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نبذة عامة

بنك اإلمثار ش.م.ب. )رمز التداول: »ITHMR«( هو بنك إسالمي يعمل يف جمال 
األعمال املصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقرًا له، وهو مرخص من قبل 

مصرف البحرين املركزي وخيضع إلشرافه. ويقدم بنك اإلمثار جمموعة متنوعة من 
املنتجات واخلدمات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واليت تليب االحتياجات التمويلية 

واالستثمارية لألفراد واملؤسسات. 

إن بنك اإلمثار هو شركة تابعة جملموعة دار املال اإلسالمي ترست، ويبلغ رأس املال املدفوع للبنك 
757.7 مليون دوالر أمريكي، وأسهمه مدرجة يف بورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق املالية.

إن بنك اإلمثار، والذي كان بنكًا استثماريًا سابقًا، قد انتهى يف أبريل ٢010 من تنفيذ عملية 
إعادة تنظيم شاملة مع شركته التابعة واململوكة له بالكامل، مصرف الشامل، ليربز كبنك إسالمي 

رائد يف جمال األعمال املصرفية للتجزئة. وال يزال بنك اإلمثار حيتفظ حبضوره يف أسواق 
البحرين واخلارج من خالل شركاته التابعة والزميلة ومكتب متثيلي، ويتضمن ذلك بنك البحرين 
والكويت وشركة اإلمثار للتطوير احملدودة وشركة نسيج وشركة سوليدريت واليت تتخذ مجيعها من 

البحرين مقرًا هلا، وكذلك بنك فيصل احملدود )باكستان( ومكتب فيصل اخلاص )سويسرا( وإثراء 
كابيتال )السعودية(.
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رؤيتنا

مؤسسة مالية إسالمية رائدة وموثوقة تقدم 
تشكيلة متكاملة من احللول املالية وتساهم 

يف تطوير اجملتمع.

رسالتنا

أن نكون البنك املفضل لدى زبائننا ونظرائنا 
وشركائنا االستراتيجيني عرب خلق قيمة من 

خالل االبتكار وخدمة العمالء. ويتضمن 
ذلك: إدارة األصول واخلدمات املصرفية 

لألفراد واخلاصة والتجارية والتكافل والتطوير 
العقاري.

قيمنا

االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية 	>

الصدق والنزاهة واملوضوعية يف مجيع  	>
عالقاتنا

التركيز على احتياجات السوق والزبون 	>

التحسني املستمر واإلبداع واالبتكار  	>
والرغبة يف إحداث تغيريات إجيابية

دور فعّال يف اجملتمع 	>

 رؤيتنا، رسالتنا
قيمنا
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2014٢013٢01٢٢011٢010

)140،008()61،90٢()٢6،8٢8()79،3٢7()8،847(صايف اخلسارة )بآالف الدوالرات األمريكية(

)150،409()6٢،886()30،480()80،37٢()15،012(صايف اخلسارة املتعلقة باملسامهني )بآالف الدوالرات األمريكية(

656،578 576،8٢8 589،114 531،568 523،386 إمجايل احلقوق املتعلقة باملسامهني )بآالف الدوالرات األمريكية(

٢4 ٢1 ٢٢ 19 18 صايف القيمة الدفترية للسهم الواحد )بالسنت األمريكي(

)58.90()٢3.13()11.35()٢.76()0.52(رحبية السهم الواحد )بالسنت األمريكي(

6،747،467 6،899،419 7،٢٢5،737 7،403،135 7،860،904 إمجايل املوجودات )بآالف الدوالرات األمريكية(

٢،966،36٢ ٢،571،411 ٢،613،483 ٢،464،780 2،381،660 األموال حتت اإلدارة )احلسابات االستثمارية املقيدة واملطلقة( )بآالف الدوالرات األمريكية(

-٢1.99%-10.٢0%-5.٢3%-14.34%-2.85%العائد على متوسط حقوق املسامهني 

-٢.18%-0.91%-0.38%-1.08%-0.12%العائد على متوسط املوجودات

-٢4.٢6%-9.37%-4.54%-11.49%-2.06%العائد على متوسط رأس املال املدفوع

7٢.06%1٢1.71%85.38%97.60%87.28%نسبة التكلفة إىل اإليرادات التشغيلية

13.٢0%1٢.88%1٢.64%1٢.77%12.11%مالءة رأس املال

1٢ 7 17 ٢3 16 سعر السهم يف السوق )بالسنت األمريكي(

0.5٢ 0.30 0.77 1.٢1 0.89 سعر السهم الواحد يف السوق / القيمة الدفترية للسهم

ملخص البيانات المالية
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صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة

بســم اهلل الرمحن الرحيم
املسامهون األعزاء

يطيب لنا أن نعلن بأن القرارات االستراتيجية اليت اختذها بنك اإلمثار يف 
بداية عام ٢014 بدأت بالفعل حتقق نتائج مثمرة. 

إن هذه القرارات، واليت كانت هتدف إىل حتقيق التحول يف مسار جمموعة 
مبادرات  تضمنت  اجملموعة،  عمليات  يف  اهلام  التحول  خالل  من  اإلمثار 
هامة لزيادة اإليرادات وحتسني اهلوامش والتخارج من األصول االستثمارية 
غري األساسية وختفيض النفقات على مستوى جمموعة اإلمثار. ومن هذه 
لبنك  املتبقية  التقليدية  العمليات  يف  الكامل  التحول  الرئيسية  القرارات 
لبنك اإلمثار، إىل الصريفة  فيصل احملدود يف باكستان، وهو شركة تابعة 

اإلسالمية. 

املستمر  النمو  إىل  باإلضافة  املبادرات،  هلذه  الفوري  التنفيذ  ساهم  وقد 
احمللية  األسواق  أوضاع  حتديات  من  الرغم  على  األساسية  أعمالنا  يف 

واإلقليمية والعاملية، يف حتسني أداء البنك. 

ونتيجة لذلك، سجل بنك اإلمثار صايف أرباح قبل خصم خمصصات اهلبوط 
يف القيمة والضرائب بلغت ٢8.9 مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ 4.8 ماليني 
باملسامهني  املتعلقة  وكان صايف اخلسارة  أرباح عام ٢013.  أمريكي  دوالر 
بعد خمصص اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية قد بلغ 15 مليون دوالر 
دوالر  مليون   80.3 بـ  مقارنة  املائة  يف   81 بنسبة  كثريًا  أقل  وهو  أمريكي 

أمريكي عام ٢013. 

ويعود هذا التحسن يف األداء املايل باألساس إىل النمو املستدام يف عمليات 
النمو  يف  ذلك  يتضح  حيث  اإلمثار  لبنك  األساسية  املصرفية  التجزئة 
املائة  يف   13 من  بأكثر  ارتفع  والذي  للبنك  التشغيلي  الدخل  يف  امللحوظ 
ليصل إىل ٢٢7.7 مليون دوالر أمريكي يف عام ٢014 وذلك من 199.9 مليون 
دوالر أمريكي عام ٢013. وعلى الرغم من زيادة حجم األعمال فإن إمجايل 
النفقات للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢014 ظلت حتت السيطرة حيث بلغ 
198.8 مليون دوالر أمريكي أي أكثر بنسبة 1.9 يف املائة عن نفقات عام 
٢013 واليت بلغت 195.1 مليون دوالر أمريكي. كما يسرنا أيضًا أن نعلن بأن 
امليزانية العمومية تواصل استقرارها، حيث ارتفع إمجايل املوجودات بنسبة 
 ،٢014 ديسمرب   31 يف  كما  أمريكي  دوالر  مليار   7.86 ليصبح  املائة  يف   6

مقارنة بـ 7.4 مليار دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب ٢013.

وتظهر نتائج عام ٢014 أنه خالل العام منت حمفظة احلسابات االستثمارية 
املطلقة بشكل طفيف لتصل إىل ٢ مليار دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب 
وقد   .٢013 ديسمرب   31 كما يف  أمريكي  دوالر  مليار   1.99 بـ  مقارنة   ٢014
زادت احلسابات اجلارية للعمالء بنسبة 8 يف املائة لتصل إىل 1.37 مليار 
دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب ٢014 مقارنة بـ 1.٢7 مليار دوالر أمريكي 
البنوك  الودائع من  أيضًا حمفظة  ارتفعت  كما يف 31 ديسمرب ٢013، كما 
لتصل إىل 1.47  املائة  بنسبة 13 يف  واملؤسسات األخرى  املالية  واملؤسسات 
دوالر  مليار   1.3 بـ  مقارنة   ٢014 ديسمرب   31 يف  كما  أمريكي  دوالر  مليار 

رسالة مشتركة
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أمحد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

أمريكي كما يف 31 ديسمرب ٢013. ويعكس هذا االرتفاع منو ثقة العمالء يف 
البنك وزيادة الطلب على منتجاته وخدماته. ويأيت هذا النمو نتيجة التزام 
والعمل على حتقيق تطلعاهتم من  باهتمام إىل عمالئه  باالستماع  البنك 

خالل مواصلة حتسني منتجاته وخدماته.

ففي عام ٢014 على سبيل املثال، قام بنك اإلمثار بإطالق جمموعة متكاملة 
االدخار  حساب  وتعزيز  ماستركارد  من  اجلديدة  االئتمان  بطاقات  من 
للتمويل  جديدة  منتجات  وابتكار  كبري  بشكل  اجلوائز »مثار«  على  القائم 
لتلبية  خصيصًا  تصميمها  مت  واليت  السيارات  ومتويل  والشخصي  العقاري 

متطلبات العمالء.

 46 يضم  حيث  البحرين  يف  الشبكات  أكرب  من  واحدة  اإلمثار  بنك  ولدى 
جهازًا للصراف اآليل و17 فرعًا حمليًا ذا خدمات متكاملة، موزعني على 
كافة مناطق البحرين. أما شركتنا الرئيسية التابعة - بنك فيصل احملدود 
باكستان - فهو ضمن أكرب عشرة بنوك يف باكستان ولديه ٢74 فرعًا يف 

كافة املدن بباكستان. 

شراكة  اتفاقية  على  بالتوقيع  كذلك  اإلمثار  بنك  قام   ،٢014 عام  وخالل 
على  املساعدة  أجل  من  البحرين  يف  اإلسكان  وبنك  اإلسكان  وزارة  مع 
مواجهة التحديات اإلسكانية يف اململكة. ومبوجب االتفاقية، فإن املواطنني 

خالل  من  احلكومة  من  بدعم  متويل  على  حيصلون  سوف  البحرينيني 
أول منزل هلم كجزء من خطة وطنية  بنك اإلمثار ملساعدهتم على شراء 
صممت ملواجهة التحديات االسكانية يف اململكة. إن برنامج متويل السكن 
االجتماعي يسمح للمواطنني املؤهلني باحلصول على التمويل ألول منزل 
هلم عرب بنك اإلمثار من خالل دفع ٢5 يف املائة من دخلهم الشهري لسداد 
األقساط الشهرية للعقار بينما تقوم وزارة اإلسكان بدفع املبلغ املتبقي من 

األقساط الشهرية عن طريق بنك اإلسكان.

التجزئة املصرفية  النمو يف أعمال  املبادرات يف مواصلة  وقد سامهت هذه 
ارتفعت  املثال،  سبيل  فعلى   .٢014 عام  البحرين  يف  للبنك  األساسية 
النشاطات التمويلية لبنك اإلمثار يف البحرين بنسبة ٢3 يف املائة من 745 
مليون دوالر أمريكي يف هناية عام ٢013 إىل 914 مليون دوالر أمريكي يف 
هناية عام ٢014. وقد جاء هذا النمو يف األساس من التمويل العقاري والذي 
عام  املائة  يف   ٢1 بنسبة  الشخصية  والتمويالت  املائة  يف   53 بنسبة  ارتفع 
التوفري  وحسابات  اجلارية  احلسابات  حجم  زاد  الوقت،  نفس  ويف   .٢014
وحسابات مثار والودائع االستثمارية املطلقة للعمالء بنسبة 11 يف املائة عام 
٢014 من 1.38 مليار دوالر أمريكي يف هناية عام ٢013 إىل 1.54 مليار دوالر 

أمريكي يف هناية عام ٢014.

7 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤



إن التركيز على النمو مل يؤد إىل انصراف بنك اإلمثار عن التزامه منذ مدة 
طويلة لتحقيق التميز. ففي عام ٢014، واصل البنك حصوله على شهاداتٍ 
تقديرية يف النمو واالبتكار وحتقيق األمن يف جمال تقنية املعلومات. وقد 
منو  معدل  أسرع  لتحقيقه  تقدير  جائزة  على  كذلك  اإلمثار  بنك  حصل 

لبطاقات اخلصم من ماستركارد يف البحرين. 

وكما هو معتاد، فإننا نود أن نؤكد على أن هذه اإلجنازات هي يف األساس 
نتيجة التزام وتفاين وخربة موظفي جمموعة اإلمثار الذين نعتربهم مبثابة 

ثروتنا احلقيقية. 

على  ملوظفينا  اجلزيل  بالشكر  لنتقدم  الفرصة  هذه  ننتهز  وختامًا 
على  الكرام  مسامهينا  إىل  شكرنا  خالص  عن  نعرب  كما  إسهاماهتم، 
املصلحة  أصحاب  ومجيع  واملستثمرين  العمالء  وإىل  املتواصل  دعمهم 
إىل  واالمتنان  الشكر  بوافر  نتوجه  كما  ودعمهم،  ثقتهم  على  اآلخرين 
اإلدارة  والرقابية على إرشاداهتم، وإىل أعضاء جملس  التنظيمية  اجلهات 
وهيئة الرقابة الشرعية على دعمهم املتواصل لتحقيق رؤية بنك اإلمثار بأن 

يصبح بنك التجزئة اإلسالمي الرائد يف املنطقة.

8

رسالة مشتركة
تــتــمـــة

عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة

أمحد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي
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استعراض العمليات



االستراتيجية واألهداف
الرحبية  إىل حتقيق  العودة  واحد:  على شيء  تركز  اإلمثار  بنك  استراتيجية  إن 
التركيز  الرئيسية  األهداف  بتحقيق  املتعلقة  االستراتيجيات  وتشمل  املستدامة. 
الراسخ على األعمال األساسية وحتسني توزيع األصول مبا يف ذلك التخارج من 
األصول االستثمارية غري األساسية وترشيد النفقات وحتسني مستويات الكفاءة.

التوقعات االقتصادية
من املتوقع أن يشهد النمو االقتصادي العاملي ارتفاعًا معتدالً بنسبة 3.0 يف املائة 
عام ٢015 ومبتوسط حوايل 3.3 يف املائة حىت عام ٢017. ويف الدول النامية حيث 
يوجد صعوبات حملية واليت أخرت النمو عام ٢014 فإن الدول ذات الدخل العايل 
ومتسارع،  تنمو بشكل تدرجيي  أن  املتوقع  التعايف، ومن  بدأت شيئًا فشيئًا يف 
حيث ستزداد نسبة النمو من 4.4 يف املائة عام ٢014 إىل 4.8 يف املائة عام ٢015 
النفط  أسعار  املائة حبلول عام ٢017. وسوف يساهم اخنفاض  5.4 يف  وبنسبة 
 .٢015 عام  خاصًة  للنفط،  واملصدرة  املستوردة  الدول  حول  التوقعات  تباين  يف 

]املصدر: التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدويل - يناير ٢015[

تركيز البنك على األعمال املصرفية األساسية
إن التركيز على تطوير األعمال األساسية لبنك اإلمثار أدى إىل حتقيق منو هام 
ثابت  واصلت حتقيق منو  واليت  البحرين  للبنك يف  املصرفية  التجزئة  أعمال  يف 

عام ٢014.

وقد زاد على سبيل املثال حجم احلسابات اجلارية وحسابات التوفري وحسابات 
مثار والودائع االستثمارية املطلقة للعمالء بنسبة 11 يف املائة عام ٢014 من 1.38 
مليار دوالر أمريكي يف هناية عام ٢013 إىل 1.54 مليار دوالر أمريكي يف هناية 

عام ٢014. 

زادت  واليت  التمويلية  نشاطاته  توسعة  الوقت  نفس  يف  اإلمثار  بنك  واصل  كما 
أمريكي يف هناية عام ٢013 إىل 914  املائة من 745 مليون دوالر  بنسبة ٢1 يف 
األساس من  النمو يف  وقد جاء هذا  أمريكي يف هناية عام ٢014.  دوالر  مليون 

التمويل العقاري والذي ارتفع بنسبة 54 يف املائة عام ٢014. 

ويرجع هذا النمو إىل مواصلة حتسني منتجات وخدمات بنك اإلمثار. ويف بداية 
من  جديدة  متكاملة  جمموعة  اإلمثار  بنك  أطلق  املثال،  سبيل  على   ٢014 عام 
بطاقات ماستركارد االئتمانية املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واليت مت 
تصميمها لتلبية املتطلبات اخلاصة لعمالء بنك اإلمثار. إن البطاقات االئتمانية 
اجلديدة - ماستركارد الذهبية وماستركارد الذهبية بلس وماستركارد التيتانيوم  
يف  مبا  والفوائد  املزايا  من  متكاملة  جمموعة  تقدم   - البالتينيوم  وماستركارد 
ماستركارد  عرب  حصرية  وختفيضات  السفر  على  جماين  تكافلي  تأمني  ذلك 
ودخول جماين لصاالت رجال األعمال حلاملي بطاقات التيتانيوم و البالتينيوم.

إن التركيز على تطوير األعمال األساسية لبنك اإلمثار أدى إىل حتقيق منو 
هام يف أعمال التجزئة املصرفية للبنك يف البحرين واليت واصلت حتقيق 

منو ثابت عام 2014.

 استعراض
العمليات
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لقد زاد حجم احلسابات اجلارية وحسابات التوفري وحسابات مثار والودائع 
االستثمارية املطلقة للعمالء بنسبة 11 يف املائة عام 2014 من 1.38 مليار دوالر 

أمريكي يف نهاية عام 2013 إىل 1.54 مليار دوالر أمريكي يف نهاية عام 2014. 

بدء  فقد  لعمالئه،  املقدمة  اخلدمات  حتسني  ملواصلة  البنك  التزام  من  وكجزء 
بنك اإلمثار أيضًا بتقدمي خدمة مويب كاش للسحب النقدي بدون بطاقة للعمالء 
جماناَ بدون رسوم على اخلدمة. وتعد مويب كاش هي أول خدمة للسحب النقدي 
بدون بطاقة يف البحرين وتسمح للعمالء باستخدام أجهزة الصراف اآليل لبنك 

اإلمثار من خالل هواتفهم النقالة أو أجهزة الكمبيوتر.

السكن  متويل  برنامج  يف  كمشارك  اإلمثار  بنك  اعتماد  مت   ،٢014 عام  ويف 
االجتماعي بعد أن عقد اتفاقية مع بنك اإلسكان. إن الربنامج، والذي أطلقته 
املالية وبنك اإلسكان، هو من بني أهم حلول  وزارة  بالتعاون مع  وزارة اإلسكان 
وتشري  اإلسكانية.  االحتياجات  ملعاجلة  البحرين  حكومة  تقدمها  اليت  التمويل 
بيانات وزارة اإلسكان إىل أن املرحلة األوىل من الربنامج تضمنت 1٢00 مواطن 

من الذين كانت طلباهتم اإلسكانية مدرجة على قائمة االنتظار.

يف  متكاملة  شركة  أول  نسيج،  شركة  مع  اتفاقية  بتوقيع  اإلمثار  بنك  قام  كما 
التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية وهي شركة زميلة لبنك اإلمثار، من أجل 
تقدمي متويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية للحلول اإلسكانية اليت تقدمها شركة 
نسيج. ونتيجًة هلذه االتفاقية، فإن بنك اإلمثار يقدم للراغبني يف شراء وحدات 
العام واخلاص إلقامة مشروع  القطاع  الشمالية، وهي جزء من شراكة  باملدينة 
متوياًل  نسيج،  وشركة  اإلسكان  وزارة  بني  معقولة  بأسعار  االجتماعي  السكن 

عقاريًا متوافقًا مع الشريعة اإلسالمية.

وقد قام بنك اإلمثار يف أكتوبر ٢014 بإعادة إطالق حساب االدخار القائم على 
مثار  حساب  إن  الراحبني.  من  أكرب  لعدد  أكثر  جوائز  لتقدمي  »مثار«  اجلوائز 
هو برنامج التوفري الوحيد يف البحرين الذي يقدم جوائز نقدية وقطعًا ذهبية 
وكذلك معدالت أرباح متوقعة وغطاء تأمني جماين على احلياة كحافز إضايف 
لالدخار. ويف محلة مثار هلذا العام، سوف حيصل ما جمموعه 3540 راحبًا على 

جوائز نقدية وقطع ذهبية واليت تقدر بأكثر من مليوين دوالر أمريكي. 

شبكته  دعم  أجل  من  احملرق  فرع  بتجديد  اإلمثار  بنك  قام   ،٢014 عام  ويف 
للتجزئة املصرفية واليت تعد واحدة من أكرب الشبكات يف البحرين. 

وقام بنك اإلمثار بتعزيز قنواته اإللكترونية عام ٢014 من خالل حتديث نظام 
البيئة إضافة إىل إعادة  الصراف اآليل مع مزايا احملافظة على  شاشات أجهزة 
ويقدم  للمستخدم  مطورة  جتربة  يوفر  والذي  للبنك  اإللكتروين  املوقع  تصميم 

حلول مبتكرة للعمالء عرب أحدث التقنيات. 
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استعراض العمليات
تابع

األسواق اليت يزاول بنك اإلمثار نشاطاته فيها )البحرين(

التمويالت - السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب ٢014

القطاعاملنطقة

53%خدمات األفراد76%البحرين

3%املؤسسات املالية5%دول جملس التعاون اخلليجي

15%العقارات واإلنشاء19%مناطق أخرى

13%التجارة والتصنيع

16%اخلدمات

100%100%اجملموع

الودائع - السنة املالية املنتهية يف 31 ديسمرب 2014

القطاعاملنطقة

59%خدمات األفراد88%البحرين
4%املؤسسات املالية1%دول جملس التعاون اخلليجي

8%العقارات واإلنشاء11%مناطق أخرى
9%التجارة والتصنيع

11%اخلدمات
9%اخلدمات املرتبطة باحلكومة

100%100%اجملموع

اخلدمات املصرفية لألفراد - حسابات الزبائن لبنك اإلمثار )البحرين(

حسابات العمالء )احلسابات االستثمارية املطلقة( )مباليني الدوالرات األمريكية(

ديسمرب٢014 ديسمرب٢013 ديسمرب٢01٢ ديسمرب٢011 ديسمرب٢010

733

95٢

1،144

1،38٢
1،540

٢000

1500

1000

500

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤ 12



واصل بنك اإلمثار توسعة نشاطاته التمويلية واليت زادت بنسبة 23 يف املائة 
من 745 مليون دوالر أمريكي يف نهاية عام 2013 إىل 914 مليون دوالر أمريكي 

يف نهاية عام 2014. وقد جاء هذا النمو يف األساس من التمويل العقاري والذي 
ارتفع بنسبة 53 يف املائة والتمويالت الشخصية بنسبة 21 يف املائة عام 2014. 

متويل العمالء )مباليني الدوالرات األمريكية(

التمويل الشخصيالتمويل العقاري 

األعمال املصرفية 
للشركات واملؤسسات 
الصغرية واملتوسطة

٢7٢416 ٢٢ ديسمرب ٢010
٢5395446ديسمرب ٢011
44533617ديسمرب ٢01٢
51659577ديسمرب ٢013
7879855٢ديسمرب ٢014

حصة السوق لبنك اإلمثار )البحرين(

 
ودائع/حسابات 

العمالء )%(

متويل الشركات 
واملؤسسات الصغرية 

واملتوسطة )%(
التمويل العقاري

)%(
مستحقات بطاقات 

االئتمان )%(
التمويل الشخصي 

)%(

8.1 ٢.5 ٢.4 4.3 6.1 ديسمرب ٢010
10.8 ٢.7 1.4 4.1 6.7 ديسمرب ٢011
13.6 ٢.6 ٢.3 4.3 7.0 ديسمرب ٢01٢
15.0 3.0 ٢.٢ 4.3 6.9 ديسمرب ٢013
16.٢ 4.4 ٢.5 4.5 6.7 سبتمرب ٢014

املصدر: إحصائيات مصرف البحرين املركزي.
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وتواصل األعمال املصرفية اخلاصة حتقيق نتائج جيدة عام ٢014، واليت انعكست 
على األداء العام للبنك بشكل مباشر وغري مباشر وسامهت يف خلق نظرة إجيابية 

للسنة املقبلة. 

املصرفية  األعمال  فإن  والصناعة،  للسوق  العامة  التحديات  من  الرغم  وعلى 
اخلاصة على سبيل املثال متكنت من حتقيق منو مطرد يف املطلوبات واملوجودات 

مع انضمام عمالء جدد. 

وقد سجلت كذلك األعمال املصرفية اخلاصة، واليت تقوم بإدارة برنامج اإلمثار 
برمييري، زيادة كبرية يف العمالء بأكثر من ٢0 يف املائة منذ أن مت إطالق الربنامج 
عام ٢013. إن برنامج اإلمثار برمييري هو برنامج يقدم مبوجب الدعوة فقط مت 
تصميمه تقديرًا للعمالء األكثر متيزًا من خالل تقدمي خدمات ومزايا حصرية 
هلم. كما قام بنك اإلمثار عام ٢014 بالتوقيع على اتفاقية مع جمموعة سوليدريت، 
وهي واحدة من كربيات شركات التكافل وهي شركة زميلة لبنك اإلمثار، لتقدمي 

أسعار تأمني حصرية ألعضاء الربمييري.

على  بالتركيز   ٢014 عام  يف  والدولية  التجارية  املصرفية  األعمال  قامت  كما 
الشركات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذلك على تطوير األعمال املصرفية 

للشركات احمللية والدولية.

احمللية  األسواق  يف  احلادة  التنافسية  والبيئة  التحديات  من  الرغم  وعلى 
واإلقليمية، متكنت وحدة األعمال املصرفية التجارية من الدخول يف معامالت 
تتناسب مع السوق األساسية لبنك اإلمثار. ويف الوقت احلاضر، ومن أجل دعم 
املصرفية  اخلدمات  وحدة  واصلت  اإلمثار،  لبنك  اجلغرايف  التنوع  استراتيجية 
الدولية التركيز على حتديد األسواق اجلديدة وتقدمي احللول املالية للعمالء من 

الشركات يف األسواق الدولية.

يف  رئيسية  بصورة  نشاطاهتا  تزاول  واليت  اإلمثار،  بنك  عمليات  جمموعة  إن 
البحرين، متتد حاليًا يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وتركيا والشرق األقصى. 
ويركز بنك اإلمثار عن طريق إدارة اخلدمات املصرفية التجارية والدولية على أن 

يصبح البنك املفضل لدى العمالء من الشركات.

التحسن يف توزيع األصول
إن اهلدف الرئيسي إلدارة األصول هو احلفاظ على قيمة احملفظة االستثمارية 
التقييمات  ضمن  االستثماري  التخارج  فرص  على  والتعرف  للبنك  احلالية 

املقبولة. وسيساعد التخارج الذي مت التخطيط له وإدارته من بعض االستثمارات 
ولتسهيل  النظراء  مع  لتتماشى  األصول  توزيع  إعادة  على  للعائدات  املدرة  غري 
القيام باملزيد من عمليات التوزيع لألموال يف التمويالت، وبالتايل املسامهة يف 

صايف اهلوامش.

بإدارة ورصد استثمارات بنك  القيام  إدارة األصول يف  ويف عام ٢014، استمرت 
اإلمثار بشكل فعّال مبا يف ذلك الشركات التابعة والزميلة. وتقوم إدارة األصول 
هذه  يف  للمستثمرين  مضاربًا  بصفته  البنك  صناديق  من  عدد  بإدارة  أيضًا 

الصناديق.

مضاربة  يف  للمستثمرين  تقرير  بإصدار   ٢014 يونيو  يف  اإلمثار  بنك  قام  كما 
الشامل بوسفور والذي أشار إىل أن املضاربة لن حتقق أهدافها من االستثمارات 
وأن هناك احتمال ضئيل أن حيصل املستثمرين على رأمساهلم بالكامل. ويف شهر 
نوفمرب ٢014، قام بنك اإلمثار بإشعار املستثمرين يف مضاربة الشامل بوسفور 
بإهناء الصندوق إىل جانب خيارات حمددة للتخارج منه. وكمضارب، قام بنك 
اإلمثار مبقابلة املستثمرين يف مضاربة الشامل بوسفور لتقدمي شرح حول التقرير 
التسوية  املستثمرين  من  عدد  اختار  وقد  للتخارج.  املتوفرة  اخليارات  وتقدمي 

املقترحة، بينما طلب آخرون احلصول على مدة إضافية.

ترشيد النفقات وحتسني الكفاءة
عام  بداية  يف  اإلدارة  جملس  اختذها  اليت  االستراتيجية  القرارات  مع  متاشيًا 
٢014 لتحقيق حتول هام يف عمليات جمموعة اإلمثار من خالل زيادة اإليرادات 
اإلمثار  بنك  قام  اجملموعة،  مستوى  على  النفقات  وخفض  اهلوامش  وحتسني 
إهناء  خطة  عرب  باملوظفني  املتعلقة  النفقات  وترشيد  تنظيم  إعادة  بعملية 

اخلدمة تطوعًا. 

إىل  باإلضافة  واليت سامهت،  املشاركة يف اخلطة  املوظفني  اختار عدد من  وقد 
ترشيد نفقات البنك، يف حتسني الكفاءة وتوفري فرص لتقدم املوظفني من خالل 

الترقيات الداخلية.

إعادة التنظيم وإعادة التركيز على القوى العاملة 
يدرك بنك اإلمثار منذ مدة طويلة أن كفاءة موظفيه هي اليت تؤدي إىل جناح 
املصرفية  التجزئة  الرائدة يف  البنوك  واحدًا من  وليصبح  أساسي،  بشكل  البنك 

باملنطقة جيب عليه االستثمار يف التطور املستمر ملوارده البشرية.

استعراض العمليات
تابع
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وخالل عام ٢014، قام بنك اإلمثار بتنظيم عدد من الدورات التدريبية يف البنك 
والتطوير.  التدريب  يف  املوظف  احتياجات  لتلبية  خصيصًا  تصميمها  مت  واليت 
واإلسالمية  املالية  واملؤسسات  للبنوك  العام  اجمللس  مع  التعاون  ذلك  ويتضمن 
العتماد 11 موظفًا من إدارات خمتلفة كمصريف إسالمي معتمد. كما مت عقد 
معهد  مع  بالتعاون  التحصيل  وبرنامج  االئتمان  برنامج  يف  مكثفتان  دورتان 

البحرين للدراسات املصرفية واملالية.

وقد قام بنك اإلمثار عام ٢014 بتنظيم حماضرات توعية حول أمن تقنية املعلومات 
وكذلك حماضرات توعية خبطة استمرار األعمال جلميع املوظفني، وقام مسئول 
االلتزام الشرعي الداخلي بتنظيم حماضرة يف »املراحبة« لفريق األعمال املصرفية 
للشركات وحماضرة يف »التورق« )التمويل اإلسالمي( جلميع موظفي فروع البنك. 
وبااللتزام مبتطلبات مصرف البحرين املركزي، قام البنك بعقد دورات مراجعة 

عرب التعليم اإللكتروين يف جمال مكافحة غسيل األموال لبعض املوظفني.

لألفراد  املصرفية  األعمال  وحدات  من  موظفًا  وعشرون  أربعة  استكمل  كما 
واخلاصة والشركات املستوى األول من برنامج املستشار املايل عام ٢014.

جلميع  الفرص  وتكافؤ  التنوع  على  شجع  لطاملا  الذي  اإلمثار،  بنك  قام  وقد 
بتكرمي   ٢014 ديسمرب   1 بتاريخ  البحرينية  املرأة  بيوم  باالحتفال  املوظفني، 
التنفيذي.  الرئيس  لكل منهن خالل حفل عقده  وتقدمي هدية  البنك  موظفات 
ويشمل ذلك 74 موظفة  اإلمثار ٢68 موظفًا  لبنك  العاملة  القوى  ويبلغ إمجايل 
حيث متثل السيدات حوايل ٢8 يف املائة من القوى العاملة. كما أن الشيخة حصة 
بنت سعد الصباح من دولة الكويت، وهي رئيسة اجمللس العريب لسيدات األعمال 
العريب األفريقي لسيدات األعمال، هي أيضًا عضو يف جملس  ورئيسة اجمللس 

إدارة بنك اإلمثار.

التدريب

اإلمجايل: 1917 ساعةمعهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية
من منصب مدير فأعلى: 100 ساعة

املناصب األقل من مدير: 1817 ساعة

اإلمجايل: 319 ساعةالتدريب اخلارجي
من منصب مدير فأعلى: 161 ساعة
املناصب األقل من مدير: 158 ساعة

1٢ موظفًا حضروا الدورةدورة أخالقيات العمل املصريف اإلسالمي واحلوكمة )من متطلبات مصرف البحرين املركزي(

املنتسبني اجلدد: ٢8 موظفًامكافحة غسيل األموال )من متطلبات مصرف البحرين املركزي(
دورات املراجعة: 118 موظفًا

٢4 موظفًا استكملوا بنجاح املستوى األول من برنامج املستشار املايلبرنامج املستشار املايل املستوى األول )من متطلبات مصرف البحرين املركزي(

11 موظفًا استكملوا بنجاح الربنامج وحصلوا على شهادة املصريف شهادة املصريف اإلسالمي املعتمد
اإلسالمي املعتمد

نظرة عامة عن املوظفني 
العمليات يف البحرين فقط

غري البحرينينيالبحرينيون

مساعد مدير 
فأعلى

 مساعد
ومسئول أول

 مسئول
أخرىفأقل 

مساعد مدير 
فأعلى

 مساعد
ومسئول أول

 مسئول
املجموعأخرىفأقل 

194--6237783131الرجال

74-----63632السيدات

268--68731103131املجموع
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شهادة تقدير دولية يف جمال احلماية واألمن لتقنية املعلومات
يف عام ٢014، حصل بنك اإلمثار على شهادة تقدير دولية على عملياته يف أمن 
املعلومات عندما مت منحه شهادة اآليزو ٢7001 بعد التدقيق الصارم الذي قام 
بإجرائه مكتب فرييتاس على نظام إدارة أمن معلومات البنك. وسوف تزيد هذه 
العمالء كما أهنا تعزز من مكانة بنك اإلمثار كبنك  املعتمدة من ثقة  الشهادة 

جتزئة إسالمي رائد.

جوائز دولية على منو البطاقات املصرفية واالبتكار 
لشركة  أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  قسم  رئيس  قام   ،٢014 عام  وخالل 
لبنك اإلمثار تقديرًا على حتقيق  التنفيذي  للرئيس  ماستركارد بتسليم جائزة 

البنك أسرع معدل منو لبطاقات اخلصم من ماستركارد يف اململكة.

كما حصل بنك اإلمثار على جائزتني دوليتني مرموقتني عن موقعه اإللكتروين 
اجلديد الذي يركز على التفاعل مع العمالء عندما مت اختياره الفائز باجلائزة 
جوائز  إن  البارزة.   W3 جوائز  توزيع  حفل  خالل  خمتلفتني  فئتني  عن  الفضية 
W3 هي جوائز دولية مرموقة متنح للتميز يف اإلبداع على شبكة اإلنترنت، وتعد 
تقديرًا للمؤسسات العاملة على املواقع والربامج التسويقية واحملتوى االجتماعي 
واليت  اإللكترونية  املواقع  على  والفيديوهات  النقال  اهلاتف  ومواقع  وتطبيقات 

حازت على جائزة. 

دورنا يف املجتمع
لطاملا أدرك بنك اإلمثار أمهية الدور الذي جيب أن يلعبه يف دعم اجملتمع الذي 
٢014 دعمه  واصل خالل عام  البنك  فإن  االلتزام،  يعمل فيه. ومتاشيًا مع هذا 
إىل  اخلصوص  وجه  على  املايل  الدعم  وقدم  املساندة  تستحق  وطنية  لقضايا 

مبادرات تعليمية وصحية ورياضية. 

يف  أخرى  بنوك  إىل  باالنضمام   ٢014 عام  البنك  قام  املثال،  سبيل  فعلى 
التداوالت مبعهد البحرين  البحرين من أجل املساعدة يف متويل تأسيس غرفة 
األوسط  الشرق  منطقة  يف  نوعها  من  األوىل  وهي  واملالية،  املصرفية  للدراسات 
والسندات  باألسهم  التداول  تعلم عمليات  للطالب  تتيح  أفريقيا، حيث  ومشال 
أوقات  استثمار  مبواصلة  أيضًا  اإلمثار  بنك  قام  وقد  حقيقية.  عمل  بيئة  ضمن 
موظفيه وموارده يف تدريب وتطوير الطموحني من الباحثني عن العمل أو فرص 

رأس  على  التدريبية  الفرص  من  العديد  البنك  أتاح   ٢014 عام  ففي  التدريب، 
العمل إىل 46 من الطلبة اجلامعيني مبختلف اجلامعات يف مجيع أحناء البحرين. 
كما قام موظفو البنك بالتطوع للتدريس يف جماالت هامة للشباب يف خمتلف 
يف  عضو  هي  البحرين  إجناز  إن  إجناز.  برنامج  من  كجزء  احلكومية  املدارس 
منظمة إجنازات الشباب العاملية واليت تلهم وتعد الشباب البحرينيني للنجاح يف 

االقتصاد العاملي. 

املؤسسة  الطلبة احملرومني، فباالشتراك مع  تعليم  اإلمثار دعم  بنك  واصل  وقد 
اخلريية امللكية يف مملكة البحرين، يستمر بنك اإلمثار يف رعاية 18 من الطلبة 
إحدى  يف  وذلك  عشر  الثاين  الصف  حىت  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  من  األيتام 
املدارس اخلاصة املعتمدة يف البحرين. وحىت هناية عام ٢014، قام بنك اإلمثار 
برعاية ما جمموعه 34 من خرجيي شهادة البكالوريوس و16 من خرجيي شهادة 

املاجستري وطالب واحد حاصل على شهادة الدكتوراه.

املؤسسات  من  للعديد  دعمه  بتقدمي  كذلك  اإلمثار  بنك  قام   ،٢014 عام  ويف 
وذوي  املكفوفني  رعاية  كمؤسسات  والصحية  والثقافية  اخلريية  واألنشطة 
االحتياجات اخلاصة واملسنني واحلمالت التوعوية الصحية اليت هتدف إىل نشر 
الوعي بني أفراد اجملتمع. باإلضافة إىل دعم األنشطة الرياضية املختلفة كرعاية 
بطولة كأس جاللة امللك محد لسباق اخليل للسنة الثانية على التوايل واليت مت 
تنظيمها يف نادي راشد للفروسية وسباق اخليل، وبطولة كأس جاللة امللك محد 
للغولف للسنة السابعة على التوايل. كما قام البنك أيضًا برعاية كأس امللك لكرة 
ضمن  وبارزًا  هامًا  وطنيًا  رياضيًا  حدثًا  البطولة  تعد  حيث   ٢014 لعام  القدم 

األنشطة السنوية.

إقليمي  كمركز  البحرين  تطور  يف  املسامهة   ٢014 عام  يف  اإلمثار  بنك  وواصل 
اليت  املبادرات  من  للعديد  دعمه  خالل  من  واملالية  املصرفية  لألنشطة  هام 
تولتها اجلمعية املصرفية بالبحرين وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

اإلسالمية وكذلك املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية. 

استعراض العمليات
تــتــمـــة
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قام البنك بتخفيض اخلسارة عام ٢014 بشكل كبري وسجل صايف خسارة متعلقة 
مبسامهي البنك يف ٢014 بلغت 15 مليون دوالر أمريكي مقارنة بصايف خسارة 

بلغت 80.4 مليون دوالر أمريكي سجلت يف العام املنصرم.

الدخل  تدفقات  يف  الزيادة  من  الناجتة  األساسية  األعمال  إيرادات  أدت  وقد 
إىل حتقيق أرباح قبل خصم خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب بلغت ٢8.9 
مليون دوالر أمريكي عام ٢014 أي بزيادة أكثر من 500 يف املائة من 4.8 ماليني 
دوالر أمريكي عام ٢013. ويعود ذلك إىل النمو الكبري يف الدخل التشغيلي والذي 
ارتفع بنسبة 14 يف املائة ليصل إىل ٢٢7.8 مليون دوالر أمريكي عام ٢014 وذلك 
األساس  يف  االرتفاع  هذا  ويرجع   .٢013 عام  أمريكي  دوالر  مليون   199.9 من 
من  الدخل  كان  وقد  الدخل.  تدفقات  معظم  يف  املستدامة  اإليرادات  منو  إىل 
أمريكي  ليصبح 1٢6.7 مليون دوالر  املائة  بنسبة 30 يف  زاد  والذي  االستثمارات 
مقارنة بـ 97.3 مليون دوالر أمريكي عام ٢013 مسامهًا رئيسيًا يف الدخل. ويعود 
ذلك بشكل أساسي إىل النمو يف حمفظة األوراق املالية احلكومية من قبل بنك 
فيصل احملدود. وقد قابل ذلك االخنفاض بشكل جزئي يف حصص األرباح من 
الشركات التابعة بنسبة 4٢ يف املائة لتصل إىل ٢٢.3 مليون دوالر أمريكي يف ٢014 

مقارنة بـ 38.4 مليون دوالر أمريكي يف ٢013. 

وكان إمجايل النفقات للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢014 قد بلغ 198.8 مليون 
دوالر أمريكي، أي أكثر بنسبة 1.9 يف املائة مقارنة بـ 195.1 مليون دوالر أمريكي 
لعام ٢013 وذلك على الرغم من زيادة حجم األعمال. وتشمل نفقات عام ٢014 
مت  اليت  للموظفني  تطوعًا  اخلدمة  إهناء  خبطة  املتعلقة  االستثنائية  النفقات 
تنفيذها خالل عام ٢014، وكذلك التأثري الكامل على عام ٢014 نتيجة الفتتاح 

فروع جديدة يف ٢013 بباكستان.

الوضع املايل
املائة ليصبح 7.86 مليار دوالر أمريكي  لقد زاد إمجايل املوجودات بنسبة 6 يف 
كما يف 31 ديسمرب ٢014 مقارنة بـ 7.4 مليار دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب 
٢013. ويرجع ذلك يف األساس إىل النمو يف األعمال األساسية )متويالت املراحبة 
واملشاركة واإلجارة( بنسبة 7 يف املائة لتصل إىل 3.49 مليار دوالر أمريكي كما يف 
31 ديسمرب ٢014 مقارنة بـ 3.٢8 مليار دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب ٢013. 
كما ارتفعت السندات االستثمارية بنسبة 35 يف املائة لتصل إىل 1.77 مليار دوالر 
يف كما  أمريكي  دوالر  مليار   1.31 بـ  مقارنة   ٢014 ديسمرب   31 يف  كما   أمريكي 

31 ديسمرب ٢013 نتيجة زيادة االستثمارات يف األوراق املالية احلكومية. 

وقد منت حمفظة احلسابات االستثمارية املطلقة بشكل طفيف لتصل إىل ٢ مليار 
دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب ٢014 مقارنة بـ 1.99 مليار دوالر أمريكي كما يف 
31 ديسمرب ٢013. ويتضح تركيز البنك على حمفظة الودائع منخفضة التكلفة من 
خالل النمو يف احلسابات اجلارية للعمالء واليت زادت بنسبة 8 يف املائة لتصل 
إىل 1.37 مليار دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب ٢014 مقارنة بـ 1.٢7 مليار دوالر 
أمريكي كما يف 31 ديسمرب ٢013. كما ارتفعت أيضًا حمفظة الودائع من البنوك 
واملؤسسات املالية واملؤسسات األخرى بنسبة 13 يف املائة لتصل إىل 1.47 مليار 
دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب ٢014 مقارنة بـ 1.3 مليار دوالر أمريكي كما يف 

31 ديسمرب ٢013. 

