مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

844،690211،225558،690237،59678،2441،930،445مبالغ مستحقة ملستثمرين

216،6189349،0778546،792273،434املطلوبات األخرى

2،845،304352،222988،099298،064129،5884،613،277إجمايل	املطلوبات

543،025248،115540،079145،2161981،476،633حقوق حسابات االستثمار املطلقة

3،388،329600،3371،528،178443،280129،7866،089،910إجمايل	املطلوبات	وحقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة	

531،822202،5951،144،3341،175،75162،9833،117،485مطلوبات	طارئة	والتزامات

31	ديسمرب	2010

1،824،920699،476900،0661،440،9251،882،0806،747،467إجمايل	املوجودات

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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35.  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
املجموعأخرىاألقمشةاألفرادالخدمات واإلنشاءات

31	ديسمرب	2011

3378،701––92،747––285،951نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

504،213––––––504،213ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

472،6162،733،024–351،8601،040،49488،652353،607425،795مرابحات وتمويالت اخرى

8،46429،49542،518–––4،559–تمويالت املشاركة

استثمارات:

3،26123،493––9845819،062128   مضاربة

650،156–––476،73513،67689،69870،047   استثمارات يف رشكات زميلة

91439،0451،224،386–1،023،17428،10484،68148،468   سندات استثمارية

199،117––––46،414–152،703   حسابات االستثمار املقيدة

8859،421–6،188–5،57647،569–   موجودات مقتناة بغرض التأجري

390،174––––381،759–8،415   استثمارات عقارية

164،2652،05665،67213،32443،5335،9979،103303،950موجودات أخرى

132،408––––67،809–64،599موجودات ثابتة

257،859––––257،859موجودات غري ملموسة

3،290،7581،094،523891،316578،321475،51615،375553،6116،899،420إجمايل	املوجودات

48،443186،29326،358156،981261،8413،655108،506792،077حقوق حسابات جارية للعمالء

 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات
1،617،321––––––1،617،321   أخرى

135،152246،96923،287320،492833،549118،286252،7101،930،445مبالغ مستحقة ملستثمرين

54،386273،434–53،47412،32254،44317،05181،758املطلوبات األخرى

1،854،390445،584104،088494،5241،177،148121،941415،6024،613،277إجمايل	املطلوبات

83،2321،476،633–58،261455،66077،212235،759566،509حقوق حسابات االستثمار املطلقة

 إجمايل	املطلوبات	وحقوق	حسابات	االستثمار
1،912،651901،244181،300730،2831،743،657121،941498،8346،089،910			املطلقة	

1،197،9131،364،27045،265154،19042،24128،525285،0813،117،485مطلوبات	طارئة	والتزامات

31	ديسمرب	2010

2،996،844626،0151،119،027514،474485،285339،596666،2266،747،467إجمايل	املوجودات

 إجمايل	املطلوبات	وحقوق	حسابات	االستثمار
1،742،068757،461402،344483،2261،926،32034،063507،9795،853،461			املطلقة		

768،337871،63396،146258،58197،433126،675120،6862،339،491مطلوبات	طارئة	والتزامات

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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35.  تمركز الموجودات والمطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان )تتمة(  

املجموعأخرىأمريكا الشماليةأوروباالرشق األوسطآسيا / الباسيفك

31	ديسمرب	2011

378،701–229،785116،00925،3537،554نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

504،213––26،673346،409131،131ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

1،701،853759،530213،5601258،0692،733،024مرابحات وتمويالت اخرى

42،518––––42،518تمويالت املشاركة

استثمارات:

23،493–9985422،540–   مضاربة

11،664650،156––67،078571،414   استثمارات يف رشكات زميلة

1،224،386–1،072،103105،9328،33238،019   سندات استثمارية

199،117––160،20338،914–   حسابات االستثمار املقيدة

59،421–128–59،293–   موجودات مقتناة بغرض التأجري

390،174––8،415277،204104،555   استثمارات عقارية

151،58993،45233،19625،7049303،950موجودات أخرى

132،408––62،37369،412623موجودات ثابتة

257،859––29،459223،9104،490موجودات غري ملموسة

3،391،8462،782،867561،00893،95769،7426،899،420إجمايل	املوجودات

549،270163،83259،7628،33510،878792،077حقوق حسابات جارية للعمالء

444،662921،198229،3739،53812،5501،617،321مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

1،930،445–––1،920،4609،985مبالغ مستحقة ملستثمرين

126،488120،25814،2123،8458،631273،434املطلوبات األخرى

3،040،8801،215،273303،34721،71832،0594،613،277إجمايل	املطلوبات

3511،457،1558،0012،3538،7731،476،633حقوق حسابات االستثمار املطلقة

3،041،2312،672،428311،34824،07140،8326،089،910إجمايل	املطلوبات	وحقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة	

2،572،332470،90340،4847،18626،5803،117،485مطلوبات	طارئة	والتزامات

31	ديسمرب	2010

3،263،8442،718،758559،734105،86299،2696،747،467إجمايل	املوجودات

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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36.  إدارة المخاطر  
مخاطر االئتمان  

يبني اإليضاح رقم 35 تمركز مخاطر اإلئتمان الهامة كما يف 31 ديسمرب.  

تعترب التمويالت املستحقة الغري مدفوعة ألكثر من 90 يوم وبشكل متحفظ كغري مؤدية. وال يتم ادراج الربح الناتج عن هذه املوجودات يف بيان الدخل املوحد. فيما ييل تفاصيل التعرض للتمويالت   

املتعثرة واملستحقة املتعلقة بالبنك وحسابات االستثمار املطلقة:

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات	
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

إجمايل	التعرض

355،64146،913402،554176،00135،774211،775التمويالت املستحقة املتأخرة املؤدية

390،385173،086563،471383،884166،881550،765تعرض تمويالت املتعثرة

746،026219،999966،025559،885202،655762،540

القيمة	العادلة	للضمانات

571،57823،902595،480251،09339،096290،189التمويالت املستحقة املتأخرة املؤدية

658،935237،076896،011579،839210،763790،602تعرض تمويالت املتعثرة

1،230،513260،9781،491،491830،932249،8591،080،791

تتضمن التعرضات للتمويالت املؤدية للمجموعة تسهيالت معاد هيكلتها خالل السنة وبالتايل اعتبارها غري مؤدية وهي عىل النحو التايل:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق
باملالكني

تتعلق	بحسابات	
املجموعاالستثمار	املطلقة

تتعلق
باملالكني

تتعلق بحسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

42،15169،938112،08929،8454،40534،250تمويالت معاد هيكلتها

بلغت تعرضات التمويالت الغري مؤدية التابعة لحسابات االستثمار املقيدة اجمايل 53,8 مليون دوالر أمريكي ) 2010: 53,8(.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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36.  إدارة المخاطر )تابع(  
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	2011