يف كما  أمريكي  دوالر  مليون   5٢3.4 عند  مستقرة  املسامهني  حقوق  ظلت   وقد 
31 ديسمرب ٢014.

وخالل عام ٢014 قام البنك بتحقيق حتسن يف االستحقاقات من خالل التحول 
يف املطلوبات من قصرية األجل إىل استحقاقات متوسطة/طويلة األجل. وبشكل 
عام، فقد سجلت حمفظة حسابات العمالء خالل األعوام الثالثة املاضية منوًا 
التركيز على االحتفاظ بسيولة كافية، وكما  البنك يف  كبريًا باستمرار. ويواصل 
هو واضح فقد شكلت املوجودات السائلة نسبة 11 يف املائة من إمجايل املوجودات 

حيث بلغت 889.7 مليون دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب ٢014.

 األداء
المالي
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بنك فيصل احملدود
 ،1994 أكتوبر   3 بتاريخ  باكستان  يف  )البنك(  احملدود  فيصل  بنك  تأسيس  مت 
ويعمل  أباد.  وإسالم  والهور  بكراتشي  املالية  األوراق  سوق  يف  مدرجة  وأسهمه 
البنك بشكل رئيسي يف األنشطة املصرفية للشركات واألفراد واألنشطة املصرفية 
التجارية، وميتلك شبكة تتكون من ٢74 فرعًا مبا يف ذلك 58 فرعًا للصريفة 
باكستانية  روبية  مليار   380 من  أكثر  مع   ٢014 ديسمرب   31 يف  كما  اإلسالمية 
املائة من  التجارية جمتمعة. ومتتلك اجملموعة ما نسبته 66.6 يف  من األصول 
العمليات  القرار بشأن حتويل  بنك فيصل احملدود. وخالل عام ٢014 مت اختاذ 

التقليدية املتبقية لبنك فيصل احملدود إىل الصريفة اإلسالمية.

يف  )مبا  الودائع  منو  على  تركز  احملدود  فيصل  لبنك  احلالية  االستراتيجية  إن 
من  التشغيل  تكاليف  وتقليل  التكلفة(  منخفضة  الودائع  حمفظة  حتسني  ذلك 
املسامهني  حقوق  وإمجايل  املوجودات  إمجايل  وكان  أعلى.  رحبية  حتقيق  أجل 
كما يف 31 ديسمرب ٢014 قد بلغا 388 مليار روبية باكستانية و٢6.3 مليار روبية 

باكستانية على التوايل. 

مكتب فيصل اخلاص )سابقًا بنك فيصل اخلاص(
تأسس مكتب فيصل اخلاص وهو شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة، عام 
الشريعة اإلسالمية يف جنيف  املتوافقة مع  لتقدمي اخلدمات االستثمارية   1980
بسويسرا، وحصل بعد ذلك على رخصة مصرفية لتقدمي خدمات مالية إسالمية 
يف أوروبا. وقد ختلى مكتب فيصل اخلاص عن رخصته املصرفية طواعية يف يونيو 

٢013 وأصبحت أنشطته مقتصرة على تقدمي استشارات وخدمات إدارة الثروات. 

إن االستراتيجية احلالية ملكتب فيصل اخلاص تركز على خدمة العمالء احلاليني 
الذين كانوا يف السابق عمالء بنك فيصل اخلاص من خالل تقدمي استشارات 
املسامهني  حقوق  وإمجايل  املوجودات  إمجايل  وكان  الثروات.  إدارة  وخدمات 
كما يف 31 ديسمرب ٢014 قد بلغا 31.1 مليون دوالر أمريكي و14.6 مليون دوالر 
أمريكي على التوايل. كما بلغت الصناديق حتت اإلدارة كما يف 31 ديسمرب ٢014 

ما قيمته 138.6 مليون دوالر أمريكي.

شركة اإلمثار للتطوير
تأسست شركة اإلمثار للتطوير، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة، 
والعقارية  التطويرية  الضخمة  املشاريع  وإدارة  بتطوير  القيام  هبدف   ٢007 يف 
ومشاريع البنية التحتية األخرى. وتشمل مشاريع شركة اإلمثار للتطوير الرائدة 
مشروع دملونيا وهو جزيرة اصطناعية تقع على ساحل البحرين وتبلغ مساحتها 

1.٢5 مليون متر مربع. 

وتعمل شركة اإلمثار للتطوير مع بنك اإلمثار جبهد كبري لبيع قطع أراضي املشروع 
وقد حققت جناحًا كبريًا عام ٢014 من خالل اإلعالن اهلام عن مشروعني يف 
بـ 45  املقدر   »The	Treasure« السكنية  الشقق  أعقاب بيع األراضي، ومها مشروع 
العقاري، وهي  مليون دوالر أمريكي وتقوم بتطويره شركة بن فقيه لالستثمار 
	Essence	 of« ومشروع  البحرين،  يف  العقاري  التطوير  جمال  يف  رائدة  شركة 
Dilmunia« والذي مت اإلعالن عنه يف وقت الحق من العام وتبلغ قيمته 130 مليون 

دوالر أمريكي وتقوم بتطويره شركة بيت التعاون لالستثمار، وهي شركة رائدة 
أخرى يف التطوير العقاري يف البحرين. وقد كان هذان املشروعان آخر املشاريع 
اهلامة اليت مت اإلعالن عن انضمامها إىل جمموعة دملونيا عام ٢014 واليت تشمل 
أعُلن عن  بالكامل ومشروع »سيفيال« وقد  الذي مت بيعه  أيضًا مشروع »متارا« 

هذين املشروعني عام ٢013. 

وتركز االستراتيجية احلالية لشركة اإلمثار للتطوير على تطوير البينية التحتية 
ملشروع دملونيا وكذلك تقدمي خدمات تطوير إدارية إىل شركة نسيج فيما يتعلق 

مبشروع الشراكة اإلسكاين بني القطاع العام واخلاص. 

 الشركات التابعة
والزميلة

الشركات الرئيسية التابعة
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بنك البحرين والكويت ش.م.ب
يعترب بنك البحرين والكويت واحدًا من أكرب البنوك التجارية يف البحرين ولديه 
ويقدم  املتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  وديب  واهلند  الكويت  من  كل  يف  تواجد 
بنك البحرين والكويت جمموعة متكاملة من خدمات اإلقراض والودائع واخلزينة 
واخلدمات االستثمارية. كما وقام بإنشاء عدد من الشركات التابعة يف جماالت 
الوساطة واخلدمات املالية وبطاقات االئتمان. ومتتلك اجملموعة ما نسبته ٢5.4 
فرعًا  16 والكويت  البحرين  بنك  ولدى  والكويت.  البحرين  بنك  من  املائة   يف 

)مبا يف ذلك سبع جممعات مالية( و53 جهاز صراف آيل يف البحرين. 

وتركز سياسة بنك البحرين والكويت على منو األعمال املصرفية يف التجزئة من 
خالل توسيع فروعها يف أسواق دول جملس التعاون اخلليجي واألسواق العاملية 
املسامهني  حقوق  وإمجايل  املوجودات  إمجايل  وكان  اهلند(.  يف  أساسي  )وبشكل 
دوالر  مليون  و949  أمريكي  دوالر  مليار   9.3 بلغا  قد   ٢014 ديسمرب   31 يف  كما 

أمريكي على التوايل. 

شركة نسيج ش.م.ب
إن شركة نسيج هي أول شركة متكاملة يف التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وتشمل جمموعة متكاملة يف جمال  يف منطقة 
التطوير العقاري بدءًا من مرحلة طرح الفكرة حىت تنفيذها. وتتضمن األنشطة 
األساسية للشركة التصميم والتخطيط الرئيسي والتطوير والبناء ومكونات املبىن 
والتسهيالت العقارية وإدارة األصول. وقد أسس شركة نسيج رواد من املستثمرين 
التطوير  احتياجات  ملواجهة  حافز  مبثابة  لتكون  واخلاص  العام  القطاع  من 
اإلسكاين يف املنطقة. ومتتلك اجملموعة ما نسبته 30.7 يف املائة من شركة نسيج. 

واالستثمار  التطوير  فرص  عن  البحث  على  نسيج  شركة  استراتيجية  وتركز 
الشرق األوسط  العقارية يف منطقة  والتجزئة  العقاري يف قطاع اإلسكان امليسر 
ومشال أفريقيا، إىل جانب العمل على مشروع الشراكة اإلسكاين بني القطاع العام 
واخلاص يف مملكة البحرين والذي مت منحه للشركة عام ٢01٢ ومت التوقيع على 
االتفاقيات يف سبتمرب ٢013. وخالل عام ٢014، أعلنت شركة نسيج بأن الوحدات 
الدخل.  النظر عن مستوى  البحرينيني، بغض  للمشروع متاحة جلميع  السكنية 
ومبوجب شروط مشروع الشراكة اإلسكاين بني القطاع العام واخلاص، فقد كانت 
الوحدات متوفرة يف البداية بشكل حصري ملقدمي الطلبات لدى وزارة اإلسكان 
وبعد ذلك أصبحت الوحدات متاحة لألسر البحرينية الذين يقل دخلهم عن ٢000 

دينار حبريين.

كما أعلنت شركة نسيج عام ٢014 عن مشروع يامسينة سار، وهو مشروع عقاري 
تبلغ كلية  مساحة  على  فيال   3٢ من  ويتكون  الدخل  متوسطة  الفئة   يستهدف 

17 ألف متر مربع. 

جمموعة سوليدريت القابضة
تعترب سوليدريت واحدة من كربيات شركات التكافل )التأمني اإلسالمي(. وتقدم 
مبادئ  مع  تتوافق  واليت  والعائلي  العام  التكافل  وخدمات  منتجات  الشركة 
وأحكام الشريعة اإلسالمية حول العامل. وتعمل ضمن سوليدريت شركتان تابعتان 
أنشطة  ولديها  األردن  يف  تابعة  وشركة  البحرين،  يف  هلا  بالكامل  مملوكتان 
جتارية أخرى يف كل من السعودية وماليزيا. ومتتلك اجملموعة ما نسبته 33.8 

يف املائة من شركة سوليدريت.

ويف  حمليًا  العام  التكافل  خدمات  تقدمي  على  سوليدريت  استراتيجية  وتركز 
األسواق الدولية الرئيسية، خاصًة يف األردن واململكة العربية السعودية وماليزيا، 
من أجل حتقيق منو مستدام يف األرباح. وكما يف 31 ديسمرب ٢014 بلغ إمجايل 
املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني 3٢6.4 مليون دوالر أمريكي و٢٢8.6 مليون 

دوالر أمريكي على التوايل.

)CITICIAM( الدولية إلدارة األصول احملدودة CITIC جمموعة
إن شركة CITICIAM هي جزء من جمموعة CITIC الدولية إلدارة األصول احملدودة، 
وهي جمموعة مالية واستثمارية متنوعة كربى مملوكة بالكامل من قبل جملس 
 CITICIAM لشركة  الرئيسي  النشاط  ويعد  الشعبية.  الصني  جبمهورية  الدولة 
االستثمار يف شركات ومشاريع يف الصني ودوليًا حلساهبا اخلاص وبالنيابة عن 
املتعثرة.  األصول  إدارة  يف  لتتخصص   ٢00٢ عام  الشركة  أنشأت  وقد  العمالء. 
وتتضمن حمفظة شركة CIAM استثمارات مباشرة يف العقارات والتقنيات العالية 
والصحة وجتارة التجزئة واملشاريع الصناعية. ومتتلك اجملموعة ما نسبته ٢0 يف 

.CITICIAM املائة من شركة

يف  الصني  يف  رئيسي  بشكل  االستثمار  على   CITICIAM شركة  استراتيجية  وتركز 
قطاع البيئة والزراعة واملوارد الطبيعية والصحة وحتديدًا يف الشركات اليت يتم 
االقتصادية  التنمية  يف  واملسامهة  الدولة  سياسات  مع  يتماشى  مبا  تشغيلها 

واالجتماعية يف الصني )وخصوصًا الشركات الصغرية واملتوسطة(.

الشركات الرئيسية الزميلة
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صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد 
الفيصل

رئيس جملس اإلدارة

مت تعيينه يف 5 نوفمرب ٢009، مت انتخابه يف ٢8 مارس 
٢010 و31 مارس ٢013 )متت موافقة مصرف البحرين 

املركزي يف 9 مايو ٢013(

عملية  خربة  عمرو  األمري  امللكي  السمو  صاحب  لدى 
من  متنوعة  جماالت  تشمل  عامًا   ٢6 على  تربو 
واإلدارة  واالستثمارية  التجارية  املصرفية  اخلدمات 

التنفيذية واهلندسة املعمارية واهلندسة. 

اإلسالمي  املال  لدار  املشرفني  جملس  عضو  وهو 
وبنك  )السودان(  اإلسالمي  فيصل  وبنك  ترست 
فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  )مصر(.  اإلسالمي  فيصل 
مؤسس  أيضًا  هو  عمرو  األمري  امللكي  السمو  صاحب 
البحر األمحر لالستشارات  إدارة شركة  وعضو جملس 
الدليل  شركة  إدارة  جملس  ورئيس  )جدة(  والتصاميم 
وهلا  جدة  يف  مقرها  يوجد  )اليت  املعلومات  لنظم 
شركات شقيقة يف كل من تونس والسودان وباكستان( 
ومؤسسة  )جدة(  احملدودة  للتجارة  الوادي  وشركة 
عمرو للتسويق والتجارة. وهو أيضًا زميل يف اجلمعية 
السعودية للبناء وتطوير املدن ونظافة البيئة وعضو يف 

اهليئة السعودية للمهندسني. 

شهادة  عمرو  األمري  امللكي  السمو  صاحب  وحيمل 
جامعة  من  املعمارية  اهلندسة  يف  اآلداب  بكالوريوس 

امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية السعودية.

الشيخ زامل عبداهلل الزامل
عضو مستقل غري تنفيذي

مت انتخابه يف ٢8 مارس ٢010 ويف 31 مارس ٢013 )متت 
موافقة مصرف البحرين املركزي يف 9 مايو ٢013(

يف  معروف  أعمال  رجل  الزامل  عبداهلل  زامل  الشيخ 
التعاون  جملس  دول  ويف  السعودية  العربية  اململكة 
جمموعة  لرئيس  التنفيذي  النائب  وهو  اخلليجي، 
شركة  إدارة  جملس  رئيس  أيضًا  وهو  القابضة  الزامل 
للصيانة  الزامل  وشركة  اخلارجية  للخدمات  الزامل 
املؤسسات  من  العديد  ميثل  وهو  احملدودة.  والتشغيل 
مثل غرفة التجارة والشركات الصناعية والبنوك وذلك 

بصفته عضو جملس إدارة. 

وقد تلقى الشيخ زامل عبداهلل الزامل دراسته العليا يف 
البكالوريوس يف  الواليات املتحدة حيث حيمل شهادة 
هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا وشهادة 
ويست  جامعة  من  التخصص  نفس  يف  املاجستري 

فرجينيا بالواليات املتحدة.

تونكوداتو يعقوب بن تونكو عبداهلل
عضو مستقل غري تنفيذي

و31   ٢010 مارس  و٢8   ٢006 مايو   11 يف  انتخابه  مت 
املركزي  البحرين  مصرف  موافقة  )متت   ٢013 مارس 

يف 9 مايو ٢013(

لدى األمري يعقوب خربة عملية تزيد على 31 عامًا يف 
القطاع املصريف واملايل.

يشغل األمري يعقوب منصب رئيس جملس إدارة شركة 
MAA القابضة برهاد )ماليزيا(، واليت انضم إليها يف 
عام 1999. وقبلها عمل األمري يعقوب ملدة 19 عامًا يف 
شركة التأمني برهاد املتحدة )ماليزيا(، حيث توىل آخر 
منصب له كرئيس جملس إدارة بتلك الشركة. كما عمل 
يف برايس ووتر هاوس باململكة املتحدة وماليزيا. واألمري 
يعقوب حاصل على شهادة البكالوريوس يف العلوم مع 
مرتبة الشرف من جامعة سييت بلندن، وهو عضو زميل 

باملعهد القانوين للمحاسبني يف اجنلترا وويلز.

الشيخة حصة بنت سعد الصباح
عضو مستقل غري تنفيذي

و31   ٢010 مارس  و٢8   ٢006 مايو   11 يف  انتخاهبا  مت 
املركزي  البحرين  مصرف  موافقة  )متت   ٢013 مارس 

يف 9 مايو ٢013(

لدى الشيخة حصة خربة عملية تزيد على 16 عامًا يف 
لسيدات  العريب  اجمللس  رئيسة  وهي  املصريف،  القطاع 
األعمال، ولديها تاريخ طويل يف اخلدمات التطوعية 
الكويت مبا يف ذلك  يف احلكومة والقطاع اخلاص يف 
والدفاع  والتطوير  والبحوث  الطبية  اخلدمات  دائرة 
الشيخة  أن  كما  اإلدمان.  وعالج  املخدرات  ومكافحة 
لسيدات  األفريقي  العريب  اجمللس  رئيسة  هي  حصة 
العامة  اإلدارة  حصة  الشيخة  درست  وقد  األعمال. 
والعلوم السياسية يف اجلامعة األمريكية ببريوت، لبنان 

وحتمل درجة الدكتوراه يف العلوم اإلنسانية.

عبد احلميد أبو موسى 
عضو تنفيذي

و31   ٢010 مارس  و٢8   ٢006 مايو   11 يف  انتخابه  مت 
املركزي  البحرين  مصرف  موافقة  )متت   ٢013 مارس 

يف 9 مايو ٢013(

لدى السيد أبو موسى خربة عملية تزيد على 46 عامًا 
بنك  حمافظ  منصب  يشغل  وهو  املصريف،  القطاع  يف 
فيصل اإلسالمي جبمهورية مصر العربية والذي التحق 
به يف عام 1977. وقبلها كان يعمل لدى البنك املركزي 
املصري ملدة 15 عامًا. وهو عضو يف اجمللس التنسيقي 
لالقتصاد  النقدية  السياسة  أهداف  بتحديد  املعين 
اململوكة  للبنوك  العامة  اجلمعية  يف  وعضو  املصري 

للدولة وميثل احلكومة املصرية يف هذه البنوك. 

حيمل السيد أبو موسى درجة البكالوريوس يف احملاسبة 
على  عالوة  القاهرة  جامعة  من  املالية  يف  والدبلوم 
الدبلوم يف االقتصاديات املصرفية من جامعة لوجيي 

بوكوين يف ميالنو بإيطاليا.

 أعضاء مجلس
اإلدارة
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خالد عبد اهلل جناحي
عضو تنفيذي

و31   ٢010 مارس  و٢8   ٢006 مايو   11 يف  انتخابه  مت 
املركزي  البحرين  مصرف  موافقة  )متت   ٢013 مارس 

يف 9 مايو ٢013(

لدى السيد جناحي خربة عملية تزيد على ٢8 عامًا يف 
القطاع املصريف، وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي 
يشغل  أنه  كما  ترست.  اإلسالمي  املال  دار  جملموعة 
اخلاص  فيصل  مكتب  إدارة  جملس  رئيس  منصب 
اإلدارية  للخدمات  اإلسالمي  املال  ودار  بسويسرا 
احملدودة  )باهاما(  اخلليجية  اإلسالمية  والشركة 
وشركة  سوليدريت  جمموعة  إدارة  جملس  ورئيس 
البحرين. وهو أيضًا  للتطوير يف  نسيج وشركة اإلمثار 
شركة  إدارة  جملس  وعضو  التنفيذية  اللجنة  رئيس 
أن  كما  السعودية.  العربية  اململكة  السعودية،  التكافل 
فيصل  مصرف  إدارة  جملس  يف  عضو  جناحي  السيد 
يف  واإلدارة  لألعمال  الدويل  واملركز  مبصر  اإلسالمي 

جامعة كامربيدج. 

وقد كان السيد جناحي سابقًا عضو جملس إدارة بنك 
التنفيذية  اللجنة  ورئيس  البحرين،  األول،  اإلجارة 
التنمية  جملس  يف  وعضو  والكويت  البحرين  بنك  يف 
يف  التنفيذية  اللجنة  ورئيس  البحرين  االقتصادية 
ونائب  )باكستان(  احملدود  فيصل  بنك  إدارة  جملس 
عضو  أيضًا  كان  كما  العريب،  األعمال  جملس  رئيس 
املالية  لألوراق  البحرين  سوق  من  كل  إدارة  جملس 
وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
وجلنة  البحرينية  العلمية  املؤهالت  اعتماد  وجلنة 

إعداد معايري احملاسبة العامة يف البحرين.

علوم  يف  البكالوريوس  شهادة  جناحي  السيد  حيمل 
باململكة  مانشستر  جامعة  من  واحملاسبة  الكمبيوتر 
يف  للمحاسبني  القانوين  باملعهد  وزميل  وهو  املتحدة، 

اجنلترا وويلز.

حممد عبدالرمحن بوجريي
عضو غري تنفيذي 

مت انتخابه يف ٢8 مارس ٢010 و31 مارس ٢013 )متت 
موافقة مصرف البحرين املركزي يف 9 مايو ٢013(

عامًا   44 على  تزيد  خربة  بوجريي  حممد  السيد  لدى 
يف احملاسبة واألعمال املصرفية التجارية واخلارجية.

وقد كان السيد بوجريي رئيسًا تنفيذيًا يف بنك اإلمثار 
وأصبح   ٢013 أغسطس   31 حىت   ٢010 يوليو   1٢ من 
وهو   .٢010 مارس  منذ  البنك  إدارة  جملس  يف  عضوًا 

عضو أيضًا يف اللجنة التنفيذية للبنك. 

املدير  منصب  يشغل  سابقًا  بوجريي  السيد  كان  وقد 
األمري  امللكي  السمو  لصاحب  اخلاصة  للمكاتب  العام 
السعودية  العربية  اململكة  يف  سعود  آل  الفيصل  حممد 
البحرين  ملصرف  التنفيذي  الرئيس  نائب  ومنصب 
الشركة  جملس  يف  عضوية  حاليًا  ولديه  الشامل 
والشارقة(  )الباهاما  لالستثمار  اإلسالمية  اخلليجية 
العاملية  باهاما احملدودة، كريسينت  احملدودة، فيصل 
)جريسي(  اإلسالمي  املال  دار  )برمودا(،  احملدودة 
شركة  احملدودة،  )جريسي(  آي  إيه  أف  أم  احملدودة، 
)السعودية(،  األصول  إلدارة  اخلليجيون  املستثمرون 
لالستثمار  أبوظيب  بيت  )سويسرا(،  أس.إيه.  كانتارا 
)البحرين(، جنة دملون  العرين  )أبوظيب(، فندق قصر 
كابيتال  الند  أوفر  وجمموعة  )البحرين(  املفقودة 
بالواليات املتحدة األمريكية. وقد درس السيد بوجريي 
احملاسبة والرياضيات واالقتصاد يف جامعة بوليتكنك 

اخلليج بالبحرين.

نبيل خالد حممد كانو
عضو مستقل غري تنفيذي

مت انتخابه يف ٢8 مارس ٢010 و31 مارس ٢013 )متت 
موافقة مصرف البحرين املركزي يف 9 مايو ٢013(

ميتلك السيد كانو خربة يف األعمال التجارية واإلدارة 
متتد ألكثر من 16 عامًا.

العامة  العالقات  مدير  هو  كانو  نبيل  السيد  إن 
والتسويق جملموعة يوسف بن أمحد كانو وعضو جملس 
العربية  باململكة  إدارة جمموعة يوسف بن أمحد كانو 

كانو  أمحد  بن  يوسف  إدارة  جملس  وعضو  السعودية 
بالبحرين وعضو جملس إدارة شركة كانو للسفريات يف 
اململكة املتحدة وفرنسا وعضو جملس إدارة شركة كانو 
إدارة  جملس  عضو  وهو  مصر  يف  املتحدة  والشرباوي 
غرفة جتارة البحرين. وحيمل السيد نبيل كانو شهادة 
سانت  جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  البكالوريوس 

إدواردز يف مدينة أوسنت بوالية تكساس األمريكية.

عبداإلله إبراهيم القامسي 
عضو مستقل غري تنفيذي 

مارس   31 يف  وانتخابه   ٢01٢ يوليو   15 يف  تعيينه  مت 
يف املركزي  البحرين  مصرف  موافقة  )متت   ٢013 

9 مايو ٢013( 

يف  عامًا   31 على  تزيد  خربة  القامسي  السيد  ميتلك 
القامسي  السيد  شغل  وقد  املتنوعة.  اإلدارية  األعمال 
العمل  لصندوق  التنفيذي  الرئيس  منصب  سابقًا 
)متكني(، حيث استقال من هذا املنصب يف مايو ٢010. 
وكان نائب الرئيس التنفيذي ملشروع صندوق العمل يف 
لشئون  املساعد  والوكيل  االقتصادية  التنمية  جملس 
ومدير  االجتماعية  والشئون  العمل  وزارة  يف  التدريب 
شغل  وقد  الصحة.  وزارة  يف  والصيانة  اهلندسة  قسم 
البحرينية  املؤهالت  إطار  جلنة  رئيس  منصب  أيضًا 
يف  عضوًا  كان  وقد  املهن  ملعرض  التنظيمية  واللجنة 
مجعية املهندسني البحرينية ومجعية محاية املستهلك 

البحرينية.

وجمموعة  متكني  إدارة  جملس  يف  عضو  حاليًا  وهو 
الدرة وشركة  إدارة منتجع  القابضة وشركة  سوليدريت 
نسيج وبنك فيصل احملدود )باكستان( وبنك البحرين 
للتنمية. كما أنه عضو يف جلنة جائزة صاحبة السمو 
لتمكني  آل خليفة  إبراهيم  بنت  األمرية سبيكة  امللكي 

املرأة البحرينية )اجمللس األعلى للمرأة(.

حيمل السيد القامسي شهادة البكالوريوس يف اهلندسة 
املدنية من كلية كوين ماري، جامعة لندن يف اململكة 
املتحدة وشهادة املاجستري يف ختطيط املرافق الصحية 
من جامعة نورث لندن باململكة املتحدة وكذلك حاصل 
على الدبلوم يف إدارة الرعاية الصحية من الكلية امللكية 

اإليرلندية للجراحني يف البحرين.
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امتياز أمحد برفيز
عضو غري تنفيذي

مت تعيينه يف 15 يوليو ٢01٢ ومت انتخابه يف 31 مارس 
يف املركزي  البحرين  مصرف  موافقة  )متت   ٢013 

9 مايو ٢013(

املصريف  اجملال  يف  عملية  خربة  برفيز  السيد  ميتلك 
متتد ألكثر من 36 عامًا. وقد كان للسيد برفيز عضوية 
وبنك  احملدود،  باكستان  الربكة  بنك  إدارة  جملس  يف 
فيصل اإلسالمي - البحرين، وبنك فيصل االستثماري 
)البحرين(، وبنك فيصل احملدود )باكستان( ومصرف 
فيصل احملدود لالستثمار )باكستان( ومؤسسة تراست 
احملدودة.  اإلدارية  نامكو  وشركة  احملدودة  لإلجارة 
وتوىل السيد برفيز العديد من املناصب العليا يف قطاع 
الصريفة ويتضمن ذلك توليه منصب الرئيس التنفيذي 
كما  البحرين.   - اإلسالمي  فيصل  بنك  يف  للعمليات 
شغل منصب الرئيس التنفيذي ملصرف فيصل احملدود 
شهادة  برفيز  السيد  وحيمل  )باكستان(.  لالستثمار 
البكالوريوس من جامعة البنجاب بباكستان وهو زميل 

معهد التمويل والتأمني اإلسالمي بلندن.

جراهام ر. ووكر
عضو غري تنفيذي

انتخابه يف 31 مارس ٢013 )متت موافقة مصرف  مت 
البحرين املركزي يف 9 مايو ٢013(

46 عامًا يف  تزيد على  ووكر خربة عملية  السيد  لدى 
قطاع اخلدمات املصرفية واملالية. ولديه خربة قوية يف 
اإلدارة العامة والتخطيط املايل واالستراتيجي املكتسبة 
واألوراق  االستثمار  وإدارة  الصريفة  جمال  يف  دوليًا 

املالية. 

يف  وعضو  مدير  منصب  سابقًا  ووكر  السيد  توىل  وقد 
اللجنة التنفيذية لبنك اإلمثار من عام ٢003 إىل ٢008.

املال  دار  جمموعة  يف  ووكر  السيد  عمل  السابق،  ويف 
الرئيس  نائب  منصب  شغل  حيث  ترست  اإلسالمي 
يف  املخاطر  وإدارة  املالية  الشئون  ورئيس  التنفيذي 
للجان  وعضوًا  مديرًا  أيضًا  عمل  كما  اجملموعة. 
التدقيق بشركة سوليدريت العامة، وسوليدريت العائلية 
)باكستان(  احملدود  فيصل  وبنك  الشامل  ومصرف 
شركة  يف  التدقيق  للجنة  ورئيسًا  مديرًا  كذلك  وعمل 
كونغ(.  )هونغ  األصول  إلدارة  احملدودة  الدولية  سيتك 
وقد شغل السيد ووكر سابقًا منصب الرئيس التنفيذي 
لإلدارة  كولونيل  أند  فورين  شركة  يف  للعمليات 
ستاندرد  لبنك  املنتدب  العضو  ونائب  احملدودة، 

تشارترد إيكويتور احملدود. 

إن السيد ووكر هو حماسب قانوين وهو عضو يف املعهد 
القانوين للمحاسبني يف اسكتلندا. 

عمر عبدي علي
عضو غري تنفيذي 

انتخابه يف 31 مارس ٢013 )متت موافقة مصرف  مت 
البحرين املركزي يف 9 مايو ٢013(

القطاع  السيد علي خربة تزيد على 46 عامًا يف  لدى 
القطاع  يف  وكذلك  للتطوير  العامة  واإلدارة  املايل 
التجاري واخلدمات املصرفية االستثمارية يف أفريقيا 
جملس  ورئيس  مؤسس  وهو  وأوروبا.  األوسط  والشرق 
إدارة شركة كودران لالستثمارات احملدودة )السودان( 
املتحدة  )اململكة  املتكاملة  العقارية  واالستثمارات 

وتنزانيا(.

اإلسالمي  املال  دار  يف  علي  السيد  عمل  السابق،  ويف 
ترست حيث كان الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي 
كان  ذلك  وقبل   ،1999 إىل   1986 عام  من  للعمليات 
الرئيس  ونائب  املالية  للشئون  التنفيذي  الرئيس  نائب 
الداخلي من عام 1983 إىل 1986.  للتدقيق  التنفيذي 
وقبلها كان مدير الشئون املالية واملدير املايل يف اهليئة 

العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي )السودان(.

إن السيد علي هو حاليًا عضو جملس إدارة بنك فيصل 
التدقيق  للجنة  كرئيس  ويعمل  مصر  يف  اإلسالمي 
البنك  وجلنة املخاطر يف جملس اإلدارة. كما عمل يف 
األفريقي للتنمية ملدة عشر سنوات وكان أخر منصب 
يف  أيضًا  وعمل  للبنك.  املايل  املدير  هو  هناك  تقلده 
واالجتماعي  االقتصادي  لإلمناء  العريب  الصندوق 
أيضًا  شغل  حيث  والزراعة  لالستثمار  العربية  واهليئة 
املؤسستني  هاتني  يف  عمل  وقد  املايل.  املدير  منصب 

ملدة 7 سنوات. 

التجارة  كلية  من  معتمد  حماسب  هو  علي  السيد  إن 
مجعية  زميل  وهو  املتحدة  اململكة  يف  ليدز  جبامعة 

احملاسبني القانونيني املعتمدين.

أعضاء مجلس اإلدارة
تــتــمـــة
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مساحة الشيخ عبداهلل سليمان املنيع
رئيس اهليئة

املعتربين  الشريعة  علماء  أبرز  أحد  املنيع  الشيخ  يعد 
واملعتد برأيهم من اململكة العربية السعودية. وهو نائب 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية )AAOIFI(، وعضو هيئة 
واجمللس  السعودية  العربية  اململكة  يف  العلماء  كبار 
هيئات  يف  وعضو  رئيس  أيضًا  وهو  لألوقاف.  األعلى 
الرقابة الشرعية لعدة بنوك إسالمية ومؤسسات مالية 

أخرى.

إن الشيخ املنيع، وهو خبري يف جممع الفقه اإلسالمي، 
حاصل على درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء، 
احلقيقة  الورقية:  »النقود  منها  كتب  عدة  وألف 

والتاريخ والواقع« و »حبوث اقتصادية«.

فضيلة الشيخ د. نظام يعقويب
عضو

يعد الشيخ يعقويب أحد أبرز علماء الشريعة املعتربين 
مملكة  من  جدًا  ناجح  أعمال  ورجل  برأيهم  واملعتد 
هليئة  الشرعية  الرقابة  هيئة  يف  عضو  وهو  البحرين. 
اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة 
الرقابة  هيئات  يف  عضو  أيضًا  وهو   ،)AAOIFI(
عن  فضاًل  ودوليًا،  املنطقة  يف  بنوك  لعدة  الشرعية 
العديد من الصناديق االستثمارية والبنوك الدولية يف 

مجيع أحناء العامل.

امللك  اجلاللة  صاحب  حضرة  منح   ،٢007 العام  ويف 
محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشيخ 
وخارج  داخل  خلدماته  تقديرًا  الكفاءة  وسام  يعقويب 
البحرين. كما وحصل الشيخ يعقويب أيضًا على جائزة 
االبتكار يف الرقابة الشرعية من جملة يورو موين، فضاًل 

عن جائزة األعمال املصرفية اإلسالمية املاليزية.

يف  البكالوريوس  شهادة  حيمل  يعقويب  الشيخ  إن 
ختصص االقتصاد ومقارنة األديان من جامعة ماكجل 
والتحقيقات  املؤلفات  من  كبري  عدد  وله  كندا.  يف 

املطبوعة.

فضيلة الشيخ حمسن آل عصفور
عضو

املعتربين  الشريعة  علماء  أحد  آل عصفور  الشيخ  يعد 
إىل  وباإلضافة  البحرين.  مملكة  من  برأيهم  واملعتد 
لبنك  التابعة  الشرعية  الرقابة  هيئة  يف  عضويته 
اإلمثار، فهو أيضًا عضو يف هيئات الرقابة الشرعية يف 
ست شركات، وعمل قاضيًا يف حمكمة االستئناف العليا 

الشرعية )اجلعفرية(.

املناهج  تطوير  يف  عضو  هو  عصفور  آل  الشيخ  إن 
الدراسية يف املعهد الديين اجلعفري، وهو أيضًا عضو 
للتصنيف  الدولية  للوكالة  الشرعية  الرقابة  هيئة  يف 
اإلسالمي التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية. وهو خريج 
ألف  وقد  إيران.  يف  قم  مدينة  من  اإلسالمية  احلوزة 

أكثر من 60 كتابًا عن الشريعة اإلسالمية.

فضيلة الشيخ د. أسامة حممد سعد حبر
عضو

الشريعة املعتربين واملعتد  الشيخ حبر أحد علماء  يعد 
برأيهم من مملكة البحرين.

قسم  ورئيس  الشرعية  الرقابة  هيئة  عضو  حاليًا  وهو 
بعد  وذلك  األول،  الطاقة  ببنك  واالستشارة  االلتزام 
مصارف  يف  عليا  مناصب  يف  سابق  وقت  يف  تعيينه 
وبنوك إسالمية يف البحرين مبا يف ذلك رئيس االلتزام 
الشرعي مبصرف السالم، وقبلها كان مسئول االلتزام 

الشرعي ببنك املؤسسة العربية املصرفية اإلسالمي.

كما أن الشيخ حبر يرأس العديد من اهليئات الشرعية 
العديد  يف  عضو  وأيضا  البحرين،  مملكة  يف  للبنوك 
الشيخ  أو خارجها. وقد حصل  البحرين  منها سواء يف 
يف  الهاي  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  على  حبر 
هولندا، ودرجة املاجستري من جامعة اإلمام األوزاعي 
يف لبنان، وشهادة البكالوريوس يف الشريعة اإلسالمية 
للدراسات  اجلزائري  القادر  عبد  األمري  جامعة  من 

اإلسالمية يف اجلزائر.

 هيئة الرقابة
الشرعية
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أمحد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

لدى السيد أمحد عبدالرحيم خربة تزيد عن 36 عامًا 
إدارة  جملس  رئيس  نائب  وهو  املصرفية.  التجزئة  يف 
بنك فيصل احملدود )باكستان( وعضو جملس إدارة كل 
من جمموعة سوليدريت القابضة وشركة بنفت ش.م.ب. 

وشركة إجناز البحرين. 

يشغل  عبدالرحيم  السيد  كان  احلايل  منصبه  وقبل 
منصب املدير العام يف بنك اإلمثار لألعمال املصرفية 
لألفراد، كما شغل العديد من املناصب العليا يف البنك 

منذ عام ٢006.

التابعة  شركته  مع  اإلمثار  بنك  تنظيم  إعادة  وقبل 
السيد  توىل  الشامل،  مصرف  بالكامل،  له  واململوكة 
التنفيذي  الرئيس  منصيب  واحد  وقت  يف  عبدالرحيم 
التنفيذي  الرئيس  ونائب  اإلمثار  بنك  يف  للعمليات 

ملصرف الشامل.

يف  عليا  مناصب  عدة  عبدالرحيم  السيد  شغل  وقد 
اليت  املناصب  يف  تعيينه  قبل  الوطين  البحرين  بنك 
شغلها يف بنك اإلمثار. وتشمل املناصب اليت توالها يف 
األجنبية  العمالت  إدارة  مدير  الوطين  البحرين  بنك 
مساعد  والحقًا  الداخلي  التدقيق  ورئيس  والتمويل 

املدير العام لدوائر الدعم. 

يف  ماجستري  على  حاصل  عبدالرحيم  السيد  إن 
)اململكة  ويلز  غالمورغان،  جامعة  من  األعمال  إدارة 
املتحدة(، وهو أيضًا عضو مشارك يف معهد احملاسبني 
كذلك  حاصل  وهو  املتحدة(.  )اململكة  لندن  املاليني، 
البحرين  جامعة  من  التنفيذية  اإلدارة  دبلوم  على 
البحرين  معهد  من  الصريفة  يف  املتقدم  والدبلوم 

للدراسات املصرفية واملالية. 

فإن  اإلمثار،  لبنك  التنفيذي  الرئيس  وبصفته 
مسئولياته تتضمن من بني أمور أخرى تنفيذ اخلطط 
وإدارة  اإلدارة،  جملس  قبل  من  املقرة  االستراتيجية 
واألنظمة  بالقوانني  التقيد  مع  فعاله  بصوره  البنك 
اإلدارة  أداء فريق  والتشريعات، وكذلك اإلشراف على 

التنفيذية للبنك. 

رفيندرا انانت كوت
الرئيس التنفيذي للعمليات 

الرئيس  تعيينه  مت  والذي  كوت،  رفيندرا  السيد  لدى 
 ،٢013 سبتمرب  يف  اإلمثار  لبنك  للعمليات  التنفيذي 
واملايل.  املصريف  القطاع  يف  عامًا   ٢9 عن  تزيد  خربة 
وقبل أن يشغل منصبه احلايل، كان السيد كوت رئيسًا 

إلدارة الرقابة املالية لبنك اإلمثار. 

وقد شغل السيد كوت سابقًا العديد من املناصب العليا 
لرئيس  نائبًا  كان  حيث  وخارجها،  البحرين  داخل 
أول  ومدير  البحرين،  طيب،  بنك  يف  املالية  اإلدارة 
»برايس  يف  االستشارية  واخلدمات  الضمان  إدارة  يف 
رئيسي  ومستشار  البحرين،  كوبرز«،  ووترهاوس 
املالية  أوراكل  شركة  يف  واالستشارية  املالية  للخدمات 
اهلند،  سابقًا(،  احملدودة  فليكس  أي  حلول  )شركة 
بنك  جملموعة  املايل  واملراقب  األول  الرئيس  ونائب 

البحرين والشرق األوسط ش.م.ب، البحرين.

إن السيد كوت هو زميل يف املعهد القانوين للمحاسبني 
التجارة  يف  البكالوريوس  شهادة  وحيمل  اهلند،  يف 

)احملاسبة املالية( من جامعة مومباي، باهلند.

مسئولياته  فإن  للعمليات،  التنفيذي  الرئيس  وبصفته 
تتضمن من بني أمور أخرى، اإلشراف على أداء دوائر 
والرقابة  اإلدارية  والشئون  املعلومات  وتقنية  العمليات 
والتحصيل  املتعثرة  واحلسابات  األصول  وإدارة  املالية 
والعالقات  القانونية  والشئون  الشركة  وسكرتارية 

العامة.

عبداحلكيم خليل املطوع
اخلاصة  املصرفية  األعمال  رئيس  العام،  املدير 

واألفراد

تعيينه مدير  والذي مت  املطوع،  السيد عبداحلكيم  إن 
بنك  لدى  واألفراد  اخلاصة  املصرفية  األعمال  عام 
 30 عن  تزيد  خربة  ميتلك   ،٢013 سبتمرب  يف  اإلمثار 

عامًا يف األعمال املصرفية واإلدارة.

منصب  املطوع  السيد  شغل  احلايل،  منصبه  وقبل 
مساعد املدير العام، رئيس األعمال املصرفية اخلاصة 

االستثمارات  توظيف  أنشطة  بقيادة  قام  حيث 
واألعمال املصرفية اخلاصة.

التابعة  شركته  مع  اإلمثار  بنك  تنظيم  إعادة  وقبل 
بعد  وحتوله  الشامل،  مصرف  بالكامل،  له  واململوكة 
املطوع  السيد  توىل  إسالمي،  جتزئة  بنك  إىل  ذلك 
العديد من املناصب العليا يف البنك، مبا يف ذلك رئيس 
األعمال املصرفية اخلاصة يف مصرف الشامل، وكذلك 
للشركات  املصرفية  األعمال  يف  أخرى  عليا  مناصب 

واالستثمار.

أكثر من 1٢ عامًا يف اجملال  السيد املطوع  وقد قضى 
التجاري بقطاع شركات الطريان واملالحة اجلوية. كما 

عمل يف بداية حياته املهنية يف جمال اهلندسة.

حيمل السيد املطوع شهادة املاجستري يف إدارة األعمال 
من جامعة البحرين وشهادة البكالوريوس يف اهلندسة 

من جامعة تكساس يف أوسنت. 

وبصفته مدير عام األعمال املصرفية اخلاصة واألفراد 
فإن مسئولياته تتضمن من بني أمور أخرى اإلشراف 
مبا  البنك  يف  لألفراد  املصرفية  األعمال  أداء  على 
املصرفية  واألعمال  املنتجات  تطوير  إدارة  ذلك  يف 
اخلاصة، واليت تتضمن شئون املسامهني، باإلضافة إىل 

االتصاالت التسويقية.

عبد الرمحن حممد الشيخ 
مدير عام إدارة العمليات املصرفية وتقنية املعلومات 

والشئون اإلدارية

تعيينه  مت  والذي  الشيخ،  الرمحن  عبد  السيد  إن 
املعلومات  وتقنية  املصرفية  العمليات  إدارة  مدير عام 
والشئون اإلدارية يف سبتمرب ٢013، لديه ما يقارب 40 

عامًا من اخلربة يف جمال األعمال املصرفية.

وقبل تعيينه يف منصبه احلايل، شغل منصب مساعد 
مدير عام إدارة العمليات املصرفية يف بنك اإلمثار.

يف  العليا  املناصب  من  العديد  الشيخ  السيد  شغل  كما 
إدارة  رئيس  منصب  ذلك  يف  مبا  الشامل،  مصرف 
املصرفية  العمليات  إدارة  ورئيس  املصرفية،  العمليات 

اإلدارة
التنفيذية
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وتقنية املعلومات ومساعد نائب رئيس إدارة العمليات 
املصرفية.