237،063378،701––––141،638نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

504،213–––85،194–419،019ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 

2،733،024–364،577461،083699،349721،026486،989مرابحات وتمويالت اخرى

42،518–20،61221،906–––تمويالت املشاركة

استثمارات:
58،00422،899608،411162،615108،798263،6591،224،386   سندات استثمارية

59،421–46،03892272،56010،587   موجودات مقتناة بغرض التأجري

153،791303،950–116،48845223،8729،347موجودات أخرى

1،145،764484،4431،417،053916،160628،280654،5135،246،213إجمايل	املوجودات	املالية

792،077792،077–––––حسابات جارية للعمالء

970،886153،863421،62869،648421،2541،617،321مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

1،021،031173،612656،59573،1061875،9141،930،445مبالغ مستحقة ملستثمرين

6635،9302،2461،685841262،069273،434املطلوبات األخرى

1،992،580333،4051،080،469144،4391،0701،061،3144،613،277إجمايل	املطلوبات	املالية

1،476،633–554،919240،431535،897145،187199حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

2،547،499573،8361،616،366289،6261،2691،061،3146،089،910إجمايل	املطلوبات	املالية	وحقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

)843،697()406،801(626،534627،011)199،313()89،393()1،401،735(إجمايل	فارق	إعادة	التسعري

31	ديسمرب	2010

1،338،432715،193992،995965،118157،004872،9845،041،726إجمايل	املوجودات	املالية

 إجمايل	املطلوبات	املالية	وحقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة
2،475،946522،7941،699،925172،421425981،9505،853،461			وحقوق	األقلية

)811،735()108،966(792،697156،579)706،930(192،399)1،137،514(إجمايل	فارق	إعادة	التسعري

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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36.  إدارة المخاطر )تتمة(  

زلوتي بولنديدرهم أمارتي دينار بحرينيجنيه أسرتلينيروبية باكستانية يورودوالر أمريكي 

كما	يف	31	ديسمرب	2011

307،778393،9611،011،34428،38050،473319،33754،918إجمايل التعرض ملعدالت الربح

0,40%0,08%0,24%0,20%0,15%0,22%0,08%التغري املعقول

2468671،51757121255220إجمايل	التأثري	عىل	الدخل

كما	يف31	ديسمرب	2010

207،988407،221971،01630،539115،590315،97757،215إجمايل التعرض ملعدالت الربح

0,19%0,20%0,04%0,06%0,05%0,41%0,13%التغري املعقول

2701،6704861846632109إجمايل	التأثري	عىل	الدخل

تم التوصل إىل حساب التحول املعقول من خالل مقارنة سعراإلقراض الداخيل بني البنوك يف بداية ونهاية السنة.  

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% )2010: 10%( مع بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة وتحرك كافة أدوات االسهم الخاصة باملجموعة وفقا للتغريات التاريخية مع املؤرشات.

التأثري عىل العنارص األخرى لحقوق امللكية

20112010املؤرش

7،7698،154سوق باكستان لألوراق املاليه ) +/ – %10(

37.  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 االسالمي القابضة والرشكات التي تملك فيها حصص ملكية.  

–  الرشكات الزميلة للبنك.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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37.  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة )تتمة(  
تكون معامالت األطراف ذات الصلة عبارة عن تحويل املوارد والخدمات، أو اإللتزامات بني األطراف ذات الصلة، بغض النظر عن إذا تم احتساب السعر.  

تتكون األرصدة الجوهرية مع األطراف ذات الصلة مما ييل:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

تتعلق	باملالكني
تتعلق	بحسابات
تتعلق باملالكني االستثمار	املطلقة

تتعلق بحسابات
االستثمار املطلقة

املوجودات

156،84625،003156،52025،001ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى– إيضاح )أ(

205،03712،809205،13412،710املرابحات وتمويالت أخرى

17،993–16،983–سندات استثمارية

–63،901–58،321املوجودات األخرى– إيضاح )أ( و )ب(

املطلوبات

–777–175حسابات جارية للعمالء

–228،937–245،537مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

103،788–87،757–حقوق حسابات االستثمار املطلقة

–16،293–5،187املطلوبات األخرى

19،831––19،831صناديق	مدارة	من	قبل	أطراف	ذات	عالقة

يف 31 ديسمرب 2011، بلغت قيمة االستثمار يف صناديق االستثمار املقيدة  مع أطراف ذات صلة صفر )31 ديسمرب 2010 : 57,5 مليون دوالر أمريكي(  

أهم املعامالت مع األطراف ذات الصلة التي قامت بها املجموعة خالل السنة:  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

3،5323،912الدخل من التمويالت واألموال السائلة قصرية األجل

15،91515،766أرباح أسهم مستلمة

4،308–مصاريف الرسوم

11،77212،315اسرتداد املصاريف

13477أرباح مدفوعة

29،423–الدخل من بيع التمويالت واالستثمارات – إيضاح )ج(

24،128–الربح من بيع استثمار – إيضاح )د(

إيضاح )أ(:  خالل عام 2011 تم رهن أصول معينه قيمتها 149,7 مليون دوالر أمريكي)2010 : 177,8 مليون دوالر أمريكي( لصالح املجموعة كضمان مقابل التعرض املستحق.  

إيضاح )ب(: يف الفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2010، قامت املجموعة ببيع استثماراتها يف بعض الرشكات التابعة )استثمارات يف رشكات قابضة( بإجمايل 4,9 مليون دوالر امريكي لطرف ذي صلة،   

ولم تحقق العملية أي ربح أو خسارة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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37.  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة )تتمة(  
إيضاح )ج(: يف الفرتة املنتهية يف 30 سبتمرب 2010، حققت املجموعة ربح بقيمة 29,4 مليون دوالر امريكي 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 امريكي. 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 28(.

إيضاح )د(: يف الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2010، حققت املجموعة ربح بقيمة 24,1 مليون دوالر امريكي ناتج من بيع استثمار يف رشكة زميلة والتي بلغت قيمتها الدفرتية 0,012 مليون دوالر   

أمريكي لطرف ذي صلة بإجمايل 24,1 مليون دوالر امريكي. 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.

38.  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 ) تم احتسابها بموجب لوائح بازل الثانية عىل النحو املنصوص عليه من قبل مرصف البحرين املركزي(.  

31 ديسمرب 312010	ديسمرب	2011

688،947718،029الرشيحه األوىل

49،21748،477الرشيحه الثانية

738،164766،506إجمايل قاعده رأس املال

5،730،9795،805،934مجموع التعرضات املوزونه باملخاطر

13,20%12,88%معدل مالءة رأس املال

39.  أرباح األسهم المقترحة  
لم يقم مجلس اإلدارة بإقرتاح توزيع ارباح أسهم للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 )2010: اليشء(.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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40.  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 312010	ديسمرب	2011

اإليرادات	

2،078950حصة املجموعة من دخل صناديق تحت اإلدارة

238،102161،518الدخل من التمويالت االخرى

134،951138،779الدخل من االستثمارات

21،17342،893إيرادات أخرى

396،304344،140إجمايل	اإليرادات

)170،413()228،584(ناقصا: أرباح  مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف( – إيضاح 1

167،720173،727إجمايل	اإليرادات

املرصوفات

)83،546()128،015(املرصوفات اإلدارية والعمومية – إيضاح 1

)13،613()29،167(اإلستهالك واإلطفاء

)97،159()157،182(إجمايل	املرصوفات

10،53876،568صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية 

)109،772()1،733(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

)33،204(8،805صايف الربح / )الخسائر( قبل الرضائب الخارجية 

7،246)1،340(رضائب خارجية

)25،958(7،465صايف	ربح	/	)خسارة(	السنة

متعلقة	بالتايل:

)39،623(7،614مساهمي البنك

13،665)149(حقوق األقلية

7،465)25،958(

)1,55(0,28عائد	السهم	األسايس	واملخفف	–	سنتات	أمريكية

إيضاح 1– مرصوفات تتعلق باملؤسسات التي يتم فيها توحيد كل بند عىل حدة واستبعاد الرشكات الزميلة

إيضاح 2 – زادت واحدة من الرشكات التابعة التي تعمل يف الوقت الحارض باعتبارها بنك تقليدي يف عدد من فروعها اإلسالمية خالل العام اىل 45 فرعاً )2010: 13 فرعاً( من أصل مجموع 257 فرعاً )2010: 225 فرعاً(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 



التقرير السنوي 1302011 بنك اإلثمار ش.م.ب.     

41.  االستحواذ على االعمال  
قام بنك فيصل املحدود، وهو رشكة تابعة للمجموعة ، باالستحواذ عىل 99,37% من عمليات البنك امللكي االسكوتلندي يف باكستان يف 15 أكتوبر2010.  

وقد تم التعامل مع االستحواذ وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 “اندماج األعمال”. وتتضمن املحاسبة األولية إلندماج األعمال تعيني وتحديد القيمة العادلة للموجودات املشرتاة واملطلوبات   

وااللتزامات املحتملة وتكلفة اإلندماج.

كانت اإلدارة يف مرحلة القيام بعملية مفصلة عند االستحواذ عىل رويال بنك اوف سكوتالند، لتقييم عادل للموجودات واملطلوبات، ونظرا لقرب تاريخ عملية اإلستحواذ من نهاية العام يف 31    

ديسمرب 2010، فإن مبالغ القيمه العادلة املسجلة يف 31 ديسمرب 2010 تتضمن بعض من القيم املؤقتة. ويف مثل هذه الحاالت، يسمح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3  للمستحوذ بإحتساب 

اإلستحواذ بالقيمة املؤقتة، يف حال كانت املحاسبة األولية لإلستحواذ اليمكن تحديدها إال بالقيم املؤقتة مع نهاية العام. ومع ذلك، يجب تعديل هذه القيم املؤقتة وذلك بعد االنتهاء من املحاسبة األولية 

لإلستحواذ، تحت املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 حيث يجب ادراج عملية اإلستحواذ يف البيانات املالية املوحدة اعتبارا من تاريخ  اإلستحواذ يف غضون اثني عرش شهرا من تاريخ اإلستحواذ. 

وضعت الصيغة النهائية عىل القيمة العادلة خالل عام 2011. لذلك، فقد تم تعديل البيانات املالية املوحدة للفرتة املقارنة لتعكس القيمة النهائية لألصول املحددة من رويال بنك اوف سكوتالند 

وتعديل الربح الناتج من اإلستحواذ.

القيمة العادلة لصايف املوجودات املستحوذ عليها هي كما ييل :  

القيمة

القيمة	العادلة	لصايف	املوجودات	املستحوذ	عليها

78،463القيمة العادلة لصايف موجودات البنك امللكي االسكوتلندي )باستثناء املوجودات غري امللموسة(

30،033إجمايل القيمة العادلة ملوجودات البنك امللكي االسكوتلندي غري امللموسة

)10،512(ناقصا: الرضائب املؤجلة عىل املوجودات غري امللموسة

19،521صايف القيمة العادلة للموجودات غري امللموسة للبنك امللكي االسكوتلندي

97،984القيمة العادلة إلجمايل صايف املوجودات املستحوذ عليها

97،367القيمة العادلة لـ 99,37 % من األسهم من صايف املوجودات

ناقصاً:	قيمة	االستحواذ

58،619القيمة النقدية لالستحواذ عىل 99,37 % من األسهم )41 مليون يورو(

38،748صايف	ربح	عملية	االستحواذ

وتم االستحواذ عىل 0,63 % املتبقية من حصة األقلية من قبل بنك فيصل املحدود عن طريق إصدار أسهم عادية يف 31 ديسمرب 2010. وتحققت ارباح بقيمة 0,281 مليون دوالر تم تسجيلها يف   

حقوق املساهمني للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2010 وفقا للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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42.  إعادة الهيكلة  
وافق مرصف البحرين املركزي بتاريخ 14 أبريل 2010 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 أبريل 2010. وبناء عىل ذلك، تم تعديل األرصدة االفتتاحية لحقوق امللكية للفرتات الحالية وفرتات املقارنة.

43.  أرقام المقارنة  
لقد تم تعديل أرقام الفرتة السابقة، حيثما كان ذلك رضورياً، لتتوافق مع العرض الحايل للفرتة وذلك نتيجة لتطبيق متطلبات املعيار املحاسبي املايل رقم 25: االستثمار يف الصكوك واألسهم والسندات   

املماثلة والتعديالت األخرى.

املعدلةالتعديالتاملعلنة سابقا

31	ديسمرب	2010

1،240،8366،6051،247،441سندات استثمارية 

284،564)2،707(287،271موجودات اخرى

6،743،5693،8986،747،467اجمايل املوجودات

236،0921،336237،428حقوق االقلية

)14،676(2،562)17،238(احتياطيات

وقد تم إعادة تنظيم أرقام املقارنة للسنة السابقة حيثما كان ذلك رضورياً لتتوافق مع عرض أرقام السنة الحالية.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

املنتهية في 31 ديسمبر 2011  للسنة 
األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك( الدوالرات  بآالف  املبالغ موضحة  )كافة 
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1.  مقدمة  
تم استحداث متطلبات قسم االفصاحات العامة  ضمن كتاب قوانني مرصف البحرين املركزي إبتداًء من يناير 2008. يتم عرض اإليضاحات الواردة يف هذا التقرير واإليضاحات املعروضة ضمن   

البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 وفقاً ملعايري املحاسبة املالية )FAS( الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(. تتعلق هذه 

اإلفصاحات بشكل رئييس بالوفاء بمتطلبات اإلفصاحات الكمية لبازل 2 العمود 3، وينبغي أن تقرأ مع البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011.