وقبل انضمامه إىل مصرف الشامل، شغل السيد الشيخ 
عدة مناصب عليا يف »بنك أوف أمريكا« يف البحرين، 
من بينها مساعد نائب الرئيس ومدير إدارة العمليات 
املصرفية ورئيس إدارة خطابات االعتماد ورئيس قسم 
عمليات الصرافة األجنبية. وقد بدأ حياته املهنية عام 

1976 يف حبيب بنك.

من  التجارة  يف  الدبلوم  شهادة  الشيخ  السيد  حيمل 
البحرين.

املعلومات  وتقنية  العمليات  إدارة  عام  مدير  وبصفته 
والشئون اإلدارية فإن مسئولياته تتضمن من بني أمور 
املصرفية  العمليات  إدارة  أداء  على  اإلشراف  أخرى 

وإدارة تقنية املعلومات وإدارة الشئون اإلدارية. 

حممد حسن جناحي
املصرفية  األعمال  إدارة  العام،  املدير  مساعد 

لألفراد

مساعد  تعيينه  مت  والذي  جناحي،  حممد  السيد  إن 
يف  لألفراد  املصرفية  األعمال  إدارة  عام  مدير 
30 عامًا من اخلربة  يقارب  ما  لديه  أغسطس ٢008، 

يف القطاع املصريف.

منصب  يشغل  كان  احلايل،  منصبه  يف  تعيينه  وقبل 
مساعد املدير العام، إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد 
يف مصرف الشامل، قبل عملية إعادة التنظيم مع بنك 

اإلمثار.

لقد شغل السيد جناحي العديد من املناصب العليا يف 
مصرف الشامل وقبل ذلك يف بنك البحرين والكويت.

يف  كمدير   ٢00٢ عام  الشامل  مصرف  إىل  انضم  وقد 
ترقيته  تتم  أن  قبل  لألفراد،  املصرفية  األعمال  إدارة 
أوالً إىل مدير أول يف إدارة األعمال املصرفية لألفراد 
عام ٢006، مث إىل مساعد املدير العام يف ٢008. وقبل 
جناحي  السيد  كان  الشامل،  مصرف  إىل  انضمامه 
يشغل منصب رئيس وحدة إدارة الفروع والتحصيل يف 

بنك البحرين والكويت والذي انضم له عام 1985.

يف  املتقدم  الدبلوم  شهادة  جناحي  السيد  وحيمل 
الصريفة واملالية من معهد البحرين للدراسات املصرفية 

واملالية. 

املصرفية  األعمال  إدارة  عام  مدير  مساعد  وبصفته 
أخرى  أمور  بني  من  تتضمن  مسئولياته  فإن  لألفراد 
اإلشراف على أداء األعمال املصرفية لألفراد يف البنك 

مبا يف ذلك أداء إدارة تطوير املنتجات.

يوسف عبداهلل اخلان
مساعد املدير العام، إدارة تقنية املعلومات

إن السيد يوسف اخلان، والذي مت تعيينه مساعد مدير 
عام إدارة تقنية املعلومات يف يوليو ٢008، لديه خربة 

عملية تزيد عن ٢5 عامًا.

منصب  يشغل  كان  احلايل،  منصبه  يف  تعيينه  وقبل 
املعلومات يف مصرف  تقنية  إدارة  عام  مدير  مساعد 

الشامل، قبل عملية إعادة التنظيم مع بنك اإلمثار.

العليا  املناصب  من  العديد  اخلان  السيد  شغل  وقد 
البحرين  اإلسالمي  فيصل  وبنك  الشامل  مصرف  يف 
ألجهزة  كمربمج  املهنية  حياته  بدأ  وقد  السابق. 
فيصل  بنك  لدى  املعلومات  تقنية  إدارة  يف  الكمبيوتر 
اإلسالمي البحرين عام 1989، ومنذ ذلك احلني قام 

بالتطور مهنيًا يف البنك.

املصرفية  األعمال  إدارة  مع  اخلان  السيد  عمل  وقد 
جمال  على  للتركيز  عاد  ولكنه  عام،  ملدة  للشركات 
تقنية املعلومات، ليصبح مساعد نائب الرئيس األول، 
مث نائب الرئيس املقيم قبل أن تتم ترقيته أوالً إىل نائب 
الرئيس مث إىل مدير أول يف إدارة تقنية املعلومات. وقد 
املعلومات  تقنية  إلدارة  رئيسًا  اخلان  السيد  تعيني  مت 
مساعد  إىل  ترقيته  متت   ٢008 عام  ويف   ،٢005 عام 

املدير العام.

يف  البكالوريوس  شهادة  حيمل  اخلان  السيد  إن 
شهادة  وحيمل  البحرين،  جامعة  من  احلاسوب  علوم 
إيه  أم  إيه  جامعة  من  األعمال  إدارة  يف  املاجستري 

الدولية يف البحرين. 

املعلومات  تقنية  إدارة  عام  مدير  مساعد  وبصفته 
فإن مسئولياته تتضمن من بني أمور أخرى اإلشراف 
ووضع  البنك  يف  املعلومات  تقنية  دائرة  أداء  على 
االستراتيجيات الالزمة املتعلقة بنظم تقنية املعلومات. 

رافد أمحد املناعي
رئيس إدارة األعمال املصرفية اخلاصة

إدارة  والذي مت تعيينه رئيس  املناعي،  السيد رافد  إن 
مايو  يف  اإلمثار  بنك  يف  اخلاصة  املصرفية  األعمال 

٢014، لديه 14 عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.

والذي  الشامل،  املناعي إىل مصرف  السيد  انضم  وقد 
بالكامل  ومملوكة  تابعة  شركة  احلني  ذلك  يف  كان 
لبنك اإلمثار، يف مايو ٢007 حيث شغل منصب مدير 
بإدارة األعمال املصرفية اخلاصة قبل انتقاله إىل إدارة 
األعمال املصرفية اخلاصة يف بنك اإلمثار يف سبتمرب 

.٢008

وقبل انضمامه إىل مصرف الشامل، كان السيد املناعي 
يشغل منصب مدير تطوير املنتجات بإدارة البطاقات 

والتوزيع يف بنك البحرين الوطين من ٢001 إىل ٢007. 

العلوم  بكالوريوس  شهادة  املناعي  السيد  وحيمل 
وشهادة  البحرين  جامعة  من  املعمارية  اهلندسة  يف 
املعلوماتية من جامعة  األنظمة  التجارة يف  ماجستري 

كوينزالند. 

فإن  اخلاصة  املصرفية  األعمال  إدارة  رئيس  وبصفته 
مسئولياته تتضمن من بني أمور أخرى اإلشراف على 

أداء إدارة األعمال املصرفية اخلاصة.
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عبداهلل عبدالعزيز علي طالب
رئيس إدارة األعمال املصرفية التجارية والدولية

والذي  طالب،  علي  عبدالعزيز  عبداهلل  السيد  إن 
التجارية  املصرفية  األعمال  إدارة  رئيس  تعيينه  مت 
والدولية يف بنك اإلمثار يف يوليو ٢014، لديه 14 عامًا 

من اخلربة يف القطاع املصريف.

وقبل انضمامه إىل بنك اإلمثار يف يناير ٢014 كمدير 
السيد  كان  التجارية،  املصرفية  األعمال  إدارة  أول يف 
بإدارة اخلدمات  العالقات  طالب يشغل منصب مدير 
 .٢011 يناير  منذ  بنك  أي  أم  يب  يف  اإلسالمية  املالية 
وقبل ذلك، كان السيد طالب مساعد مدير أول بإدارة 
 ٢008 يونيو  من  األول  االستثمار  بنك  يف  املال  أسواق 

إىل ديسمرب ٢010. 

وقد شغل يف السابق منصب مسئول أول بإدارة األعمال 
املصرفية االستثمارية يف مصرف الشامل من ٢005 إىل 
٢007، وذلك بعد أن عمل بإدارايت االئتمان والتمويالت 
املالية لدى بنك اخلليج للتمويل واالستثمار من ٢001 

إىل ٢003.

الصريفة  البكالوريوس يف  السيد طالب شهادة  وحيمل 
العايل  الدبلوم  وشهادة  اململكة  جامعة  من  والتمويل 
للدراسات  البحرين  معهد  من  اإلسالمية  الصريفة  يف 

املصرفية واملالية.

التجارية  املصرفية  األعمال  إدارة  رئيس  وبصفته 
أخرى  أمور  والدولية فإن مسئولياته تتضمن من بني 
وضع خطط األعمال الالزمة املتعلقة بتطوير األعمال 

املصرفية التجارية داخل وخارج مملكة البحرين.

أمحد مخيس عبداهلل السويدي
رئيس إدارة اخلزينة واملؤسسات املالية

إن السيد أمحد السويدي، والذي مت تعيينه رئيس إدارة 
فرباير  يف  اإلمثار  بنك  يف  املالية  واملؤسسات  اخلزينة 
املصريف  القطاع  يف  اخلربة  من  عامًا   ٢8 لديه   ،٢015

واملايل.

عام  الشامل  مصرف  إىل  السويدي  السيد  انضم  وقد 
املالية  واملؤسسات  إدارة اخلزينة  ٢000 كمساعد مدير 
منصب  إىل   ٢006 عام  ترقيته  تتم  أن  قبل  البنك  يف 
تنظيم  إعادة  عملية  وبعد  عينها.  اإلدارة  يف  مدير 

بنك اإلمثار مع مصرف الشامل يف ٢010، انضم السيد 
السويدي إىل بنك اإلمثار ومتت ترقيته عام ٢011 إىل 
املالية  واملؤسسات  اخلزينة  بإدارة  أول  مدير  منصب 
بإدارة  أول  تنفيذي  مدير  منصب  إىل   ٢01٢ وعام 

اخلزينة.

السيد  كان  الشامل،  مصرف  إىل  انضمامه  وقبل 
يف  املؤسسي  التسويق  بإدارة  مدير  مساعد  السويدي 
كان يف  اخلليجي حيث  لالستثمار  اإلسالمية  الشركة 
السابق متاجرًا باألسهم بإدارة األسواق املالية وقبلها 
كان حماسب بإدارة العمليات املصرفية. وقد بدأ السيد 
السويدي حياته املهنية عام 1987 كمحاسب يف إدارة 
االحتياطي مبؤسسة نقد البحرين واليت أصبحت الحقًا 
يف  مضاربًا  يصبح  أن  قبل  املركزي  البحرين  مصرف 

مؤسسة نقد البحرين بغرفة التداوالت عام 1989.

إدارة  البكالوريوس يف  السويدي شهادة  السيد  وحيمل 
يف  املاجستري  وشهادة  البحرين  جامعة  من  األعمال 

إدارة األعمال )اإلدارة املالية( من جامعة هل. 

فإن  املالية  واملؤسسات  اخلزينة  إدارة  رئيس  وبصفته 
مسئولياته تتضمن من بني أمور أخرى إدارة السيولة و 

بناء عالقات مع املؤسسات املالية. 

ثاقب حممود مصطفى
رئيس إدارة الرقابة املالية

إن السيد ثاقب مصطفى، والذي مت تعيينه رئيس إدارة 
الرقابة املالية يف بنك اإلمثار يف مايو ٢014، لديه 16 

عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف واملايل.

يف  املالية  الرقابة  إدارة  مع  مصطفى  السيد  ويعمل 
وقبل   .٢007 أبريل  يف  تعيينه  مت  أن  منذ  اإلمثار  بنك 
يف  أول  مدقق  يعمل  كان  اإلمثار،  بنك  إىل  انضمامه 
يونغ  أند  إرنست  بنك  يف  املالية  اخلدمات  جمموعة 
كان  وقبلها   ،٢007 إىل   ٢004 ديسمرب  من  )البحرين( 
مراقب أول بقسم الضمان يف شركة كي يب أم جي يف 

كراتشي )باكستان(.

التجارة  بكالوريوس  شهادة  مصطفى  السيد  حيمل 
املعهد  يف  عضو  وهو  )باكستان(  كراتشي  جامعة  من 
زميل  وهو  وويلز،  إجنلترا  يف  للمحاسبني  القانوين 
عضو يف مجعية احملاسبني القانونيني املعتمدين ولديه 
 .)CIPA( املعتمد  اإلسالمي  القانوين  شهادة احملاسب 

وحيمل السيد مصطفى أيضًا شهادة دولية يف املخاطر 
املصرفية والقواعد التنظيمية. 

مسئولياته  فإن  املالية  الرقابة  إدارة  رئيس  وبصفته 
إدارة  أداء  تتضمن من بني أمور أخرى اإلشراف على 

الرقابة املالية.

أمحد بلوش عبداحلميد
رئيس إدارة املخاطر

رئيس  تعيينه  مت  والذي  عبداحلميد،  أمحد  السيد  إن 
إدارة املخاطر يف بنك اإلمثار يف فرباير ٢015، لديه 14 

عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف واملايل.

وقد انضم السيد عبداحلميد إىل بنك اإلمثار يف يوليو 
٢008 كمدير يف إدارة املخاطر وااللتزام، وقد مت ترقيته 
إىل منصب مدير أول يف اإلدارة عينها يف سبتمرب ٢010.

وقبل انضمامه إىل بنك اإلمثار، شغل السيد عبداحلميد 
بنك  املالية يف  بإدارة خماطر اخلدمات  منصب مدير 
شغل  ذلك  وقبل  األوسط،  الشرق  يونغ  أند  إرنست 
منصب مساعد مدير أول بإدارة اخلدمات االستشارية 
)البحرين(.  فخرو  جي  أم  يب  كي  شركة  يف  للمخاطر 
فريق   - الفريق  )قائد  للمخاطر  أول  كان حملل  وقبلها 
إدارة خماطر االئتمان( يف البنك املتحد احملدود، وقبل 
الرقابة  إدارة  مدير  مساعد  منصب  يشغل  كان  ذلك 
يف  الدولة  بنك  يف  املخاطر(  إدارة  )قسم  املصرفية 
املهنية عام ٢001 كمساعد  بدأ حياته  باكستان حيث 

مدير بإدارة التفتيش املصريف.

يف  املاجستري  شهادة  عبداحلميد  السيد  وحيمل 
موناش  جامعة  من  واملالية  املصرفية  األعمال 
املالية  األعمال يف  إدارة  )أستراليا( وشهادة ماجستري 
كما  )باكستان(.  األعمال  إدارة  معهد  من  واحملاسبة 
 )CPA( املعتمد  املمارس  احملاسب  معهد  أنه عضو يف 
املعتمد  املالية  املخاطر  مدير  شهادة  ولديه  أستراليا، 

 .)GARP( من اهليئة العاملية خلرباء املخاطر

وبصفته رئيس إدارة املخاطر فإن مسئولياته تتضمن 
املتعلقة  الكتيبات  وحتديث  عمل  أخرى  أمور  بني  من 
املختلفة  والدوائر  للعمليات  واالجراءات  بالسياسات 
مبختلف  املتعلقة  الالزمة  التقارير  وإصدار  بالبنك 
املخاطر  إدارة  أداء  على  اإلشراف  وكذلك  املخاطر، 

بصورة عامة.

اإلدارة التنفيذية
تــتــمـــة
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هناء أمحد املران 
رئيس إدارة اإللتزام ومكافحة غسيل األموال

إن السيدة هناء املران، واليت مت تعيينها رئيسًا إلدارة 
يف  اإلمثار  بنك  يف  األموال  غسيل  ومكافحة  اإللتزام 
القطاع  يف  اخلربة  من  عامًا   1٢ لديها   ،٢015 فرباير 

املصريف واملايل.

املران  السيدة  كانت  اإلمثار،  بنك  يف  تعيينها  وقبل 
املالية  املؤسسات  مراقبة  بإدارة  رئيس  منصب  تشغل 
تولت  حيث  املركزي  البحرين  مصرف  يف  اإلسالمية 
 .٢004 عام  منذ  الرئيسية  املناصب  من  العديد  هناك 
املركزي، عملت  البحرين  انضمامها إىل مصرف  وقبل 
بإدارة  اإلسالمي  البحرين  بنك  يف  املران  السيدة 

األعمال املصرفية للشركات من عام ٢003 إىل ٢004.

وحتمل السيدة املران شهادة البكالوريوس يف األعمال 
وشهادة  البحرين  جامعة  من  واملالية  املصرفية 
ماجستري إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد كلية 
واألسواق  اخلزينة  يف  الدبلوم  وكذلك  األعمال  إدارة 
املالية من معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية. 

وبصفتها رئيس إدارة اإللتزام ومكافحة غسيل األموال 
التأكد  أخرى  أمور  بني  من  تتضمن  مسئولياهتا  فإن 
الرقابية  والتشريعات  بالقوانني  البنك  التزام  من 

والتنظيمية مبا فيها مكافحة غسيل األموال.

حممد واصف إجالل 
رئيس إدارة األصول

رئيس  تعيينه  مت  والذي  إجالل،  حممد  السيد  إن 
إدارة األصول يف بنك اإلمثار يف مايو ٢014، لديه ما 
املصرفية  اخلدمات  يف  اخلربة  من  عامًا   ٢0 يقارب 

االستثمارية وأسواق رأس املال.

تنفيذي  مدير  كان  احلايل،  منصبه  يف  تعيينه  وقبل 
السيد  انضم  وقد  اإلمثار.  بنك  يف  األصول  بإدارة  أول 
كان  والذي  الشامل،  مصرف  إىل   ٢006 عام  إجالل 
لبنك  بالكامل  ومملوكة  تابعة  شركة  احلني  ذلك  يف 
السيد  الشامل، شغل  تعيينه يف مصرف  وقبل  اإلمثار. 
إجالل منصب مدير أعمال إلكسري لألواراق املالية يف 
لألوراق  اندوسويز  اجريكول  كريدى  )سابقًا  باكستان 
املالية( والذي انضم له عام ٢004. وقبل ذلك كان مدير 
األعمال االستشارية يف ديلويت أند توتش بباكستان، 

حيث كان يقوم مبتابعة عملية إعادة هندسة األعمال 
إعادة  وجماالت  االستراتيجية  املالية  واالستشارات 

هيكلة الشركة.    

إن السيد إجالل حاصل على منحة تشيفنينغ وحيمل 
إدارة  معهد  من  األعمال  إدارة  ماجستري  شهادة 

األعمال، كراتشي، وكلية إدارة األعمال، جامعة باث.

وبصفته رئيس إدارة األصول، فإن مسئولياته تتضمن 
أمريكي  دوالر  مليار  عن  تزيد  أصول  ومراقبة  إدارة 
وآسيا  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  على  موزعة 
والواليات املتحدة األمريكية وأوروبا الوسطى والشرقية.  

دانة عقيل رئيس 
رئيس إدارة الشئون القانونية وسكرتري الشركة 

إدارة  رئيس  تعيينها  مت  واليت  رئيس،  دانة  السيدة  إن 
الشركة  وسكرتري  اإلمثار  بنك  يف  القانونية  الشئون 
أعوام من اخلربة يف اجملال   10 لديها  يف مايو ٢014، 

القانوين.

وقبل تعيينها يف منصبها احلايل، كانت السيدة رئيس 
بنك  يف  القانونية  الشئون  بإدارة  أول  تنفيذي  مدير 
اإلمثار الذي انضمت له يف يوليو ٢006 كمدير يف إدارة 
اإلمثار،  بنك  إىل  انضمامها  وقبل  القانونية.  الشون 
عملت مع شركة تروارز أند هاملينز، اململكة املتحدة، 
وتدربت يف شركة شيربد مولن ريتشتر أند هامبتون، 

الواليات املتحدة األمريكية.

وحتمل السيدة رئيس شهادة البكالوريوس يف القانون 
)ليسانس حقوق(، اململكة املتحدة، والدبلوم العايل يف 
اعتمادها  ومت  املتحدة،  اململكة  القانونية،  املمارسة 

كمحامي يف احملاكم العليا يف إجنلترا وويلز.

وسكرتري  القانونية  الشئون  إدارة  رئيس  وبصفتها 
الشركة، فإن مسئولياهتا تتضمن من بني أمور أخرى 
وكذلك  القانونية  الشئون  إدارة  أداء  على  اإلشراف 

العمل كسكرتري الشركة. 

تيمور رؤوف

رئيس إدارة االتصاالت املؤسسية والتسويقية

إدارة  رئيس  تعيينه  والذي مت  رؤوف،  تيمور  السيد  إن 
 ،٢013 سبتمرب  يف  والتسويقية  املؤسسية  االتصاالت 

لديه 18 عامًا من اخلربة يف جمال االتصاالت.

رؤوف  السيد  شغل  احلايل،  منصبه  يف  تعيينه  وقبل 
اإلمثار  بنك  يف  العامة  للعالقات  أول  مدير  منصب 
والذي انضم له عام ٢008. وقبل عمله يف بنك اإلمثار، 
كان السيد رؤوف رئيس إدارة االتصاالت املؤسسية يف 
شركة أملنيوم البحرين )ألبا( واليت انضم هلا عام ٢004 
وقبل ذلك كان نائب رئيس قسم التحقيقات الصحفية 

بصحيفة حبرين تريبيون واليت انضم هلا عام 1997.

علوم  يف  البكالوريوس  شهادة  رؤوف  السيد  وحيمل 
الكمبيوتر من جامعة البحرين.

والتسويقية  املؤسسية  االتصاالت  إدارة  رئيس  وبصفته 
فإن مسئولياته تتضمن من بني أمور أخرى اإلشراف 

على أداء إدارة االتصاالت املؤسسية والتسويقية.

إيناس حممد رحيمي
رئيس إدارة املوارد البشرية 

رئيس  تعيينها  مت  واليت  رحيمي،  إيناس  السيدة  إن 
لديها 14 عامًا  البشرية يف مارس ٢015،  املوارد  إدارة 

من اخلربة يف اإلدارة وجمال املوارد البشرية.

وقبل تعيينها يف منصبها احلايل، كانت السيدة رحيمي 
تشغل منصب مدير بإدارة تطوير رأس املال البشري يف 
بنك اإلمثار والذي انضمت له عام ٢005، وقد كان يف 
ذلك احلني مصرف الشامل وهو شركة تابعة ومملوكة 
رحيمي  السيدة  كانت  وقبلها  اإلمثار.  لبنك  بالكامل 
حملل إداري يف وزارة التربية والتعليم حيث انضمت هلا 
عام ٢003 وقبل ذلك عملت كمدربة يف معهد البحرين 

للتدريب والذي انضمت له يف ٢001.

وحتمل السيدة رحيمي شهادة ماجستري إدارة األعمال 
إيه  أم  إيه  جامعة  من  املشاريع  إدارة  ختصص  يف 
الصريفة  يف  البكالوريوس  وشهادة  البحرين،  الدولية، 

والتمويل من جامعة البحرين.

وبصفتها رئيس إدارة املوارد البشرية، فإن مسئولياهتا 
إدارة  أداء  تتضمن من بني أمور أخرى اإلشراف على 

املوارد البشرية. 
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يتجلى التزام جملس اإلدارة بأفضل املمارسات املرعية يف جمال احلوكمة 
املؤسساتية من خالل إعالئه لشأن العديد من املبادئ املتعلقة بهذا األمر 
مثل النزاهة والشفافية واالستقاللية واملساءلة اإلدارية وحتمل املسئولية 

واإلنصاف ومبادئ الشريعة اإلسالمية واملسئولية االجتماعية.

 الحوكمة
المؤسساتية

إن بنك اإلمثار يلتزم بالدليل اإلرشادي اخلاص مبراقبة املستويات العالية الصادر 
عن مصرف البحرين املركزي وميثاق احلوكمة املؤسساتية ململكة البحرين. 

ومتثل سياسة احلوكمة املؤسساتية للبنك دلياًل إرشاديًا للتعامل مع جمموعات 
أصحاب املصلحة. وتستند هذه السياسة على القواعد املنظمة ملصرف البحرين 
عقد  وعلى  العام  واإلفصاح  املستوى  عالية  الرقابة  إجراءات  حول  املركزي 
وتوصيات  البحريين  الشركات  قانون  وعلى  للبنك  األساسي  والنظام  التأسيس 
جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ومعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات 

املالية اإلسالمية وأفضل املمارسات الدولية.

ومن خالل إدراك دوره األساسي القيادي حنو مسامهيه، فإن سياسة البنك تقوم 
على معاملة مسامهيه ذوي حصص األغلبية واألقلية سواسية وبشكل يتفق مع 
القوانني املنظمة والقواعد اإلرشادية والرقابية. إن اهلدف األول للبنك هو ضمان 
حتقيق منو مستدام مع األخذ بعني االعتبار للمخاطر احلالية واملستقبلية وبذلك 
مببادئ  البنك  ويلتزم  البعيد.  املدى  على  للمسامهني  قيمة  أقصى  حتقيق  يتم 
ذات  األطراف  خمتلف  مصاحل  بني  املوازنة  خالل  من  وذلك  الشريعة  وأحكام 

العالقة.

يتبع البنك سياسة عمل تتميز بالشفافية وتقوم على األمانة والعدالة والنزاهة. 
وقد قام البنك بوضع العديد من السياسات املكتوبة مثل ميثاق السلوك األخالقي 
وقواعد العمل الوظيفي ومكافحة غسيل األموال وسياسة إطالق التحذيرات من 
أجل ضمان االلتزام الصارم من قبل أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني 
واملوظفني من مجيع املستويات. ويتم توزيع هذه السياسات كقواعد إرشادية عن 

طريق خمتلف قنوات االتصال الداخلي يف البنك. 

احلوكمة  جمال  يف  املرعية  املمارسات  بأفضل  اإلدارة  جملس  التزام  ويتجلى 
املؤسساتية من خالل إعالئه لشأن العديد من املبادئ املتعلقة هبذا األمر مثل 
واإلنصاف  املسئولية  وحتمل  اإلدارية  واملساءلة  واالستقاللية  والشفافية  النزاهة 

ومبادئ الشريعة اإلسالمية واملسئولية االجتماعية.

وإىل جانب ذلك يتم تصميم سياسات احلوكمة املؤسساتية على حنو من شأنه 
وتشجيع  البنك  إلدارة  اإلدارة  وجملس  التنفيذية  لإلدارة  صلبًا  أساسًا  يضع  أن 
التقارير  إعداد  يف  النزاهة  وضمان  باملسئولية  تتحلى  أخالقية  قرارات  اختاذ 
املسامهني،  حقوق  وحفظ  املناسب  التوقيت  يف  اإلفصاح  تقارير  وإصدار  املالية 
ومسئولية  بإنصاف  واملكافأة  املتميز  األداء  وتشجيع  املخاطر،  وإدارة  وحتديد 
واإلقرار باملصلحة املشروعة ألصحاب املصلحة. وإىل ذلك يعطي ميثاق السلوك 
هيئة  وأعضاء  املوظفني  مجيع  على  امللزم  الوظيفي  العمل  وقواعد  األخالقي 
العملي  التطبيق  على  إضافية  أمهية  اإلدارة،  جملس  وأعضاء  الشرعية  الرقابة 

للسياسات املقررة للبنك.

إن سياسة احلوكمة املؤسساتية للبنك قد مت نشرها على املوقع اإللكتروين للبنك.

إدارة البنك
يدار البنك من قبل جملس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية، يف حني تتوىل اإلدارة 

التنفيذية إدارة األعمال اليومية.

جملس اإلدارة 
مستقلني،  أعضاء  منهم  مخسة  عضوًا،  عشر  اثين  من  اإلدارة  جملس  يتكون 

ويتوىل رئاسة اجمللس رئيس جملس اإلدارة.
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جلنة املكافآت والتعيينات

اللجنة التنفيذية هيئة الرقابة الشرعية

جلنة التدقيق واحلوكمةمسئول االلتزام الشرعي

التدقيق الداخليالرئيس التنفيذي إدارة االلتزام ومكافحة 
غسيل األموال

جلنة سياسة املخاطر

إدارة املخاطر

املدير التنفيذي للعمليات

إدارة األعمال املصرفية 
التجارية والدولية

إدارة األعمال املصرفية 
اخلاصة واألفراد

إدارة تقنية املعلومات
اخلدمات املصرفية

لألفراد

إدارة العمليات املصرفية وتقنية 
املعلومات والشئون اإلدارية

إدارة العمليات املصرفية

إدارة الشئون اإلدارية

إدارة تطوير املنتجات

 إدارة اخلزينة
واملؤسسات املالية

 إدارة تطوير رأس
املال البشري

إدارة األعمال املصرفية 
للشركات

إدارة املؤسسات
الصغرية واملتوسطة

إدارة األعمال
إدارة الرقابة املاليةاملصرفية الدولية

إدارة األصول

إدارة احلسابات املتعثرة 
والتحصيل

 سكرتري الشركة وإدارة
الشئون القانونية 

املكتب التمثيلي يف قطر

جملس اإلدارة

إدارة االتصاالت املؤسسية 
والتسويقية

إدارة األعمال
املصرفية اخلاصة

شئون املسامهني

يف األمور املتعلقة باحلسابات املتعثرة، فإن رئيس إدارة احلسابات املتعثرة والتحصيل يتبع الرئيس التنفيذي للعمليات ويف 
األمور املتعلقة بالتحصيل فإنه يتبع رئيس األعمال املصرفية لألفراد.

يف األمور املتعلقة بسكرتارية الشركة، فإن سكرتري الشركة يتبع رئيس جملس اإلدارة وإداريًا يتبع الرئيس التنفيذي.

يف األمور املتعلقة باالتصاالت املؤسسية فإن رئيس إدارة االتصاالت املؤسسة والتسويقية يتبع الرئيس التنفيذي للعمليات ويف 
األمور املتعلقة باالتصاالت التسويقية فإن رئيس اإلدارة يتبع رئيس األعمال املصرفية اخلاصة واألفراد.

مالحظات: 

اهليكل التنظيمي
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الحوكمة المؤسساتية
تابع

جملس اإلدارة 
مستقلني،  أعضاء  منهم  مخسة  عضوًا،  عشر  اثين  من  اإلدارة  جملس  يتكون 

ويتوىل رئاسة اجمللس رئيس جملس اإلدارة.

العامة  السياسة  إرشادات  وضع  عن  املسامهني  أمام  مسئول  اإلدارة  جملس  إن 
واالجتاه االستراتيجي، وعن حتقيق أداء مايل قوي مستدام وإضفاء القيمة على 
حقوق املسامهني على املدى الطويل، يف حني أن رئيس جملس اإلدارة مسئول عن 

قيادة اجمللس وضمان فعاليته.

وتشمل مسئوليات جملس اإلدارة مهمة مراقبة اإلدارة التنفيذية بالطريقة اليت 
تضمن وضع السياسات ونظم العمل املالئمة وتطبيقها بفعالية وضمان قيام البنك 
بتطبيق خطط وأهداف امليزانية. إن مهام ومسئوليات جملس اإلدارة موثقة يف 
سياسة احلوكمة املؤسساتية للبنك وتشمل من بني أمور أخرى املسئوليات التالية:

وضع إرشادات استراتيجية البنك	 

حتديد املسئوليات العامة ألداء البنك	 

اختيار وتعيني وتقييم اإلدارة التنفيذية	 

مراجعة أداء اإلدارة والتعويضات	 

مراجعة هيكل اإلدارة واخلطط املتتالية	 

تقدمي املشورة والنصح لإلدارة	 

مراقبة وإدارة تضارب املصاحل احملتمل	 

ضمان نزاهة املعلومات املالية	 

مراقبة فعالية احلوكمة وممارسات االلتزام	 

تقدمي اإلفصاحات الكافية يف الوقت املناسب	 

ضمان تدابري فعالة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية	 

ترتيب االجتماعات العامة للمسامهني	 

ضمان املعاملة املنصفة لألقلية من املسامهني	 

وقد مت تفويض بعض مسئوليات جملس اإلدارة إىل جلانه.

وضعت  واليت  لألعمال«  التقديرية  »القوى  سياسة  وضع  اإلدارة  جملس  إن 
صالحيات وتفويضات متفق عليها جمللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. وتتفق هذه 
للبنك. وبشكل  والنظام األساسي  التأسيس  والتفويضات مع أحكام عقد  القوى 

عام، فإن كل القرارات اخلاصة باألعمال واملتعلقة باالستثمارات االستراتيجية 
نظرائنا  مع  التجارية  العالقات  ذلك  ويشمل  معينة  حدود  تتجاوز  والتمويالت 

واليت تتطلب موافقة جملس اإلدارة.

إن مجيع املعامالت اليت تتطلب موافقة جملس اإلدارة متت املوافقة عليها من قبل 
اجمللس وفقًا للوائح املعمول هبا. وحيدد النظام األساسي للبنك مهام وتكليفات 
ومسئوليات وتعيينات أعضاء جملس اإلدارة وإهناء اجمللس وفقًا هلياكل األنظمة 
والقوانني. ويعمل أعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات ما مل يتم جتديد املدة.

وسيتم انتخاب أعضاء جملس اإلدارة القادم خالل االجتماع السنوي العام للبنك 
يف مارس ٢016.

هيكل وتكوين جملس اإلدارة
الفعلي  احلجم  وحيدد  إدارة.  جملس  بواسطة  مستوياته  أعلى  يف  البنك  يدار 
بناًء على توصيات جلنة  للمسامهني  العمومية  بواسطة اجلمعية  اإلدارة  جمللس 
احلوكمة املؤسساتية. وخيضع احلجم املقرر جمللس اإلدارة يف كل األحوال للنظام 
األساسي للبنك واللوائح واإلجراءات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة و/أو 

مصرف البحرين املركزي.

مسئوليات أعضاء جملس اإلدارة
إن أعضاء جملس اإلدارة ملزمون منفردين وجمتمعني بواجبات ائتمانية حمددة 
جتاه البنك. ويدين أعضاء جملس اإلدارة مبسئولية ائتمانية للبنك بوصفه كيانًا 
مؤسسيًا قائمًا بذاته وليس جمرد أفراد مسامهني و/أو جمموعة من املسامهني. 
ممثلني  كانوا  سواء  اإلدارة  جملس  أعضاء  كافة  على  املسئوليات  هذه  وتسري 

)معينني( من قبل مالك لغالبية األسهم، أو مت انتخاهبم كأعضاء مستقلني.

وتشمل الواجبات االئتمانية الرئيسية اليت تقع على عاتق أعضاء جملس اإلدارة 
جتاه البنك، واجب االمتثال وواجب بذل العناية وواجب الوالء.

واجب االمتثال
ودعم  البنك،  وسياسات  لوائح  وفق  التصرف  اإلدارة  جملس  أعضاء  على  جيب 
أهداف البنك كما هي موضحة يف بيان اهلدف وعقد التأسيس والنظام األساسي 
واللوائح  للقوانني  االمتثال  اإلدارة  أعضاء جملس  وعلى ذلك جيب على  للبنك. 
ذات الصلة. ومينع واجب االمتثال التصرف خارج نطاق السلطات والصالحيات 

واحلدود الداخلية املقررة.
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واجب بذل العناية
الذي  العناية  القدر من  واجب بذل نفس  اإلدارة  يقع على عاتق أعضاء جملس 
يبذله أي شخص حريص يف أية وظيفة أو حتت أية ظروف مماثلة. ويف إطار 

الوفاء هبذا الواجب يتوقع من أعضاء جملس اإلدارة القيام مبا يلي:

حضور مجيع اجتماعات جملس اإلدارة. ويتوقع أال يقل احلد األدىن حلضور 	 
األعضاء عن نسبة 75 يف املائة يف كل االجتماعات اجملدولة جمللس اإلدارة.

املعلومات 	  البحث عن  و/أو  املتاحة على حنو معقول  املعلومات  النظر يف كل 
املوضوعية قبل اختاذ أي قرار بشأن األعمال. ويكون ألعضاء جملس اإلدارة 
وجود حاالت  يف  املستشارين  إىل  و/أو  التنفيذية  اإلدارة  إىل  الرجوع   حق 

أي شك.

واجب الوالء
يتطلب للوفاء هبذا الواجب من أعضاء جملس اإلدارة التصرف بالطريقة األفضل 
ملصاحل البنك حبد ذاته، وعلى حنو خيلو من التعامالت الذاتية وتضارب املصاحل 
واإلخالل باملبادئ من أجل املنافع الشخصية. وحيظر على أعضاء جملس اإلدارة 
التعامالت  أو يف  الشخصية  أو موجوداته ألغراضهم  البنك  استخدام ممتلكات 
من الداخل أو االستئثار بفرص األعمال ألنفسهم. كما يتطلب هذا الواجب من 
البنك  ينص  اليت  املعلومات  سرية  على  احملافظة  أيضًا  اإلدارة  جملس  أعضاء 
صراحة على سريتها، إضافة إىل املعلومات اليت يبدو من موضوعها أو طبيعتها 

أهنا سرية.

يقوم البنك بعمل تأمني لتعويض أعضاء جملس اإلدارة عن اإلمهال أو التقصري أو 
اإلخالل بالواجب أو الثقة يف حالة حدوث هذا اإلخالل حبسن نية.

وقد مت بيان الواجبات املشار إليها أعاله بالتفصيل يف سياسات ميثاق السلوك 
األخالقي وقواعد العمل الوظيفي اليت اعتمدها جملس اإلدارة.

نظام انتخاب األعضاء وتقييم جملس اإلدارة
لكل مساهم ميتلك نسبة 10 يف املائة أو أكثر من رأمسال بنك اإلمثار احلق يف 
تعيني ممثل له يف جملس إدارة بنك اإلمثار. ويف حالة ممارسة أحد املسامهني 
هلذا احلق، فإن هذا املساهم يفقد احلق يف التصويت على النسبة اليت مبوجبها 
عني املساهم ممثاًل له يف جملس اإلدارة. وبناء على ما سبق، على اجلمعية العامة 
انتخاب أعضاء جملس اإلدارة عن طريق االقتراع السري. وينتخب األعضاء عن 

طريق األغلبية النسبية من األصوات الصحيحة.

وختضع مجيع تعيينات جملس اإلدارة إىل عقد التأسيس والنظام األساسي لبنك 
احلوكمة  وسياسة  الوظيفي  العمل  وقواعد  األخالقي  السلوك  وميثاق  اإلمثار، 
املؤسساتية، والقوانني والقواعد واألنظمة والسياسات واملواثيق السارية واملعدلة 

من وقت آلخر. 

وتراجع جلنة املكافآت والتعيينات تشكيل وأداء جملس اإلدارة. إن واجبات جلنة 
بني  من  تشمل،  اإلدارة  جملس  وأداء  بتشكيل  يتعلق  فيما  والتعيينات  املكافآت 
املهارات املطلوبة جمللس اإلدارة مبا يعينها على االضطالع  أمور أخرى، تقييم 
لتحديد  خطة  وتنفيذ  تطوير  وكذلك  أهدافها،  وحتقيق  بكفاءة  مبسؤولياهتا 
وتقييم وتعزيز كفاءة جملس اإلدارة. ويف حالة وجود شاغر يف جملس اإلدارة، 
فإنه جيب على جلنة املكافآت والتعيينات أن تقدم توصيات إىل جملس اإلدارة 
القانونية  للمتطلبات  خاضعة  التوصية  هذه  تكون  أن  على  آخر  عضو  لتعيني 

والتنظيمية.

هذا، ويتلقى مجيع أعضاء جملس اإلدارة رسالة التعيني، موقعة من قبل رئيس 
جملس اإلدارة، تتضمن معلومات حول التعيني واملسؤوليات. كما وحيصل أعضاء 
جملس اإلدارة على نسخة من ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي 

للبنك.

الربنامج التعريفي ألعضاء جملس اإلدارة
أو  املعينني  اجلدد  لألعضاء  كافية  معلومات  بتوفري  الشركة  سكرتري  يقوم 
البنك يف  يعتمدها  اليت  املبادئ  مناقشة  ذلك  ويشمل  اإلدارة  املنتخبني جمللس 
وإىل  الوظيفي.  العمل  وقواعد  األخالقي  السلوك  وميثاق  املؤسساتية  احلوكمة 
يزودهم  الذي  للبنك  التنفيذي  بالرئيس  أيضًا  اجلدد  األعضاء  يلتقي  ذلك 
واألداء  األعمال  االستراتيجية وخطط  واخلطط  البنك  بشأن هيكل  بالتفاصيل 
املايل السابق واملسائل املعلقة. كما يلتقي األعضاء اجلدد برؤساء خمتلف إدارات 
البنك والذين يقدمون هلم معلومات عن اإلدارات ويبقى جملس اإلدارة مطلعًا 

بصفة دائمة على اللوائح والقوانني اجلديدة.

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
إن رسوم اجتماع أعضاء جملس اإلدارة لعام ٢014 بلغت 348،000 دوالر أمريكي 
)٢013: ٢13،500 دوالر أمريكي(. أما رسوم عمل هيئة الرقابة الشرعية فقد بلغت 
60،000 دوالر أمريكي )٢013: 60،000 دوالر أمريكي( وكانت رسوم اجتماعاهتم 

لعام ٢014 هي ٢5،000 دوالر أمريكي )٢013: 19،000 دوالر أمريكي(.
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اإلفصاحات املتعلقة باملكافآت
املكافآت  سياسة  تتضمن  واليت  البنك،  يف  والفوائد  لألجور  العامة  السياسة  إن 
حتتوي يف طيها حتديد إطار مكافآت اإلدارة العليا واملؤشرات األساسية اليت مت 
أخذها بعني االعتبار لصياغة هذه السياسة. وخالل العام، تبىن البنك التطبيقات 
املتعلقة باملكافآت الصادرة من مصرف البحرين املركزي والذي على أثره تطلب 

القيام بتعديالت على سياسة املكافآت احلالية بالبنك.

وقد مت تلخيص املزايا الرئيسية للتعديالت على السياسة احلالية فيما يلي. 

استراتيجية املكافآت
خلق  هو  والفوائد  لألجور  العامة  بالسياسة  املتعلقة  األساسية  البنك  فلسفة  إن 
ذوي  ومن  املؤهلني  باملوظفني  واالحتفاظ  جذب  يف  يسهم  منافس  مستوى 
الكفاءة. وسترتكز سياسة املكافآت على عدة عوامل أوهلا تعزيز الثقافة القائمة 
على تقييم األداء ومن مث خلق حالة من االنسجام بني مصاحل املوظفني ومصاحل 
املسامهني يف البنك. وعليه فإن هذه العوامل ستدعم حتقيق غاياتنا من خالل 
موازنة املكافآت وربطها بالنتائج على مدامها القصري والطويل من خالل األداء 
املستدام. وقد صممت استراتيجيتنا لنتقاسم النجاح، ولتتالءم حوافز موظفينا 

مع هيكلة نظام املخاطر وخمرجاته. 

وتتضمن اجملموعة العامة لألجور والفوائد العوامل األساسية التالية:

الراتب األساسي. 1

الفوائد والعالوات . ٢

مكافأة األداء . 3

واضحة  معايري  ضمن  العمل  للبنك  يضمن  والفعّال  القوي  احلوكمة  نظام  إن 
التابعة  والترشيحات  املكافآت  جلنة  وتشرف  املكافآت.  وسياسة  الستراتيجية 
جمللس اإلدارة على مجيع املسائل املتعلقة باألجور والفوائد وكافة األمور املتعلقة 
باالمتثال للمتطلبات التنظيمية. وتعتمد سياسة البنك املتعلقة باملكافآت باألخذ 
بعني االعتبار دور كل موظف حيث مت وضع إرشادات حتدد ما إذا كان املوظف 
األعمال  وظائف  يف  معتمد  شخص  و/أو  جوهرية  خماطرة  قرارات  صاحب 
التجارية أو الرقابة أو الدعم. والشخص املعتمد هو املوظف الذي يتطلب تعيينه 

ويعترب  البنك  يف  يؤديه  الذي  الدور  جلسامة  نظرًا  التنظيمية  اجلهة  موافقة 
املوظف بأنه صاحب قرارات خماطرة جوهرية إذا كان يترأس إدارة ذات عالقة 
باألعمال التجارية باإلضافة ألي فرد لديه تأثري جوهري على قرارات املخاطر 

بالبنك.