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 مع استبعاد املصارف التابعة للبنك والتي تم تأسيسها خارج مملكة 

البحرين، والتي تعمل يف قطاع متوافق مع بازل 2، حيث يتم جمع التعرضات املوزونة بمخاطر، ورأس املال النظامي بشكل كيل وذلك حسب متطلبات قسم التوحيد واالستقطاعات املعقولة

.))Prudential Consolidation and deduction module)PCD((  

 .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 للمجموعة وتم اإلعالن عنها عىل أساس التوحيد الكامل، حيث تم توحيد الرشكات التابعة وفقاً ملتطلبات هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. إال أن آلية   

مالءة رأس املال املوحد وفق مرصف البحرين املركزي تسمح بطريقة التوحيد عىل أساس كل بند عىل حدة وعىل أساس التجميع الكاملة. 

لقد تم توحيد التعرضات ملخاطر ورأس املال النظامي لكل الرشكات التابعة ضمن املجهدة عىل أساس طريقة توحيد كل بند عىل حدة عدا ما ييل:  

أساس التوحيد امللكيةبلد التأسيسالرشكات التابعة

تجميع كامل 66,6 يف املائةباكستانبنك فيصل املحدود
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6.  هيكلية رأس المال الموحد لغرض مالءة رأس المال  

الشريحة األولى لرأس المالأ
670،863رأس املال العادي املصدر واملدفوع بالكامل

االحتياطيات

56،725االحتياطي العام

38،090االحتياطي القانوني 

149،614عالوة األسهم

)19،464(أخرى

)209،985(الخسائر املرتاكمة

113،733 حقوق األقلية يف حقوق امللكية للرشكات التابعة

216،307التجميع

1،015،883مجموع فرعي

االستقطاعات النظامية: 

)80،692(الشهرة

)63،618(الخسارة للسنة

871،573مجموع الرشيحة األوىل لرأس املال قبل استقطاعات قسم التوحيد واالستقطاعات املعقولة 

الشريحة الثانية لرأس المالب
25،407املخصص العام 

2،629األرباح غري املحققة الناتجة من التقييم بالقيمة العادلة )٪45(

49،217التجميع

77،253مجموع الرشيحة الثانية لرأس املال قبل استقطاعات قسم التوحيد واالستقطاعات املعقولة 

948،826مجموع رأس املال املتاح )أ + ب( جـ

استقطاعات عامة من الشريحة األولى والثانية لرأس المال بموجب قسم التوحيد واالستقطاعات المعقولةد
)99،635(استقطاعات الرشكات التابعة املالية غري املوحدة والتي تم تجميعها او استقطاعها

)44،122(استقطاعات الرشكات الزميلة املالية غري املوحدة والتي تم تجميعها او استقطاعها

)66،905(املبلغ الفائض عن الحد األقىص املسموح به للتعرضات الكبرية

)210،662(مجموع البنود املستقطعة 

738،164مجموع رأس المال النظامي )جـ - د( هـ
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7.  إفصاحات متطلبات رأس المال النظامي لمخاطر اإلئتمان بموجب الطريقة المعيارية   
التعرض الممول من خالل التمويل الذاتي  

املوجودات املوزونة
متطلبات رأس املال بمخاطر

6،444 53،698 مطالبات عىل سيادات اخرى

18،147 151،225 بنوك

48،332 402،768 محفظة الرشكات

102،261 852،173 االستثمارات يف السندات

141،296 1،177،470 عقارات محتفظ بها

558 4،651 التجزئة التنظيمية لألفراد

4،359 36،323 رهن العقار السكني

7،771 64،757 تمويالت متأخرة

28،910 240،920 موجودات أخرى

208،492 1،737،435 التجميع

566،570 4،721،420 املجموع

التعرض الممول من خالل حسابات االستثمار المطلقة  

املوجودات املوزونة
متطلبات رأس املال بمخاطر

68،1348،176محفظة الرشكات

31،3453،761محفظة األسهم

56،2706،752عقارات محتفظ بها

100،90112،108التجزئة التنظيمية لألفراد

22،0032،641تمويالت متأخرة

33،438 278،653املجموع
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8.  إجمالي التعرضات لإلئتمان:  

إجمايل التعرضات
لإلئتمان

متوسط إجمايل
التعرضات لإلئتمان

التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلق بأرصدة املوجودات املدرجة ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل: 

378،701376،336نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

504،213519،667ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

2،733،0242،624،252مرابحات وتمويالت اخرى

42،51828،566تمويالت املشاركة

2،546،7472،575،247استثمارات

303،950294،256موجودات أخرى

132،408138،895موجودات ثابتة

257،859266،225موجودات غري ملموسة

6،899،4206،823،444مجموع التعرض لإلئتمان ضمن امليزانية العمومية 

التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلق بالبنود غري املدرجة ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل:

850،778851،109ضمانات مالية وخطابات ائتمان غري قابلة لإللغاء

2،266،7071،877،379التزامات بالتمويل، وتسهيالت غري مسحوبة ومطلوبات أخرى متعلقة باإلئتمان

3،117،4852،728،488مجموع تعرض اإلئتمان خارج امليزانية العمومية 

10،016،9059،551،932مجموع التعرض لإلئتمان

1،515،3581،365،766مجموع التعرض لإلئتمان املمولة بحسابات األستثمار املطلقة

14 ٪15 ٪مجموع التعرض لإلئتمان املمولة بحسابات األستثمار املطلقة ٪

تم احتساب إجمايل التعرضات لإلئتمان بناًء عىل متوسط األرصدة املستحقة خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011.  

9. التوزيع الجغرافي للتعرضات لإلئتمان:  

املجموعأخرىأمريكا الشماليةأوروبا الرشق األوسطآسيا / الباسفيك

البنود ضمن امليزانية العمومية

378،701–229،785116،00925،3537،554نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

504،213––26،673346،409131،131ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

1،701،853759،530213،5601258،0692،733،024مرابحات وتمويالت اخرى

42،518––––42،518تمويالت املشاركة

1،147،5961،174،145152،65560،68711،6642،546،747استثمارات

151،58993،45233،19625،7049303،950موجودات أخرى

132،408––62،37369،412623موجودات ثابتة

257،859––29،459223،9104،490موجودات غري ملموسة

3،391،8462،782،867561،00893،95769،7426،899،420مجموع البنود ضمن امليزانية العمومية

2،572،332470،90340،4847،18626،5803،117،485البنود خارج امليزانية العمومية

5،964،1783،253،770601،492101،14396،32210،016،905مجموع التعرض لإلئتمان

تستخدم املجموعة املوقع الجغرايف للتعرضات لإلئتمان كأساس للتوزيع عىل املناطق الجغرافية كما هي موضحة أعاله.  

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
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  10.   التوزيع بحسب قطاع األعمال للتعرضات لإلئتمان:

بنوك ومؤسسات
املجموعأخرىأنسجةأفرادخدماتعقارات وبناءالتجارة والصناعةمالية

البنود ضمن امليزانية العمومية

3378،701––92،747––285،951نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

504،213––––––504،213ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

472،6162،733،024–351،8601،040،49488،652353،607425،795مرابحات وتمويالت اخرى

8،46429،49542،518–––4،559–تمويالت املشاركة

1،662،01147،414669،183118،6436،18891442،3942،546،747استثمارات

164،2652،05665،67213،32443،5335،9979،103303،950موجودات أخرى

132،408––––67،809–64،599موجودات ثابتة

257،859––––––257،859موجودات غري ملموسة

3،290،7581،094،523891،316578،321475،51615،375553،6116،899،420مجموع البنود ضمن امليزانية العمومية

1،197،9131،364،27045،265154،19042،24128،525285،0813،117،485البنود خارج امليزانية العمومية

4،488،6712،458،793936،581732،511517،75743،900838،69210،016،905مجموع التعرض لإلئتمان

  11.  تفاصيل التعرضات لإلئتمان 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 عرشين

املجموعسنة

البنود ضمن امليزانية العمومية

378،701––––––378،701نقد وأرصدة لدى مصارف واملرصف املركزي

504،213––––90،197–414،016ودائع لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

2،733،024–343،547595،297616،929754،491373،24949،511مرابحات وتمويالت اخرى

42،518––20،61221،906–––تمويالت املشاركة

79،87613،892797،078577،444808،3751،646268،4362،546،747استثمارات

303،950––123،1994،51662،50758،78754،941موجودات أخرى

132،408––64،60867،800–––موجودات ثابتة

257،859–257،428–431–––موجودات غري ملموسة

1،339،339613،7051،566،7111،476،3731،326،271308،585268،4366،899،420مجموع البنود ضمن امليزانية العمومية

3،117،485–531،822202،5951،144،3341،175،75150،76512،218البنود خارج امليزانية العمومية

1،871،161816،3002،711،0452،652،1241،377،036320،803268،43610،016،905مجموع التعرض لإلئتمان
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12.  أرصدة األطراف ذات العالقة وفق التعرضات لإلئتمان:  
تم إبرام عدد من املعامالت املرصفية مع األطراف ذات الصلة يف إطار سياق العمل االعتيادي. إن أرصدة األطراف ذات العالقة املدرجة ضمن التعرض لإلئتمان كما يف 31 ديسمرب 2011 كانت كما ييل:  

461،448الرشكات القريبة

13،551أعضاء مجلس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئيسيني 

474،999املجموع

تركيز المخاطر لألطراف الفردية حينما يتجاوز التعرض لإلئتمان ٪15 من حد المدين الفردي:  
161،487غري املصارف 

161،487املجموع

13.  التمويالت المتأخرة والمنخفضة في القيمة والمخصصات المتعلقة بالهبوط في القيمة:  

إجمايل التعرض
مخصصات الهبوط 

صايف التعرضيف القيمة

التحليل حسب قطاع العمل  

234،963143،50191،462تصنيع

12،3822،7489،634زراعة

39،5547،29232،262بناء

31،4801،95829،522مايل  

105،20257،39847،804تجارة

62،31026،55435،756أفراد

45،66824،97920،689عقارات

48843850حكومي

634385249تكنولوجيا وإتصاالت

4،3212،5491،772مواصالت

26،46912،98813،481قطاعات أخرى

563،471280،790282،681املجموع

التحليل حسب التعمري 

87،7697،05080،719أكثر من ثالثة أشهر وحتى سنة واحدة

95،53330،77764،756أكثر من سنة واحدة وحتى ثالث سنوات

380،169242،963137،206أكثر من ثالث سنوات

563،471280،790282،681املجموع

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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13.   التمويالت المتأخرة والمنخفضة في القيمة والمخصصات المتعلقة بالهبوط في القيمة: )تتمه(  

املتعلقة باملالكني

املتعلقة بأصحاب 
حسابات االستثمار 

املجموعاملطلقة

الحركة يف مخصصات الهبوط يف القيمة

251،51845،778297،296كما يف 1 يناير 

36،2731،45737،730املحمل خالل السنة

)39،316(‑)39،316(مشطوب خالل السنة

)4،916(‑)4،916(املستخدم خالل السنة

)10،004(‑)10،004(رصف العمالت األجنبية 

233،55547،235280،790كما يف 31 ديسمرب

  14.  التمويالت المتأخرة والمنخفضة في القيمة حسب المناطق الجغرافية: 

إجمايل التعرض
مخصصات الهبوط 

صايف التعرضيف القيمة

التحليل حسب املناطق الجغرافية

331،915207،644124،271أسيا / الباسفيك

198،20652،061146،145الرشق األوسط

33،35021،08512،265أوروبا

563،471280،790282،681املجموع

15.  تفاصيل التسهيالت االئتمانية المستحقة والتي تم إعادة هيكلتها خالل السنة:  
بلغت التسهيالت االئتمانيه املعاد هيكلتها خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 إجمايل 112,1 مليون دوالر أمريكي. وكان إلعادة الهيكلة أثر إيجابي بمجمل 10,1 مليون دوالر أمريكي عىل   

األرباح الحالية خالل السنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011. عالوة عىل ذلك، من املتوقع أن إعادة الهيكلة تعود باألثر اإليجابي بقيمة 2,7 مليون دوالر أمريكي عىل األرباح املستقبلية للمجموعة. وكان 

تمديد تواريخ االستحقاق الطابع األسايس لالمتيازات املمنوحة لكل التسهيالت املعاد هيكلتها.