ومن أجل ضمان عملية التناسب بني ما ندفعه ملوظفينا واستراتيجية أعمالنا، 
السنوية  املالية  وغري  املالية  باألهداف  مقارنة  األفراد  أداء  بتقييم  نقوم  فإننا 
كما  األداء.  إلدارة  نظامنا  مع  يتماشى  مبا  إجيازها  يتم  واليت  األمد  وطويلة 
يأخذ هذا التقييم بعني االعتبار القيم اخلاصة بالبنك ومعايري االلتزام واملخاطر 
وامتثال البنك قبل كل شيء بالنزاهة، ولذلك فإن احلكم على األداء يف اإلمجال 
ليس فقط ما مت حتقيقه على املدى القصري والطويل ولكن أيضًا واألهم من ذلك 
األمر يسهم يف  أن هذا  والترشيحات  املكافآت  ترى جلنة  طرق حتقيقه، حيث 

استدامة األعمال على املدى الطويل.

دور جلنة املكافآت والترشيحات
ملوظفي  املكافآت  سياسات  مجيع  مبراقبة  والترشيحات  املكافآت  جلنة  تقوم 
البنك، وتعترب اللجنة هي اهليئة املشرفة واملتحكمة يف سياسة وممارسات وخطط 

املكافآت.

للبنك  إن مسئوليات جلنة املكافآت والترشيحات فيما يتعلق بسياسة املكافآت 
كما جاء يف توصياهتا تتضمن، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

إقرار ومراجعة ومتابعة نظام املكافآت لضمان عمل النظام بالطريقة املرجوة 	 
منه.

إقرار سياسة املكافآت واملبلغ املخصص لكل موظف معتمد واملوظف صاحب 	 
قرارات املخاطرة اجلوهرية، وكذلك املكافآت اإلمجالية اليت سيتم توزيعها، 
الرواتب  ذلك  يف  مبا  اإلمجالية  والفوائد  األجور  االعتبار  بعني  األخذ  مع 

والرسوم والنفقات واملكافآت وغريها من حوافز املوظفني.

نظام 	  وأن  املخاطر  أنواع  مع مجيع  لتتناسب  كيفت  املكافآت  أن  من  التحقق 
األرباح  القدر من  نفس  املوظفني على  االعتبار حصول  بعني  يأخذ  املكافآت 
قرارات  البنك  عن  بالنيابة  يتخذون  باملقابل  ولكنهم  القصري  املدى  على 

خماطرة متباينة يف جوهريتها. 
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بإدارة 	  املعتمد  للموظف  الثابتة  والفوائد  األجور  كفة  ترجح  أن  من  التحقق 
املخاطر والتدقيق الداخلي والعمليات والرقابة املالية وإدارة االلتزام على كفة 

املكافآت املتغرية. 

اقتراح مكافآت عضو جملس اإلدارة استنادا على نسبة احلضور واألداء ومبا 	 
يتوافق مع املادة 188 من قانون الشركات التجارية يف البحرين.

إن سياسة املكافآت تتم مراجعتها بصورة دورية لتعكس التغريات اليت تطرأ على 
ممارسات السوق وخطة العمل وتصورات املخاطر للبنك.

مستشارون خارجيون
العام  خالل  خارجيني  مستشارين  بتعيني  والترشيحات  املكافآت  جلنة  قامت 
لتقدمي املشورة للبنك مبا يتعلق بالتعديالت على سياسة املكافآت لتتماشى مع 
واالرشادات  املصريف  القطاع  يف  املتبعة  واملعايري  للمكافآت  الراسخة  املمارسات 
التنظيمية الصادرة من مصرف البحرين املركزي هبذا اخلصوص. ويشمل ذلك 
املساعدة يف تصميم نظام منح أسهم البنك ضمن باقة املكافآت وتعزيز نظام 

البنك يف إدارة األداء. 

نطاق تطبيق سياسة املكافآت
لقد مت اعتماد سياسة املكافآت ليشمل مجيع نطاقات البنك. 

مكافآت جملس اإلدارة
يتم حتديد مكافآت جملس اإلدارة مبا يتماشى مع أحكام املادة 188 من قانون 
الشركات التجارية يف البحرين، لسنة ٢001. وسيتم حتديد غطاء ملكافآت أعضاء 
جملس اإلدارة ليكون إمجايل املكافآت )باستثناء رسوم االجتماعات( ال يتجاوز 
5 يف املائة من صايف أرباح البنك، وذلك بعد االستقطاعات املبينة يف املادة 188 
من قانون الشركات، يف أي سنة مالية. وختضع مكافآت جملس اإلدارة ملوافقة 
املسامهني يف االجتماع السنوي العام. وال تشمل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 
غري التنفيذيني املؤشرات املتعلقة باألداء مثل عطاءات األسهم أو عرض األسهم 
أو خطط املكافآت املؤجلة األخرى املتعلقة باألسهم أو احلوافز أو استحقاقات 

املعاش التقاعدي.

مكافآت املوظفني املتغرية
وهذه  األداء.  تقييم  على  أساسي  بشكل  تعتمد  املتغرية  السنوية  املكافآت  إن 
واليت  للبنك  واملالية  التشغيلية  األهداف  حتقيق  على  تعتمد  السنوية  املكافآت 
يتم التوافق عليها كل عام، باإلضافة لألداء الفردي للموظفني وإسهاماهتم يف 

حتقيق تلك األهداف والغايات االستراتيجية للبنك.

وقد اعتمد البنك نظام عمل يتميز بالشفافية توافق عليه جملس اإلدارة يقوم 
أنه ميزج بني  النظام على  الوظيفي. ومت تصميم  باألداء  املكافآت  بربط نظام 
أداء مايل مرضي وحتقيق األهداف غري املالية األخرى، ومع األخذ بعني االعتبار 
الطبيعي فإن ذلك سيسهم يف حتديد  أن مجيع األمور األخرى ضمن املستوى 
األعمال  لقطاعات  وتقسيمها  أو  املكافآت  حتديد  قبل  املكافآت  مبلغ  إمجايل 
التجارية واملوظفني بشكل فردي. ويف النظام املعتمد لتحديد املكافآت، هتدف 
على  البنك  أرباح  توزيع  بني  التوازن  حتقيق  إىل  والترشيحات  املكافآت  جلنة 

املسامهني ومكافآت األداء للموظفني.

وتتضمن مقاييس األداء الرئيسية على مستوى البنك جمموعة من التدابري على 
املدى القصري واملدى الطويل وتشمل الرحبية واملالءة والسيولة ومؤشرات النمو. 
وتقوم عملية إدارة األداء بضمان انسياب مجيع األهداف بشكل مناسب وصوالً 

إىل وحدات األعمال واملوظفني.

وبالنسبة إىل حتديد املبلغ املخصص للمكافآت، يبدأ البنك بوضع أهداف حمددة 
ومعايري األداء النوعي األخرى اليت من شأهنا أن تؤدي إىل مكافآت حمددة ذات 
املشتركة لألخذ يف  املكافآت  أقلها قيمة. مث يتم تعديل  إىل  قيمة عالية وصوالُ 
االعتبارات  ذلك  يف  )مبا  للمخاطر  املعدلة  التدابري  استخدام  خماطر  االعتبار 

املرتقبة(.

املكافآت  تعديل  أجل  من  بالشفافية  تتسم  حمددة  عملية  باتباع  البنك  ويقوم 
احملققة  األرباح  من  مكافآت  دفع  البنك  أهداف  ومن  األرباح.  بنوعية  اخلاصة 
قاعدة  تعديل  ميكن  جودة،  ذات  ليست  األرباح  نوعية  كانت  وإذا  واملستدامة. 

الربح بناء على تقدير جلنة املكافآت والترشيحات.

وبالنسبة للبنك بشكل عام وفيما يتعلق باحلصول على متويل لتوزيع املكافآت، 
فإن األهداف املالية األساسية جيب أن تتحقق وعالوة على ذلك، فإن املكافآت 
احملددة كما هو مذكور أعاله هي عرضة للتغيري مبا يتماشى مع تعديل املخاطر 

ونظام الترابط.

مكافآت الوظائف الرقابية
للبنك  يسمح  والدعم  الرقابة  وظائف  يف  املوظفني  مكافآت  مستوى  إن 
البنك  ويضمن  الوظائف.  واخلربة يف هذه  الكفاءة  لديهم  بتوظيف موظفني 
هلذه اجملموعة مزيج من األجور والفوائد الثابتة واملكافآت املتغرية للموظفني 
األجور  لكفة  الترجيح  يكون  أن  على  والدعم  الرقابة  وظائف  يف  العاملني 
أهداف  على  تقوم  فإهنا  الرقابية  للوظائف  املكافآت  أما  الثابتة.  والفوائد 

وظيفة حمددة.
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ويلعب نظام إدارة أداء البنك دورًا كبريًا يف حتديد أداء وحدات الدعم والرقابة 
على أساس األهداف املوضوعة هلا. هذه األهداف تركز أكثر على األهداف غري 
املالية اليت تشمل املخاطر والرقابة واالمتثال واالعتبارات األخالقية، فضاَل عن 
السوق والبيئة التنظيمية بصرف النظر عن املهام ذات القيمة املضافة اليت ختص 

كل وحدة.

التعويضات املتغرية لوحدات األعمال
خالل  من  أوالً  تقررت  قد  التجارية  األعمال  لوحدات  املتغرية  التعويضات  إن 
األهداف  هذه  للبنك.  األداء  إدارة  نظام  عرب  احملددة  الرئيسية  األداء  أهداف 
واالمتثال  املخاطر  رقابة  ذلك  يف  مبا  املالية،  وغري  املالية  األهداف  تتضمن 
واالعتبارات األخالقية، فضال عن السوق والبيئة التنظيمية. ويضمن النظر يف 
اللذين حيققان  اثنني من املوظفني  أداء األفراد أن أي  حتديد املخاطر لتقييم 
اختاذها  يتم  اليت  املخاطر  مقدار  اختالف  مع  القصري  املدى  على  الربح  نفس 
بالنيابة عن البنك أن يتم التعامل معهم بطريقة خمتلفة من قبل نظام املكافآت.

نظام تقييم املخاطر
إن الغرض من روابط املخاطر هو تنظيم املكافآت املتغرية مبا يتناسب مع خماطر 
املكافآت  سياسة  أن  ضمان  إىل  احلاجة  املخاطر  تقييم  عملية  وتشمل  البنك. 
وهي  ضرورية  وغري  إضافية  خماطر  الختاذ  للموظفني  خمفضة  حوافز  صممت 
اليت تنسجم  املكافآت  ولديها جمموعة مالئمة من  املخاطر  نتائج  تتناسب مع 

مع تنظيم املخاطر.

سياسة  كانت  إذا  فيما  بالنظر  البنك  يف  والترشيحات  املكافآت  جلنة  وتقوم 
املكافآت املتغرية تتماشى مع خماطر البنك وضمان أنه من خالل نظام البنك 
تقييم  يتم  املكافآت،  والعمليات وممارسات  املخاطر  تقييم  والالحق يف  املسبق 
تكون  أال  وقتها  عند  املمكن  من  واليت  حبرص،  املستقبل  يف  احملتملة  العائدات 

مؤكدة.

ذلك  يف  مبا  املخاطر،  أنواع  مجيع  االعتبار  بعني  املخاطر  تعديالت  تأخذ  كما 
غري امللموسة وغريها من املخاطر مثل خماطر السمعة وخماطر السيولة وتكلفة 
والتشغيلي  املايل  األداء  ملراجعة  املخاطر  بتقييم  البنك  ويتعهد  املال.  رأس 
مقابل استراتيجية العمل وأداء املخاطر قبل توزيع املكافآت السنوية. كما يقوم 
البنك بضمان أن إمجايل املكافآت املتغرية ال حيصر قدرته على تقوية قاعدته 
احلايل  الوضع  على  املال  رأس  تعزيز  إىل  احلاجة  مدى  ويتوقف  الرأمسالية. 

لرأمسال البنك وعملية تقييمه الداخلية ملالءة رأس املال. 

إن حجم جتمع املكافآت وخمصصاهتا داخل البنك يأخذ بعني االعتبار جمموعة 
كاملة من املخاطر احلالية واحملتملة، مبا يف ذلك:

تكلفة وكمية رأس املال املطلوب لدعم املخاطر اليت مت اختاذها )أ( 

تكلفة وكمية خماطر السيولة املفترضة يف إدارة األعمال )ب( 

توافق التوقيت مع إمكانية حتقيق العائدات احملتملة يف املستقبل واملدرجة  )ج( 
يف األرباح احلالية

تعديالت املخاطر
لدى البنك نظام لتقييم املخاطر الالحقة وهو تقييم نوعي لدعم اختبار األداء 

الفعلي مقابل افتراضات املخاطر.

فإن  املايل،  األداء  املادية يف  البنك من اخلسائر  فيها  يعاين  اليت  السنوات  ويف 
نظام تعديل املخاطر سيعمل على النحو التايل:

سيكون هناك اخنفاض كبري يف إمجايل املكافآت املتغرية للبنك.	 

االستجابة 	  تتم  مل  أنه  للبنك  الضعيف  األداء  يعين  الفردي،  املستوى  على 
املوظف  أداء  معدالت  ستكون  وبالتايل  الفردية،  الرئيسية  األداء  ملؤشرات 

منخفضة

ختفيض يف قيمة األسهم أو املكافآت املؤجلة	 

التأجيل اإلضايف على 	  إمكانية إحداث تغريات يف فترات االستحقاق ويطبق 
املكافآت غري الثابتة

فإنه 	  كبري،  يعترب  اخلسارة  حلادث  والكمي  النوعي  التأثري  كان  إذا  وأخريًا، 
ميكن النظر يف إعادة املكافآت أو استرجاع األموال.

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤ 34



واختاذ  ترشيد  اإلدارة،  جملس  موافقة  مع  والترشيحات،  املكافآت  للجنة  ميكن 
القرارات التالية حسب تقديرها:

زيادة / خفض التعديل الالحق	 

النظر يف القيام بتأجيل إضايف أو زيادة يف كم مكافآت األسهم	 

التعايف من خالل ترتيبات إعادة املكافآت أو استرجاع األموال.	 

نظام إعادة املكافآت أو استرجاع األموال
البنك  إدارة  جمللس  تسمح  األموال  استرجاع  أو  املكافآت  إعادة  أحكام  إن 
بتحديده، إذا كان ذلك مناسبًا، إمكانية مصادرة / تعديل العناصر غري الثابتة 
حتت خطة املكافآت املؤجلة أو استرداد التعويضات املتغرية اليت مت تقدميها يف 
بعض احلاالت. والغرض من ذلك هو متكني البنك من االستجابة بشكل مناسب 
إذا كانت عوامل األداء املرتبطة بقرارات املكافآت قد استندت يف التحول إىل عدم 
التأثري على األداء املماثل يف املدى الطويل. وتتضمن مجيع مكافآت التعويضات 
املؤجلة خمصصات متكن البنك من تقليل أو إلغاء مكافآت املوظفني الذين كان 

لسلوكهم الفردي تأثريًا ماديًا ضارًا على البنك خالل أداء العام املضطرب.

أي قرار بشأن استعادة مكافآت األفراد ميكن أن يتم اختاذه من خالل جملس 
إدارة البنك فقط.

إن أحكام إعادة املكافآت أو استرجاع األموال تسمح جمللس إدارة البنك بتحديد، 
إذا كان ذلك مناسبًا، إمكانية تعديل / إلغاء العناصر الثابتة وغري الثابتة حتت 

خطة املكافآت املؤجلة يف بعض احلاالت. وتشمل هذه احلاالت ما يلي:

وجود دليل معقول لسوء السلوك املتعمد أو األخطاء الكبرية أو اإلمهال أو عدم 	 
كفاءة املوظف مما يسبب للبنك / وحدة عمل املوظف خسارة مادية يف األداء 
املايل، أخطاء كبرية يف البيانات املالية للبنك، فشل كبري يف إدارة املخاطر أو 
فقدان السمعة أو خماطر بسبب أداء املوظف، وإمهاله، وسوء السلوك أو عدم 

الكفاءة خالل أداء العام املضطرب.

قيام املوظف عمدًا بتضليل السوق و / أو املسامهني فيما يتعلق باألداء املايل 	 
للبنك خالل أداء العام املضطرب.

ميكن القيام باسترجاع األموال إذا كانت عملية تسوية إعادة املكافآت للحصة 
غري الثابتة ليست كافية نظرًا لطبيعة وحجم املشكلة. 

مكونات املكافآت املتغرية
إن املكونات الرئيسية للمكافآت املتغرية هي:

هي جزء من املكافآت اليت يتم منحها ودفعها نقدًا يف هناية عملية تقييم األداء لكل سنة.مبالغ نقدية مقدمة

هي جزء من املكافآت اليت يتم منحها ودفعها نقدًا على أساس النسبة والتناسب خالل فترة االستحقاق ملدة 3 سنوات.مبالغ نقدية مؤجلة

هي جزء من املكافآت اليت يتم منحها وإصدارها على هيئة أسهم يف هناية عملية تقييم األداء لكل سنة. أسهم مقدمة

هي جزء من املكافآت اليت يتم منحها ودفعها على هيئة أسهم على أساس النسبة والتناسب خالل فترة االستحقاق ملدة 3 سنوات.أسهم مؤجلة

مجيع املكافآت املؤجلة ختضع ألحكام إعادة املكافآت. ويتم إصدار مجيع مكافآت 
االستحقاق.  تاريخ  من  أشهر  ستة  ملدة  استبقاءها  بعد  املوظف  لصاحل  األسهم 
ويرتبط عدد مكافأة حصة األسهم بسعر سهم البنك وفقا لقواعد نظام حوافز 

سهم البنك. ويتم توزيع أي أرباح على هذه األسهم للموظف مع السهم )أي بعد 
فترة االستبقاء(.
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الحوكمة المؤسساتية
تابع

التعويضات املؤجلة
مجيع املوظفني الذين يشغلون منصب مدير أو منصب أعلى سوف حيصلون على مكافآت متغرية مؤجلة كما يلي:

عناصر املكافآت املتغرية
مساعد املدير العام 

فأعلى 
 مدير تنفيذي

أول
مدير أول

ومدير 
فترة

االستبقاءالتأجيل

استرجاع
املكافآت غري 

املدفوعة

استرجاع
املكافآت 
املدفوعة

نعم- -فورًا70%50%40%مبالغ نقدية مقدمة
نعمنعم6 أشهرفورًا-10%-أسهم مقدمة

مبالغ نقدية مؤجلة
نعمنعم-٢ سنوات%30--

نعمنعم-3 سنوات--%10

نعمنعم6 أشهر3 سنوات-40%50%أسهم مؤجلة

بناء على تقييم جلنة املكافآت والترشيحات للمخاطر وأنواعها اليت قام املوظف 
باختاذها ميكن زيادة تأمني املوظفني الذين قد خيضعون لترتيبات التأجيل.

معلومات عن املكافآت املدفوعة
مل يتم اختاذ القرار بشأن املكافآت لعام ٢014 واليت ستحدد بعد االجتماع السنوي 
العام للبنك يف 31 مارس ٢015 وسيتم حتديث املعلومات املتعلقة هبذه املكافآت 

بعد ذلك يف النسخة اإللكترونية من التقرير السنوي على املوقع اإللكتروين. 

مكافأة نهاية اخلدمة
للموظفني  إهناء اخلدمة تطوعًا  ٢014 خطة  اإلمثار خالل عام  بنك  لقد طرح 
هلا  اإلمجالية  التكلفة  بلغت  حيث  للخطة  طلباهتم  بتقدمي  موظفًا   45 وقام 
واحد  فرد  عليها  حصل  مكافأة  أعلى  إمجايل  وبلغ  أمريكي  دوالر   ٢،658،889

٢16،07٢ دوالر أمريكي. 

جلان جملس اإلدارة
اإلدارة  جملس  قام  املرعية،  املمارسات  وأفضل  الرقابية  باالشتراطات  التزامًا 
بتكوين  املتعلقة  األمور  وباعتماد مواثيق حتدد  التالية  الفرعية  اللجان  بتكوين 

ومسئوليات وإدارة هذه اللجان.

جلنة التدقيق واحلوكمة 
مراجعة  يف  للمساعدة  اإلدارة  جملس  قبل  من  واحلوكمة  التدقيق  جلنة  تعني 
اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية واملالية، ومراجعة سالمة النظم احملاسبية 
األنشطة  ورصد  الداخلية،  املراقبة  هيكل  وفعالية  املالية  التقارير  إعداد  ونظم 

والتكامل يف  والتنسيق  واملدققني اخلارجيني  الداخلي  للتدقيق  الوظيفي  واألداء 
تطبيق إطار سياسة احلوكمة املؤسساتية. وتقوم جلنة التدقيق واحلوكمة، من 
بني أمور أخرى، باملراجعة وحسب ما هو مناسب املوافقة و/ أو تقدمي التوصيات 
ملوافقة جملس اإلدارة، حول النتائج املالية الفصلية والسنوية املوحدة، والتطورات 
التدقيق الداخلي واخلارجي  التقارير التنظيمية املختلفة، وتقارير  حول تطبيق 
وحاالت تنفيذها )حسب ما هو مناسب(، والسيولة وخطة عمل مالءة رأس املال، 

واملعايري احملاسبية والتنظيمية اجلديدة وما يترتب عليها. 

كما تقوم اللجنة مبساعدة جملس اإلدارة يف الوفاء مبسئوليات احلوكمة، خاصًة 
)أ( مراقبة ورصد تطبيق إطار قوي يف االلتزام من خالل العمل مع اإلدارة وهيئة 
على  تستند  اإلدارة  جمللس  وتوصيات  تقارير  تقدمي  و)ب(  الشرعية،  الرقابة 

النتائج اليت توصلت هلا خالل ممارسة وظيفتها. 

يرأس جلنة التدقيق واحلوكمة عضو جملس إدارة مستقل، وتتكون جلنة التدقيق 
واحلوكمة من:

تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبداهلل، رئيسًا وعضوًا	 

الشيخ زامل عبداهلل الزامل، عضوًا	 

امتياز أمحد برفيز، عضوًا	 

الشيخ د. أسامة حبر، عضوًا	 

على  التصويت  حق  له  الشرعية  الرقابة  هيئة  عضو  وهو  حبر  أسامة  د.  الشيخ 
جداول األعمال املتعلقة باحلوكمة املؤسساتية.
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إن املسائل الرئيسية اليت متت مراجعتها، وحسب ما هو مناسب املوافقة عليها و/ 
أو مت تقدمي التوصيات بشأهنا ملوافقة جملس اإلدارة عليها خالل العام تتضمن 

ما يلي:

مراجعة النتائج املالية املوحدة وتقدمي التوصيات جمللس اإلدارة للموافقة عليها.	 

املراجعة واملوافقة على خطة واستراتيجية التدقيق الداخلي السنوية املقترحة 	 
ومجيع التقارير الصادرة من قبل إدارة التدقيق الداخلي.

مراقبة احلوكمة املؤسساتية وااللتزام واملتطلبات التنظيمية.	 

جلنة سياسة املخاطر
التوصيات  إعداد  يف  املخاطر  سياسة  للجنة  األساسية  األهداف  تتلخص 
املخاطر  حتمل  على  وقدرته  البنك  لقبول  العام  املستوى  بشأن  اإلدارة  جمللس 
خماطر  السياسات  هذه  وتشمل  املخاطر.  إدارة  مبوجبها  تتم  اليت  والسياسات 
االئتمان وخماطر السوق وخماطر التشغيل وخماطر السيولة، إضافة إىل أية فئات 
أخرى من املخاطر يواجهها البنك يف القيام بأنشطته. وإىل ذلك تقترح اللجنة 
وتراقب اإلطار العام إلدارة املخاطر الذي يشمل التطورات يف كافة أنشطة البنك 
وسياسات التشغيل والرقابة الداخلية وطرق إدارة املخاطر واملطابقة ورفع تقارير 

املخاطر جمللس اإلدارة.

خالل  متامًا  مسئولياهتا  باستكمال  اإلدارة  جمللس  املخاطر  جلنة  قامت  وقد 
االجتماعات حيث تتم مناقشة األمور الرئيسية أو خالل عملية اختاذ القرارات 

بالتمرير.

تتكون جلنة سياسة املخاطر من:

عبداحلميد حممد أبو موسى، رئيسًا وعضوًا	 

عبداإلله إبراهيم القامسي، عضوًا	 

نبيل خالد حممد كانو، عضوًا 	 

وتقدم  مناسب(  هو  ما  )حسب  واملوافقة  للمراجعة  الرئيسية  األمور  وختضع 
التوصيات للموافقة عليها )حسب ما هو مناسب( ألعضاء جملس اإلدارة خالل 

العام ويتضمن ذلك ما يلي:

احلسابات 	  على  بالضرائب  االلتزام  قانون  لتطبيق  اجلديدة  السياسة  توفر 
االلتزام  لقانون  االمتثال  إطار  عن  شاملة  إرشادات   )FATCA( األجنبية 

بالضرائب على احلسابات األجنبية.

حتديث وضبط مجيع سياسات املخاطر مبا يتماشى مع التغريات يف املتطلبات 	 
التنظيمية.

إقامة حدود جديدة للمخاطر لتحسني التحكم يف االئتمان والسوق والسيولة 	 
وتركيز املخاطر. 

املخاطر 	  سياسة  على  باملوافقة  البنك  يف  التشغيلية  املخاطر  إطار  تعزيز 
التشغيلية اليت متت مراجعتها ومؤشرات املخاطر التشغيلية الرئيسية.

تقرير عملية التقييم الداخلية ملالءة رأس املال )ICAAP( لعام ٢013.	 

تقرير تقييم خماطر اخلطة االستراتيجية لعام ٢015 - ٢017.	 

اللجنة التنفيذية
تعني اللجنة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة للمساعدة يف اإلشراف على اإلدارة 
العامة للبنك واألعمال اليت تقوم هبا اإلدارة، ودراسة وتقدمي التوصيات جمللس 
اإلدارة بشأن االستراتيجية وخطط األعمال وامليزانية وكذلك تقييم األداء املايل 
ما  وحسب  باملراجعة  التنفيذية  اللجنة  وتقوم  للبنك.  التجارية  األعمال  وأداء 
اإلدارة عليها، حول  التوصيات ملوافقة جملس  أو تقدمي  و/  املوافقة  هو مناسب 
مقترحات االئتمان ضمن حدود معينة، ومراجعة جودة األصول واستراتيجيات 
إعادة  بعملية  يتعلق  فيما  اإلدارة  من  املقدمة  والتقارير  واملستجدات  التخارج، 
املال، وخطة  رأس  والسيولة وخطة عمل مالءة  املوحد،  املايل  واألداء  التنظيم، 
استراتيجية األعمال، واملبادرات الرئيسية لإلدارة مبا يف ذلك ما يتعلق باألموال 

حتت اإلدارة. 

تتكون اللجنة التنفيذية من: 

عمر عبدي علي، رئيسًا وعضوًا 	 

حممد عبدالرمحن بوجريي، عضوًا	 

جراهام ر. ووكر، عضوًا 	 

املوافقة عليها  اليت متت مراجعتها وحسب ما هو مناسب  الرئيسية  املسائل  إن 
و/ أو تقدمي التوصيات بشأهنا ملوافقة جملس اإلدارة عليها خالل العام تتضمن 

ما يلي:

تقييم األداء املايل واألعمال ومتابعة تنفيذ خطط العمل / امليزانية املعتمدة 	 
مقابل مؤشرات األداء الرئيسية.

املوافقة على مقترحات األعمال اليت تقع ضمن سلطتها وفقًا لسياسة القوى 	 
التقديرية لألعمال.

مراجعة املتطلبات واالستراتيجية التمويلية للشركة. 	 

وامليزانية 	   ٢017 عام  إىل   ٢015 عام  من  االستراتيجية  العمل  خطط  مراجعة 
السنوية وعرضها على جملس اإلدارة للموافقة عليها.

ووضع 	  والسيولة(  املال  رأس  أوضاع مالءة  ذلك  )مبا يف  املايل  الوضع  مراجعة 
حمفظة األعمال الشاملة.

مراجعة االستراتيجية وغريها من االستثمارات.	 
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إن جملس اإلدارة مسئول عن وضع توجهات استراتيجية البنك وفقًا 
لألهداف اليت حددها البنك وضمان أن أنشطة البنك متوافقة مع 

شروط رخصة البنك وكذلك مبا يتناسب مع مصلحة املسامهني.

الحوكمة المؤسساتية
تابع

جلنة املكافآت والترشيحات 
رمسية  لقاءات  لعقد  اإلدارة  جملس  قبل  من  والترشيحات  املكافآت  جلنة  تعني 
البشرية. وتقوم  للتواصل بني جملس اإلدارة واإلدارة يف املسائل املتعلقة باملوارد 
جلنة املكافآت والترشيحات باملراجعة وحسب ما هو مناسب املوافقة و/ أو تقدمي 

التوصيات ملوافقة جملس اإلدارة حول 

املرشحني النتخابات جملس اإلدارة. 	 

تعيينات مديرين تنفيذيني جدد يف اإلدارة العليا. 	 

يتعلق 	  فيما  التوجيهات  تقدمي  وكذلك  البنك  يتبعها  اليت  املكافآت  سياسات 
بزيادة الرواتب والترقيات.

وتضم اللجنة على األقل عضوين مستقلني من أعضاء جملس اإلدارة، أحدمها 
يكون رئيسًا هلذه اللجنة.

الشيخة حصة بنت سعد الصباح، رئيسًا وعضوًا	 

عمر عبدي علي، عضوًا حىت 7 ديسمرب ٢014	 

عبداإلله إبراهيم القامسي، عضوًا 	 

تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبداهلل، عضوًا اعتبارًا من 7 ديسمرب ٢014	 

إن املسائل الرئيسية اليت متت مراجعتها واملوافقة عليها )حسب ما هو مناسب( 
ومت تقدمي التوصيات بشأهنا ملوافقة جملس اإلدارة عليها )حسب ما هو مناسب( 

خالل العام تتضمن ما يلي:

الوظيفي 	  والتعريف  اهليكل  يف  التغريات  بشأن  للمجلس  التوصيات  تقدمي 
للموظفني الذين مت املوافقة عليهم.

التقييمات 	  حسب  التعويضات  تسوية  بشأن  اإلدارة  جمللس  التوصيات  تقدمي 
السنوية وترقيات اإلدارة التنفيذية. 

الرقابة 	  هيئة  ألعضاء  املكافآت  وهيكل  وحصة  مبلغ  بشأن  التوصيات  تقدمي 
الشرعية.

تقدمي التوصيات بشأن اهليكل التنظيمي واخلطة املستقبلية للبنك.	 

تقدمي التوصيات بشأن سياسة املكافآت املتغرية اليت يتم تطبيقها يف االلتزام 	 
بالقواعد اإلرشادية ملصرف البحرين املركزي فيما يتعلق باملمارسات السليمة 

بشأن املكافآت للموظف الذي مت اعتماده أو الذي يتخذ خماطر كبرية.

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤ 38



اجتماعات على  أربعة  للبنك،  األساسي  النظام  اإلدارة، مبقتضى  يعقد جملس 
األقل خالل العام، ويتوقع اجمللس من كل عضو أن حيضر نسبة 75 يف املائة على 

األقل من اجتماعات جملس اإلدارة واللجان اليت يشارك يف عضويتها.

إن جملس اإلدارة مسئول عن وضع توجهات استراتيجية البنك وفقًا لألهداف 
البنك  البنك متوافقة مع شروط رخصة  أنشطة  أن  البنك وضمان  اليت حددها 
املسئولية  اإلدارة  جملس  ويتحمل  املسامهني.  مصلحة  مع  يتناسب  مبا  وكذلك 

احلضور
اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة عام ٢014

جملس اإلدارة

جلنة التدقيق 

اللجنة التنفيذية واحلوكمة 

جلنة املكافآت 

جلنة سياسة املخاطر والترشيحات 
احلضوراالنعقاداحلضوراالنعقاداحلضوراالنعقاداحلضوراالنعقاداحلضوراالنعقاد

--------66صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل1
--------66السيد خالد عبداهلل جناحي٢
------6643تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبداهلل3
--53----63الشيخة حصة بنت سعد الصباح4
------6643الشيخ زامل عبداهلل الزامل5
33------65احملافظ عبداحلميد أبو موسى6
3٢------65السيد نبيل خالد حممد كانو 7
33--88--66السيد حممد عبدالرمحن بوجريي8
--55----66السيد عبداإلله إبراهيم القامسي 9

------6644السيد امتياز أمحد برفيز10
----88--65السيد جراهام ر. ووكر 11
--8855--66السيد عمر عبدي علي1٢

30 يناير اجتماعتواريخ االجتماعات خالل عام ٢014

عرب اهلاتف

1 يونيو3 مارس14 يناير٢0 فرباير

8 سبتمرب٢ يونيو٢ مارس8 مايو3 مارس
7 ديسمرب7 سبتمرب31 مايو7 أغسطس٢ يونيو

٢7 أكتوبر1 يونيو6 نوفمرب٢3 يونيو
7 ديسمرب6 سبتمرب7 سبتمرب

7 ديسمرب

 ٢ أكتوبر اجتماع

عرب اهلاتف
17 نوفمرب
6 ديسمرب

الشيخ د. أسامة حبر )عضو هيئة الرقابة الشرعية( هو أيضًا عضو يف جلنة التدقيق واحلوكمة.
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يقوم  أخرى  أمور  بني  من  اإلدارة  جملس  فإن  ولذلك  البنك  أداء  عن  الكاملة 
باستالم ومراجعة حسب ما هو مناسب واملوافقة على املستجدات املقدمة من 
رؤساء اللجان املختلفة جمللس اإلدارة، واملستجدات والتقارير املقدمة من اإلدارة 
العمل االستراتيجي، واألداء املايل املوحد، والسيولة وخطة عمل  املتعلقة خبطة 
والتطورات  الصلة،  ذات  واالتصاالت  التنظيمية  والتقارير  املال،  رأس  مالءة 
واملبادرات  العالقة،  ذات  باألطراف  املتعلقة  واملقترحات  اجلديدة،  التنظيمية 

الرئيسية لإلدارة مبا يف ذلك ما يتعلق باألموال حتت اإلدارة. 

إن املسائل الرئيسية اليت متت مراجعتها واملوافقة عليها )حسب ما هو مناسب( 
خالل العام تتضمن ما يلي:

املوافقة على خطة العمل االستراتيجي وامليزانية.	 

تنظيم 	  إعادة   / هيكلة  إلعادة  وفقًا  االستراتيجية  املبادرات  تنفيذ  مراجعة 
اجملموعة. 

مراجعة خطة العمل للتأكد من موافقتها للمتطلبات التنظيمية.	 

هيئة الرقابة الشرعية
الشريعة  أحكام  مع  يتوافق  حنو  على  دائمًا  أعماله  مبمارسة  البنك  يقوم 

اإلسالمية.

وعقد  املركزي،  البحرين  مصرف  حيددها  اليت  الترخيص  الشتراطات  ووفقًا 
املصريف  العمل  يف  العامة  واملمارسات  للبنك  األساسي  والنظام  التأسيس 
بانتخاهبا اجلمعية  تقوم  الشرعية  للرقابة  دائمة  للبنك هيئة  اإلسالمي، يكون 
جلنة  خالل  )من  اإلدارة  جملس  من  توصية  على  بناًء  للمسامهني  العمومية 

املكافآت والترشيحات(. 

وأنشطة  املنتجات  ومراقبة  تطوير  يف  بفعالية  الشرعية  الرقابة  هيئة  وتساهم 
الصارم  التزامه  لضمان  منتج  كل  اعتماد  عن  مسئولة  أهنا  كما  البنك.  أعمال 

مببادئ الشريعة اإلسالمية.

تتوافر هليئة الرقابة الشرعية اإلمكانية الكاملة لالتصال مبجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا للبنك ويشمل ذلك االتصال مبسئول الرقابة الشرعية الذي يكون مشاركًا 
بصورة تفاعلية يف )أ( إجراء املراجعات وتقدمي االستشارات بشأن مطابقة كافة 
البنك  عمليات  تدقيق  )ب(  الشرعية،  للمبادئ  االستثمار  ومشاريع  املنتجات 
لضمان  الشرعية  الرقابة  هليئة  تقرير  إصدار  )ج(  و  الشرعية،  النظر  وجهة  من 
الشرعية.  بالتوجيهات  الصارم  االلتزام  خالل  من  جترى  البنك  عمليات  أن 
وباإلضافة إىل ذلك يراقب مسئول الرقابة الشرعية على حنو يومي ضمان التزام 

كافة عمليات البنك بتوصيات ومشورة وآراء هيئة الرقابة الشرعية.

السياسات  يبني  الذي  اخلاص  نظامها  ضمن  تعمل  الشرعية  الرقابة  هيئة  إّن 
إن  العضوية.  مؤهالت  إىل  إضافة  واملسئوليات  االجتماعات  ونظم  واإلجراءات 
هذا النظام قد مت وضعه بالتنسيق مع اإلدارة وهو منشور على املوقع اإللكتروين 

للبنك.

مبلغ  من  تتكون  مكافآت  على  احلصول  الشرعية  الرقابة  هيئة  ألعضاء  وحيق 
حيق  كما  فيه.  يشاركون  اجتماع  كل  عن  االجتماعات  حلضور  وبدل  سنوي 
جلنة  تقترح  انتقال.  مصاريف  على  احلصول  أيضًا  املقيمني  غري  لألعضاء 

املكافآت والترشيحات هذه املصاريف ويصادق عليها املسامهون.

هيئة  ألعضاء  باألداء  تتعلق  مكافآت  أية  البنك  يقدم  ال  احلايل،  الوقت  ويف 
والنظام  التأسيس  ملذكرة  طبقًا  ستكون  وجودها  حالة  ويف  الشرعية.  الرقابة 

األساسي وخاضعة ملوافقة املسامهني.

الرقابة  هبيئة  اخلاص  اجلزء  يف  عضو  كل  عن  تعريفية  نبذة  تضمني  مت  وقد 
الشرعية.

اإلدارة التنفيذية
إن األعمال اليومية التشغيلية تتم إدارهتا بواسطة الفريق اإلداري.

لألعمال  وحدات  عن  عبارة  هي  جمموعات  شكل  يف  األقسام  ضم  مت  وقد 
املصاحل.  تعارض  لتجنب  منهم  كل  مسئوليات  بتحديد  وذلك  للدعم،  ووحدات 
وهذه الوحدات مدعومة بقسم التدقيق الداخلي املستقل، وقسم إدارة املخاطر 

وااللتزام.

يرفع قسم إدارة املخاطر تقاريره وظيفيًا إىل جلنة سياسة املخاطر وإداريًا إىل 
الرئيس التنفيذي.

جلنة  إىل  وظيفيًا  تقاريره  األموال  غسيل  ومكافحة  االلتزام  إدارة  قسم  ويرفع 
التدقيق واحلوكمة املؤسساتية وإداريًا إىل الرئيس التنفيذي. 

واحلوكمة  التدقيق  جلنة  إىل  وظيفته  حبكم  تقاريره  فريفع  التدقيق  قسم  أما 
وإداريًا إىل الرئيس التنفيذي. 

الحوكمة المؤسساتية
تابع
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لدى بنك اإلمثار موقع إلكتروين يستطيع أصحاب املصلحة واملستثمرون 
الدخول إليه للحصول على معلومات تشمل ضمن أشياء أخرى نبذة عن 

البنك ومعلومات مؤسسية ونشرات صحفية وتقارير عن األداء املايل ونشرات 
وبيانات عن أداء صناديق االستثمار وفرص التوظيف.

مكافآت اإلدارة التنفيذية
تتم مكافأة الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا وفقًا لالجتاهات السائدة يف السوق. 
فيما  املركزي  البحرين  ملصرف  احلالية  اإلرشادات  تطبيق  على  البنك  ويعمل 
يتعلق مبكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية. وقد كان جمموع املكافآت لفريق اإلدارة 
التنفيذية عام ٢014 هو 7.1 مليون دوالر أمريكي. وال يشمل ذلك مكافآت أداء 
عام ٢014 حيث أن نظام السياسة املتعلقة باملكافآت يتطلب موافقة املسامهني 

يف االجتماع السنوي العام.

جلان اإلدارة التنفيذية
للبنك عدد من جلان اإلدارة التنفيذية، تضم يف عضويتها رؤساء الوحدات اليت 

ختتص اللجان مبجال عملها، وتشمل هذه اللجان اآليت:

جلان االستثمار واالئتمان
اهلدف الرئيسي هلذه اللجنة هو إدارة خماطر ائتمان البنك ويتضمن ذلك املراجعة 
صالحيتها،  نطاق  يف  الواقعة  التجارية  األعمال  مقترحات  على  والتصديق 
ويتوىل  باالئتمان.  املتعلقة  األمور  كل  وتسوية  املخاطر  إدارة  تقارير  ومراجعة 

رئاسة اللجنة الرئيس التنفيذي.

جلنة املوجودات واملطلوبات
السوق  وإدارة  التجارية،  األعمال  أداء  مراجعة  عن  مسئولة  اللجنة  هذه  إن 
وخماطر السيولة للبنك ومراقبة معدل كفاية رأس املال. وتتركز املهمة الرئيسية 
البنك وفقًا خلطة األعمال  اللجنة يف تطوير وإدارة موجودات ومطلوبات  هلذه 
اللجنة  رئاسة  ويتوىل  الصلة.  ذات  املصرفية  والقوانني  واللوائح  االستراتيجية 

الرئيس التنفيذي.

جلنة اإلدارة التنفيذية
يكمن اهلدف الرئيسي للجنة اإلدارة التنفيذية يف إدارة خماطر التشغيل، وتركز 
اللجنة على تنسيق االتصاالت والتعاون بني خمتلف األقسام واإلدارات يف البنك 
اللجنة  رئاسة  ويتوىل  البنك.  يف  التشغيل  فعالية  من  األمثل  القدر  حتقيق  بغية 
اللجان  من  العديد  التنفيذية  اإلدارة  جلنة  وتتضمن  للبنك.  التنفيذي  الرئيس 
الفرعية واليت تشمل خطة استمرارية األعمال وجلنة فريق إدارة األزمات واللجنة 

التنظيمية لتقنية املعلومات.

االتصال مع األطراف ذات العالقة

ذات  األطراف  مع  منظمة  اتصاالت  على  احملافظة  بأمهية  اإلدارة  جملس  يقر 
العالقة وخاصة مع املستثمرين عن طريق العديد من السبل بغية تعزيز التفاهم 
العمومية  للجمعية  السنوية  االجتماعات  السبل  هذه  وتشمل  معهم.  واحلوار 
والتقارير السنوية واإلفصاحات ربع السنوية للتقارير املالية إضافة إىل العديد من 
اإلعالنات اليت تصدر خالل العام كذلك املوقع اإللكتروين للبنك حيث يستطيع 

أصحاب املصلحة االطالع على أداء البنك وعملياته.

اتصال  على  الرئيس(  يفوضه  آخر  عضو  أي  )أو  اإلدارة  جملس  رئيس  وحيافظ 
شخصي مستمر مع كبار املسامهني للتعرف على وجهات نظرهم.

جملس  أعضاء  مع  املسامهني  كبار  نظر  وجهات  مبناقشة  اإلدارة  جملس  ويقوم 
اإلدارة.

ولدى بنك اإلمثار موقع إلكتروين يستطيع أصحاب املصلحة واملستثمرون الدخول 
إليه للحصول على معلومات تشمل ضمن أشياء أخرى نبذة عن البنك ومعلومات 
أداء  عن  وبيانات  ونشرات  املايل  األداء  عن  وتقارير  صحفية  ونشرات  مؤسسية 

صناديق االستثمار وفرص التوظيف.
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وبغرض دعم التواصل مع املسامهني قام البنك بإنشاء »إدارة شئون املسامهني« 
واملسامهني  البنك  بني  اتصال  كمكتب  العمل  يف  األساسية  مهمتها  تتركز  اليت 
وبورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق املالية. وتقوم اإلدارة بنقل وجهات نظر 

املسامهني إىل جملس اإلدارة ضمن جداول أعمال اجتماعات اجمللس. 

حصص أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا
يتم اإلفصاح عن حصص أعضاء جملس اإلدارة يف أسهم البنك يف تقرير جملس 

اإلدارة وحتت قسم »معلومات عن السهم« على التوايل.

معلومات عن السهم
يتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بتوزيع ملكية األسهم إىل جانب اإلحصاءات 
الرئيسية بشأن أداء سهم البنك يف بورصة البحرين يف القسم املعنون »معلومات 

عن السهم« من التقرير السنوي.

حقوق املسامهني
معاملة  على  اإلمثار  بنك  سياسة  حترص  أمهية،  من  للمسامهني  مبا  إقرارًا 
مسامهي البنك بإنصاف وعلى قدم املساواة متاشيًا مع قوانني اهليئات الرقابية. 
اجتماعات  يف  املشاركة  حق  للمسامهني  األساسية  القانونية  احلقوق  وتشمل 
املسامهني، وحق تفويض أشخاص آخرين بصفتهم وكالء حلضور االجتماعات 
يف  عضو  أي  عزل  أو  انتخاب  يف  املشاركة  وحق  عنهم،  بالنيابة  والتصويت 
جملس اإلدارة. كما تشمل حقوق املسامهني أيضًا التصويت على تعيني املدققني 
اخلارجيني، والتصويت على األعمال األخرى لبنك اإلمثار مثل زيادة أو خفض 
إبداء  أرباح األسهم، إضافة إىل احلق يف  املال، واحلق يف استالم دفعات  رأس 

الرأي واالستفسار خالل اجتماعات املسامهني.

حقوق األقلية من املسامهني
تتم هيكلة جملس اإلدارة ليضم أعضاء مستقلني ذوي مسئوليات إضافية تتمثل 

يف محاية حقوق األقليات من املسامهني.

حقوق  حلماية  إضافية  تدابري  باعتبارها  التالية  باإلرشادات  البنك  ويتقيد 
األقليات من املسامهني:

أو 	  املال  رأس  كالتغري يف  الرئيسية  املعامالت  املسامهني على  إلزامية موافقة 
نقل األعمال )وفقًا للحدود اليت حيددها مصرف البحرين املركزي(.

إلزامية اإلفصاح عن املعامالت من قبل كبار املسامهني.	 

حقوق األولوية إلصدار أسهم جديدة.	 

فرض قيود على املعامالت التجارية مع إدارة البنك، واألطراف اليت تسيطر 	 
على البنك واألطراف ذات العالقة وفقًا لقواعد مصرف البحرين املركزي.

ممارسة حق انتخاب األعضاء املستقلني.	 

فرض عقوبات على التداول من الداخل.	 

خمصصات على عمليات االستيالء واالندماجات واالستحواذات.	 

ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي
جملس  أعضاء  على  الوظيفي  العمل  وقواعد  األخالقي  السلوك  ميثاق  يسري 
واالستشاريني  والوكالء  واملوظفني  املسئولني  ومجيع  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة 
وغريهم عند متثيل البنك أو التصرف بالنيابة عنه. وجيب على أعضاء جملس 
اإلدارة واملسئولني واملوظفني التصرف بشكل أخالقي يف مجيع األوقات واإلقرار 
السلوك  ميثاق  عن  تنازل  أي  يُمنح  أن  جيوز  وال  البنك.  بسياسات  بالتزامهم 
األخالقي وقواعد العمل الوظيفي ألي عضو مبجلس اإلدارة أو مسئول تنفيذي 
إال بواسطة جملس اإلدارة أو جلنة جملس اإلدارة املعنية، كما جيب اإلفصاح عن 

هذا التنازل على الفور للمسامهني.

الحوكمة المؤسساتية
تــتــمـــة
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هيكل حوكمة املخاطر
تعترب املخاطر جزءًا ال يتجزأ من أعمال بنك اإلمثار، فضاًل عن أهنا أمر بالغ 
األمهية يف إدارة مواصلة البنك لتحقيق جناحاته والرحبية. ويكمن جوهر إدارة 
املخاطر الفعّالة يف تعزيز القيمة للمساهم وأصحاب احلسابات االستثمارية من 

خالل حتقيق أرباح تتناسب مع املخاطر. 

وقد تبىن بنك اإلمثار خلق إطار متكامل إلدارة املخاطر لتحديد وبشكل استباقي 
وتقييم وإدارة ومراقبة املخاطر يف قراراهتا وعملياهتا. 

إن إطار إدارة املخاطر يف بنك اإلمثار مبين على التوجيهات الصادرة عن مصرف 
البحرين املركزي، وكذلك على املبادئ السليمة إلدارة املخاطر الصادرة عن بنك 

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

يف  املخاطر  حوكمة  هليكل  األسس  تضع  اإلمثار  ببنك  املخاطر  إدارة  الئحة  إن 
ومستويات  كامل  بشكل  قبوهلا  حيث  من  املخاطر،  استراتيجية  وتتمثل  البنك. 
حتملها ومنهجيات إدارهتا، يف سياسات املخاطر املتعددة وتقرير عملية التقييم 
أعضاء  قبل  عليه من  واملوافقة  مراجعته  تتم  والذي  املال  رأس  الداخلية ملالءة 
يتماشى  مبا  سنويًا  البنك  خماطر  استراتيجية  مراجعة  وتتم  اإلدارة.  جملس 
أنظمة  وتنفيذ  اإلدارة على وضع  ويشرف جملس  البنك.  أعمال  استراتيجية  مع 

وسياسات إدارة مجيع املخاطر اليت قد يتعرض هلا البنك.

وتتم عملية إدارة املخاطر من قبل جهة رقابية مستقلة، وهي دائرة إدارة املخاطر 
املخاطر.  سياسية  جلنة  مباشرة  يتبع  الذي  املخاطر  إدارة  رئيس  يرأسها  اليت 
احلدود  ووضع  املخاطر  كافة  وتقييم  وقياس  بتحديد  مكلفًا  القسم  هذا  ويعترب 
املناسبة يف إطار املعايري الشاملة الستراتيجية إدارة املخاطر اليت أقرها جملس 
اإلدارة. باإلضافة إىل ذلك، فإن دائرة إدارة املخاطر تلعب دورًا فعّاالً يف حتديد 

مجيع املخاطر املتعلقة باملنتجات قبل املوافقة عليها وطرحها من قبل البنك.

استراتيجية إدارة املخاطر
ترتبط استراتيجية إدارة املخاطر بكافة أنواع املخاطر الواردة أدناه:

خماطر االئتمان
تنشأ خماطر االئتمان من إخفاق الطرف اآلخر يف الوفاء بالتزاماته املنصوص 
عن  تنشأ  قد  اليت  االئتمان  خماطر  إدارة  اإلمثار  بنك  ويتوىل  العقد.  يف  عليها 
صارمة  وإجراءات  سياسات  تطبيق  خالل  من  وذلك  املصرفية،  أعماله  أنشطة 
تتعلق بتحديد وقياس ومراقبة تلك املخاطر والتحكم فيها والتخفيف من حدهتا. 
ويوجد نظام مركزي إلدارة خماطر االئتمان، حيث تتوىل إدارة املخاطر بصفة 

مستقلة عملية مراجعة مستقلة لكافة التعرضات الكبرية قبل املوافقة عليها.

لتحديد  عريضة  إرشادية  خطوطًا  البنك  يف  املخاطر  سياسات  وضعت  وقد 
متركز املخاطر يف احملفظة االستثمارية للبنك من حجم األصل املعرض للخطر 
تضع  كما  واملنتجات.  واملدد  والقطاعات  الدول  وحسب  العالقة  ذات  واألطراف 
الكمية  املخاطر  والتقييم تدمج معايري  للتصنيف  داخلية  املخاطر معايري  دائرة 

والنوعية املستخدمة يف تقيم وتصنيف التعرضات ملخاطر االئتمان.

والتمركز  التعرض  لرصد  املعلومات، وذلك  البنك نظامًا قويًا إلدارة  ويستخدم 
االئتمان كما يف 31 ديسمرب ٢014  اهلام ملخاطر  التمركز  إن  أبعاد خمتلفة.  من 

مبينة يف اإليضاح 37.

السنة  يف  مرة  األقل  على  للمراجعة  ختضع  االئتمان  ملخاطر  التعرضات  مجيع 
التجارية  املالية  التعرضات  مجيع  وتقييم  مراجعة  وتتم  املتبعة.  السياسة  حسب 
سنويًا ويتم االحتفاظ باملخصصات املناسبة ألي حساب مصنف وفقًا لسياسة 
املخصصات مبا يتماشى مع إرشادات مصرف البحرين املركزي. وتصنف مجيع 
التمويالت املسجلة كمبالغ مستحقة ومتدنية عندما ال يتم دفع األقساط ملدة 
تتجاوز 90 يومًا. ويتبع البنك، باستثناء الشركات التابعة اليت قد تتبع توجيهات 
تنظيمية حملية خاصة هبا، معيار حسب مدة األيام املستحقة من أجل تقدير 
متطلبات املخصصات اخلاصة وتتم مراجعة احلسابات املستحقة املاضية بصورة 
دورية. ومع ذلك فإنه يتم تقييم كل تعرض استثماري للهبوط يف القيمة بشكل 
استرداد  وإمكانية  االستراتيجية  وخطته  كفاءته  أساس  على  وذلك  مستقل، 

التدفقات املالية املقدرة.

إدارة المخاطر

43 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤



يكمن جوهر إدارة املخاطر الفّعالة يف تعزيز القيمة 
للمساهم وأصحاب احلسابات االستثمارية من خالل 

حتقيق أرباح تتناسب مع املخاطر.

إدارة المخاطر
تابع

تصنيفات املؤسسات اخلارجية لتقييم االئتمان
من  لالستفادة  املركزي  البحرين  مصرف  توجيهات  اإلمثار  بنك  اعتمد  لقد 
اخلارجية  املؤسسات  تصنيفات  قبل  من  وجدت،  إن  اخلارجية،  التقييمات 
قبل  من   ،)ECAI( تصنيفات  تعدد  حالة  ويف  املخاطر.  تقييم  هبدف  لالئتمان 
طرف واحد، فإن التصنيف األقل من ذلك كله هو الذي سيتم اعتماده لتحديد 
من  عليها  املنصوص  النوعية  املتطلبات  جبميع  البنك  يلتزم  كما  املخاطر.  فئة 
لتصنيفات  املؤهلة  املعايري  ووضع  التقدير  لعملية  املركزي  البحرين  قبل مصرف 
خماطر  إلدارة  البنك  سياسة  يف  االئتمان  تقييم  أجل  من  اخلارجية  املؤسسات 
مجيع  على  االئتمان  لتقييم  املالية  املؤسسات  تصنيفات  وتطبق  االئتمان، 

التمويالت املسجلة على أساس خماطر االئتمان للطرف اآلخر. 

التخفيف من خماطر االئتمان
االئتمان،  للتخفيف من خماطر  األدوات  متنوعة من  البنك جمموعة  يستخدم 
ويف  الرئيسية.  األداة  هو  املناسبة  الضمانات  طريق  عن  التعرض  تأمني  ويعترب 
الوقت الذي تكون فيه الضمانات ليست شرطًا مسبقًا للتمويل، إالّ أّن جزءًا كبريًا 
من التعرضات القائمة مضمونة بصفة كلية أو جزئية وذلك كخط دفاعي ثاين. 
اليت ميكن قبوهلا كضمان  املوجودات  أنواع  البنك سياسات واضحة بشأن  ولدى 
وكيفية تقييمها. وبشكل عام، فإنه يتم تقدير قيمة كل الضمانات بشكل دوري، 
وإنفاذ  القانونية  الصالحية  أنشئت  وقد  الضمانات.  نوع  على  اعتمادًا  وذلك 
حمامني  ذلك  يف  مبا  مؤهلني  موظفني  قبل  من  للضمانات  املستخدمة  الوثائق 

وعلماء الشريعة.

إّن حمفظة البنك االئتمانية مدعمة بأنواع خمتلفة من الضمانات مثل العقارات 
الضمانات  البنك  ويفضل  والضمانات.  النقدية  واألموال  املدرجة  واألسهم 
االئتمانية السائلة والقابلة للتسويق، على الرغم من أنه يتم قبول أنواع أخرى 
من الضمانات، شريطة أن تكون هذه الضمانات ميكن تقييمها بشكل معقول. 
للتغيري بعد  الثالث غري املشروطة وغري قابلة  ويتم قبول فقط ضمانات الطرف 

حتليل القوة املالية للضامنني وفقًا للسياسة املتبعة.

خماطر السوق
أي  قيمة  يف  التغري  نتيجة  تنشأ  اليت  احملتملة  اخلسائر  هي  السوق  خماطر  إن 
تعرض بسبب التغري السليب يف أسعار الصرف األجنيب وأسعار األسهم ومعدالت 

الربح.

نشط  بسجل  حيتفظ  ال  البنك  فإن  احلالية،  األعمال  الستراتيجية  ووفقًا 
للتداوالت. وتتكون كافة خماطر السوق لدى بنك اإلمثار أساسًا من خماطر أسعار 
الصرف األجنيب الناجتة عن أوضاع صايف صرف العمالت املفتوحة يف امليزانية 

العمومية.

إن أنشطة خماطر السوق حمكومة بسياسة خماطر السوق للبنك. وتقع مسئولية 
عاتق  على  للبنك  والتنظيمية  الداخلية  واحلدود  واإلجراءات  السياسات  تنفيذ 
واملطلوبات  املوجودات  جلنة  من  بإشراف  وذلك  الصلة،  ذات  األعمال  وحدات 

وجلنة سياسة املخاطر.

وفيما يلي مناقشة للعوامل الرئيسية يف خماطر السوق اليت قد يتعرض هلا بنك 
اإلمثار:

خماطر الصرف األجنيب 
تغري  الناشئة من  والقيمة  اإليرادات  املخاطر على  األجنيب هي  الصرف  خماطر 
األجنيب  الصرف  خماطر  فإن  اإلمثار،  لبنك  وبالنسبة  األجنيب.  الصرف  أسعار 
بالتقلب  تتأثر سلبًا  قد  أجنبية  بالتعرض ألية عملة  املتعلقة  املخاطر  تلك  هي 
يف أسعار الصرف األجنيب، مقارنة بالعملة الرئيسية للبنك. وتتم إدارة خماطر 
ومراقبة  الدورية  اإلجراءات  من  التأكد  طريق  عن  البنك  يف  األجنيب  الصرف 
أوضاع الصرف األجنيب املفتوحة مقابل احلدود املوضوعة لصايف صرف العمالت 
مع  املتوافقة  التحوط  آليات  من  باالستفادة  يقوم  البنك  أن  كما  املفتوحة. 
الشريعة اإلسالمية كلما كان ذلك ممكنًا. وملزيد من التفاصيل، يرجى االطالع 

على القسم ٢6 من إفصاحات إتفاقية بازل الثانية.
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خماطر السيولة
خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته املالية عندما 
حيني موعدها، وهو ما قد ينشأ عن عدم التوافق يف التدفقات النقدية. وتتم 
عملية إدارة التمويل والسيولة مركزيًا بواسطة اخلزينة بإشراف جلنة املوجودات 
واملطلوبات وجلنة سياسة املخاطر. وقد مت تصميم سياسات سيولة البنك لضمان 
على  قدرته  ضمان  خالل  من  موعدها  حيني  وعندما  حسب  التزاماته  حتقيق 
توفري األموال على أساس غري مضمون من السوق، أو أن يكون لديه ما يكفي 
من األصول السائلة عالية اجلودة لبيع ومجع األموال على الفور دون التسبب يف 

حتمل تكاليف وخسائر غري مقبولة. 

وحتدد سياسة السيولة أيضًا احلد األدىن من املعايري املقبولة إلدارة املوجودات 
وأصول  اجلودة  عالية  السائلة  األصول  واملطلوبات، مبا يف ذلك احملافظة على 
خماطر  مراقبة  وآلية  املستحقة  املطلوبات  توافق  عدم  وحدود  واحلذر  احليطة 
السيولة يف البنك. وتقوم إدارة املخاطر مبراقبة مستقلة إلدارة خماطر السيولة 
واليت تشمل حدودًا لعدم توافق السيولة، واحلفاظ على نسب السيولة الداخلية 
التمويلية  لالستحقاقات  وجداوالً  الرقابية  اجلهات  قبل  من  املطلوبة  والنسب 

بشكل منتظم.

الظروف  السيولة يف  املناسبة إلدارة  اآللية  توفر  للسيولة  وهناك سياسة طوارئ 
غري املواتية يف السوق.

خماطر معدل الربح يف سجالت البنك
خماطر معدل الربح يف سجالت البنك هي املخاطر اليت تنتج عن تغري سليب يف 
صايف اإليرادات املتوقعة ويف القيمة االقتصادية للميزانية العمومية جراء تأثري 
املتوافقة يف سجالت  واملطلوبات غري  املوجودات  الربح على  التغريات يف معدل 
من  البنك  سجالت  يف  الربح  معدل  خماطر  وقياس  إدارة  البنك  ويتوىل  البنك. 

خالل وضع حدود داخلية لثغرات عدم التوافق يف املوجودات واملطلوبات.

فجوة  حتليل  عن  عبارة  هي  الربح  معدل  حساسية  حتليل  قياس  أساليب  إن 
االستحقاق ملخاطر األصول واملطلوبات ذات احلساسية )لقياس تأثر اإليرادات 
تغيري يف  أي  املال من  رأس  تأثر  )لقياس  واملدة  الربح(  تغيري يف معدل  أي  من 

معدل الربح(.

املراقبة  املخاطر مهمة  واملطلوبات وجلنة سياسة  املوجودات  إدارة  وتتوىل جلنة 
الدورية ملخاطر معدل الربح.

خماطر التشغيل
خماطر التشغيل هي املخاطر الناجتة عن اخلسائر النامجة من إخفاق أو عدم 
وجود إجراءات داخلية أو أشخاص أو أنظمة كافية أو نتيجة لألحداث اخلارجية 
ولكن ال  الشريعة اإلسالمية  التوافق مع  القانونية وخماطر  املخاطر  واليت تشمل 

تقتصر عليهما. ويستثىن التعريف املخاطر االستراتيجية وخماطر السمعة. 

خماطر  إلدارة  تفصيلية  توجيهات  تقدم  وإجراءات  سياسات  البنك  وضع  لقد 
التشغيل يف البنك. ويشمل منهج بنك اإلمثار يف التعاطي مع خماطر التشغيل من 

خالل التأكيد على ما يلي:

واضح 	  وفصل  التقارير  رفع  خطوط  توضيح  مع  فعّال  حوكمة  هيكل  إنشاء 
للمهام واالختصاصات.

احملافظة على بيئة رقابية داخلية فعّالة.	 

حتديد املخاطر ومراقبة احلوادث واملوضوعات والعمل على حلها يف صيغها.	 

كما إن عملية سري العمل إلعداد التقارير حول أحداث خماطر التشغيل واحملافظة 
على قاعدة بيانات لكل األحداث الداخلية واخلارجية للمخاطر التشغيلية قائمة. 
العملية حيث يتم  للحد من املخاطر يف  الذايت  التقييم  البنك بتطبيق  وقد قام 
األخذ بعني االعتبار املخاطر املتبقية عند تقييم املخاطر يف العملية، إىل جانب 
يتم  املخاطر  من  للحد  الذايت  التقييم  بعملية  تسمح  اليت  املسجلة  املخاطر  أن 

اإلعداد هلا بشكل مشترك من قبل مديري املخاطر واملديرين التنفيذيني.

مستوى  على   )KRI( الرئيسية  املخاطر  مؤشرات  بإنشاء  أيضًا  البنك  قام  وقد 
البنك اليت يتم مراقبتها باستمرار لتقييم مجيع املخاطر التشغيلية للبنك.

للحد  الذايت  التقييم  التشغيلية عرب عملية  املخاطر  إدارة  استكمال عملية  ويتم 
من املخاطر ومؤشرات املخاطر الرئيسية وتسجيل اخلسارة من خالل اإلجراءات 
على مستوى اإلدارة واليت تضمن أن املوظفني املعنيني يدركون جيدًا العمليات 

املرتبطة مبسئولياهتم.

وقد وافق جملس إدارة البنك على سياسات وإجراءات اإلدارات املختلفة ويتضمن 
التقارير  وتقدمي  ورصد  امليزانية  صيانة  عن  املسئولة  املالية  الرقابة  إدارة  ذلك 
هذه  مبادرات  تتناول  واليت  لألعمال  ودائمة  قائمة  سياسة  وللبنك  اإلدارية. 
السياسة لضمان مواصلة البنك أنشطته احلرجة يف حالة وقوع أحداث كارثية. 
كما أن السياسات اليت تضع اإلدارة الفعالة للموارد البشرية واليت تشمل حتسني 

جمموعة املهارات للموظفني قائمة أيضًا. 

وباإلضافة إىل ذلك، فإن اإلجراءات التفصيلية قائمة وهي تعزز التحكم الداخلي 
وكذلك تقدم توجيهات إلدارة العمليات التجارية.
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إدارة المخاطر
تــتــمـــة

خماطر السمعة
خماطر السمعة هي اليت يتسبب فيها حدث ما يؤثر على مسعة البنك يف السوق 

مما حيدث تأثريًا سلبيًا يف قدرته على القيام بأنشطته بفاعلية. 

وقد  السمعة.  إدارة خماطر  الزاوية يف  السليمة حجر  املؤسساتية  احلوكمة  وتعد 
وضع البنك سياسة احلوكمة املؤسساتية وميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل 
الوظيفي ألعضاء جملس اإلدارة والفريق اإلداري واملوظفني. ويساعد هذا امليثاق 
يف بناء جو من االحترافية والنزاهة والسلوك األخالقي يف البنك، كما يساعد 

أيضًا يف الوقاية من خماطر السمعة.

مراقبة وتقارير إدارة املخاطر
يعد القياس الفعّال ومراقبة وإعداد تقارير املخاطر مهمًا للغاية من أجل ضمان 
إن  املخاطر.  إدارة  وأهداف  استراتيجية  وفق  اإلمثار  بنك  أعمال  أنشطة  إدارة 
إطار مراقبة ووضع التقارير عن املخاطر وإدارهتا يضمن قياس خماطر االئتمان 
تطوير  على  احلايل  الوقت  يف  البنك  ويعمل  هذا  باإلمجال.  والسيولة  والسوق 
إلدارة  بأنظمته  اخلاصة  املتطلبات  من  مزيد  لتوفري  املعلومات  نظم  وحتديث 

املعلومات لتقدمي الدعم من حيث إجراءات إدارة املخاطر.

سياسات وإجراءات إدارة املخاطر
وضع بنك اإلمثار سياسات وإجراءات شاملة هتدف إىل حتديد وقياس ومراقبة 
أقسام  وللسياسات  البنك.  اليت يتعرض هلا  الرئيسية  املخاطر  ووضع تقارير عن 
خمتلفة موزعة على أربعة أجزاء، وتتحدث كل واحدة منها عن نوع حمدد من 
أنواع املخاطر وهي التحكم عايل املستوى وإدارة خماطر االئتمان وإدارة خماطر 

السوق وإدارة خماطر العمليات.

إدارة خماطر رأس املال
إن سياسة إدارة رأس املال يف بنك اإلمثار هي لضمان تلبية متطلبات رأس املال 
من  مالئم  مستوى  تقدير  على  والقدرة  املركزي  البحرين  مصرف  معايري  وفق 
يتم  بأن  أيضًا  املال  رأس  إدارة  البنك. كما تضمن  أعمال  لدعم منو  املال  رأس 

محاية وتعزيز القيمة لدى املسامهني.

إن رأس املال التنظيمي هو احلد األدىن من رأس املال املطلوب من قبل اجلهات 
قام  وقد  الكامنة.  املخاطر  مع  يتناسب  مبا  البنك  هبا  حيتفظ  لكي  التنظيمية 
البنك باعتماد معدالت حسابات رسوم ومالءة رأس املال حسب العنصر األول 
التفاقية بازل ٢ وفقًا لقواعد مصرف البحرين املركزي فيما يتعلق مبالءة رأس 

املال والتوحيد واالستقطاع.

وإدارة  األعمال  أقسام  بني  بالتنسيق  تتم  مشتركة  عملية  املال  رأس  إدارة  إن 

املخاطر والرقابة املالية. كما تعد إدارة رأس املال جزءًا من عملية داخلية أوسع 
جلميع  املال  رأس  رسوم  تغطي  العملية  هذه  أن  حيث  املال  رأس  مالءة  لتقييم 
خماطر العنصر األول والعنصر الثاين التفاقية بازل ٢. كما تقترح عملية التقييم 
من  أكثر  تستهدف  املال  رأس  ملالءة  داخلي  معدل  املال  رأس  ملالءة  الداخلية 
خماطر  نتيجة  تنشأ  متوقعة  غري  خسائر  أي  الستيعاب  التنظيمية  املتطلبات 
العنصر الثاين التفاقية بازل ٢. وقد مت اختبار معدل مالءة وكفاية رأس املال بآلية 
لسيناريو صعب عرب خمتلف أبعاد املخاطر على أساس دوري. ويتم تنفيذ التقييم 
الشامل خلطط األعمال وامليزانية بشكل مستقل من خالل إدارة املخاطر وقسم 
االلتزام والذي يقوم من بني أمور أخرى بتقييم متطلبات رأمسال البنك لألنشطة 
احلالية واملستقبلية يف ظل سيناريوهات عادية وصعبة. وتقوم الشركات التابعة يف 
اخلارج بإدارة رأمساهلا على النحو الذي حتدده املتطلبات التنظيمية احمللية. ومع 

ذلك يتم أخذ املعلومات من الشركات التابعة للبنك هبدف ختطيط رأس املال. 

التقارير إىل  وجترى مراقبة وضع رأمسال بنك اإلمثار بصفة دورية ويتم تقدمي 
جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة التدقيق واحلوكمة املؤسساتية وجلنة سياسة 
املخاطر وجملس اإلدارة. ويشمل اإلفصاح حسب العنصر الثالث التفاقية بازل ٢ 

تقارير إدارة رأس املال كما يف 31 ديسمرب ٢014.

إدارة خماطر الشركات التابعة
وذلك  وااللتزام،  املخاطر  بوظيفة  تقوم  خمصصة  إدارة  تابعة  شركة  كل  لدى 
لتنفيذ السياسات واإلشراف على إدارة مناسبة للمخاطر العامة للشركة الفرعية 

مبا يف ذلك التقييم وختفيف ورصد املخاطر واإلبالغ عن حالة املخاطر.

توجيهات  مع  مضمونة  التابعة  الشركات  أداء  على  الفعالة  الرقابة  ضوابط  إن 
مراجعة  تقارير  باستالم  املخاطر  إدارة  تكليف  مت  كما  البنك.  إدارة  سياسة 
جلنة  إىل  لتقدميها  التابعة  الشركات  مستقل من مجيع  بشكل  الدورية  املخاطر 
سياسة املخاطر. وختضع الشركات التابعة غري التشغيلية ملبادئ املخاطر املتعلقة 

هبا واملطبقة يف البنك نفسه.

معامالت األطراف ذات العالقة
إن املعامالت التجارية مع األشخاص والشركات املتصلني بالبنك )واليت تضم عدة 
أطراف منها جملس اإلدارة، وأفراد أسرهتم املباشرين، وكبار املسامهني باإلضافة 
إىل الشركات التابعة والزميلة( قد أطلق عليها مصطلح معامالت األطراف ذات 
العالقة. ولتجنب أي تضارب ممكن يف املصاحل، يقوم البنك بالتعامل مع مجيع 
اإلدارة  جملس  ومبوافقة  جتاري  أساس  على  العالقة  ذات  األطراف  معامالت 
ذات  بالقوانني  البنك  ويلتزم  التصويت.  عن  امتنعت  اليت  املعنية  األطراف  مع 
الصلة واليت تتم إصدارها من قبل اجلهات التنظيمية ويتم اإلفصاح عنها بشكل 

مناسب يف تقرير جملس اإلدارة.
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اإللتزام
خماطر االلتزام هي خماطر العقوبات القانونية أو التنظيمية أو اخلسائر املالية أو 
خسارة السمعة اليت من املمكن أن تُفرض على البنك نتيجة إخفاقه يف االلتزام 
مبتطلبات القوانني واللوائح املتعلقة هبا. أما من ناحية شروط الترخيص وقواعد 
القيد، فإن البنك ملزم بالتقيد باالشتراطات اليت ينص عليها كل من مصرف 
البحرين املركزي وبورصة البحرين وسوق الكويت لألوراق املالية وقانون الشركات 
احملاسبة  هيئة  تصدرها  اليت  احملاسبية  املعايري  إىل  إضافة  البحريين  التجارية 
الرقابة  هيئة  وفتاوى  الشرعية  واملعايري  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة 

الشرعية.

إن إدارة خماطر االلتزام تدار من خالل سياسة االلتزام واليت تنص على تقييم 
خماطر االلتزام وتنفيذ الضوابط ورصد واختبار فعالية اإلطار وتصعيد أو معاجلة 

حوادث االلتزام وجوانب الرقابة الضعيفة.

املعايري  اإلدارة على ضمان قيام بنك اإلمثار جبميع عملياته وفق أعلى  وتعمل 
املالية.  باملؤسسات  الصلة  ذات  واللوائح  القوانني  بكافة  وااللتزام  األخالقية، 
البنك  البحرين املركزي، فقد وظف  والتزامًا بالتوجيهات الصادرة عن مصرف 
متناغم  وبشكل   - البنك  عمليات  حتقق  أن  لضمان  وذلك  لاللتزام،  مسئوالً 
وظفت  وقد  هبا.  املتعلقة  واللوائح  القوانني  بكافة  االلتزام  من  عاٍل  مستوى   -
االلتزام  لضمان  حمليني  التزام  مسئويل  اإلمثار  جملموعة  التابعة  الشركات  كل 
لكي  موحدة  تقارير  إعداد  مت  كما  التنظيمية.  واملوضوعات  احمللية  باملتطلبات 

تتم مراجعتها من قبل جملس اإلدارة.

اإلجراءات اخلاصة بشكاوى الزبائن
أفضل  مع  تتوافق  واليت  الزبائن  بشكاوى  خاصة  رمسية  إجراءات  البنك  لدى 
املصرفية  اجلمعية  عن  الصادرة  االستهالكي  باالئتمان  اخلاصة  املمارسات 
بالبحرين. هذا ويتم تعيني مسئول خاص بتلقي شكاوى الزبائن ليكون مسئوالً 
عن معاجلة الشكاوى وحلها. وتُنشر مجيع بيانات االتصال هبذا املسئول يف مجيع 
الفروع. كما ويتم حل مجيع الشكاوى اخلاصة بالزبائن بشكل حيقق أعلى درجات 

الرضا لديهم بشكل فوري.

مكافحة غسيل األموال
إىل  يؤدي  نشاط  وكل  األموال  غسيل  ومنع  حظر  إىل  هتدف  البنك  سياسة  إن 

تسهيل غسيل األموال أو متويل أنشطة إرهابية أو جنائية. 

اجلرائم  بلوائح  لاللتزام  صارمة  وإجراءات  سياسات  البنك  حدد  الغرض،  وهلذا 
واإلجراءات  السياسات  هذه  إن  املركزي.  البحرين  مصرف  عن  الصادرة  املالية 

مطبقة على مجيع موظفي وفروع ومكاتب البنك.

السياسات  هذه  تنفيذ  لتسهيل  حمددة  وتدابري  مبادرات  البنك  اعتمد  وقد 
 ،)MLRO( األموال  غسيل  عن  اإلبالغ  مسئول  تعيني  تشمل  واليت  واإلجراءات 
اخلاصة  البنك  برامج  لتنفيذ  كافٍ  بشكل  تفويضه  خالل  من  املسئول  ومتكني 
مكافحة  سياسات  تطبيق  طريق  عن  وذلك  األموال  غسيل  مكافحة  بعمليات 
التنظيمية  اجلهات  و/أو  اإلدارة  جملس  وإبالغ  مستقل  بشكل  األموال  غسيل 
مباشرة عنها. ويتم تنظيم دورات تدريبية إلزامية حول مكافحة غسيل األموال 

جلميع املوظفني.

ويتضمن إطار عمل البنك فيما يتعلق مبكافحة غسيل األموال و»اعرف عميلك« 
العناصر األربعة الرئيسية التالية: قبول العميل وإجراءات حتديد العميل ومراقبة 

املعامالت وإدارة املخاطر.

الرقابة الداخلية 
إن جملس إدارة البنك وضع تأكيدات هامة حول أنظمة الرقابة الداخلية لضمان 

محاية مصلحة املسامهني وأصحاب حسابات االستثمار ومحاية أصول البنك. 

السياسات  مع  مناسبة  بطريقة  الداخلية  الرقابة  حتكم  آلية  حتديد  مت  وقد 
واإلجراءات والكتيبات الرقابية باإلضافة إىل نظام تقارير اإلدارة التنظيمية. وقد 
الفعال  األداء  تعزيز  أجل  للبنك من  التنظيمي  اهليكل  اإلدارة على  وافق جملس 
واضح  بشكل  التنظيمي  اهليكل  وحيدد  املصاحل.  تضارب يف  أي  ولتجنب  لإلدارة 
التجارية  األعمال  يتفق مع متطلبات  واملساءلة مبا  املوافقة  املسئوليات وسلطة 
إجراءات  البنك  ولدى  قوية.  حتكم  بيئة  على  احملافظة  تدعم  واليت  والعمليات 
وتقييم  احلسابات  وتسوية  املهام  بني  والفصل  التنظيمية  احلدود  مثل  مناسبة 
املوجودات إىل جانب وضع ميزانية وتنبؤات راسخة وتقدمي التقارير بشكل منتظم 

إىل جملس اإلدارة حبيث تفصل:

خطط واستراتيجيات األعمال	 

نتائج العمليات	 

اجملاالت الرئيسية للمخاطر	 

الفروق مقابل امليزانية	 

وبيانات األداء األخرى	 

 إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال
والرقابة الداخلية
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إن اهلدف األساسي لبنك اإلمثار باعتباره مؤسسة مالية جتارية هو القيام بدور 
الوسيط من خالل تدوير األموال بني الوكالء الذين يعانون من نقص يف األموال 
والوكالء الذين لديهم فوائض مالية من أجل حتقيق املنافع االقتصادية. ويتم 
ذلك يف العادة من خالل جتميع املوارد املالية من أصحاب حسابات االستثمار 
وذلك  االستثمار  حسابات  أصحاب  مع  األرباح  واقتسام  السوق  يف  واستثمارها 
وأصحاب  البنك  بني  موقعة  اتفاقيات  مبوجب  مسبقًا  حمددة  وشروط  بأسعار 

حسابات االستثمار. ويعرف هذا النشاط باألموال حتت اإلدارة.

هيكل األموال حتت اإلدارة
كحسابات  مصنّفة  وهي  اإلدارة  حتت  األموال  من  أنواع  ثالثة  البنك  يقدم 

استثمارية مطلقة وحسابات استثمارية مقيدة ومشاريع استثمارية مشتركة.

1- احلسابات االستثمارية املطلقة
)مدير  مضاربًا  بصفته  البنك  فإن  املطلقة،  االستثمارية  احلسابات  حالة  يف 
االستثمار( لديه تفويض من قبل أصحاب حسابات االستثمار باستثمار أمواهلم 
ملكان  بالنسبة  قيود  وضع  بدون  وذلك  مناسبة  البنك  يعتربها  اليت  بالطريقة 
املطلقة حماسبيًا  االستثمارية  اعتبار مجيع احلسابات  ويتم  االستثمار  وطريقة 
مفتوحة  تكون  األموال  وهذه  العمومية  امليزانية  يف  مضمنة  بنود  أهنا  على 
املؤسسات  ذلك  يف  مبا  االعتبارية  واهليئات  العاديني  األشخاص  )من  للجمهور 

املالية( وذلك بشرط أن تفي باشتراطات أعرف عميلك اليت يضعها البنك.

وكما يف 31 ديسمرب ٢014، يدير البنك حسابات استثمارية مطلقة كما يلي:

مضاربة عامة	 

مضاربة خاصة	 

2- احلسابات االستثمارية املقيدة
مبوجب احلسابات االستثمارية املقيدة، فإن البنك بصفته مضاربًا يكون مقيدًا 
بالنسبة  أمواهلم  باستثمار  يتعلق  فيما  االستثمار  حسابات  أصحاب  قبل  من 
أمواهلم  استثمار  يتم  الذي  والغرض  االستثمار  ومدة  االستثمار  وطريقة  ملكان 
عند  األطراف  بني  والشروط  اخلصائص  هذه  على  االتفاق  وجيب  أجله.  من 
الصفة  إلضفاء  وذلك  الوكالة(  و/أو  املضاربة  اتفاقيات  على  )كالتوقيع  التعاقد 
االستثمار  حسابات  يف  املودعة  األموال  اعتبار  ويتم  عالقاهتم.  على  الرمسية 
أن  حيث  العمومية  امليزانية  يف  مضمنة  غري  بنود  أهنا  على  حماسبيًا  املقيدة 
البنك ليست لديه احلرية يف استخدام األموال مبوجب احلسابات االستثمارية 
املقيدة. وحسب تعليمات مصرف البحرين املركزي، فإن مجيع األموال املودعة 
برامج  أهنا  على  املستقبل  هيكلتها يف  املقيدة جتب  االستثمارية  احلسابات  يف 

استثمارية مشتركة.

وكما يف ديسمرب ٢014، يعمل البنك على احلسابات االستثمارية املقيدة التالية:

صندوق دملونيا للتطوير	 

مضاربة الشامل البوسفور	 

صندوق العقارات األوروبية	 

صندوق فرص التطوير األمريكي 1	 

يدير البنك األموال بشكل رئيسي يف العقارات واألسهم اخلاصة، واليت ختضع إىل 
خماطر خمتلفة مبا يف ذلك:

خماطر الصرف األجنيب نتيجة لتغري أسعار صرف العمالت.	 

خماطر السيولة نظرًا لطبيعة أرصدة تلك األموال كوهنا غري قابلة للتسويق وال 	 
مدرجة يف منصات سوق األوراق املالية.

خماطر السوق نتيجة لظروف السوق املتغرية، مبا يف ذلك التغريات يف الطلب 	 
واألسعار.

املخاطر االقتصادية النامجة عن التغريات يف املناخ االقتصادي.	 

خماطر االئتمان من األطراف الذين يديرون أموال األعمال التجارية واليت قد 	 
تتحمل أيضًا املخاطرة بالتخلف عن سداد التسوية. 

خماطر التغريات يف سياسة احلكومة، مبا يف ذلك إصدار ضرورة احلصول على 	 
املوافقات الالزمة.

الناجتة عن تغري قيمة 	  إيرادات اإلجيار  و/أو  العقارات  االستثمارات يف  قيمة 
العقار وصعود وهبوط إيرادات اإلجيار.

االستثمارات يف القطاع العقاري قد تتأثر بسبب التغريات يف املناخ االقتصادي 	 
العام واملنافسة على أسعار اإلجيار والوضع املايل للمستأجرين وجودة خدمات 

الصيانة والتأمني واخلدمات اإلدارية والتغريات يف تكاليف التشغيل. 

قد 	  والترميم  التطوير  أعمال  تتطلب  واليت  العقاري  القطاع  يف  االستثمارات 
وعدم  التكاليف  وجتاوز  البناء  يف  بالتأخر  املتعلقة  املخاطر  أيضًا  تتضمن 
القدرة على االستئجار إما على اإلطالق أو يف مستويات اإلجيار املرضية بعد 

االنتهاء من أعمال التطوير أو الترميم. 

السياسية 	  كالتطورات  االضطرابات  نتيجة  تتأثر  قد  االستثمارات  قيمة 
والتغريات يف السياسات احلكومية والضرائب وفرض قيود على إعادة حتويل 
الدول  أو مجيع  االستثمار األجنيب يف بعض  املفروضة على  والقيود  العمالت 

اليت قد يتم استثمار األموال فيها بشكل مباشر أو غري مباشر.

ومعايري 	  والتدقيق  واحملاسبة  القانونية  التحتية  والبنية  التنظيمي  اإلشراف 
إعداد التقارير يف األسواق الناشئة قد ال توفر نفس الدرجة من احلماية أو 

املعلومات اليت توجد بشكل عام يف األسواق املتطورة واملتقدمة.

األموال تحت اإلدارة
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املخاطر الناجتة عن االضطرابات كالتطورات السياسية أو الدبلوماسية، وعدم 	 
والضرائب  احلكومية  السياسات  يف  والتغريات  والديين  االجتماعي  االستقرار 
التشريع،  يف  األخرى  واالقتصادية  السياسية  والتطورات  الفائدة  ومعدالت 

خاصًة التغيريات يف التشريعات املتعلقة حبق ومستوى امللكية األجنبية.

واضطرابات 	  اضطرابات عمالية  وتشمل  األموال،  تتحكم يف  خماطر خارجية 
والكوارث  والفيضانات  واحلرائق  والتدمري  التخريب  وأعمال  واحلروب  مدنية 

الطبيعية واالنفجارات.

إن املخاطر احملددة لألموال موضحة بشكل مفصل يف نشرات خمصصة. ويقوم 
املوقع  على  باألموال  املتعلقة  املنتظمة  التطورات  عن  باإلفصاح  اإلمثار  بنك 

 www.ithmaarbank.com اإللكتروين للبنك

3- املشاريع االستثمارية املشتركة
إن الربامج االستثمارية املشتركة تتمتع باملزايا التالية:

االستثمار املشترك لرأس املال الذي يتم احلصول عليه من اجلمهور أو من خالل 
البداية  يف  املشروع  مشغل  يضعه  الذي  االستثمار  ذلك  يف  مبا  خاص،  استثمار 
وذلك يف أدوات مالية وأصول أخرى واليت تعمل على أساس توزيع املخاطر عندما 
أو استردادها من بني أصول  يكون مناسبًا. وميكن إعادة شراء احلصص فيها 

هذه املشاريع.

وتتم هيكلة هذه األموال وفقًا للقواعد اخلاصة باملشاريع االستثمارية املشتركة 
الصادرة من قبل مصرف البحرين املركزي

وكما يف 31 ديسمرب ٢014، يدير البنك متوياًل واحدًا ملشروع استثماري مشترك 
)صندوق أسهم الدار اخلاص - قيد التسييل(. وقد مت توضيح ذلك يف صفحة 6٢ 

من هذا التقرير.

حسب  وذلك  عميلك«  »اعرف  باشتراطات  املستثمرين  مجيع  يفي  أن  جيب 
قواعد مصرف البحرين املركزي.

املخاطر والعوائد
حتت  األموال  مجيع  إدارة  تتم  اإلسالمية،  الشريعة  وأحكام  للمبادئ  وفقًا 
الربح واخلسارة حيث يتحمل صاحب احلساب  اإلدارة على أساس املشاركة يف 

االستثماري مجيع املخاطر ماعدا يف حاالت اإلمهال وسوء التصرف اجلسيم.

باستخدام  املستثمرة  اإلدارة  حتت  األموال  خسائر  أو  أرباح  حتديد  ويتم 
توزيع  يكون  أن  وجيوز  البنك.  قبل  من  العادة  يف  املطبقة  احملاسبية  السياسات 

األرباح واخلسائر على أساس حمدود أو مستمر وذلك كما يلي:

املدة احملددة
تتم  حمددة.  ملدة  أمواله  باستثمار  االستثماري  احلساب  صاحب  يقوم  عندما 
معاجلة األرباح/ اخلسائر من ناحية حماسبية عند تصفية الصندوق االستثماري 
احلسابات  أصحاب  إىل  املال  رأس  إعادة  وتتم  منظمة(  تصفية  عند  )أو 

االستثمارية باإلضافة إىل أية أرباح/ خسائر.

املدة املفتوحة
عندما يقوم صاحب احلساب االستثماري باستثمار أمواله ملدة غري حمددة )مثل 
حسابات التوفري(، تتم معاجلة األرباح حماسبيًا على أساس مرحلي خالل مدة 

املضاربة.