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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16.  التعرضات اإلئتمانية المغطاة بضمان مالي فعال:   

الضمان املايل الفعالإجمايل التعرض

التعرض املمول من خالل التمويل الذاتي

36،893 1،521،150 محفظة الرشكات

372 105،059 بنوك

35،566 263،663 تجزئة

19 90،273 مؤسسات القطاع العام

18،002 169،161 التمويالت متأخرة

90،852 2،149،306 املجموع

التعرض املمول من خالل حسابات األستثمار املطلقة

62،205 293،358 محفظة الرشكات

21،995 76،157 التمويالت متأخرة

84،200 369،515 املجموع

17.  االفصاح عن متطلبات رأس المال النظامي لمخاطر السوق بموجب الطريقة المعيارية:  

متطلبات رأس املالاملوجودات املوزونة بمخاطر

الحد األدنىالحد األقىص31 ديسمرب 2011الحد األدنىالحد األقىص31 ديسمرب 2011

8،387 18،25218،252 69،894 152،097 152،097 مخاطر رصف العمالت األجنبية

14،117 18،072 18،072 117،640 150،601 150،601 التجميع

22،504 36،324 36،324 187،534 302،698 302،698 املجموع

18.  االفصاح عن 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   

بعامل ألفا الثابت.

تم تحديد عامل ألفا عند 15٪ وفق تعليمات مرصف البحرين املركزي بالتوافق مع تعليمات بازل 2. يف 31 ديسمرب 2011 بلغ إجمايل متطلبات رأس املال 51,4 مليون دوالر أمريكي.  

19.  معدالت الشريحة األولى لرأس المال ومعدالت إجمالي رأس المال:  

معدالت الرشيحة
األوىل لرأس املال

معدالت إجمايل
رأس املال

12,88٪12,02 ٪ 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: 

10,60٪8,29٪بنك فيصل املحدود

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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20.  وضع االستثمارات في األسهم في دفاتر حسابات البنك:  
يف 31 ديسمرب 2011 بلغ مجموع السندات االستثمارية لدى املجموعة إجمايل 1،224,4 مليون دوالر أمريكي. بلغ مجموع السندات االستثمارية املدرجة من مجموع السندات االستثمارية ما قيمته   

105,9 مليون دوالر أمريكي، بينما كان الرصيد املتبقي البالغ 1،118,5 مليون دوالر أمريكي يعود للسندات االستثمارية غري املدرجة. 

بلغت الخسائر املحققة املرتاكمة من بيع السندات االستثمارية خالل العام ما قيمته 8,1 مليون دوالر أمريكي. يف حني بلغ إجمايل الخسائر غري املحققة املحتسبة ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية   

املوحد ما قيمته 8,9 مليون دوالر أمريكي.

يف 31 ديسمرب 2011 بلغ إجمايل متطلبات رأس املال بموجب الطريقة املعيارية 43,9 مليون دوالر أمريكي للسندات االستثمارية املدرجة وما قيمته 59,8 مليون دوالر أمريكي للسندات االستثمارية   

غري املدرجة قبل التجميع/ التجميع بحسب النسبة لالستثمارات يف البنوك واملؤسسات املالية األخرى.

21. الدخل من حسابات المضاربة و األرباح المدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار  

31 ديسمرب

201120102009200820072006

67،92661،54648،83550،03354،50071،893الدخل من حسابات االستثمار املطلقة

 )46،073()44،781()37،868()44،796()56،395()65،018(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة

2،9085،1514،03912،1659،71925،820نصيب املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضاربا

بلغ العائد عىل أصحاب حسابات االستثمار املطلقة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 عىل أساس متوسط الرصيد املستحق خالل السنة 5,2٪. أما نصيب املجموعة من دخل حسابات االستثمار   

املطلقة بصفتها مضاربا يتضمن رسوم اإلدارة للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011 كنسبة مئوية من إجمايل الدخل من حسابات االستثمار املطلقة بلغ ٪7.

22.  الحركة في إحتياطي معادلة األرباح والمخصصات – حسابات االستثمار المطلقة   

31 ديسمرب

201120102009200820072006

إحتياطي معادلة األرباح

8،1553،0993،6452،0727644،795كما يف 1 يناير

–1،5731،308–10،4546،012صايف الزيادة

)4،031(––)546()956(-صايف املستخدم

18،6098،1553،0993،6452،072764كما يف 31 ديسمرب

–2 ٪3 ٪– 10٪ 15٪النسبة املخصصة من إجمايل الدخل

املخصصات

69،76664،42846،56338،33437،90627،310كما يف 1 يناير

1،4565،46517،8658،22942810،596صايف الزيادة

––––)127(–صايف املستخدم

–––––)2،367(معاد تصنيفه

68،85569،76664،42846،56338،33437،906كما يف 31 ديسمرب

يف 31 ديسمرب 2011، بلغت نسبة احتياطي معادلة األرباح و املخصصات إىل حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 1 ٪ و 5 ٪ عىل التوايل.  

يف 31 ديسمرب 2011، بلغت نسبة تمويالت حسابات االستثمار املطلقة 53 ٪.   

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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23.   متوسط نسبة االرباح المفصح عنه لودائع المضاربة  

31 ديسمرب

201120102009200820072006

٪٪٪٪٪٪

70,300,500,500,520,750,75 أيام

302,313,003,173,264,254,02 يوم

902,903,253,253,274,504,27 يوم

1803,253,503,503,514,704,52 يوم

3603,503,703,633,684,954,77 يوم

24.  مخاطر معدالت الربح  
مخاطر معدالت الربح هي املخاطر التي تؤدي إىل تقلب قيمة األداة املالية نتيجة للتغريات يف معدالت الربح يف السوق.  

زلوتي بولنديدوالر هونغ كونغيدينار بحرينييوروروبية باكستانيةدوالر أمريكي

307،7781،011،344393،96150،47365،53454،918إجمايل التعرض ملعدالت الربح

2 ٪2 ٪2 ٪2 ٪2 ٪2 ٪معدل التغري )املفرتض( )+/-(

6،15620،2277،8791،0091،3111،098مجموع التأثري املقدر )+/-(

25.  مخاطر العمالت  
تتمثل مخاطر العمالت االجنبية يف تغري قيمة األداة املالية نتيجة للتغريات يف اسعار رصف العمالت. إن غالبية موجودات ومطلوبات املجموعة مسجلة إما بالدوالر األمريكي أو بالدينار البحريني أو   

بالروبية الباكستانية وحيث ان الدينار البحريني والريال السعودي مرتبطني بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي. فإن مخاطر تغري هذه العمالت تعترب ضئيلة.