ويف حالة احلساب االستثماري املقيد واملشروع االستثماري املشترك، فإنه جيوز 
املضاربة  أموال  بطرح  يتعلق  فيما  تنشأ  قد  اليت  احملددة  املصروفات  احتساب 
ويف سياق استخدام األموال واحتساهبا من إمجايل اإليرادات اليت حتققها تلك 
املضاربة، بشرط أن يتم حتديد ذلك يف اتفاقية املضاربة ذات العالقة. وتعترب 
مصروفات التدقيق واملصروفات القانونية ومصروفات التوثيق والطباعة مجيعها 
أمثلة على املصروفات اليت يتم احتساهبا على املضاربة. ويتم احتساب األرباح 
القابلة للتوزيع بعد أن يتم خصم مجيع املصروفات املسموح هبا. وال ختضع أموال 

احلسابات االستثمارية املطلقة ألية رسوم إدارية.

ويطبق بنك اإلمثار إجراءات مناسبة يف توزيع األرباح للتأكد من توزيعها بشكل 
املستقبل.  ويف  احلاضر  الوقت  يف  االستثمارية  احلسابات  أصحاب  على  عادل 
خماطر  واحتياطيات  األرباح  معادلة  احتياطيات  اإلجراءات  هذه  وتشمل 

االستثمار. 

استرداد األموال املستثمرة
االستحقاق اخلاصة هبا. ويف ظروف  فترات  األموال حسب  استرداد مجيع  يتم 
على  العثور  إما  خالل  من  مبكرة  سحب  بعمليات  السماح  للبنك  جيوز  معينة، 
االستثماري  احلساب  صاحب  مشاركة  شراء  أو  االستثمارية،  للمشاركة  مشتر 
أية  خلطر  التعرض  يف  هذا  يتسبب  ال  أن  وبشرط  السوق  يف  السارية  باألسعار 

خمالفات أو قيود رقابية أو داخلية.
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األموال تحت اإلدارة
تــتــمـــة

االلتزامات االئتمانية
املخاطر  عن  كامل  بشكل  مسئوالً  يعترب  االستثماري  احلساب  صاحب  أن  رغم 
يتقيد  البنك  أن  إال  اإلدارة،  والصناديق حتت  األموال  باستثماراته يف  املرتبطة 
بالتزاماته االئتمانية وواجبه يف ممارسة احلرص من أجل احملافظة على أصول 
بالقواعد  يلتزم  البنك  فإن  الصدد،  هذا  ويف  االستثماري.  احلساب  صاحب 

اإلرشادية التالية الصادرة من قبل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية:

مجيع 	  يف  والعدالة  والصدق  واألمانة  النزاهة  معايري  أعلى  لتحقيق  السعي 
تصرحياته وبياناته وتعامالته وعليه أن يعامل عمالئه بشكل عادل.

الطريقة 	  ذلك  يف  مبا  عملياته،  مجيع  يف  الواجبة  والعناية  احلرص  ممارسة 
اليت يقوم مبوجبها هبيكلة وعرض منتجاته وتقدمي التمويل، وباعتبار خاص 

لاللتزام الشرعي ومشولية البحث وإدارة املخاطر.

التأكد من أن لديه األنظمة واإلجراءات الالزمة وأن موظفيه لديهم املعرفة 	 
الرقابية  والقواعد  السياسة  هلذه  وفقًا  اإلدارة  حتت  األموال  إلدارة  واملهارات 

األخرى.

احلسابات 	  أصحاب  وظروف  لطبيعة  فهمه  تضمن  اليت  اخلطوات  اختاذ 
احتياجاهتم  لتلبية  املناسبة  املنتجات  االستثمارية حبيث يقوم بطرح أفضل 
ومبادئ  أحكام  مع  املتفقة  للمشاريع  فقط  التمويل  تقدمي  إىل  باإلضافة 

الشريعة اإلسالمية.

والواضحة يف أي مستند عام صادر إىل عمالئه 	  الصحيحة  املعلومات  تقدمي 
احلاليني واملرتقبني خالل عملية البيع واالتصاالت والتقارير الالحقة.

نوع 	  عن  تنشأ  قد  واليت  عمالئه  وبني  بينه  املصاحل  تعارض  واستيعاب  فهم 
وذلك  وإدارهتا  اإلفصاح عنها  أو  والعمل على جتنبها  يقدمها  اليت  املنتجات 
باألخذ بعني االعتبار واجباته االئتمانية حنو أصحاب احلسابات االستثمارية 

وحنو املسامهني.

التأكد من أن عملياته ختضع لنظام فعّال من احلوكمة الشرعية وأنه يقوم 	 
مبزاولة أنشطته بطريقة مسئولة من ناحية اجتماعية.

األهداف االستثمارية
ألصحاب  املمكنة  العوائد  أقصى  حتقيق  هو  لألموال  االستثماري  اهلدف  إن 
املضاربة  اتفاقية  مع  تنسجم  بطريقة  وذلك  والبنك  االستثمارية  احلسابات 
ضمن  املخاطر  إدارة  الوقت  نفس  ويف  الشرعية  والقواعد  احملدد  للصندوق 

املستويات اليت مت حتديدها مسبقًا.

حوكمة إدارة األموال 
يعترب جملس اإلدارة مسئوالً عن ضمان االلتزام بأهداف استثمار األموال. وقد 
قام جملس اإلدارة بتشكيل جلنة التدقيق واحلوكمة املؤسساتية واليت تسعى، من 
بني مسئولياهتا األخرى، إىل االهتمام مبصاحل أصحاب احلسابات االستثمارية. 
وتلعب جلنة األصول واملطلوبات وجلنة االئتمان واالستثمار دورًا هامًا يف مراقبة 
ومتابعة أداء األموال والصناديق. وتعترب دائرة إدارة األصول مسئولة عن اإلدارة 
املشتركة.  االستثمار  ومشاريع  املقيدة  االستثمارية  احلسابات  ألموال  الفعّالة 
وتتم إدارة شئون العمالء من قبل وحدات أعمال خمتلفة، مبا يف ذلك املعامالت 
الدولية  املصرفية  واألعمال  للشركات  املصرفية  واملعامالت  اخلاصة  املصرفية 

ودوائر املعامالت املصرفية لألفراد.

بعد  املشتركة  االستثمارية  واملشاريع  املقيدة  االستثمارية  احلسابات  ويتم طرح 
إجراء العناية الواجبة الشاملة للسوق واحتياجات املستثمرين وتقبلهم للمخاطر. 
وهناك سياسة خاصة حتدد العمليات املتعلقة بإدارة األموال. وتتم مراجعة مجيع 
أموال الصناديق بصفة مستقلة من قبل دائرة إدارة املخاطر ودائرة االلتزام قبل 
املوافقة عليها وطرحها. ومبجرد املوافقة عليها، فإن هذه األموال يتم استخدامها 
استخدام  ويتم  املوافقة.  وشروط  الصندوق  إصدار  لنشرة  وفقًا  صارم  بشكل 
التجزئة  متويل  لعمليات  أساسي  وبشكل  املطلقة  االستثمارية  احلسابات  أموال 
والتمويالت التجارية. ويقوم البنك بتنويع حمفظته من خالل وضع حدود حذرة 
وذلك  العمالء  وأنواع  الزمنية  والفترات  والقطاعية  اجلغرافية  باملناطق  خاصة 
من بني عوامل أخرى. ويتم تضمني األمور اخلاصة بشكل وخصائص وتوزيعات 

هياكل التمويل اخلاصة بالبنك يف سياساته املتعلقة باملخاطر.

لتقييم  كما تتم مراجعة مجيع األموال بصفة دورية على األقل كل سنة وذلك 
ملراجعتها  واالستثمار  اإلئتمان  جلنة  إىل  املراجعات  هذه  تقدمي  ويتم  األداء. 
وموافقتها. ويف حالة حدوث تغيري سليب يف شكل املخاطر اخلاصة بالصندوق، 
على  باملوافقة  قامت  اليت  املختصة  للسلطة  تقدميها  يتم  املراجعة  هذه  فإن 

املشروع يف البداية.
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تفاصيل عن  تتضمن  واليت  املضاربة(  )حسابات  األرباح  توزيع  يلي جدول  فترة االستثمار وحصة البنك من األرباح عام ٢014:وفيما 

حصة البنك )%(املــدة

60مدة غري حمددة )حسابات التوفري(

50شهر واحد

345 أشهر

640 أشهر

938 أشهر

35سنة واحدة

1833 شهر

30سنتان

30٢8 شهر

3٢5 سنوات

متوسط املؤشر وعائد األرباح املعلن على حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح حسب االستحقاق وذلك من حيث النسبة املئوية املدفوعة سنويًا يف ٢014:

مقومة بالدوالر 
 األمريكي أو

 بالدينار البحريين
يوم

واحد
7

أيام
شهر

واحد
3

أشهر
6

أشهر 
9

أشهر
سنة

واحدة
18

سنتانشهر
30

شهر
3

سنوات

0.15التوفري
0.151.101.60٢.00٢.10٢.50٢.55٢.60٢.60٢.70-املضاربة العامة

1.301.80٢.٢0٢.30٢.75٢.80٢.85٢.85٢.95--املضاربة اخلاصة

51 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤



بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 52٢٠١٤

54-53 تقرير	هيئة	الرقابة	الشرعية	
56-55 تقرير	أعضاء	جملس	اإلدارة		
57 تقرير	مدقق	احلسابات	املستقل		
58 بيان	املركز	املايل	املوحد		
59 بيان	الدخل	املوحد			
60 بيان	التغريات	يف	حقوق	امللكية	املوحد		
61 بيان	التدفقات	النقدية	املوحد		
62 البيان	املوحد	للتغريات	يف	حسابات	االستثمار	املقيدة			
99-63 إيضاحات	حول	البيانات	املالية	املوحدة			

 البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤



53 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

عن أعمال بنك اإلمثار ش.م.ب عن السنة املالية من 29 صفر 1435هـ إىل 9 ربيع األول 1436هـ، املوافق 1 يناير 2014 إىل 31 ديسمرب 2014

احلمد	هلل	رب	العاملني	والصالة	والسالم	على	سيدنا	حممد	إمام	األنبياء	واملرسلني	وعلى	آله	وصحبه	ومن	اتبع	هديه	إىل	يوم	الدين،	وبعد...

فإن	هيئة	الرقابة	الشرعية	لبنك	اإلمثار	قد	قامت	خالل	السنة	املالية	من	أول	يناير	إىل	31	ديسمرب	2014	مبا	يلي:

إصــدار	الفتــاوى	والقــرارات	الشــرعية	املتعلقــة	مبنتجــات	وأعمــال	البنــك	ومتابعتهــا	مــن	خــالل	إدارة	الرقابــة	الشــرعية	الداخليــة	مــع	توجيــه	اإلدارات	املختلفــة	إىل	األحــكام	الشــرعية	 	-1

الصحيحــة	للمعامــالت.

دراسة	آليات	التمويل	واالستثمار	واملضاربات	املختلفة	وإعداد	مستنداهتا	مع	اإلدارات	املختصة	بتطوير	وعرض	املنتجات. 	-2

االطالع	على	الدفاتر	والسجالت	واملعامالت	من	خالل	إدارة	الرقابة	الشرعية	الداخلية	مع	التدقيق	على	مناذج	وعينات	منها	حسب	األصول	املعتمدة	للتدقيق. 	-3

التأكد	من	مصادر	الدخل	والنفقات	وذلك	من	خالل	االطالع	على	امليزانية	وبيان	الدخل	وجممل	األعمال	املصرفية. 	-4

االطالع	واملوافقة	على	التقارير	الشرعية	الدورية	اليت	تصدر	عن	املراقب	الشرعي	الداخلي	بالبنك. 	-5

ولقــد	راقبنــا	املبــادئ	املســتخدمة	والعقــود	املتعلقــة	باملعامــالت	والتطبيقــات	الــيت	نفذهــا	البنــك	خــالل	الفتــرة	مــن	1	ينايــر	2014م	إىل	31	ديســمرب	2014م،	كمــا	قمنــا	باملراقبــة	إلبــداء	رأينــا	

عمــا	إذا	كان	البنــك	التــزم	بأحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	اإلســالمية	والفتــاوى	الــيت	صــدرت	مــن	قبلنــا.

إن	مســؤولية	التأكــد	مــن	أن	البنــك	يعمــل	وفقــا	ألحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	اإلســالمية	تقــع	علــى	اإلدارة،	أمــا	مســؤوليتنا	فتنحصــر	يف	إبــداء	رأي	مســتقل	بنــاء	علــى	مراقبتنــا	لعمليــات	

البنــك،	ويف	إعــداد	تقريــر	لكــم.	وبنــاء	عليــه	تقــرر	اهليئــة	مــا	يلــي:

أوال: فيما خيص أعمال البنك عامة:

أن	جممل	أعمال	البنك	االستثمارية	وخدماته	املصرفية	متت	وفق	مبادئ	وأحكام	الشريعة	اإلسالمية	وحسب	العقود	النمطية	املعتمدة	من	قبل	هيئة	الرقابة	الشرعية. 	أ.	

مت	جتنيب	أي	مكاسب	مستحصلة	من	مصادر	حمرمة	شرعًا	أو	مصادر	تقليدية	إىل	حساب	اخلريات. ب.	

أن	مجيع	ما	مت	حتصيله	من	مبالغ	فيما	خيص	التزام	العمالء	بالتربع	عند	التأخري	يف	السداد	قد	مت	ترحيلها	إن	وجدت	إىل	حساب	اخلريات. ج.	

يتم	احتساب	الزكاة	وفق	املعيار	الشرعي	للزكاة	الصادر	عن	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية،	وأن	مسؤولية	إخراج	الزكاة	بالنسبة	للمسامهني	تقع	عليهم. د.	

ثانيا: األصول واخلصوم التقليدية احملولة من بنك اإلمثار القدمي قبل التحويل وإعادة اهليكلة:

ــى	إثــر	ذلــك	فتــوى	تســمح	للبنــك	 ــة،	وأصــدرت	عل ــة	مــن	بنــك	اإلمثــار	الســابق	قبــل	التحويــل	وإعــادة	اهليكل لقــد	راجعــت	اهليئــة	وحــددت	جممــوع	األصــول	واخلصــوم	التقليديــة	احملول

بتحويــل	تلــك	األصــول	واخلصــوم	إىل	بدائــل	إســالمية،	أو	التخلــص	منهــا	خــالل	فتــرة	متفــق	عليهــا،	شــريطة	أن	يفصــح	البنــك	بشــكل	مناســب	ملســامهيه	يف	تقاريــره	الســنوية	عــن	مبالــغ	

اإليــرادات	والنفقــات	املرتبطــة	هبــذه	األصــول	واخلصــوم	التقليديــة،	علمــا	بــأن	هــذه	الفتــوى	تتوافــق	مــع	أحــكام	املعيــار	الشــرعي	الســادس	حتــت	عنــوان	)حتــول	البنــك	التقليــدي	إىل	

مصــرف	إســالمي(	مــن	معايــري	هيئــة	احملاســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية.	كمــا	تؤكــد	اهليئــة	أنــه	مت	-	حبمــد	اهلل	-	تعديــل	وضــع	14	أصــال	مــن	جممــوع	21،	وجــاري	العمــل	

يف	الباقــي.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
)تتمـة(

عن أعمال بنك اإلمثار ش.م.ب عن السنة املالية من 29 صفر 1435هـ إىل 9 ربيع األول 1436هـ، املوافق 1 يناير 2014 إىل 31 ديسمرب 2014 )تتمة(

وحيــث	إن	الفتــرة	الــيت	حددهتــا	هيئــة	الرقابــة	الشــرعية	بالتخلــص	مــن	هــذه	األصــول	واخلصــوم	إمــا	ببيعهــا	أو	بتحويلهــا	إىل	بدائــل	إســالمية	قــد	انتهــت	بانتهــاء	الســنة	املاليــة	2014،	وقــد	

الحظــت	اهليئــة	وجــود	جهــود	جــادة	وحثيثــة	مــن	اإلدارة	اجلديــدة	حنــو	التخلــص	مــن	هــذه	األصــول	وحــل	هــذا	اإلشــكال	القائــم،	ولــذا	فــإن	اهليئــة	تــرى	أن	يتــم	متديــد	الفتــرة	إىل	ســنة	

أخــرى	جديــدة	تنتهــي	يف	31	ديســمرب	2015،	يســتطيع	البنــك	خالهلــا	ببيــع	هــذه	األصــول	أو	حتويلهــا	إىل	بدائــل	إســالمية.	علمــا	بــأن	اهليئــة	تتابــع	وتراجــع	بشــكل	دوري	ومســتمر	التقــدم	

احلاصــل	يف	هــذا	الصــدد،	فضــال	عــن	أهنــا	توجــه	إدارة	البنــك	الختــاذ	اإلجــراءات	املناســبة	الــيت	جيــب	اختاذهــا	فيمــا	يتعلــق	هبــا.

ولضمــان	االلتــزام	بفتاواهــا	وتوجيهاهتــا	فقــد	راجعــت	هيئــة	الرقابــة	الشــرعية	بيــان	دخــل	البنــك	للســنة	املاليــة	املنتهيــة	يف	31	ديســمرب	2014م،	وأبــدت	اقتناعهــا	بــأن	البنــك	قــد	أفصــح	

عــن	اإليــرادات	والنفقــات	املرتبطــة	باألصــول	واخلصــوم	التقليديــة.	وعليــه	فــإن	هيئــة	الرقابــة	الشــرعية	توجــه	مســامهي	البنــك	بالتخلــص	مــن	األربــاح	واملكاســب	احملرمــة،	علمــا	بأهنــا	

حمــددة	يف	ميزانيــة	هــذه	الســنة	1٫13	ســنتا	أمريكيــا	عــن	كل	ســهم.

نســأل	اهلل	ســبحانه	وتعــاىل	أن	يوفــق	البنــك	والعاملــني	فيــه	إىل	مــا	فيــه	العنايــة	باملنتجــات	اإلســالمية	وااللتــزام	مبقتضاهــا	ومتابعــة	تنفيذهــا	ودوام	التوفيــق	ملــا	حيبــه	ويرضــاه.	وصلــى	

اهلل	علــى	ســيدنا	حممــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.

مساحة الشيخ عبداهلل املنيع
رئيس	اهليئة

	

	 	 	 	

فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقويب فضيلة الشيخ حمسن آل عصفور	
عضو	اهليئة عضو	اهليئة		

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة حبر
	 	 	 	 	 	 	 	 عضو	اهليئة	

	

	 	 	 	 	 	 املنامة	-	مملكة	البحرين	

23	فرباير	2015
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

يقــدم	أعضــاء	جملــس	اإلدارة	تقريرهــم	عــن	أنشــطة	بنــك	اإلمثــار	ش.م.ب	)»البنــك«(	للســنة	املنتهيــة	يف	31	ديســمرب	2014،	مــع	البيانــات	املاليــة	املوحــدة	املدققــة	للبنــك	وشــركاته	التابعــة	

)»اجملموعــة«(	للســنة	املنتهيــة	يف	ذلــك	التاريــخ.

األنشطة الرئيسية
حيمل	البنك	تراخيص	صادرة	عن	مصرف	البحرين	املركزي	ملزاولة	العمل	كوحدة	مصرفية	جتارية	إسالمية.

تتمثــل	األنشــطة	الرئيســية	للبنــك	وشــركاته	التابعــة	)معــًا	»اجملموعــة«(	يف	جمموعــة	كبــرية	مــن	اخلدمــات	املاليــة	الــيت	تشــمل	األعمــال	املصرفيــة	لألفــراد	واألعمــال	املصرفيــة	التجاريــة	

وإدارة	االصــول	واألعمــال	املصرفيــة	اخلاصــة،	والتكافــل،	وإجــارة	املعــدات،	وتطويــر	العقــارات.

املركز املايل املوحد والنتائج 
مت	عرض	املركز	املايل	املوحد	للمجموعة	كما	يف	31	ديسمرب	2014،	باإلضافة	إىل	النتائج	املوحدة	لنفس	السنة	املنتهية	يف	البيانات	املالية	املوحدة	املرفقة.

ــغ	إمجــايل	 حققــت	اجملموعــة	صــايف	خســارة	15	مليــون	دوالر	أمريكــي	لعــام	2014	متعلقــة	مبســامهي	البنــك	مقارنــة	بصــايف	خســارة	وقــدره	80٫4	مليــون	دوالر	أمريكــي	لعــام	2013.	وبل

ــون	دوالر	أمريكــي(. ــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 7،403	ملي ــة	7،861	ملي املوجــودات	كمــا	يف	31	ديســمرب	2014	مــا	قيمت

ــات	 ــًة	باحلــد	األدىن	حســب	املتطلب ــا	يف	31	ديســمرب	2014	)31	ديســمرب	2013: 12٫77٪(	مقارن ــة	12٫11٪	كم ــازل	الثاني ــة	ب ــك	مبوجــب	اتفاقي ــال	املوحــد	للبن ــدل	مــالءة	رأس	امل ــغ	مع بل

ــة	باملخاطــر	ورأس	املــال	النظامــي. ــة	املوحــدة	املرفقــة	أرصــدة	البنــك	املوزون ــات	املالي ــغ	12٪.	ويبــني	اإليضــاح	رقــم	39	مــن	البيان ــة	البال الرقابي

أعضاء جملس اإلدارة
فيما	يلي	أمساء	أعضاء	جملس	اإلدارة	خالل	السنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014:

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل )رئيس جملس اإلدارة( 

السيد خالد عبداهلل جناحي

تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبداهلل

احملافظ عبداحلميد أبو موسى

الشيخة حصة بنت سعد الصباح

الشيخ زامل عبداهلل الزامل

السيد نبيل خالد حممد كانو

السيد حممد عبدالرمحن بوجريي

السيد عبداإلله إبراهيم القامسي

السيد امتياز أمحد برفيز

السيد عمر عبدي علي

السيد جراهام ر. ووكر

رسوم احلضور ألعضاء جملس اإلدارة 
بلغت	رسوم	حضور	االجتماعات	ألعضاء	جملس	اإلدارة	املتعلقة	بعام	2014	ما	قيمته	348،000	دوالر	أمريكي	)2013: 213،500	دوالر	أمريكي(.
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
)تتمـة(

حصص أعضاء جملس اإلدارة
حصص	أعضاء	جملس	اإلدارة	يف	أسهم	البنك:

عدد األسهم

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014األسم

106،100106،100صاحب	السمو	امللكي	األمري	عمرو	حممد	الفيصل	

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

106،100106،100تونكو	داتو	يعقوب	بن	تونكو	عبداهلل

106،100106،100احملافظ	عبداحلميد	أبو	موسى

106،100106،100الشيخة	حصة	بنت	سعد	الصباح

205،000205،000الشيخ	زامل	عبداهلل	الزامل

106،100106،100السيد	نبيل	خالد	حممد	كانو

105،600105،600السيد	حممد	عبدالرمحن	بوجريي

106،100106،100السيد	عبداإلله	إبراهيم	القامسي

--السيد	امتياز	أمحد	برفيز

--السيد	عمر	عبدي	علي

1،056،0001،056،000السيد	جراهام	ر.	ووكر

أرباح األسهم
مل	يتم	إقتراح	توزيع	أرباح	أسهم	لعام	2014	)2013:	صفر(.

املدققون
أعرب	املدققون	»برايس	وترهاوس	كوبرز	ام	إي	ليمتد«	عن	رغبتهم	يف	إعادة	تعيينهم	كمدققي	حسابات	البنك	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2015.

بالنيابة	عن	جملس	اإلدارة

صاحب	السمو	امللكي	األمري	عمرو	حممد	الفيصل	

رئيس	جملس	اإلدارة

7	مارس	2015
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

التقرير حول البيانات املالية
ــا	يف ــايل	املوحــد	كم ــز	امل ــان	املرك ــيت	تشــمل	بي ــة	«(	)وال ــا	»اجملموع ــة	)معً ــركاته	التابع ــك	«(	و	ش ــك	اإلمثــار	ش.م.ب.	)»البن ــة	لبن ــة	املوحــدة	املرفق ــات	املالي ــق	البيان ــا	بتدقي ــد	قمن  لق

31	ديســمرب	2014	وبيــان	الدخــل	املوحــد	وبيــان	التغــريات	يف	حقــوق	امللكيــة	وبيــان	التدفقــات	النقديــة	وبيــان	التغــريات	يف	حســابات	االســتثمار	املقيــدة	للســنة	املنتهيــة	يف	ذلــك	التاريــخ،	

وملخــص	السياســات	احملاســبية	اهلامــة	وااليضاحــات	األخــرى.

مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة عن البيانات املالية
إن	أعضــاء	جملــس	اإلدارة	مســؤولني	عــن	اإلعــداد	والعــر	ض	العــادل	هلــذه	البيانــات	املاليــة	املوحــدة	وفقــًا	ملعايــري	احملاســبة	املاليــة	الصــادرة	عــن	هيئــة	احملــا	ســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	

املاليــة	اإلســالمية	والعمــل	وفقــًا	ألحــكام	ومبــادئ	الشــريعة	اإلســالمية.	تشــمل	هــذه	املســؤولية:	التصميــم	والتطبيــق	واحلفــاظ	علــى	الرقابــة	الداخليــة	املتعلقــة	باإلعــداد	والعــرض	العــادل	

للبيانــات	املاليــة	والــيت	تعــد	خاليــًة	مــن	أي	خطــأ	جوهــري	ســواًء	كان	بســبب	االختــالس	أو	اخلطــأ؛	وكذلــك	اختيــار	وتطبيــق	السياســات	احملاســبية	املناســبة؛	وإعــداد	التقديــرات	احملاســبية	

الــيت	تعــد	معقولــة	مبوجــب	الظــروف	املتوفــرة.

مسؤولية مدقق احلسابات
إن	مســؤوليتنا	هــي	إبــداء	ر	أي	حــول	هــذه	البيانــات	املاليــة	املوحــدة	بنــاًء	علــى	عمليــة	التدقيــق.	لقــد		أجرينــا	تدقيقنــا	وفقــًا	ملعايــري	املراجعــة	الصــادرة	عــن	هيئــة	احملاســبة	واملراجعــة	

للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية.	تســتدعي	هــذه	املعايــري	القيــام	بتخطيــط	وتنفيــذ	عمليــة	التدقيــق	للتوصــل	إىل	درجــة	مقبولــة	مــن	القناعــة	فيمــا	إذا	كانــت	البيانــات	املاليــة	املوحــدة	خاليــًة	

مــن	أي	خطــأ	جوهــري.	تتضمــن	عمليــة	التدقيــق	الفحــص	بطريقــة	اختباريــة	لألدلــة	الــيت	تدعــم	صحــة	املبالــغ	واإلفصاحــات	الــواردة	يف	البيانــات	املاليــة	املوحــدة.	كمــا	تتضمــن	عمليــة	

التدقيــق	تقييمــًا	للسياســات	احملاســبية	املســتخدمة	والتقديــرات	احملاســبية	املوضوعــة	مــن	قبــل	اإلدارة	،وكذلــك	تقييمــًا	ألســلوب	عــر	ض	البيانــات	املاليــة	املوحــدة	بشــكل	عــام.	نعتقــد	أن	

عمليــة	التدقيــق	الــيت	قمنــا	هبــا	توفــر	أساســًا	معقــوالً	للــرأي	الــذي	نبديــه.

الــرأي
برأينــا،	إن	البيانــات	املاليــة	املوحــدة	تعــرب	بشــكل	صــادق	وعــادل	عــن	املركــز	املــايل	للمجموعــة	كمــا	يف	31	ديســمرب	2014	و	أدائهــا	املــايل	وتدفقاهتــا	النقديــة	والتغيــريات	يف	حقــوق	امللكيــة	

والتغــريات	يف	حســابات	االســتثمار	املقيــدة	للســنة	املنتهيــة	يف	ذلــك	التاريــخ	وفقــًا	ملعايــري	احملاســبة	املاليــة	الصــادرة	عــن	هيئــة	احملاســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية.

التقرير حول املتطلبات التنظيمية وأمور أخرى
وفقًا	ملتطلبات	قانون	الشركات	التجارية	البحريين	ودليل	اللوائح	واألنظمة	ملصرف	البحرين	املركزي	)جملد	2(	،نفيدكم	بأن:

قد	احتفظ	البنك	بسجالت	حماسبية	منتظمة	وأن	البيانات	املالية	املوحدة	متوافقة	معها، )	أ(	

وأن	املعلومات	املالية	الواردة	يف	تقرير	جملس	اإلدارة	متوافقة	مع	البيانات	املالية	املوحدة، )ب(	

ومل	يلفــت	انتباهنــا	مــا	جيعلنــا	نعتقــد	بــأن	البنــك	قــد	خالــف	أيــًا	مــن	األحــكام	الســارية	لقانــون	الشــركات	التجاريــة	البحريــين	ومصــرف	البحريــن	املركــزي	وقانــون	املؤسســات	املاليــة	 )ج(	

ــد	6	)و	توجيهــات	مصــرف	البحريــن	املركــزي	أو	أنظمــة	واجــراءات	بورصــة	البحريــن ــد	2(	واألحــكام	املنطبقــة	مــن	جمل ــل	اللوائــح	واألنظمــة	ملصــرف	البحريــن	املركــزي	)جمل  ودلي

أو	أحكام	عقد	التأسيس	والنظام	األساسي	للبنك	على	وجه	قد	يؤثر	بصورة	جوهرية	على	أنشطته	مركزه	املايل	خالل	السنة،

وقد	قامت	اإلدارة	بتقدمي	تفسريات	ومعلومات	مرضية	ردًا	على	كل	طلباتنا. )د(	

وقد	امتثل	البنك	ألحكام	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية	كما	هي	حمددة	من	قبل	هيئة	الرقابة	الشرعية	للمجموعة.

رقم	ترخيص	الشريك	134
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 املنامة	-	مملكة	البحرين
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إيضاحات

كما يف
31 ديسمرب 2014

)مدققة(

كما	يف
31	ديسمرب	2013

)مدققة(

املوجودات
3559،394595،671نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

4330،371498،321سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

53،331،3373،153،644مراحبات	ومتويالت	أخرى

90،15062،101متويالت	املشاركة

617،43420،801استثمارات	يف	املضاربة

7684،821665،066استثمارات	يف	شركات	زميلة

81،767،6181،306،080سندات	استثمارية

969،86977،958حسابات	االستثمار	املقيدة

1074،24364،286موجودات	مقتناه	بغرض	التأجري

11332،599353،308استثمارات	عقارية

12273،196267،191موجودات	أخرى

13113،278115،164موجودات	ثابتة

14216،594223،544موجودات	غري	ملموسة

7،860،9047،403،135إمجايل املوجودات

املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية
151،372،6531،270،562حسابات	جارية	للعمالء

161،473،2981،301،523مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

171،995،3451،855،769مبالغ	مستحقة	ملستثمرين

18274،090236،324املطلوبات	األخرى

5،115،3864،664،178إمجايل املطلوبات
192،001،9491،985،469حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة

20220،183221،920حقوق	األقلية

إمجايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

7،337،5186،871،567االستثمار املطلقة وحقوق األقلية
21757،690757،690رأس	املال

)30،149()30،149(21أسهم	اخلزينة

259،260252،430االحتياطيات

)448،403()463،415(خسائر	متراكمة

523،386531،568إمجايل حقوق امللكية

7،860،9047،403،135إمجايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

مت	اعتماد	هذه	املعلومات	املالية	املوحدة	من	قبل	جملس	اإلدارة	بتاريخ	7	مارس	2015،	ووقعها	بالنيابة	عنهم:	

أمحد عبدالرحيم حممد بوجريي    صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل   
الرئيس	التنفيذي 	 	 	 عضو	جملس	اإلدارة 	 	 	 	 	 رئيس	جملس	اإلدارة	

تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	42	الواردة	على	الصفحات	من	63	إىل	99	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

بيان المركز المالي الموحد
)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(
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للسنة املنتهية يف

إيضاحات
31 ديسمرب 2014

)مدققة(
31	ديسمرب	2013

)مدققة(

اإليرادات 
100،796 100،500 الدخل	من	حسابات	االستثمار	املطلقة

)77،133()76،793(	29ناقصًا:	العائد	حلسابات	االستثمار	املطلقة	وخمصصات	اهلبوط	يف	القيمة
23،663 23،707 حصة	اجملموعة	من	دخل	حسابات	االستثمار	املطلقة	بصفتها	مضاربًا
599 208 23حصة	اجملموعة	من	دخل	حسابات	االستثمار	املقيدة	بصفتها	مضاربًا

211،324 222،209 24الدخل	من	املراحبات	والتمويالت	األخرى
38،469 22،317 7حصة	األرباح	من	الشركات	الزميلة	بعد	خصم	الضرائب

97،326 126،744 25الدخل	من	االستثمارات	األخرى
40،793 54،996 26إيرادات	أخرى

412،174 450،181 إمجايل اإليرادات

)212،276()222،421(	ناقصًا:	أرباح	مدفوعة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى	)صايف(

199،898 227،760 إيرادات تشغيلية

املصروفات
)163،785()167،868(	27املصروفات	اإلدارية	والعمومية

)31،308()30،930(	14٫13٫7اإلستهالك	واإلطفاء
)195،093()198،798( إمجايل املصروفات

4،805 28،962 صايف	الربح	قبل	خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	والضرائب	اخلارجية
)82،199()26،125(29خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	)صايف(

)77،394(2،837صايف	الربح/)اخلسارة(	قبل	الضرائب	اخلارجية
)1،933()11،684(	30ضرائب	خارجية

)79،327()8،847(صايف خسارة السنة

متعلقة بالتايل:
)80،372(	)15،012(مسامهي	البنك
1،045 6،165 20حقوق	األقلية

)8،847()79،327(

)2٫76( )0٫52(22عائد السهم األساسي واملخفف - سنتات أمريكية

مت	اعتماد	هذه	املعلومات	املالية	املوحدة	من	قبل	جملس	اإلدارة	بتاريخ	7	مارس	2015،	ووقعها	بالنيابة	عنهم:	

أمحد عبدالرحيم حممد بوجريي    صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل   
الرئيس	التنفيذي 	 	 	 عضو	جملس	اإلدارة 	 	 	 	 	 رئيس	جملس	اإلدارة	

تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	42	الواردة	على	الصفحات	من	63	إىل	99	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

 بيان الدخل الموحد
)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(
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االحتياطيات

رأس املال2014
أسهم 

اخلزينة

عالوة 
إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوين
احتياطي 

عام

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

لالستثمارات

احتياطي 
القيمة 
العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

حتويل 
عمالت 
أجنبية

إمجايل 
االحتياطيات

خسائر 
متراكمة

إمجايل 
حقوق 
امللكية

 531،568)448،403( 252،430)16،209( 1،103 29،027 50،727 38،090 149،692)30،149(  757،690يف 1 يناير 2014 )مدققة(
)15،012()15،012( - - - - - - - - -صايف	خسارة	السنة

حركة	القيمة	العادلة	للسندات	
 1،371 - 1،371  -  - 1،371 - - - - -االستثمارية

 16،713  - 16،713  -  - 16،713 - - - -حركة	القيمة	العادلة	للشركات	الزميلة
حركة	الضرائب	املؤجلة	للسندات	

)245(  -)245(  - )11()234( - - - - -االستثمارية
حتويل	إىل	بيان	الدخل	نتيجة	االخنفاض	

 306  - 306  - 306 - - - - -يف	القيمة	للسندات	االستثمارية
حتويل	إىل	بيان	الدخل	نتيجة	
)1،794(  -)1،794(  - -)1،794( - - - - -الستبعاد	سندات	استثمارية

حركة	القيمة	العادلة	لالستثمارات	
)654(  -)654(  -)654( - - - - - -العقارية

)8،867(  -)8،867( )8،933(	 19 47 - - - - -تسوية	حتويل	العمالت	األجنبية
 523،386)463،415( 259،260)25،142(  457 45،436 50،727  38،090 149،692 )30،149( 757،690يف 31 ديسمرب 2014 )مدققة(

االحتياطيات

رأس	املال2013
أسهم	

اخلزينة

عالوة	
إصدار	
أسهم

احتياطي	
قانوين

احتياطي	
عام

احتياطي	
القيمة	العادلة	
لالستثمارات

احتياطي	
القيمة	العادلة	
لالستثمارات	

العقارية

حتويل	
عمالت	
أجنبية

إمجايل	
االحتياطيات

خسائر	
متراكمة

إمجايل	
حقوق	
امللكية

589،114)361،188(279،440)1،883(149،69238،09050،72741،7821،032)30،149(701،011يف	1	يناير	2013	)مدققة(
56،679---------56،679الزيادة	يف	رأس	املال	)إيضاح	21(

)80،371()80،371(---------صايف	خسارة	السنة
حركة	القيمة	العادلة	للسندات	

)6،167(-)6،167(--)6،167(-----االستثمارية
)4،737(-)4،737(--)4،737(-----حركة	القيمة	العادلة	للشركات	الزميلة

حركة	الضرائب	املؤجلة	للسندات	
)578(-)578(--)578(-----االستثمارية

حتويل	إىل	بيان	الدخل	نتيجة	
االخنفاض	يف	القيمة	للسندات	

)1،382(-)1،382(--)1،382(-----االستثمارية
حتويل	إىل	بيان	الدخل	نتيجة	
77-77--77-----إلستبعاد	سندات	استثمارية

حركة	القيمة	العادلة	لالستثمارات	
95-95-95------العقارية

)21،162()6،844()14،318()14،326()24(32-----تسوية	حتويل	العمالت	األجنبية
531،568)448،403(252،430)16،209(149،69238،09050،72729،0271،103)30،149(757،690يف 31 ديسمرب 2013 )مدققة(

تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	42	الواردة	على	الصفحات	من	63	إىل	99	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب

)املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(
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للسنة املنتهية يف

إيضاحات
31 ديسمرب 2014

)مدققة(
31	ديسمرب	2013

)مدققة(

األنشطة التشغيلية 
)77،394(2٫837صايف	الربح	/	)اخلسائر(	قبل	الضرائب	اخلارجية

تعديالت	يف:	
14٫13٫730،93031،308االستهالك	واإلطفاء

)38،469()22،317(7حصة	األرباح	من	الشركات	الزميلة	بعد	خصم	الضرائب
82،199 2926،125خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	-	صايف

)1،188()1،611(26أرباح	بيع	موجودات	ثابتة
)3،544( 35،964إيرادات	/	)خسائر(	تشغيلية	قبل	التغريات	يف	املوجودات	واملطلوبات	التشغيلية

)الزيادة(	/	النقص	يف	أرصدة	لدى	املصارف	تستحق	بعد	تسعني	يومًا	ولدى	املصارف	املركزية	املتعلقة	
29،005)45،589(	مبتطلبات	احلد	األدىن	لإلحتياطي

)الزيادة(	/	النقص	يف	املوجودات	التشغيلية:
)174،995()117،373(مراحبات	ومتويالت	أخرى	

)20،284()25،088(متويالت	املشاركة
)8،342(1،306موجودات	أخرى

الزيادة	/	)النقص(	يف	املطلوبات	التشغيلية:
67،142133،003احلسابات	اجلارية	للعمالء	

151،17330،260مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى
56،02499،162مبالغ	مستحقة	ملستثمرين

34،55133،374املطلوبات	األخرى
16،480277،000الزيادة	يف	حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة

174،590394،639صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية
صايف	)الزيادة(	/	النقص	يف:

854 2،513 استثمارات	يف	املضاربة
- 1،440 استثمارات	يف	شركات	زميلة

20،538 750 استثمارات	يف	حسابات	االستثمار	املقيدة
7،833)9،957(	موجودات	مقتناه	بغرض	التأجري

)216،804()425،368(	سندات	استثمارية
5،732 6،304 7أرباح	أسهم	مستلمة	من	شركات	زميلة

2،966)3،528(	بيع	/	)شراء(	موجودات	ثابتة
)634( 3،460 استثمارات	عقارية

 )179٫515( )424٫386(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية
)12،528()12،724(	الضرائب	املدفوعة

)12،528()12،724( صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
)72،150( 12،958 تسوية	حتويل	العمالت	األجنبية

130،446)249،562( صايف )النقص( / الزيادة يف النقد وما يف حكمه

901،804771،358النقد وما يف حكمه يف بداية السنة

901،804 652،242 4النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	42	الواردة	على	الصفحات	من	63	إىل	99	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد 
)املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(
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2014
 كما يف

1 يناير 2014
صايف الودائع/

)السحوبات(
إيرادات/ 

رسم املضارب)مصروفات(
حركة القيمة 

العادلة
 كما يف

31 ديسمرب 2014

 160،813  -  - )454(	)10،799(	 172،066 صندوق	دملونيا	للتطوير	1*
 6،250 )56،249(	 -  -  -  62،499 مضاربة	الشامل	البوسفور*
 18،514 )2،489(	 -  -  -  21،003 احملفظة	العقارية	االوروبية*

 3،268  -  -  - )9،684(	 12،952 صندوق	فرص	التطوير	األمريكي*
 20،415 )2،932(	)34(	 142  -  23،239 الودائع	العقارية	االوروبية	*
 47،865 )4،300(	)100(	 - )27،714(	 79،979 الودائع	العقارية	األمريكية*

 - )162(	 -  - )228(	 390 ودائع	متويالت	التجارة
 57،339  20،287 )74(	 614  -  36،512 أسهم	مدرجة	وغري	مدرجة

 314،464 )45،845(	)208(	 302 )48،425(	 408،640 املجموع
 65،247  -  -  - )5،424(	 70،671 صناديق	مدارة	على	أساس	الوكالة

 479،311  )53،849( 302  )208( )45،845( 379،711 

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

2013
 كما	يف

1	يناير	2013
صايف	الودائع/
)السحوبات(

إيرادات/	
رسم	املضارب)مصروفات(

حركة	القيمة	
العادلة

 كما	يف
31	ديسمرب	2013

 -  -  -  - 	)206،820( 206،820 صندوق	أسهم	الدار	اخلاصة**
 172،066  -  -  1،857  -  170،209 صندوق	دملونيا	للتطوير	1*
 62،499 	)39،936( -  -  -  102،435 مضاربة	الشامل	البوسفور*
 21،003  918  -  -  -  20،085 احملفظة	العقارية	االوروبية*

 12،952  -  -  - 	)5،067( 18،019 صندوق	فرص	التطوير	األمريكي*
 23،239  - 	)69( 244 	)79،114( 102،178 الودائع	العقارية	االوروبية	*
 79،979  - 	)463( 1،384 	)7،234( 86،292 الودائع	العقارية	األمريكية*

 -  - 	)27( 16 	)47،419( 47،430 ودائع	مراحبات	شراء	وبيع	السلع
 390  - 	)8( 90 	)14،238( 14،546 ودائع	متويالت	التجارة

 36،512  - 	)32( 676  12،719  23،149 أسهم	مدرجة	وغري	مدرجة
 -  -  -  11 	)539( 528 االستثمار	يف	الصكوك

 408،640 	)39،018(	)599( 4،278 	)347،712( 791،691 املجموع
 70،671  -  -  -  -  70،671 صناديق	مدارة	على	أساس	الوكالة

 862،362 )347،712(  4،278 )599( )39،018(  479،311 

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

**	مت	توزيع	حصص	املسامهني	بالكامل	للمالكني	خالل	2013

تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	42	الواردة	على	الصفحات	من	63	إىل	99	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

 البيان الموحد للتغيرات في حسابات االستثمار المقيدة
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب

)املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014

التأسيس واألنشطة. 1

تأســس	بنــك	اإلمثــار	ش.م.ب.	)»البنــك«(	يف	مملكــة	البحريــن	يف	13	أغســطس	1984	وحصــل	علــى	رخصــة	بنــك	اســتثماري	حتــت	إشــراف	مصــرف	البحريــن	املركــزي.	
وقــد	وافــق	مصــرف	البحريــن	املركــزي	بتاريــخ	14	أبريــل	2010	علــى	إعــادة	هيكلــة	البنــك	مــع	الشــركة	التابعــة	واململوكــة	بالكامــل	للبنــك	وهــو	مصــرف	البحريــن	الشــامل	
ــة	اإلســالمية	 ــة	لبنــك	اإلمثــار	ش.م.ب.	مبوجــب	ترخيــص	بتقــدمي	اخلدمــات	املصرفي ــان	واحــد	حتــت	العالمــة	التجاري ــك	ككي ش.م.ب.)م(	)»مصــرف	الشــامل«(	وذل
لألفــراد.	بنــاًء	علــى	ذلــك،	حــول	مصــرف	الشــامل	مجيــع	أعمالــه	وأصولــه	ومطلوباتــه	إىل	بنــك	األمثــار	ش.م.ب.	وذلــك	بــدًءا	مــن	تاريــخ	21	أبريــل	2010.	يف	17	فربايــر	
ــك	)إيضــاح	21(	 ــة	بذل ــهم	املتعلق ــادل	األس ــة	تب ــك	ومعامل ــارة	األول	ش.م.ب.	)م(	إىل	البن ــك	اإلج ــن	بن ــال	م ــل	األعم ــى	نق ــزي	عل ــن	املرك ــق	مصــرف	البحري 2013	واف

واســتكملت	هــذه	املعاملــة	يف	مــارس	2013.