كان صايف مراكز العمالت األجنبية الهامة يف 31 ديسمرب 2011 كما ييل:  

8،897يورو

622جنيه إسرتليني

404دينار كويتي

)302،665(درهم إمارتي

4،733دوالر أسرتايل

62،835دوالر هونغ كونغي

8،118ريال سعودي

58،900زلوتي بولندي

12،327جنيه مرصي

26.  مطلوبات طارئة قانونية واالمتثال:  
يف 31 ديسمرب 2011 كانت لدى املجموعة مطلوبات طارئة مقابل مطالبات عمالء بإجمايل مبلغ وقدره 413,9 مليون دوالر أمريكي. يف رأي اإلدارة، من غري املتوقع أن تسفر هذه املطالبات عن   

مطلوبات محتملة. 

 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2011
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

اإلفصاحات الكمية حول العمود 3 من بازل 2
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معلومات عن األسهم

هيكلة المساهمة  

املدى
النسبة املئويةعدد املساهمنيعدد األسهم

201120102011201020112010

10،000‑1625،630610،0221181190.020.02

100،000‑10،00148،486،02650،499،1402،2732،3181.731.80
1،000،000‑100،001147،774،553139،887،7764434315.274.99

10،000،000‑1،000،001453،886،460463،690،56013914216.1916.54
2،153،277،5982،149،362،769323176.7976.65أكثر من 10،000،000

2،804،050،2672،804،050،2673،0053،041100.00100.00املجموع

قابضة األسهم بالجنسية  

الدولة
31 ديسمرب 2010 31 ديسمرب 2011   

نسبة األسهم ٪عدد األسهمعدد املساهمنينسبة األسهم ٪عدد األسهمعدد املساهمني

31،384،545،22449.3831،384،545،22449.38الباهاما

974259،462،7109.25951255،673،2189.12البحرين
944468،488،44116.71951465،155،87716.59اململكة العربية السعودية

682455،847،83116.26680461،171،84516.45دول خليجية أخرى
438235،706،0618.41420237،504،1038.47دول أخرى

3،0412،804،050،267100.003،0052،804،050،267100.00املجموع

عدد األسهم المملوكة للحكومة  

عدد األسهم

27,456,000وزارة املالية و الهيئة العامة للتأمني اإلجتماعي

27,456,000املجموع

المساهمون الرئيسيون في بنك اإلثمار ش.م.ب.  

٪عدد األسهماملساهم

790،416،00028.19دار املال اإلسالمي القابضة1.

594،129،22421.19الرشكة اإلسالمية لإلستثمار الخليجي )الباهاما(2.

1،419،505،04350.62آخرون3.

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 2011.
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معلومات عن األسهم

معلومات حول حركة عدد األسهم  

مجموع عدد األسهمعدد األسهم الصادرةاألساسالتفاصيلالسنة

360،000،000360،000،000اكتتاب عام أويل2006

11،080،000،0001،440،000،000 لكل 4تقسيم األسهم2007
5288،000،0001،728،000،000 لكل 1توزيع أسهم منحة

446،499،9702،174،499،970أسهم مبادلة
10217،449،9972،391،949،967 لكل 1توزيع أسهم منحة2009
412،100،3002،804،050،267إصدار حقوق2010

األداء في بورصة البحرين  
ITHMR :رمز التداول  

سعر األسهم بالنسبة إلى المؤشرات - 2011  

املعيار
مقفلمنخفضعاٍلمفتوح

تغيري يف
2011 

)48.00(0.1250.1250.0650.065سعر سهم ITHMR )بالدوالرات األمريكية(

)9.55(2،005.592،155.311،803.291،814.05مؤرش قطاع البنوك التجاري
)20.15(1،432.261،639.621،133.211،143.69جميع املؤرشات يف البحرين

)19.30(1،509.601،830.091،204.971،218.26مؤرش استرياد
)18.88(121.05125.1296.0198.20مؤرش داو جونز البحرين

ITHMR تدوال سهم  

2011       2010      

45،433،873125،708،423حجم، عدد األسهم
1،615،4407،123،652القيمة، د ب

رسملة السوق ومعدل دوران رأس المال   

املعيار

20112010

رسملة السوق
)د ب(

٪ من مجموع رسملة
دوران رأس املالالسوق

رسملة السوق
)د ب(

٪ من مجموع رسملة
دوران رأس املالالسوق

ITHMR68،713،252٪1.10٪2.35132،140،869٪1.75٪5.39
1.72٪33.96٪2.092،567،870،918٪38.26٪2،393،210،243القطاع
1.43٪100.00٪1.637،562،517،045٪100.00٪6،254،410،718السوق

التصينف  
تصنيف ITHMR يف 2010 من بني 42 رشكة محلية مدرجة يف بورصة البحرين  

القيمة املتداولة 
عدد املعامالتالحجم املتداول)د ب(

رسملة السوق
)د ب(

معدل دوران رأس 
عدد أيام التداولاملال

10371499التصينف

أيام التداول  

20112010

٪عدد األيام٪عدد األيام

ITHMR10342.0422691.50

245100.00247100.00السوق
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قاموس بأهم المصطلحات المالية المستخدمة في التقرير

معدل مالءة رأس المال
 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 لتالئم االحتياجات املحلية.

نسبة التكلفة إلى الدخل
إجمايل املرصوفات والتي يعرب عنها كنسبة مئوية من مجموع اإليرادات؛ وهي 

مقياس الكفاءة التشغيلية.

اإليرادات لكل سهم
 الربح )أو الخسارة( املتعلقة باملساهمني مقسومة عىل عدد املتوسط املرجح 

لعدد األسهم الصادرة واملدفوعة خالل السنة.

اإلجارة
 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 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.

الهبوط
 يحدث عندما يكون مبلغ أحد األصول أقل من القيمة الدفرتية، وهو مقياس 

لجودة األصول.

أصول غير ملموسة
 أصل غري نقدي يمكن تحديده دون جوهر املادة املحتفظ بها لالستخدام يف 

إنتاج أو توريد السلع و / أو الخدمات.

األصول السائلة
األصول التي تنشأ يف شكل نقدي أو يف شكل يمكن تحويلها من خالله إىل 

نقد بسهولة.

رسملة السوق
عدد األسهم الصادرة مرضوباً يف القيمة السوقية للسهم عند نقطة معينة يف 

الوقت املناسب.

المضارب
 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 مشابهة لتجمع عدد من األصول املتنوعة والتي 

عقدت يف مجموعة إدارة األصول التقديرية.

المضاربة
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. 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.

المرابحة
 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 أساس مؤجل. ويتضمن السعر هامشاً للربح يتم 

التوافق عليه بني كال الطرفني. وتكون طريقة السدد، وعادة ما تكون عن 

طريق األقساط، محددة يف العقد.

المشاركة
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 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.

مضاعف سعر السهم إلى ربحية السهم
 سعر السوق للسهم مقسمة عىل اإليرادات لكل سهم )غري مطبق عندما 

يكون األخري سلبياً(.