يعترب	دار	املال	اإلسالمي	ترست	)»DMIT«(	الشركة	األم	األساسية	للبنك،	وهي	إدارة	ائتمانية	مسجلة	يف	كومنولث	الباهاما.

تتمثــل	األنشــطة	الرئيســية	الــيت	يقــوم	هبــا	البنــك	والشــركات	التابعــة	لــه	)معــًا	»اجملموعــة«(	يف	جمموعــة	واســعة	مــن	اخلدمــات	املاليــة	والــيت	تشــمل	األعمــال	املصرفيــة	
لألفــراد	واألعمــال	املصرفيــة	التجاريــة	واالســتثمارات	املصرفيــة	واألعمــال	املصرفيــة	اخلاصــة	والتكافــل	وتطويــر	العقــارات.

يشرف	مصرف	البحرين	املركزي	على	أنشطة	البنك	وهي	أيضًا	خاضعة	إلشراف	هيئة	الرقابة	الشرعية.

أسهم	البنك	مدرجة	يف	بورصة	البحرين	وأسواق	الكويت	املالية.

ــادئ	الشــريعة	اإلســالمية	 ــى	أســاس	األمانــة(	ألمــوال	مودعــة	بغــرض	االســتثمار	وفقــًا	ألحــكام	ومب تتضمــن	أنشــطة	اجملموعــة	قيامهــا	بوظيفــة	املضــارب	)اإلدارة	عل
وخاصــة	تلــك	املتعلقــة	بتحــرمي	اســتالم	أو	دفــع	الفوائــد	الربويــة.	تظهــر	هــذه	األمــوال	يف	املعلومــات	املاليــة	املرحليــة	املختصــرة	املوحــدة	حتــت	بنــد	»حســابات	االســتثمار	
املطلقــة«	وبنــد	»حســابات	االســتثمار	املقيــدة«.	فيمــا	يتعلــق	حبســابات	االســتثمار	املطلقــة،	يقــوم	صاحــب	حســاب	االســتثمار	بتفويــض	اجملموعــة	باســتثمار	األمــوال	
احملتفــظ	هبــا	يف	حســابه	بالطريقــة	الــيت	تراهــا	اجملموعــة	مناســبة	دون	وضــع	أيــة	قيــود	بالنســبة	إىل	املوضــع	والكيفيــة	والغــرض	مــن	اســتثمار	هــذه	األمــوال.	أمــا	فيمــا	
يتعلــق	حبســابات	االســتثمار	املقيــدة	فــإن	صاحــب	حســاب	االســتثمار	يفــرض	قيــودًا	معينــة	فيمــا	خيــص	موضــع	وكيفيــة	وغــرض	اســتثمار	األمــوال.	عــالوة	علــى	ذلــك،	

قــد	ال	يســمح	للمجموعــة	مبــزج	أمواهلــا	اخلاصــة	مــع	أمــوال	حســابات	االســتثمار	املقيــدة.

تقوم	اجملموعة	بأنشطتها	التجارية	من	خالل	املركز	الرئيسي	للبنك	وسبعة	عشر	فرعًا	جتاريًا	يف	البحرين	والشركات	الرئيسية	التابعة	للمجموعة	وهي	كالتايل:

نسبة امللكية ٪
النشاط التجاري الرئيسيبلد التأسيساالقتصاديةالتصويتية

أعمال	مصرفيةباكستان6767بنك	فيصل	احملدود
إدارة	الثروات	واألصولسويسرا100100مكتب	فيصل	اخلاص	)سويسرا(	إس	إيه	)سابقا	مصرف	فيصل	اخلاص	)سويسرا(	إس	إيه(

عقاريةجزر	الكاميان100100شركة	االمثار	للتطوير	احملدودة
عقاريةمملكة	البحرين5151شركة	سيت	فيو	للتطوير	العقاري	.م.ب.)م(

عقاريةمملكة	البحرين5050اجلزيرة	الصحية	ش.م.ب.)م(
متويالت	عقاريةمملكة	البحرين6350شركة	سكنا	للحلول	االسكانية	املتكاملة	ش.م.ب	)م(

استثمار	قابضةسويسرا100100كانترا	)سويسرا(	إس	إيه
خدمات	إداريةسويسرا100100دار	املال	االسالمي	للخدمات	اإلدارية	إس	إيه

استثمار	قابضةلوكسمبورغ100100فيصل	للتمويل	)لوكسمبورغ(	إس	إيه
استثمار	قابضةلوكسمبورغ100100مؤسسة	الشامل	املالية	)لوكسمبورغ(	إس	إيه

.N.V	)هولندا	)األنتيل،	للتمويل	هولندا100100فيصل	قابضةاألنتيل،	استثمار

.)DMIT(	من	٪	100	بنسبة	ومملوكة	،	البهاما	كومنولث	يف	تأسست	واليت	،)IICG(	))الباهاما	احملدودة	لالستثمار	اإلسالمية	اخلليج	شركة	هي	للبنك	التابعة	الشركات	إحدى
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014

التأسيس واألنشطة )تتمة(  .1

قــرر	البنــك	طوعــا	بتســليم	الرخصــة	املصرفيــة	ملصــرف	فيصــل	اخلــاص	ابتــداًء	مــن	30	يونيــو	2013.	إعتمــد	مصــرف	فيصــل	اخلــاص	اســم	جديــد	»مكتــب	فيصــل	
اخلــاص	)سويســرا(	إس	إيــه«	بــدءًا	مــن	1	يوليــو	2013.	ســوف	يوفــر	مكتــب	فيصــل	اخلــاص	خدمــات	استشــارية	وإدارة	الثــروات	للمســتثمرين	يف	الصناديــق	املتوفــرة	
والــيت	قــام	مصــرف	فيصــل	اخلــاص	بإدارهتــا	مســبقًا.	مت	إعــداد	البيانــات	املاليــة	ملكتــب	فيصــل	اخلــاص	علــى	أســاس	مبــدأ	االســتمرارية	كمــا	يف	31	ديســمرب	2014.

خــالل	ينايــر	2013،	قــرر	البنــك	اخلــروج	مــن	اســتثماره	يف	ســكنا	وهــو	يبلــغ	نســبة	50٪	مــن	أســهم	الشــركة	وذلــك	جنبــًا	إىل	جنــب	مــع	املســتثمر	اآلخــر	والــذي	بــدوره	
ميتلــك	نســبة	50٪.	وافــق	املســامهون	تصفيــة	الشــركة	طوعــا	يف	اجلمعيــة	العموميــة	غــري	العاديــة	الــيت	عقــدت	يف	ســبتمرب	2013.	وقــد	مت	احلصــول	علــى	املوافقــة	مــن	

مصــرف	البحريــن	املركــزي.	وقــد	مت	تعيــني	جلنــة	تصفيــة	مــن	قبــل	ســكنا	لإلشــراف	علــى	التصفيــة.

خالل	شهر	مارس	2013،	خرج	البنك	من	استثماره	يف	مارينا	ريف	للتطوير	العقاري	ش.م.ب.	وهو	يبلغ	نسبة	51٪	من	أسهم	الشركة.

أهم السياسات احملاسبية للمجموعة.  2
اعتمد	البنك	معايري	احملاسبة	املالية	)FAS(	الصادرة	عن	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	)AAOIFI(	اعتبارا	من	30	يونيو	2010.

تتضمــن	املعلومــات	املاليــة	املوحــدة	للســنة	املنتهيــة	يف	31	ديســمرب	2014	بعــض	األصــول	واخلصــوم	ومــا	يتعلــق	هبــا	مــن	دخــل	ومصاريــف	غــري	متوافقــة	مــع	الشــريعة	
اإلســالمية،	وهــي	تعــرض	حاليــا	كمــا	هــو	مالئمــًا	ووفقــًا	هليئــة	احملاســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية	وقــد	امتلكتهــا	اجملموعــة	قبــل	حتويــل	بنــك	اإلمثــار	

إىل	مصــرف	قطــاع	جتزئــة	إســالمي	يف	أبريــل	2010.

وافقــت	هيئــة	الرقابــة	الشــرعية	علــى	خطــة	عمــل	بالنســبة	للموجــودات	واملطلوبــات	الــيت	ال	تتوافــق	مــع	الشــريعة	لالمتثــال	الحــكام	الشــريعة	اإلســالمية	)اخلطــة(.	وتقــوم	
هيئــة	الرقابــة	الشــرعية	باالشــراف	علــى	تنفيــذ	هــذه	اخلطــة.	يتــم	اإلفصــاح	عــن	اإليــرادات	واملصروفــات	املتعلقــة	باملوجــودات	واملطلوبــات	الــيت	ال	تتوافــق	مــع	الشــريعة	يف	

اإليضــاح	رقــم	41.

البيانات	املالية	املوحدة	تضم	املعلومات	املالية	للمجموعة	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014.

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

التصرحيات احملاسبية اجلديدة : صادرة وسارية املفعولأ( 
ال	توجــد	معايــري	حماســبية	جديــدة	هليئــة	احملاســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية	،	التعديــالت	علــى	املعايــري	والتفســريات	الــيت	تطبــق	ألول	مــرة	للســنة	

املاليــة	الــيت	تبــدأ	يف	او	بعــد	1	ينايــر	2014	والــيت	يتوقــع	ان	يكــون	هلــا	تأثــري	جوهــري	علــى	اجملموعــة.

املعايــري	اجلديــدة	التاليــة	والتعديــالت	علــى	املعايــري	والتفســريات	ســارية	املفعــول	للفتــرات	الســنوية	والــيت	تبــدأ	يف	أو	بعــد	1	ينايــر	2015	والــيت	يتوقــع	أن	تكــون	ذات	
صلــة	باجملموعــة.

معايري	احملاسبة	املالية	رقم	27	-	حسابات	االستثمار

مت	إصــدار	معايــري	احملاســبة	املاليــة	رقــم	27	حســابات	االســتثمار	الســتبدال	معايــري	احملاســبة	املاليــة	رقــم	5	»اإلفصــاح	عــن	اســس	توزيــع	األربــاح	بــني	أصحــاب	
حقــوق	امللكيــة	وأصحــاب	حســابات	االســتثمار«	ومعيــار	احملاســبة	املاليــة	رقــم	6	»حقــوق	أصحــاب	حســابات	االســتثمار	ومــا	يف	حكمهــا«.	هــذا	املعيــار	ســاري	املفعــول	
للفتــرات	املاليــة	الــيت	تبــدأ	يف	1	ينايــر	2016،	والــذي	يتوقــع	ان	يكــون	ذات	صلــة	باجملموعــة.	إن	اعتمــاد	هــذا	املعيــار	ليــس	لــه	أي	أثــر	جوهــري	علــى	البيانــات	املاليــة	

للمجموعة.

مل	يعتمد	البنك	أي	معايري	جديدة	خالل	2014.

أساس اإلعدادب( 
ــان	الدخــل	 ــة	مــن	خــالل	بي ــم	الســندات	االســتثمارية	بالقيمــة	العادل ــة	بإعــادة	تقيي ــة	املعدل ــدأ	التكلفــة	التارخيي ــة	املوحــدة	طبقــا	ملب ــات	املالي ــم	إعــداد	البيان يت

ــة. ــتثمارات	العقاري ــة	واالس ــوق	امللكي وحق

تأكيد االمتثال	( 
مت	إعــداد	البيانــات	املاليــة	املوحــدة	للمجموعــة	وفقــًا	ملعايــري	احملاســبة	املاليــة	الصــادرة	عــن	هيئــة	احملاســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية	وقوانــني	
ومبــادىء	الشــريعة	كمــا	حيددهــا	جملــس	الشــريعة	الرقــايب	التابــع	للمجموعــة	وقانــون	الشــركات	التجاريــة	البحريــين	ومصــرف	البحريــن	املركــزي	وقانون	املؤسســات	
املاليــة	وفقــًا	ملتطلبــات	هيئــة	احملاســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية،	وحــني	التكــون	لبعــض	املســائل	معايــري	متعلقــة	هبــا	ضمــن	املعايــري	الصــادرة	عــن	

هيئــة	احملاســبة	واملراجعــة	للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية	تقــوم	اجملموعــة	بتطبيــق	املعايــري	الدوليــة	للتقاريــر	املاليــة	املتعلقــة	هبــا.
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أهم السياسات احملاسبية للمجموعة )تابع(  .2

ملخص السياسات احملاسبية اهلامةد( 
	 أساس	التوحيد)أ(

الشركات	التابعة	

الشــركات	التابعــة	هــي	الشــركات	الــيت	متلــك	فيهــا	اجملموعــة	50٪	أو	أكثــر	مــن	حقــوق	امللكيــة،	وعليــه	فــإن	اجملموعــة	تســيطر	جوهريــًا	علــى	مثــل	هــذه	الشــركات.	
يتــم	توحيــد	الشــركات	التابعــة،	مبــا	يف	ذلــك	املنشــآت	ذات	األغــراض	اخلاصــة،	والــيت	تقــع	حتــت	ســيطرة	البنــك،	مــن	تاريــخ	انتقــال	حــق	الســيطرة	اىل	اجملموعــة	

ويتــم	التوقــف	عــن	هــذا	التوحيــد	مــن	تاريــخ	توقــف	هــذا	احلــق.

الشركات	الزميلة	

الشــركات	الزميلــة	هــي	الشــركات	الــيت	تكــون	للمجموعــة	تأثــري	كبــري	عليهــا	لكــن	ال	تتمتــع	حبــق	الســيطرة	علــى	شــؤوهنا	اإلداريــة،	وهــي	ليســت	شــركات	تابعــة	أو	
مشــاريع	مشــتركة.	ويتــم	احتســاب	اســتثمارات	اجملموعــة	يف	الشــركات	الزميلــة	باســتخدام	طريقــة	حماســبة	حقــوق	امللكيــة،	وبنــاء	عليــه،	يتــم	ادراج	االســتثمار	يف	
الشــركة	الزميلــة	يف	بيــان	املركــز	املــايل	بالتكلفــة	زائــدا	التغــريات	يف	حصــة	اجملموعــة	مــن	صــايف	موجــودات	الشــركة	الزميلــة	بعــد	تاريــخ	االســتحواذ.	ويعكــس	بيــان	
الدخــل	املوحــد	حصــة	اجملموعــة	مــن	نتائــج	عمليــات	الشــركة	الزميلــة.	تقــوم	اجملموعــة	بتســجيل	حصتهــا	يف	أي	تغيــري	مباشــر	تســجله	الشــركة	الزميلــة	يف	بياهنــا	

حلقــوق	امللكيــة	ويتــم	اإلفصــاح	عنــه	عنــد	االقتضــاء	يف	بيــان	التغــريات	يف	حقــوق	امللكيــة	املوحــد.

يف	حالــة	عــدم	توفــر	البيانــات	املاليــة	املدققــة	للشــركات	الزميلــة،	يتــم	التوصــل	حلصــة	اجملموعــة	مــن	صــايف	الربــح	أو	اخلســارة	باســتخدام	أحــدث	احلســابات	
اإلداريــة	املتاحــة.

األرصدة	بني	شركات	اجملموعة	وحقوق	األقلية

ــه	بعــد	التســويات	املتعلقــة	حبقــوق	األقليــة	وحســابات	 ــة	املوحــدة	املوجــودات	واملطلوبــات	ونتائــج	عمليــات	البنــك	والشــركات	التابعــة	ل تتضمــن	املعلومــات	املالي
االســتثمار	املطلقــة	الــيت	تديرهــا	اجملموعــة.	مت	اســتبعاد	كافــة	األرصــدة	واملعامــالت	اجلوهريــة	بــني	شــركات	اجملموعــة.	ويتــم	اعــداد	البيانــات	املاليــة	للشــركات	

التابعــة	يف	نفــس	الفتــرة	احملاســبية	للبنــك	باســتخدام	سياســات	حماســبية	منتظمــة.

	 معامالت	وأرصدة	العمالت	األجنبية)ب(
العملة	املتداولة	وعملة	العرض

يتــم	قيــاس	العملــة	املتداولــة	للبنــود	املدرجــة	يف	املعلومــات	املاليــة	املوحــدة	للمنشــآت	ضمــن	اجملموعــة	باســتخدام	العملــة	املتداولــة	يف	البيئــة	االقتصاديــة	الرئيســية	
الــيت	تعمــل	فيهــا	املنشــأة،	والــيت	هــي	بالدينــار	البحريــين	)العملــة	املتداولــة(.	وافقــت	اجلمعيــة	العموميــة	العاديــة	الســنوية	للبنــك	الــيت	عقــدت	يف	30	مــارس	2014 
علــى	تغيــري	عملــة	العــرض	للبنــك	مــن	الدينــار	البحريــين	إىل	الــدوالر	األمريكــي	اعتبــارا	مــن	1	ينايــر	2014.	وذلــك	بإعتبــار	أن	الدينــار	البحريــين	مربــوط	بالــدوالر	
األمريكــي،	وبنــاًء	علــى	ذلــك	فــإن	التغــريات	يف	عملــة	العــرض	ليــس	هلــا	تأثــري	علــى	كل	مــن	بيــان	املركــز	املــايل	املوحــد،	وبيــان	الدخــل	املوحــد،	وبيــان	التغــريات	يف	

حقــوق	امللكيــة	املوحــد،	وبيــان	التدفقــات	النقديــة	املوحــد	وبيــان	التغــريات	يف	حســابات	االســتثمار	املقيــدة	املوحــد.	

املعامالت	واألرصدة

يتــم	حتويــل	معامــالت	العمــالت	األجنبيــة	إىل	العملــة	املتداولــة	باســتخدام	أســعار	الصــرف	الســائدة	يف	تاريــخ	املعامــالت.	وتســجل	أربــاح	وخســائر	حتويــل	العمــالت	
الناجتــة	عــن	تســوية	هــذه	املعامــالت	وعــن	التحويــل	بســعر	الصــرف	الســائد	يف	هنايــة	الفتــرة	للموجــودات	واملطلوبــات	النقديــة	املقيمــة	بالعمــالت	األجنبيــة	يف	بيان	
الدخــل	املوحــد.	كمــا	يتــم	تســجيل	فروقــات	التحويــل	علــى	البنــود	غــري	النقديــة	واملدرجــة	بالقيمــة	العادلــة	-	مثــل	بعــض	الســندات	االســتثمارية	-	املدرجــة	ضمــن	

احتياطــي	القيمــة	العادلــة	لالســتثمارات.
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)ب(	معامالت	وأرصدة	العمالت	األجنبية	)تتمة(
يتم	حتويل	النتائج	واملركز	املايل	جلميع	منشآت	اجملموعة	اليت	تعتمد	عملة	متداولة	خمتلفة	عن	عملة	العرض	إىل	عملة	العرض	كما	يلي:

	 يتم	حتويل	املوجودات	واملطلوبات	املدرجة	لكل	بيان	مركز	مايل	بسعر	اإلقفال	يف	تاريخ	بيان	املركز	املايل؛)أ(
	 يتم	حتويل	اإليرادات	واملصروفات	لكل	بيانات	املركز	املايل	باستخدام	متوسط	أسعار	الصرف	؛	)ب(
	 ويتم	تسجيل	مجيع	فروقات	التحويل	الناجتة	كعنصر	منفصل	ضمن	حقوق	امللكية.)ت(

خــالل	عمليــة	التوحيــد،	تؤخــذ	فــروق	أســعار	الصــرف	النامجــة	عــن	التحويــل	مــن	صــايف	االســتثمارات	يف	العمليــات	اخلارجيــة	واالقتــراض	وغريهــا	مــن	صكــوك	
العملــة	املصنفــة	املعينــة	للتحــوط	مــن	هــذه	االســتثمارات،	إىل	حقــوق	املســامهني.	جيــب	تســجيل	خســائر	حتويــل	العمــالت	الناجتــة	عــن	اخنفــاض	حــاد	يف	القيمــة	أو	
انتقــاص	يف	القيمــة	)علــى	خــالف	اخنفــاض	مؤقــت(	يف	العملــة	لصــايف	االســتثمارات	يف	العمليــات	اخلارجيــة	احملولــة	مبوجــب	ســعر	الصــرف	بتاريــخ	بيــان	املركــز	
املــايل	املوحــد،	باملقــام	األول	كعــبء	مقابــل	أي	رصيــد	دائــن	للعناصــر	املنفــردة	حلقــوق	امللكيــة،	ويتــم	تســجيل	أي	مبلــغ	متبقــي	كخســارة	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد.	
عنــد	القيــام	باســتبعاد	جزئــي	أو	بيــع	لعمليــة	أجنبيــة،	يتــم	إدراج	فــروق	أســعار	الصــرف	الــيت	مت	تســجيلها	يف	حقــوق	امللكيــة	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد	كجــزء	مــن	

الربــح	أو	اخلســارة	مــن	البيــع.

تعامــل	الشــهرة	واملوجــودات	غــري	الثابتــة	وتســويات	القيمــة	العادلــة	الناجتــة	عــن	االســتحواذ	علــى	منشــآت	أجنبيــة	علــى	أهنــا	موجــودات	ومطلوبــات	للمنشــأة	ويتــم	
حتويلهــا	بســعر	اإلقفــال.

التقديرات	احملاسبية	واألحكام )ج(				
تضــع	اجملموعــة	تقديــرات	وافتراضــات	تؤثــر	علــى	مبالــغ	املوجــودات	واملطلوبــات	خــالل	الســنة	املاليــة	املقبلــة.	وجيــري	تقييــم	التقديــرات	واألحــكام	بشــكل	متواصل،	

وتســتند	علــى	اخلــربة	التارخييــة	وعوامــل	أخــرى	وتشــمل	توقعــات	األحــداث	املســتقبلية	الــيت	يعتقــد	أهنــا	معقولــة	يف	ظــل	الظــروف	احلاليــة.

(1	 تصنيف	االستثمارات(
تقــوم	إدارة	اجملموعــة	خــالل	عمليــة	تطبيــق	السياســات	احملاســبية	بتصنيــف	االســتثمارات	عنــد	االســتحواذ	عليهــا	وفــق	الفئــات	التاليــة	لســندات	اســتثمارات	
بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	بيــان	الدخــل	مســجلة	بالتكلفــة	املطفئــة	أو	لســندات	اســتثمارات	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	حقــوق	امللكيــة.	يعكس	هــذا	التصنيف	

نيــة	اإلدارة	املتعلقــة	بــكل	مــن	هــذه	االســتثمارات	وهــي	ختضــع	إىل	معاجلــة	حماســبية	ختتلــف	مــع	اختــالف	تصنيفهــا.

(2	 املنشآت	ذات	األغراض	اخلاصة(
تبــادر	اجملموعــة	بإنشــاء	منشــآت	ذات	األغــراض	اخلاصــة	إلعطــاء	العمــالء	فرصــة	لالســتثمار.	ال	تقــوم	اجملموعــة	بتوحيــد	هــذه	املنشــآت	يف	حــال	ال	متلــك	
حــق	الســيطرة	عليهــا.	ويتــم	حتديــد	وجــوب	هــذا	احلــق	بنــاًء	علــى	األهــداف	ألعمــال	هــذه	املنشــآت	وتعرضهــا	للمخاطــر	واملكاســب	باإلضافــة	إىل	إمكانيــة	

اجملموعــة	علــى	اختــاذ	القــرارات	التنفيذيــة	للمنشــآت	ذات	األغــراض	اخلاصــة.

(3	 االخنفاض	يف	قيمة	املوجودات	التمويلية	واالستثمارات(
يتــم	تقييــم	كل	متويــل	واســتثمار	بشــكل	مســتقل	لتقديــر	تعرضهــا	لالخنفــاض	يف	القيمــة.	وتقــوم	اإلدارة	بوضــع	تقديــرات	متعلقــة	بالوضــع	املــايل	للطــرف	
املقابــل،	وصــايف	القيمــة	القابلــة	للتحقــق	مــن	املوجــودات	الضمنيــة.	يتــم	تقديــر	كل	أصــل	اخنفضــت	قيمتــه	بنــاًء	علــى	مميزاتــه،	ويتــم	تقييــم	اســتراتيجية	

التخــارج،	وتقديــرات	التدفقــات	النقديــة	الــيت	تعتــرب	قابلــة	لالســترداد.

(4	 فروقات	السيولة(
ــارات	الضغــط	الــدوري	علــى	وضــع	الســيولة	لتقييــم	قــدرة	 تراقــب	اجملموعــة	باســتمرار	فروقــات	الســيولة	الناجتــة	يف	الســري	العــادي	لألعمــال.	جتــرى	اختب
البنــك	علــى	تلبيــة	فروقــات	الســيولة.	ويشــمل	اختبــار	الضغــط	أيضــا	علــى	التقديــرات	الســلوكية	ملختلــف	مصــادر	التمويــل	والتدفقــات	التقديريــة	الناجتــة	مــن	

اســتبعاد	األصــول	غــري	الســائلة	وخمتلــف	مصــادر	التمويــل.
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	 النقد	وما	يف	حكمه)د(

ــزي	ومصــارف	أخــرى	 ــدى	املصــرف	املرك ــدة	ل ــد	واألرصــدة	غــري	املقي ــن	النق ــة	املوحــد	م ــات	النقدي ــان	التدفق ــه	يف	بي ــه	واملشــار	الي ــا	يف	حكم ــد	وم ــون	النق يتك
ــل.	 ــة	أشــهر	أو	أق ــرة	ثالث ــب	أو	تســتحق	خــالل	فت واســتثمارات	ســائلة	قصــرية	األجــل	حتــت	الطل

	 مراحبات	ومتويالت	أخرى)هـ(
تظهر	املراحبات	والتمويالت	األخرى	بقيمة	التكلفة	ناقصًا	خمصص	الذمم	املشكوك	يف	حتصيلها.

تعترب	اجملموعة	الوعد	يف	متويالت	املراحبة	لآلمر	بالشراء	وعدًا	ملزمًا.

متثــل	التمويــالت	األخــرى	القــروض	التقليديــة	والســلفيات،	والــيت	تعتــرب	موجــودات	ماليــة	غــري	مشــتقة	ذات	مدفوعــات	ثابتــة	أو	قابلــة	للتحديــد.	يتــم	تســجيلها	
مبدئيــًا	بالقيمــة	العادلــة	وفيمــا	بعــد	يتــم	احتســاهبا	بالتكلفــة	املطفــأة	باســتخدام	طريقــة	العائــد	الفعلــي.

تســتلم	اجملموعــة	ضمانــات	علــى	املراحبــات	والتمويــالت	األخــرى	حيــث	تعتــرب	ضروريــة	يف	شــكل	مبالــغ	نقديــة	أو	أوراق	ماليــة	أخــرى	مبــا	يف	ذلــك	الضمانــات	
املصرفيــة،	والرهــن	العقــاري	علــى	املمتلــكات	واألســهم	واألوراق	املاليــة.	إن	سياســة	اجملموعــة	هــو	احلصــول	علــى	ضمانــات	بالقيمــة	يف	الســوق	مســاوية	أو	تزيــد	
علــى	املبلــغ	األصلــي	للتمويــل	يف	إطــار	اتفاقيــة	التمويــل.	تقــدر	قيمــة	الضمانــات	بشــكل	دوري	للتأكــد	مــن	أن	القيمــة	يف	الســوق	للضمانــات	األساســية	ال	تــزال	كافيــة.

يرصد	خمصص	معني	حينما	ترى	اإلدارة	بأن	هناك	اخنفاضًا	يف	القيمة	املدرجة	للمراحبات	والتمويالت	األخرى.

باإلضافــة	إىل	املخصصــات	املعينــة،	تقــوم	اجملموعــة	بتقييــم	االخنفــاض	يف	قيمــة	إمجــايل	اخلســائر	الناجتــة	عــن	التســهيالت	التمويليــة	والــيت	ليــس	هلــا	تأثــري	
ــة	وال	يوجــد	حــى	اآلن	دليــل	موضوعــي	علــى	اخنفــاض	قيمتــه	الفرديــة.	يتــم	تقييــم	املخصــص	العــام	يف	تاريــخ	كل	تقريــر. جوهــري	بصــورة	منفصل

متويالت	املشاركة )و(	
تسجل	متويالت	املشاركة	بقيمة	التكلفة	ناقصًا	خمصص	االخنفاض	يف	القيمة.

يرصد	خمصص	معني	حينما	ترى	اإلدارة	بأن	هناك	اخنفاضًا	يف	القيمة	املدرجة	لتمويالت	املشاركة.

االستثمارات )ز(	
سندات	استثمارية	بالتكلفة	املطفأة. 1

تشــمل	أدوات	الديــون	بالتكلفــة	املطفــأة	حيــث	تتــم	إدارة	االســتثمار	علــى	أســاس	العائــد	التعاقــدي	وتقييــم	أدائهــا	علــى	أســاس	التدفقــات	النقديــة	التعاقديــة.	
ويتــم	قيــاس	هــذه	االســتثمارات	باالحتســاب	املبدئــي	ناقــص	أي	حتصيــل	اســترداد	رأس	مــال	وناقــص	أي	ختفيــض	لالخنفــاض	يف	القيمــة.

سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية. 2

أدوات	حقــوق	امللكيــة	هــي	االســتثمارات	الــيت	ال	متلــك	ميــزات	أدوات	الديــون	وتشــمل	األدوات	الــيت	تظهــر	عائــد	متبقــي	يف	أصــول	املنشــأة	بعــد	خصــم	مجيــع	
املطلوبــات.

االســتثمارات	يف	حقــوق	امللكيــة	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	حقــوق	امللكيــة	هــي	أدوات	حقــوق	امللكيــة	الــيت	يســتهدف	متلكهــا	ملــدة	غــري	حمــددة،	والــيت	ميكــن	
بيعهــا	عنــد	احلاجــة	للســيولة؛	ويتــم	تصنيفهــا	علــى	هــذا	النحــو	ابتــداًء	ويتــم	تســجيل	عمليــة	شــراء	وبيــع	هــذه	االســتثمارات	يف	تاريــخ	املتاجــرة	وهــو	التاريــخ	

الــذي	تلتــزم	فيــه	اجملموعــة	بشــراء	أو	بيــع	األصــول.

يتــم	تســجيل	هــذه	االســتثمارات	ابتــداًء	بقيمــة	التكلفــة	إضافــة	إىل	تكاليــف	العمليــة.	ويتــم	الحقــًا	إعــادة	تقييمهــا	بالقيمــة	العادلــة	ويتــم	احتســاب	األربــاح	
ــة	 ــة	املوحــدة	أو	حقــوق	أصحــاب	حســابات	االســتثمار	املطلقــة	ضمــن	»احتياطــي	القيمــة	العادل ــان	التغــريات	يف	حقــوق	امللكي أو	اخلســائر	غــري	احملققــة	يف	بي
لالســتثمارات«،	حــى	يتــم	اســتبعاد	أو	شــطب	هــذه	املوجــودات	املاليــة.	يف	حــني،	يتــم	احتســاب	األربــاح	أو	اخلســائر	املتراكمــة	الــيت	ســبق	احتســاهبا	يف	حقــوق	

امللكيــة	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد.
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)ز(		االستثمارات	)تابع(
تســتند	القيــم	العادلــة	لالســتثمارات	املدرجــة	يف	األســواق	النشــطة	إىل	أســعار	الطلــب	احلاليــة.	إذا	مل	يكــن	هنــاك	أســواق	نشــطة	ملثــل	هــذه	املوجــودات	املاليــة،	
فــإن	اجملموعــة	تقــدر	القيمــة	العادلــة	باســتخدام	أســاليب	التقييــم.	وهــذا	يتضمــن	اســتخدام	املعامــالت	الــيت	نفــذت	علــى	أســاس	جتــاري	حبــت،	أو	أســاليب	تقييــم	
مســتخدمة	مــن	أطــراف	أخــرى.	وتقــوم	اجملموعــة	باســتخدام	نتائــج	التقييــم	الــيت	قــام	بإعدادهــا	مديــري	اســتثمارات	أخــرى	وذلــك	لتحديــد	القيمــة	العادلــة	

لبعــض	املوجــودات	املاليــة	غــري	املدرجــة.

تقــوم	اجملموعــة	بإجــراء	تقييــم	يف	تاريــخ	كل	بيــان	مركــز	مــايل	للتأكــد	مــن	وجــود	أدلــة	موضوعيــة	علــى	هبــوط	قيمــة	أحــد	املوجــودات	املاليــة	أو	جمموعــة	مــن	
املوجــودات	املاليــة	أو	خالفــه.	يف	حالــة	تصنيــف	الســندات	االســتثمارية	كســندات	اســتثمارية	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	حقــوق	امللكيــة،	ولغــرض	حتديــد	مــا	إذا	
تعرضــت	املوجــودات	للهبــوط	يف	القيمــة،	فإنــه	يؤخــذ	يف	االعتبــار	وجــود	اخنفــاض	كبــري	أو	مطــول	يف	القيمــة	العادلــة	للســندات	إىل	أقــل	مــن	تكلفتهــا.	إذا	ثبــت	
وجــود	مثــل	هــذا	الدليــل	للســندات	االســتثمارية	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	حقــوق	امللكيــة،	فــإن	اخلســارة	املتراكمــة	املقاســة	باعتبارهــا	الفــارق	بــني	تكلفــة	الشــراء	
والقيمــة	العادلــة	احلاليــة	ناقصــًا	أي	خســارة	للهبــوط	يف	القيمــة	للموجــودات	املاليــة	الــيت	ســبق	احتســاهبا،	يتــم	اســتبعادها	مــن	حقــوق	امللكيــة	وحتتســب	ضمــن	
بيــان	الدخــل	املوحــد.	إذا	ارتفعــت	القيمــة	العادلــة	ألدوات	حقــوق	امللكيــة	يف	الفتــرات	الالحقــة	فإنــه	ال	يتــم	عكــس	خســائر	اهلبــوط	يف	القيمــة	والــيت	ســبق	احتســاهبا	

يف	بيــان	الدخــل	املوحــد،	ولكــن	يتــم	تســجيلها	كتعديــالت	علــى	القيمــة	العادلــة	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد.

سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل. 3 	

يصنــف	االســتثمار	كاســتثمار	بالقيمــة	العادلــة	مــن	خــالل	بيــان	الدخــل	إذا	اســتحوذ	عليــه	أو	نشــأ	أساســا	لغــرض	توليــد	ربــح	مــن	التقلبــات	قصــرية	األجــل	يف	الســعر	
أو	مــن	هامــش	املتعاملــني.	جيــب	تســجيل	االســتثمارات	يف	تاريــخ	االســتحواذ	بالتكلفــة	زائــد	املصروفــات	املباشــرة	الــيت	تتعلــق	باالســتحواذ.	ويتــم	إعــادة	قيــاس	

االســتثمارات	بالقيمــة	العادلــة	ويتــم	تســجيل	الربــح	أو	اخلســارة	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد	يف	هنايــة	كل	فتــرة	إعــداد	التقريــر.

حسابات	االستثمار	املقيدة. 4 	

يتــم	تســجيل	حســابات	االســتثمار	املقيــدة	مبدئيــًا	بالتكلفــة	ويتــم	الحقــا	إعــادة	تقييمهــا	بالقيمــة	العادلــة.	ويتــم	إدراج	اخلســائر	غــري	احملققــة	يف	حــدود	الرصيــد	
ــادة	 ــة	زي ــار	النســبة	املتعلقــة	حبقــوق	املالكــني	ونســبة	حقــوق	أصحــاب	حســابات	االســتثمار	املطلقــة.	يف	حال ــة،	مــع	األخــذ	بعــني	األعتب املتوفــر	يف	حقــوق	امللكي

اخلســارة	املتراكمــة	عــن	الرصيــد	املتوفــر	يف	حقــوق	امللكيــة	يتــم	احتســاهبا	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد.

االستثمارات	العقارية. 5 	

ــة	 ــة	احملتفــظ	هبــا	لغاي ــة.	يتــم	تســجيل	االســتثمارات	العقاري إن	كافــة	العقــارات	احملتفــظ	هبــا	لغــرض	التأجــري	أو	الرتفــاع	قيمتهــا	تصنــف	كاســتثمارات	عقاري
ارتفــاع	قيمتهــا	بالتكلفــة	مبدئيــًا	ويعــاد	الحقــًا	تقييمهــا	بالقيمــة	العادلــة	وفقــا	لنمــوذج	القيمــة	العادلــة	وتســجيل	أي	ربــح	غــري	حمقــق	ينتــج	يف	بيــان	التغــريات	يف	
حقــوق	امللكيــة	املوحــد	ضمــن	احتياطــي	القيمــة	العادلــة	لالســتثمارات	العقاريــة.	ويتــم	تســجيل	أي	خســائر	غــري	حمققــة	مــن	تقييمهــا	بالقيمــة	العادلــة	لالســتثمار	
ــع	 ــار	التقســيم	بــني	اجلــزء	التاب ــة،	ويؤخــذ	بعــني	االعتب ــل	االســتثمار	يف	العقــارات	احتياطــي	القيمــة	العادل ــة	مقاب ــة	يف	حقــوق	امللكي يف	العقــارات	بالقيمــة	العادل
حلقــوق	امللكيــة	وحقــوق	أصحــاب	حســابات	االســتثمار	املطلقــة.	ويف	حــال	جتــاوز	اخلســائر	املتراكمــة	للرصيــد	املتوفــر،	يتــم	تســجيل	اخلســائر	الغــري	حمققــة	يف	
بيــان	الدخــل	املوحــد.	يف	حالــة	وجــود	خســائر	غــري	حمققــة	متعلقــة	باالســتثمار	يف	العقــارات	الــيت	مت	تســجيلها	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد	يف	الفتــرة	املاليــة	الســابقة،	
يتــم	تقييــد	الربــح	غــري	احملقــق	للفتــرة	احلاليــة	مقابــل	اخلســائر	الســابقة	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد.	يتــم	احتســاب	األربــاح	أو	اخلســائر	احملققــة	الناجتــة	عــن	بيــع	
أي	اســتثمار	عقــاري	علــى	أســاس	الفــرق	بــني	القيمــة	الدفتريــة	)أو	القيمــة	املســجلة(	وصــايف	العائــدات	النقديــة	أو	مــا	يف	حكمهــا	مــن	بيــع	كل	اســتثمار	علــى	حــدة.	
كمــا	جيــب	تســجيل	الربــح	أو	اخلســارة	الناجتــة	باإلضافــة	إىل	الرصيــد	املتوفــر	يف	احتياطــي	القيمــة	العادلــة	لالســتثمارات	العقاريــة	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد	للفتــرة	

املاليــة	احلاليــة.

يتم	تسجيل	االستثمارات	العقارية	احملتفظ	هبا	لغرض	التأجري	بالتكلفة	ناقصًا	االستهالك	املتراكم.

استثمارات	يف	املضاربة. 6 	

تسجل	استثمارات	املضاربة	بالتكلفة	وحيمل	االخنفاض	غري	املؤقت	يف	قيمة	االستثمار	مباشرة	يف	بيان	الدخل	املوحد.
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)ز(		االستثمارات	)تتمة(
القيمة	العادلة. 7 	

يتم	حتديد	القيمة	العادلة	لالستثمارات	املتداولة	يف	األسواق	املالية	املنتظمة	حسب	أسعار	العرض	املعلنة	يف	السوق.

يتــم	تقديــر	القيمــة	العادلــة	لالســتثمارات	غــري	املعلنــة	أســعارها	يف	الســوق،	وذلــك	بالرجــوع	إىل	أســعار	الســوق	احلاليــة	ألدوات	أخــرى	مشــاهبة	أو	تســتند	إىل	تقديــر	
التدفقــات	النقديــة	املســتقبلية	أو	صــايف	قيمــة	املوجــودات.	وتقــوم	اجملموعــة	بتحديــد	القيمــة	النقديــة	املعادلــة	علــى	أســاس	معــدل	الربــح	احلــايل	لعقــود	تتمتــع	

بشــروط	ومواصفــات	خماطــر	مماثلــة.

	 املوجودات	املقتناه	بغرض	التأجري	)اإلجارة()ح(
تســجل	املوجــودات	املقتنــاه	بغــرض	التأجــري	بقيمــة	التكلفــة	وختضــع	لالســتهالك	حســب	سياســة	اجملموعــة	إلســتهالك	املوجــودات	الثابتــة	أو	حســب	فتــرة	االجيــار،	

أيهمــا	أقصــر.

يتم	تسجيل	خمصص	الديون	املشكوك	يف	حتصيلها	كلما	رأت	اإلدارة	أن	اإلجيارات	املستحقة	مشكوك	يف	حتصيلها.

	 املوجودات	الثابتة)ط(
تســجل	املوجــودات	الثابتــة	بقيمــة	التكلفــة	ناقصــًا	اإلســتهالك	املتراكــم.	ويتــم	احتســاب	اإلســتهالك	بطريقــة	القســط	الثابــت	مبعــدالت	تكفــي	لشــطب	تكلفتهــا	

علــى	مــدى	أعمارهــا	اإلنتاجيــة	املقــدرة	كمــا	يلــي:

50	سنة مباين	

على	مدى	فترة	التأجري حتسينات	عقارات	اإلجيار	

3-10	سنوات أثاث	ومعدات	ومركبات	

ــة	 ــا	القابل ــن	املوجــودات	قيمته ــوع	م ــة	ألي	ن ــة	الدفتري ــاوز	القيم ــا	تتج ــة	املوجــودات.	وأينم ــن	فئ ــم	م ــكل	جــزء	مه ــم	حســاب	االســتهالك	بشــكل	منفصــل	ل يت
لالســترداد،	فإنــه	يتــم	ختفيضهــا	مباشــرًة	إىل	قيمتهــا	القابلــة	لالســترداد.	ويتــم	مراجعــة	القيمــة	املتبقيــة	للموجــودات	وعمرهــا	اإلنتاجــي،	وتعديلهــا،	حســبما	

ــان	مركــز	مــايل. يكــون	مالئمــًا،	بتاريــخ	كل	بي

يتــم	تضمــني	التكاليــف	الالحقــة	يف	القيمــة	الدفتريــة	للموجــودات،	أو	إحتســاهبا	كأصــل	منفصــل	كمــا	هــو	مالئــم،	وذلــك	إذا	مــا	احتمــل	حصــول	اجملموعــة	علــى	
منافــع	اقتصاديــة	مســتقبلية	مرتبطــة	باألصــل	للمجموعــة،	مــع	إمكانيــة	قيــاس	التكلفــة	بشــكل	موثــوق.	يف	حــني	يتــم	احتســاب	مجيــع	التجديــدات	والتصليحــات	

األخــرى	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد	خــالل	الفتــرة	املاليــة	الــيت	يتــم	إنفاقهــا	فيهــا.	

مت	حتديد	األرباح	واخلسائر	عند	استبعاد	املوجودات	الثابتة	من	خالل	مقارنة	العوائد	مع	القيم	الدفترية.