العائد على متوسط الموجودات
 التعبري عن صايف الربح )أو الخسارة( كنسبة ملتوسط إجمايل املوجودات التي 

تم توظفيها طوال الفرتة املحاسبية، وهو مقياس للربحية.

العائد على متوسط حقوق الملكية
 التعبري عن صايف الربح )أو الخسارة( كنسبة ملتوسط إجمايل الحقوق، وهو 

مقياس للربحية.

العائد على متوسط رأس المال المدفوع
 التعبري عن صايف الربح )أو الخسارة( املتعلقة باملساهمني كنسبة ملتوسط 

حصة رأس املال الصادر واملدفوع، وهو مقياس للربحية.

العائد على متوسط حقوق المساهمين
 التعبري عن صايف الربح )أو الخسارة( املتعلقة باملساهمني كنسبة ملتوسط 

إجمايل حقوق املالكني، وهو مقياس للربحية.

الشريعة
هي الفقه اإلسالمي. وتستمد الرشيعة اإلسالمية أحكامها وقوانينها من ثالثة 

مصادر: القرآن والحديث والسنة. إن املنتجات الرشعية تتوافق مع متطلبات 

أحكام الرشيعة اإلسالمية.

هيئة الرقابة الشرعية
 لجنة تضم علماء املسلمني يتبعون مؤسسة مالية إسالمية، ويكون عملهم 

التوجيه واإلرشاف عىل تطوير املنتجات املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.

الصكوك
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 األصول األساسية، والتي يتم تأجريها للعميل لتحقيق 

العائد عىل الصكوك.

التكافل
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 األطراف املشرتكني. ويعد التكافل مشابهاً للتأمني املتبادل 

الذي يكون فيه األعضاء هم املؤمنون واملؤمن لهم.

إجمالي الحقوق
ناتج جمع حصة رأس املال املدفوع واالحتياطيات وحقوق األقلية.

إجمالي حقوق المالكين
ناتج جمع حصة رأس املال املدفوع واالحتياطيات.
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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 15210رقم تسجيل الشركة:

بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق املاليةاإلدارجات في أسواق األوراق المالية:

“ITHMR”الرمز:

برج السيف، مبنى 2080، طريق 2825، ضاحية السيف 428، ص.ب. 2820المكاتب المسجلة:

املنامة، مملكة البحرين

الهاتف: 4000 1758 973+، 5000 1758 973+

الفاكس: 4017 1758 973+، 5151 1758 973+

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، املنامةالمكتب الرئيسي:

مملكة البحرين

31 ديسمربانتهاء السنة المحاسبية:

توفيق محمد البستكيضابط االلتزام:

املدير اإلداري التنفيذي للمخاطر

سكوت كريسويلسكرتير مجلس اإلدارة:

املستشار العام وسكرتري الرشكة

برايس ووتر هاوس كوبرز، ص.ب. 21144المدققون:

املنامة، مملكة البحرين

معلومات عن الشركة



بنك فيصل المحدودالشركات الرئيسية التابعة والزميلة
وهو مؤسسة تقدم خدمات مرصفية متكاملة لألفراد، ويعمل يف باكستان.

وتمتلك مجموعة اإلثمار املرصفية وتتحكم بما نسبته 66,7٪ يف بنك فيصل املحدود.

www.ithmaarbank.com

بنك البحرين والكويت
وهو واحد من أكرب البنوك التجارية يف البحرين، ويحظى بتواجد يف الكويت والهند ودبي.

وتمتلك مجموعة اإلثمار املرصفية وتتحكم بما نسبته 25,4٪ يف بنك البحرين والكويت.

www.bbkonline.com

مصرف فيصل الخاص
يتخذ من سويرسا مقراً له ويقدم خدمات مالية إسالمية.

وتمتلك مجموعة اإلثمار املرصفية وتتحكم بما نسبته 100٪ يف مرصف فيصل الخاص.

www.faisalprivatebank.com

شركة اإلثمار للتطوير
هي املطور واملدير ملشاريع تطويرية رئيسية تتضمن مشاريع العقارات والبنية التحتية واملنتجعات والفنادق واملباني التجارية، الخ.

وتمتلك مجموعة اإلثمار املرصفية وتتحكم بما نسبته 100٪ يف رشكة اإلثمار للتطوير.

www.ithmaarbank.com

شركة سكنا للحلول اإلسكانية المتكاملة
حلول سكنية من خالل التمويل العقاري القائم عىل مبادئ الرشيعة اإلسالمية.

ويمتلك كل من بنك اإلثمار وبنك البحرين والكويت ما نسبته 50٪ يف الرشكة، األمر الذي يؤدي إىل تحكم املجموعة يف حصة نسبتها 

62,7٪ من رشكة سكنا.

www.sakanaonline.com

مجموعة سوليدرتي القابضة
هي واحدة من كربيات رشكات التكافل )التأمني اإلسالمي( يف العالم.

وتمتلك مجموعة اإلثمار املرصفية ما نسبته 33,8٪ يف سوليدرتي.

www.solidarity.com.bh

شركة نسيج
وهي أول رشكة تقدم خدمات عقارية وخدمات تطوير البنية التحتية املتكاملة.

تمتلك مجموعة اإلثمار املرصفية ما نسبته 29,5٪ يف رشكة نسيج.

www.naseejproperties.com

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

معلومات عن الشركة

إن مفارقة بنك اإلثمار، تقريرنا السنوي للعان 2010 والذي كان بمثابة عرض رصيح لوضعنا ومنظورنا، قد تم استالمه بشكل جيد من قبل مختلف املؤسسات يف أنحاء مختلفة من العالم 

والتي تعرتف بأفضل املمارسات يف مجال اإلبالغ املايل. لقد تم تصنيفه يف املرتبة 67 ضمن قائمة تتضمن أفضل 100 تقرير سنوي يف العالم، واملرتبة 34 ضمن قائمة تتضمن أفضل 

50 تقريراً سنوياً يف منطقة شمال أوروبا والرشق األوسط و أفريقيا، وذلك يف جوائز Vision السنوية التي يمنحها االتحاد األمريكي ملحرتيف االتصاالت، متنافساً مع 5000 متقدم من 

مختلف دول العالم لنيل هذه الجوائز. كما فاز أيضاً بالجائزة الذهبية ألفضل تقرير متحسن حول العالم، باإلضافة إىل تصنيفه كتقرير بالتيني يف هذه املسابقة. كما فاز التقرير بجائزتني 

ذهبيتني، بما يف ذلك جائزة ذهبية عن كلمة رئيس مجلس اإلدارة، مقدمة من جوائز ARC ومقرها نيويورك، وهي أكرب مسابقة عىل مستوى العالم للتقارير السنوية.