	 موجودات	غري	ملموسة)ي(
الشهرة. 1

تســجل	الشــهرة	الناجتــة	عــن	االســتحواذ	علــى	شــركات	تابعــة	يف	بيــان	املركــز	املــايل	املوحــد	كأصــل	يقيــم	مبدئيــًا	بقيمــة	التكلفــة	والــيت	متثــل	الفائــض	مــن	قيمــة	
تكلفــة	الشــراء	علــى	القيمــة	العادلــة	حلصــة	اجملموعــة	يف	تاريــخ	االســتحواذ	مــن	صــايف	موجــودات	الشــركة	التابعــة	املســتحوذ	عليهــا.	تقيــم	الشــهرة	بعــد	ذلــك	
بصــورة	ســنوية	لتحديــد	مــا	إذا	كانــت	هنــاك	أي	خســائر	ناشــئة	عــن	إخنفــاض	القيمــة.	وتســجل	الشــهرة	يف	هنايــة	الفتــرة	املاليــة	يف	بيــان	املركــز	املــايل	الرحلــي	

املختصــر	املوحــد	بالتكلفــة	ناقصــًا	أيــة	خســائر	متراكمــة	لإلخنفــاض	يف	القيمــة.	

ختصــص	الشــهرة	املســتحوذ	عليهــا	مــن	اندمــاج	األعمــال	للوحــدات	املنتجــة	للنقــد،	أو	جملموعــات	مــن	الوحــدات	املنتجــة	للنقــد	مــن	تاريــخ	االســتحواذ،	والــيت	
مــن	املتوقــع	أن	يســتفاد	مــن	تضافــر	االندمــاج،	بغــض	النظــر	عمــا	إذا	مت	تعيــني	املوجــودات	أو	املطلوبــات	األخــرى	املترتبــة	علــى	تلــك	الوحــدات	املشــتراة،	هلــذه	

الوحــدات	أو	جملموعــات	مــن	الوحــدات.
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)ي(	موجودات	غري	ملموسة	)تتمة(
يتحــدد	االخنفــاض	يف	القيمــة	عــن	طريــق	تقييــم	القيمــة	القابلــة	لإلســترداد	للوحــدة	املنتجــة	للنقــد،	والــيت	تتعلــق	بالشــهرة.	ويتــم	تســجيل	خســائر	االخنفــاض	يف	

القيمــة	عندمــا	تكــون	القيمــة	القابلــة	لالســترداد	للوحــدة	املنتجــة	للنقــد	أقــل	مــن	القيمــة	الدفتريــة.	

يتم	تسجيل	الشهرة	السلبية	الناجتة	عن	االستحواذ	على	الشركات	يف	بيان	الدخل	املوحد.	

يتــم	احتســاب	االســتحواذ	علــى	حقــوق	األقليــة	حســب	أســلوب	الكيــان	االقتصــادي،	حيــث	أن	شــراء	حصــة	األقليــة	تعــد	صفقــة	مــع	املســامهني.	وعلــى	هــذا	النحــو	
يتــم	تســجيل	أي	زيــادة	علــى	حصــة	اجملموعــة	مــن	صــايف	األصــول	يف	حقــوق	امللكيــة.

برامج	احلاسوب	اآليل. 2

تتــم	رمسلــة	تراخيــص	برامــج	احلاســوب	اآليل	علــى	أســاس	تكاليــف	احلصــول	علــى	الربنامــج	احملــدد	وتشــغيله.	ويتــم	إطفــاء	هــذه	التكاليــف	علــى	أســاس	العمــر	
اإلنتاجــي	املتوقــع	)ثــالث	إىل	مخــس	ســنوات(.	يتــم	احتســاب	التكاليــف	املرتبطــة	بتطويــر	أو	صيانــة	برامــج	احلاســوب	اآليل	كمصروفــات	عنــد	إنفاقهــا.

ويتــم	احتســاب	التكاليــف	الــيت	ترتبــط	مباشــرة	بإنتــاج	برامــج	قابلــة	للتحديــد	ومتميــزة	حتــت	ســيطرة	اجملموعــة،	والــيت	قــد	ينشــأ	عنهــا	مزايــا	اقتصاديــة	تزيــد	
عــن	التكلفــة	ملــا	يزيــد	عــن	عــام	واحــد	كموجــودات	غــري	ملموســة.	تتضمــن	التكاليــف	املباشــرة	تكاليــف	املوظفــني	املتعلقــة	بتطويــر	برامــج	احلاســب	اآليل	وجــزًءا	
مناســبًا	يف	التكاليــف	املباشــرة	ذات	الصلــة.	ويتــم	إطفــاء	تكاليــف	تطويــر	برامــج	احلاســب	اآليل	احملتســبة	كموجــودات	باســتخدام	طريقــة	القســط	الثابــت	علــى	

مــدى	أعمارهــا	اإلنتاجيــة.

موجودات	أخرى	غري	ملموسة	مستحوذ	عليها. 3

يتــم	إطفــاء	املوجــودات	غــري	امللموســة	األخــرى	املســتحوذ	عليهــا	وذو	عمــر	إنتاجــي	حمــدد،	علــى	ســبيل	املثــال	الودائــع	األساســية	وعالقــات	العمــالء،	علــى	مــدى	
ــل	خممنــني	 ــع	األساســية	وعالقــات	العمــالء	مــن	قب ــة	للودائ ــة	املبدئي ــد	القيمــة	الدفتري ــة	املقــدرة	حبــد	أقصــى	عشــرين	عامــًا.	وقــد	مت	حتدي أعمارهــا	اإلنتاجي

مســتقلني	علــى	أســاس	طريقــة	معــدل	الربــح	التفاضليــة	للمــدة	املتوقعــة	للودائــع.

تقيــم	املوجــودات	غــري	امللموســة	األخــرى	املســتحوذ	عليهــا	بشــكل	ســنوي	أو	أكثــر،	يف	حــال	وجــدت	مؤشــرات	للهبــوط	يف	القيمــة	واملســجلة	بالتكلفــة	ناقصــًا	اإلطفــاء	
املتراكم.

	 الضرائب	احلالية)ك(
ــا	 ــب	وفق ــع	الضرائ ــب	بدف ــة	املؤسســة	يف	دول	تفــرض	الضرائ ــوم	الشــركات	التابع ــك	تق ــن.	ومــع	ذل ــة	البحري ــى	دخــل	الشــركات	يف	مملك ــب	عل ال	توجــد	ضرائ

ــدول. ــك	ال ــة	لتل لألحــكام	احمللي

	 الضرائب	املؤجلة)ل(
ــة	باســتخدام	طريقــة	االلتــزام	جلميــع	الفروقــات	املؤقتــة	الناجتــة	عــن	املوجــودات	واملطلوبــات	علــى	الطريقــة	الضريبيــة	والقيمــة	احلاليــة	 تــزود	الضرائــب	املؤجل

ألغــراض	التقاريــر	املاليــة.

يتــم	تســجيل	موجــودات	الضرائــب	املؤجلــة	عــن	مجيــع	الفروقــات	املؤقتــة	الواجــب	اقتطاعهــا	وترحيــل	خســائر	الضرائــب	غــري	املســتغلة	ومســتردات	الضرائــب	إىل	
حــدود	إمكانيــة	توفــر	األربــاح	املســتقبلية	اخلاضعــة	للضريبــة	الــيت	يتــم	مقابلهــا	اســتخدام	الفروقــات	املؤقتــة	الواجــب	اقتطاعهــا	وخســائر	الضرائــب	غــري	املســتغلة	

ومســتردات	الضرائــب.	تســتخدم	يف	الوقــت	احلاضــر	معــدالت	الضريبــة	الســارية	الحتســاب	ضرائــب	الدخــل	املؤجلــة.

	 خمصص	منافع	املوظفني)م(
حتتســب	منافــع	ومســتحقات	املوظفــني	املتعلقــة	باإلجــازات	الســنوية	وتذاكــر	ســفر	اإلجــازات	وغــري	ذلــك	مــن	املنافــع	قصــرية	األجــل	عندمــا	تســتحق	للموظفــني.	
ــع	 ــية	بدف ــة	وتأسيس ــات	قانوني ــة	التزام ــا.	للمجموع ــنة	ذاهت ــد	يف	الس ــل	املوح ــان	الدخ ــامهة	احملــددة	يف	بي ــط	املس ــة	يف	خط ــامهات	اجملموع ــل	مس ــم	حتمي يت

ــزام	عليهــا	بدفــع	فوائــد	مســتقبلية. املســامهات	كلمــا	اســتحقت	دون	وجــود	أي	الت
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خمصص	منافع	املوظفني	)تتمة( )م(	

يتــم	تقــدمي	تكلفــة	مكافــآت	هنايــة	اخلدمــة،	الــيت	يكــون	مؤهــل	للحصــول	عليهــا	بعــض	املوظفــني	العاملــني	لــدى	اجملموعــة،	مبوجــب	متطلبــات	قانــون	العمــل	
الســاري	يف	الــدول	ذات	العالقــة	أو	مبوجــب	طريقــة	وحــدة	االعتمــاد	املتوقعــة.	ويتــم	تقديــر	تلــك	التكاليــف	احملتســبة	مبوجــب	طريقــة	وحــدة	اإلعتمــاد	املتوقعــة	
ــة	للموظفــني	حــى	تاريــخ	 ــى	متوســط	مــدة	اخلدمــة	املتبقي ــة	عل ــاح	واخلســائر	االكتواري ــع	األرب ــة	املقدمــة	مــن	خــرباء	اكتواريــني.	ويتــم	توزي ــى	التوصي ــاًء	عل بن

اســتحقاق	تلــك	املنافــع.

	 مبالغ	مستحقة	ملستثمرين)ن(
تصنف	األموال	املستلمة	من	املودعني	الذين	يتحملون	املخاطر	املتعلقة	بالبنك	أو	الشركات	التابعة	على	أهنا	»مبالغ	مستحقة	ملستثمرين«.

	 حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة)س(
حتــت	إطــار	حقــوق	أصحــاب	حســابات	االســتثمار	املطلقــة،	يقــوم	صاحــب	حســاب	االســتثمار	بتفويــض	اجملموعــة	باســتثمار	األمــوال	احملتفــظ	هبــا	يف	حســابه		

بالطريقــة	الــيت	تراهــا	اجملموعــة	مناســبة	دون	وضــع	أيــة	قيــود	بالنســبة	إىل	املوضــع	والكيفيــة	والغــرض	مــن	اســتثمار	هــذه	األمــوال.

يتــم	قيــاس	األصــول	املدرجــة	يف	حقــوق	أصحــاب	حســابات	االســتثمار	املطلقــة	علــى	نفــس	األســاس	لفئــات	خمتلفــة	مــن	األصــول	كمــا	هــو	مبــني	أعــاله.	حيتســب	
ــغ	املخصــص	هلــذا	االحتياطــي	مــن	جممــوع	اإليــرادات	مــن	أصــول	حقــوق	أصحــاب	حســابات	االســتثمار	املطلقــة	قبــل	حتميــل	املصاريــف	املتعلقــة	بالرســوم	 املبل
اإلداريــة،	وحصــة	املضــارب	يف	الربــح	والربــح	ألصحــاب	حســابات	االســتثمار.	يتــم	إنشــاء	احتياطــي	معادلــة	الربــح	للمحافظــة	علــى	مســتوى	معــني	مــن	العائــد	علــى	

االســتثمارات	ألصحــاب	حســابات	االســتثمار.

	 حسابات	االستثمار	املقيدة)ع(
حتــت	إطــار	حســابات	االســتثمار	املقيــدة،	يقــوم	أصحــاب	حســابات	االســتثمار	املقيــدة	بفــرض	قيــود	معينــة	فيمــا	يتعلــق	مبوضــع	وكيفيــة	وغــرض	اســتثمار	األمــوال.	

وتســجل	األصــول	املدرجــة	يف	حســابات	االســتثمار	املقيــدة	بصــايف	القيمــة	الدفتريــة.

	 أسهم	اخلزينة)ف(
يتم	احتساب	هذه	األسهم	على	أهنا	اخنفاض	يف	حقوق	امللكية.	وتسجل	األرباح	واخلسائر	الناجتة	عن	بيع	أسهم	اخلزينة	يف	بيان	حقوق	امللكية.

	 االحتياطي	القانوين)ص(
وفًقــا	ملتطلبــات	قانــون	الشــركات	التجاريــة	البحريــين،	يتــم	حتويــل	10٪	مــن	صــايف	ربــح	البنــك	للســنة	إىل	االحتياطــي	القانــوين	حــى	يصــل	هــذا	االحتياطــي	إىل	
50٪	مــن	رأس	املــال	املدفــوع.	ويكــون	هــذا	االحتياطــي	غــري	قابــل	للتوزيــع	ولكــن	ميكــن	اســتخدامه	كمــا	هــو	موضــح	يف	قانــون	البحريــن	للشــركات	التجاريــة	وغريهــا	

مــن	القوانــني	احملليــة	القابلــة	للتطبيــق.

	 حتقق	اإليرادات)ق(
املشاركة	يف	األرباح	ورسوم	اإلدارة. 1

يتــم	احتســاب	اإليــرادات	الناجتــة	عــن	املشــاركة	يف	األربــاح	ورســوم	اإلدارة	احملمّلــة	علــى	الصناديــق	املــدارة	مــن	قبــل	اجملموعــة	علــى	أســاس	حــق	اجملموعــة	يف	
اســتالم	تلــك	اإليــرادات	مــن	حســابات	االســتثمار	املقيــدة	واملطلقــة	كمــا	هــو	حمــدد	يف	عقــود	املضاربــة	)صكــوك	األمانــة(،	باســتثناء	احلالــة	الــيت	تقــوم	اجملموعــة	

فيهــا	بالتنــازل	مؤقتــًا	عــن	هــذا	احلــق.

أرباح	املراحبة	والتمويالت	األخرى	. 2

يتــم	احتســاب	ربــح	عمليــات	املراحبــة	علــى	أســاس	توزيــع	األربــاح	لــكل	معاملــة	تناســبيًا	علــى	امتــداد	فتــرة	العمليــة	حيــث	حتمــل	كل	فتــرة	ماليــة	حصتهــا	مــن	
األربــاح	بغــض	النظــر	عمــا	إذا	مت	أو	مل	يتــم	اســتالم	مبلــغ	نقــدي.	ومــع	ذلــك،	فــال	تســتحق	األربــاح	علــى	عمليــات	املراحبــة	إذا	تأخــر	تســديد	األقســاط	ملــدة	تزيــد	

عــن	تســعني	يومــًا	إال	إذا	رأت	إدارة	البنــك	بــأن	هنــاك	مــربراتٍ	كافيــًة	الســتحقاق	تلــك	األربــاح.

يتــم	اســتحقاق	االيــرادات	مــن	التمويــالت	األخــرى	علــى	أســاس	طريقــة	العائــد	الفعلــي	طــوال	مــدة	العمليــة.	حينمــا	ال	يكــون	االيــراد	حمــدد	تعاقديــًا	أو	كميــًا	فيتــم	
احتســابه	عندمــا	يصبــح	حتقيقــه	مؤكــدًا	بشــكل	معقــول	أو	عندمــا	يتــم	حتقيقــه.
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حتقق	اإليرادات	)تتمة( )ق(	
أرباح	املوجودات	املقتناه	بغرض	التأجري. 3

يتم	تسجيل	اإليرادات	من	عقود	التأجري	تناسبيًا	على	امتداد	فترة	اإلجيار.

أرباح	عقود	املضاربة. 4

يتــم	تســجيل	اإليــرادات	مــن	عقــود	املضاربــة	عندمــا	يقــوم	املضــارب	بتوزيــع	األربــاح؛	ويتــم	تســجيل	احلصــة	مــن	خســائر	الفتــرة	إىل	حــد	امكانيــة	اقتطــاع	هــذه	
اخلســائر	مــن	رأمســال	املضاربــة.

أرباح	عقود	املشاركة. 5

ــم	 ــًا	فيمــا	يت ــًا	أو	كلي ــم	تســديدها	جزئي ــة	واحــدة	حينمــا	يت ــرة	مالي ــر	مــن	فت ــيت	تســتمر	ألكث ــاح	لعقــود	املشــاركة	ال ــم	احتســاب	حصــة	اجملموعــة	مــن	األرب يت
احتســاب	حصــة	اجملموعــة	مــن	اخلســائر	يف	احلــدود	الــيت	يتــم	فيهــا	اقتطــاع	تلــك	اخلســائر	مــن	حصــة	اجملموعــة	يف	رأمســال	املشــاركة.	بينمــا	يتــم	احتســاب	
ــار	االخنفــاض	يف	حصــة	اجملموعــة	يف	رأمســال	املشــاركة	وبالتــايل	احلصــة	التناســبية	مــن	 ــاح	واخلســائر	لعقــود	املشــاركة	املتناقصــة	بعــد	األخــذ	يف	االعتب األرب

ــاح	أو	اخلســائر. األرب

أرباح	نقدية. 6

يتم	احتساب	األرباح	النقدية	حينما	يتأكد	حق	اجملموعة	يف	استالمها.

الرسوم	والعموالت. 7

يتم	تسجيل	الرسوم	والعموالت	)شاملة	اخلدمات	املصرفية(	كإيرادات	حني	تتحقق.	

ويتم	تسجيل	العمولة	املستحقة	عن	االعتمادات	املستندية	وخطابات	الضمان	كإيراد	على	مدى	فترة	املعاملة.	

تتحقق	رسوم	هيكلة	وتنظيم	معامالت	التمويل	ألطراف	أخرى	أو	بالنيابة	عنهم	كإيراد	بعد	إيفاء	البنك	جلميع	التزاماته	املتعلقة	بالعمليات	ذات	الشأن.

	 ختصيص	األرباح	بني	اجملموعة	وحاملي	حسابات	االستثمار)ر(
متتلــك	اجملموعــة	ســجالت	منفصلــة	لألصــول	الــيت	تعــود	ملكيتهــا	إىل	املالكــني	وحســابات	االســتثمار	املقيــدة	واملطلقــة.	كمــا	يتــم	قيــد	مجيــع	األربــاح	الناشــئة	مــن	

هــذه	األصــول	لصــاحل	حســابات	االســتثمار	بعــد	اقتطــاع	املخصصــات	واحتياطــي	معادلــة	األربــاح	وحصــة	املضــارب	مــن	األربــاح	والرســوم	اإلداريــة.	

تتحمل	اجملموعة	بصورة	مباشرة	املصاريف	اإلدارية	املتعلقة	بإدارة	الصناديق.

يتم	تسجيل	خمصص	اهلبوط	يف	القيمة	عندما	تتحقق	اإلدارة	من	وجود	اخنفاض	يف	القيمة	الدفترية	لألصول	املمولة	من	حسابات	االستثمار.	

	 حتويل	األصول	بني	حقوق	امللكية	وحسابات	االستثمار	املطلقة	وحسابات	االستثمار	املقيدة)ش(
يتم	حتويل	األصول	بالقيمة	العادلة	بني	حقوق	امللكية	وحسابات	االستثمار	املطلقة	وحسابات	االستثمار	املقيدة.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

73 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية.  3
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

163،432-154،082163،432-154،082احتياطي	النقد	لدى	املصارف	املركزية
432،239-405،312405،312432،239نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

559،394-559،394595،671-95،671

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى.  4
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

312،14725،003337،150479،84125،005504،846ودائع	سلع

)6،525(-)6،525()6،779( -)6،779(ناقصًا:	املخصصات

305،368 25،003 330،371 473،31625،005498،321

وفيما	يلي	النقد	وما	يف	حكمه	لغرض	بيان	التدفقات	النقدية:	

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
تتعلق	باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

595،671-559،394595،671-559،394نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

305،36825،003330،371473،31625،005498،321سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى	)صايف(

)28،756()25،005()3،751()83،441()25،003()58،438(ناقصا:	ودائع	تستحق	بعد	تسعني	يومًا

)163،432(-)163،432()154،082(-)154،082(ناقصا:	أرصدة	لدى	املصارف	املركزية	املتعلقة	مبتطلبات	احلد	األدىن

652،242-652،242901،804-901،804

وفيما	يلي	احلركة	يف	املخصصات:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
تتعلق	باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

6،525-6،5256،525-6،525كما	يف	1	يناير	

--- 254 - 254 فروق	أسعار	الصرف	وحركات	أخرى
6،525-6،525 6،779 - 6،779 كما	يف	31	ديسمرب



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 74٢٠١٤

املراحبات والتمويالت األخرى.  5
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

2،275،0161،170،5623،445،578 3،654،246 1،320،655 2،333،591املراحبات	والتمويالت	األخرى
)291،934()49،373()242،561()322،909()54،552()268،357(ناقصًا:	املخصصات

2،065،234 1،266،103 3،331،337 2،032،4551،121،1893،153،644

متثل	التمويالت	األخرى	قروض	تقليدية	وسلفيات	يبلغ	جمموعها	1،715٫6	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2013 : 1،709٫5	مليون	دوالر	أمريكي(	لشركة	تابعة	للبنك.

وفيما	يلي	احلركة	يف	املخصصات:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

242،56149،373291،934241،89438،188280،082كما	يف	1	يناير
24،5314،89229،42341،5846،49648،080حممل	خالل	السنة

)18،228(-)18،228()9،165(-)9،165(إعادة	إطفاء	خالل	السنة
)5،782()305()5،477()623()623(-املستخدم	خالل	السنة

---835835-احملول	من	احتياطي	خماطر	االستثمار

)12،218(4،994)17،212(10،4307510،505فروق	أسعار	الصرف	وحركات	أخرى
268،35754،522322،909242،56149،373291،934كما يف 31 ديسمرب

ــون	دوالر	 ــيت	تتضمــن	خمصصــات	عامــة	بقيمــة	3٫6	ملي ــون	دوالر	أمريكــي(	وال ــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 291٫9	ملي ــغ	إمجــايل	املخصصــات	322٫9	ملي بل
ــي(. ــون	دوالر	أمريك ــي	)31	ديســمرب	2013: 3٫6	ملي أمريك

استثمارات يف املضاربة.  6
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

97332،10333،0761،19634،39335،589استثمارات	املضاربة
)14،788()14،788(-)15،642()14،788()854(ناقصًا:	املخصصات

11917،31517،4341،19619،60520،801

وفيما	يلي	احلركة	يف	املخصصات:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

14،78814،788-14،78814،788-كما	يف	1	يناير
---854-854فروق	أسعار	الصرف	وحركات	أخرى

14،78814،788-85414،78815،642كما	يف	31	ديسمرب



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

75 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

استثمارات يف شركات زميلة.  7

تتكون	االستثمارات	يف	الشركات	الزميلة،	بصيغتها	املعدلة	حلصة	البنك	من	نتائجها،	مما	يلي:

2014اسم الشركة
نسبة 

2013امللكية ٪
نسبة 

النشاطبلد التأسيسامللكية ٪

الشركات غري املدرجة:

تكافلحبرين79،4803488،73734جمموعة	سوليدريت	القابضة	ش.م.ب.	)م(	

إدارة	املوجوداتهونغ	كونغ69،5952067،93920سيتك	الدولية	إلدارة	األصول	احملدودة	

تصنيعباكستان4483139831سانباك	للخدمات	اهلندسية	

جتارةمصر2،68723--الشركة	اإلسالمية	لإلنتاج	والطباعة	وأدوات	التغليف	»إيكوباك«	إيضاح	)1(

جتارةمصر4،351234،07423شركة	مصر	ملواد	التغليف	»إجيرياب«

إدارة	املوجوداتباكستان5733055230فيصل	إلدارة	األصول	احملدودة	

4،263234،47523شركة	إثراء	املالية	
اململكة	العربية	

شركة	استثماريةالسعودية

البنية	التحتيةالبحرين97،1333094،84630نسيج	ش.م.ب.	)م(	

شركة	عقاريةالبحرين1،781402،14940شايس	مانارا	ش.م.ب.	)م(

جتارةالبحرين534241،97324الشركة	االسالمية	للتجارة	معفاة	

الشركات املدرجة:

خدمات	مصرفية	البحرين426،66325397،23625بنك	البحرين	والكويت	ش.م.ب.

684،821665،066

إيضــاح	)1(	خــالل	الفتــرة،	قامــت	إيكوبــاك	بزيــادة	رأس	ماهلــا	املصــدر	واملدفــوع	بالكامــل،	ومل	يشــارك	البنــك	يف	هــذه	الزيــادة،	ممــا	أدى	إىل	إخنفــاض	حصــة	البنــك	
يف	إيكوبــاك	مــن	23٪	إىل	٪7.

يتضمن	االستثمار	يف	شركات	زميلة	استثمارات	تقليدية	يبلغ	جمموعها	593	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2013 : 560	مليون	دوالر	أمريكي(.

تشمل	حصة	البنك	يف	صايف	موجودات	الشركات	الزميلة	على	التحركات	املفصلة	كما	يلي:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

665،066682،488يف	1	يناير
22،68138،488حصة	الربح	قبل	الضرائب

)19()364(حصة	الضرائب
)5،732()6،304(أرباح	نقدية	حمصلة

)4،737(16،713حصة	احتياطي	القيمة	العادلة	
)32،660()3،812(إستبعاد

)6،748()6،748(إطفاء	األصول	الغري	ملموسة
)6،014()2،411(فروق	العمالت	األجنبية

684،821665،066يف	31	ديسمرب

 تتضمــن	االســتثمارات	يف	الشــركات	الزميلــة	مــا	قيمتــه	261٫8	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 258٫8	مليــون	دوالر	أمريكــي(	كضمــان	مقابــل	قــروض
)إيضاح	16(	مع	أحكام	وشروط	ضمن	سياق	العمل	املعتاد.

يتضمن	أعاله	بعض	املوجودات	اليت	بلغ	جمموعها	38٫4	مليون	دوالر	أمريكي	مملوكة	من	قبل	طرف	ثالث	كمرشح	نيابة	عن	اجملموعة.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 76٢٠١٤

استثمارات يف شركات زميلة )تتمة(  .7

تضمــن	االســتثمارات	يف	الشــركات	الزميلــة	كمــا	يف	ديســمرب	2014	مــا	قيمتــه	76٫9	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 76٫9	مليــون	دوالر	أمريكــي(	مــن	الشــهرة.	التحــركات	
ــا	يلي: كم

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

 76،939  76،939 يف	1	يناير
 -  - خمصصات

 76،939  76،939 يف	31	ديسمرب

بلغت	القيمة	املطفأة	لألصول	الغري	ملموسة		6٫7	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2013 : 6٫7	مليون	دوالر	أمريكي(.

فيما	يلي	املعلومات	املالية	املوجزة	للشركات	الزميلة	للمجموعة	اليت	يتم	تسجيلها	بطريقة	حقوق	امللكية:
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

10،404،7969،766،244 إمجايل	املوجودات
8،477،6187،896،793 إمجايل	املطلوبات	
523،500406،724 إمجايل	االيرادات	

111،126126،682صايف	الربح	

سندات استثمارية.  8
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
احملتفظ	هبا	للمتاجرة

78،199-270،44178،199-270،441أدوات	ديون	-	غري	مدرجة
4،281-2،6154،281-2،615سندات	حقوق	امللكية	-	مدرجة

273،056-273،05682،480-82،480

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
33،069-41،08433،069-41،084سندات	حقوق	امللكية	-	مدرجة

226،77185،217311،988229،69588،592318،287سندات	حقوق	امللكية	-	غري	مدرجة
267،85585،217353،072262،76488،592351،356

)116،340()5،756()110،584()109،306()5،756()103،550(خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة
164،30579،461243،766152،18082،836235،016

سندات استثمارية بالتكلفة املطفأة
177،135-216،454216،454177،135صكوك	-	غري	مدرجة

7،647-2،2592،2597،647أدوات	ديون	أخرى	-	مدرجة
817،377-1،050،2191،050،219817،377أدوات	ديون	أخرى	-	غري	مدرجة

1،268،932-1،268،9321،002،159-1،002،159
)13،575(-)13،575()18،136()18،136(خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة

1،250،796-1،250،796988،584-988،584
1،688،15779،4611،767،6181،223،24482،8361،306،080

تتضمــن	الســندات	االســتثمارية	اســتثمارات	تقليديــة	يبلــغ	جمموعهــا	1،346٫9	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013 : 1،094٫8	مليــون	دوالر	أمريكــي(	قامــت	هبــا	
شــركة	تابعــة	للبنــك.

بلغت	القيمه	العادلة	للسندات	االستثمارية	بالتكلفة	املطفأة	1،269٫5	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2013 : 983٫3	مليون	دوالر	أمريكي(.	
يتضمن	أعاله	بعض	املوجودات	بلغ	جمموعها	86٫1	مليون	دوالر	أمريكي	مملوكة	من	قبل	طرف	ثالث	كمرشح	نيابة	عن	اجملموعة.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

77 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

سندات استثمارية )تابع(  .8

فيما	يلي	احلركة	يف	املخصصات	املتعلقة	بالسندات	االستثمارية:
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

 121،315  5،756  115،559  129،915  5،756  124،159 كما	يف	1	يناير
 27،016  -    27،016  13،882  -    13،882 حممل	خالل	السنة

	)4،053( -   	)4،053( )7،406( -    )7،406(إعادة	إطفاء	خالل	السنة
 4،639  -    4،639  -    -    -   إضافة	نتيجة	استحواذ	على	شركات	زميلة	)إيضاح	21(	

	)10،074( -   	)10،074( )2،876( -    )2،876(املستخدم	خالل	السنة
 )8،928( -    )8،928( )6،073( -    )6،073(فروق أسعار الصرف وحركات أخرى

 129،915  5،756  124،159 127،442  5،756  121،686 كما يف 31 ديسمرب

ــة	 ــم	أو	عدمــه.	املدخــالت	القابل ــات	التقيي ــة	قيــاس	ومالحظــة	املدخــالت	لتقني ــى	إمكاني ــاًء	عل ــم	بن ــات	التقيي ــة	رقــم	)25(	ســلما	لتقني ــار	احملاســبة	املالي حيــدد	معي
للقيــاس	واملالحظــة	تعكــس	معلومــات	الســوق	املســتقاة	مــن	مصــادر	مســتقلة؛	يف	حــني	ان	املدخــالت	غــري	القابلــة	للقيــاس	واملالحظــة	تعكــس	افتراضــات	اجملموعــة	

ألوضــاع	الســوق.	هــذان	النوعــان	مــن	املدخــالت	خلقــا	ســلم	القيمــة	العادلــة	التــايل:

املرتبة	1	-	األسعار	املدرجة	)غري	املعدلة(	يف	األسواق	النشطة	لالستثمارات.

املرتبــة	2	-	مدخــالت	قابلــة	للقيــاس	واملالحظــة	لالســتثمارات	عــدا	األســعار	املدرجــة	املتضمنــة	يف	املرتبــة	1	إمــا	بشــكل	مباشــر)أي	األســعار(	أو	بشــكل	غــري	مباشــر)أي	
مشــتقة	مــن	األســعار(.

املرتبة	3	-	مدخالت	لالستثمارات	غري	معتمدة	على	معلومات	متوفرة	يف	السوق	وقابلة	للقياس	واملالحظة	)مدخالت	غري	قابلة	للقياس	واملالحظة(.

ــة	يف	 ــة	ذات	الصل ــاس	واملالحظ ــة	للقي ــوق	القابل ــعار	الس ــة	أس ــد	اجملموع ــدت.	تعتم ــة	إن	وج ــاس	واملالحظ ــة	للقي ــوق	القابل ــات	الس ــتخدام	معلوم ــلم	اس ــب	الس يتطل
ــا. ــك	ممكن ــا	كان	ذل ــا	كلم تثميناهت

استثمارات مقاسه بالقيمة العادلة
املجموعاملرتبة 3املرتبة 2املرتبة 1

كما	يف	31	ديسمرب	2014
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 270،441  -  270،441  - أدوات	ديون
 2،615  -  -  2،615 سندات	حقوق	امللكية

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
 243،766  205،941  1،990  35،835 سندات	حقوق	امللكية

 38،450  272،431  205،941  516،822 



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 78٢٠١٤

سندات استثمارية )تتمة(  .8

اجملموعاملرتبة 3املرتبة 2املرتبة	1

كما	يف	31	ديسمرب	2013
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 78،199  -  78،199  - أدوات	ديون

 4،281  -  -  4،281 سندات	حقوق	امللكية

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
 235،016  204،624  2،082  28،310 سندات	حقوق	امللكية

 32،591  80،281  204،624  317،496 

تسوية بنود املرتبة 3

سندات استثمارية بالقيمة العادلة من 
خالل حقوق امللكية

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

204،624136،467كما	يف	1	يناير

إمجايل	األرباح	/	)اخلسائر(	املسجلة	يف:

)16،822()1،358(		-		بيان	الدخل

)8،032()1،584(		-		حقوق	امللكية

5100،780مشتريات

)7،769()1،797(مبيعات

-6،051إعادة	ختصيص

205،941204،624كما	يف	31	ديسمرب

	)1،538( 4،382إمجايل	األرباح	/	)اخلسائر(	للسنة	املتضمنة	يف	بيان	الدخل	املوحد	يف	31	ديسمرب

حسابات االستثمار املقيدة.  9
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

91،79845،206137،00491،79946،480138،279االستثمار	يف	حسابات	االستثمار	املقيدة
)60،321()8،626()51،695()67،135()8،626()58،509(ناقصًا:	املخصصات

33،28936،58069،86940،10437،85477،958

فيما	يلي	احلركة	يف	املخصصات	املتعلقة	بالسندات	االستثمارية:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

51،6958،62660،32123،3291،93125،260كما	يف	1	يناير
28،276-6،25028،276-6،250حممل	خالل	السنة

6،6956،695----حمول	من	احتياطي	معادلة	الربح
90-56490-564فروق	أسعار	الصرف	وحركات	أخرى

58،5098،62667،13551،6958،62660،321كما	يف	31	ديسمرب



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

79 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

موجودات مقتناه بغرض التأجري.  10
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

التكلفة
االستهالك 

املتراكم
صايف القيمة 

التكلفةالدفترية
االستهالك	

املتراكم
صايف	القيمة	

الدفترية

64،286)65،221(74،243129،507)82،568(156،811ممتلكات	ومعدات

وقد	مت	حتليل	صايف	القيمة	الدفترية	للموجودات	املشتراة	بغرض	التأجري	على	النحو	التايل:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

22٫03636٫986تتعلق	باملالكني
52٫20727٫300تتعلق	حبسابات	االستثمار	املطلقة

74٫24364٫286

استثمارات عقارية.  11
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

378،981-355،857378،981-355،857استثمارات	عقارية
)25،673(-)25،673()23،258(-)23،258(ناقصًا:	املخصصات

332،599-332،599353،308-353،308

القيمة	العادلة	لالستثمارات	العقارية	مقاربة	لقيمتها	الدفترية	يف	هناية	السنة.
يتضمن	أعاله	بعض	املوجودات	بلغ	جمموعها	109٫4	مليون	دوالر	أمريكي	مملوكة	من	قبل	طرف	ثالث	كمرشح	نيابة	عن	اجملموعة.

فيما	يلي	احلركة	يف	املخصصات	املتعلقة	بالسندات	االستثمارية:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

20،045-25،67320،045-25،673كما	يف	1	يناير
------حممل	خالل	السنة

---)2،182(-)2،182(إعادة	إطفاء	خالل	السنة
)5،454(-)5،454(---مستخدم	خالل	السنة

5،170-5،170---إضافة	نتيجة	استحواذ	على	شركات	زميلة	)إيضاح	21(
5،912-5،912)233(-)233(فروق	أسعار	الصرف	وحركات	أخرى

25،673-23،25825،673  -    23،258 كما	يف	31	ديسمرب



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 80٢٠١٤

املوجودات األخرى.  12
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

172،14838،137210،285172،71933،329206،048ذمم	مدينة
71،308-76،60671،308-76،606مستحقات	من	أطراف	ذات	صلة

37،904-37،29537،904-37،295ضرائب	-	مؤجلة	
31،552-35،81431،552-35،814ضرائب	-	حالية

21،032-18،08121،032-18،081موجودات	مستحوذ	عليها	مقابل	مطالبات
339،94438،137378،081334،51533،329367،844

)100،653()27،199()73،454()104،885()27،122()77،763(خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة
262،18111،015273،196261،0616،130267،191

فيما	يلي	حركة	املخصصات:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

73،45427،199100،65345،08026،18871،268كما	يف	1	يناير
11،305-4،16811،305-4،168حممل	خالل	السنة

)6،501(-)6،501()3،953(-)3،953(إعادة	إطفاء	خالل	السنة
)1،682(-)1،682(---املستخدم	خالل	السنة

22،512-22،512---إضافة	نتيجة	استحواذ	على	شركات	زميلة	)إيضاح	21(
4،0172،7401،0113،751)77(4،094فروق	أسعار	الصرف	وحركات	أخرى

77،76327،122104،88573،45427،199100،653يف	31	ديسمرب

موجودات ثابتة.  13
تتعلق باملالكني

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

التكلفة
االستهالك 

املتراكم

خمصصات 
اهلبوط يف 

القيمة

صايف 
القيمة 

التكلفةالدفترية
االستهالك	

املتراكم

خمصصات	
اهلبوط	يف	

القيمة

صايف	
القيمة	

الدفترية

96،771)2،804()10،491(97،320110،066)2،804()13،309(113،433أراضي	ومباين
6،942-)17،894(5،30524،836-)19،794(25،099حتسينات	عقارية

9،926-)58،536(8،85668،462-)62،989(71،845أثاث	ومعدات
1،525-)1،690(1،7973،215-)1،840(3،637سيارات

214،014)97،932()2،804(113،278206،579)88،611()2،804(115،164

يف	31	ديسمرب	2014،	بلغت	قيمة	االستهالك	احململة	7٫4	مليون	دوالر	أمريكي	)يف	31	ديسمرب	2013: 8٫5	مليون	دوالر	أمريكي(.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

81 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

موجودات غري ملموسة.  14
تتعلق باملالكني
31 ديسمرب 2014

التكلفة
االستهالك 

املتراكم
فروق صرف 

العمالت
صايف القيمة 

الدفترية
79،128)8،702(-87،830الشهرة

59،465)10،645()43،455(113،565عالقات	العمالء
69،444)20،964()65،138(155،546إيداعات	أساسية

8،557-)17،874(26،431أخرى
383،372)126،467()40،311(216،594

تتعلق	باملالكني
31	ديسمرب	2013

التكلفة
االستهالك	

املتراكم
 فروق	صرف

العمالت
صايف	القيمة	

الدفترية

78،568)9،262(-87،830الشهرة
63،727)12،464()37،374(113،565عالقات	العمالء
73،955)24،230()57،361(155،546إيداعات	أساسية

7،294-)15،000(22،294أخرى
379،235)109،735()45،956(223،544

خالل	السنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014،	بلغت	قمية	اإلطفاء	احململة	إمجايل	16٫7	مليون	دوالر	أمريكي	)2013: 16	مليون	دوالر	أمريكي(.

مت	توزيع	القيمة	الدفترية	للشهرة	على	الوحدات	املولدة	للنقد	كما	يلي:

31	ديسمرب		312013 ديسمرب  2014

66،07066،070وحدات	األعمال	ملصرف	البحرين	الشامل	ش.م.ب.	)م(		)سابقًا(
13،05812،498بنك	فيصل	احملدود

79،12878،568

مت	حتديــد	املبلــغ	القابــل	لالســترداد	مــن	الوحــدات	املولــدة	للنقــد	علــى	أســاس	القيمــة	املســتخدمة	)VIU(	باســتخدام	تقديــرات	التدفقــات	النقديــة	مــن	امليزانيــات	املاليــة	
املعتمــدة	مــن	قبــل	اإلدارة	العليــا	للمجموعــة	الــيت	تغطــي	فتــرة	ثــالث	ســنوات	والقيمــة	العادلــة	ناقصــا	تكلفــة	البيــع	)FVLCTS(.	وميثــل	معــدل	اخلصــم	املطبــق	علــى	
توقعــات	التدفقــات	النقديــة	تكلفــة	رأس	املــال	املعدلــة	لعــالوة	املخاطــر	املناســبة	هلــذه	الوحــدات	املولــدة	للنقــد.	مت	تقييــم	االفتراضــات	الرئيســية	املســتخدمة	يف	تقديــر	
املبالــغ	القابلــة	لالســترداد	مــن	الوحــدات	املولــدة	للنقــد	لضمــان	معقوليــة	VIU	وFVLCTS	ويتــم	تســجيل	التعديــل	الناتــج	عــن	ذلــك،	إن	وجــد،	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد.

حسابات جارية للعمالء .  15

ــيت	خيضــع	 ــون	دوالر	أمريكــي(	وال ــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 247٫7	ملي ــق	باطــراف	بلغــت	218٫4	ملي ــة	للعمــالء	أرصــدة	تتعل تتضمــن	احلســابات	اجلاري
لعملية	التجميد	وناشئ	عن	سلطات	قضائية	للواليات	املتحدة	واألمم	املتحدة.	



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 82٢٠١٤

مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى.  16
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
تتعلق	باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

1،045،547-1،232،6631،045،547-1،232،663مبالغ	مستحقة	ملصارف
255،976-240،635255،976-240،635مبالغ	مستحقة	ملؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

1،473،298-1،473،2981،301،523-1،301،523

تتضمــن	املبالــغ	املســتحقة	ملصــارف	ومؤسســات	ماليــة	ومؤسســات	أخــرى	أرصــدة	بقيمــة	إمجاليــة	657٫6	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 685٫7	مليــون	دوالر	
أمريكــي(	مــن	طرفــني	لديهــا	اســتحقاقات	تعاقديــة	لغايــة	شــهر	واحــد	إىل	الثالثــة	ســنوات،	والــيت	تتضمــن	أرصــدة	بقيمــة	417	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 

429٫9	مليــون	دوالر	أمريكــي(	مــن	طــرف	واحــد	خاضــع	لعمليــة	التجميــد	وناشــئ	عــن	ســلطات	قضائيــة	للواليــات	املتحــدة	واألمــم	املتحــدة.

تتضمــن	املبالــغ	املســتحقة	للمصــارف	مديونيــات	قصــرية	ومتوســطة	األجــل	للمجموعــة	يف	إطــار	ترتيبــات	ثنائيــة	ومتعــددة	األطــراف	وبفتــرات	اســتحقاقات	تتــراوح	
بــني	ســنة	ومخــس	ســنوات.

تتضمــن	املبالــغ	املســتحقة	ملصــارف	ومؤسســات	ماليــة	ومؤسســات	أخــرى	ودائــع	تقليديــة	يبلــغ	جمموعهــا	576٫7	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 435٫7	مليــون	
دوالر	أمريكــي(	مت	قبوهلــا	مــن	قبــل	شــركة	تابعــة	للبنــك.

يف	31	ديسمرب	2014،	بلغت	املديونيات	املرهونة	إمجايل	167٫8	مليون	دوالر	أمريكي	)يف	31	ديسمرب	2013: 134٫2	مليون	دوالر	أمريكي(.

ــة	 ــة	ببعــض	األســهم	املرهون ــي(	متعلق ــون	دوالر	أمريك ــي	)31	ديســمرب	2013: 5٫8	ملي ــون	دوالر	أمريك ــة	6٫1	ملي ــة	بقيم ــاح	أســهم	نقدي خــالل	الســنة	مت	اســتالم	أرب
ــا	للشــروط	واألحــكام	املتفــق	عليهــا(،	ومت	تســويتها	مقابــل	املبالــغ	املســتحقة	يف	التمويــل	وذلــك	مبوجــب	الشــروط	املتفــق	عليهــا. كضمــان	مباشــر		مــن	قبــل	املقــرض	)وفقً

يتم	ابرام	معامالت	املوجودات	املرهونة	كضمان	مبوجب	الشروط	االعتيادية	ملعامالت	اإلقراض	النموذجية	وسندات	اإلقراض	وأنشطة	اإلقراض.

مبالغ مستحقة ملستثمرين.  17
تتعلق باملالكني

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

1،047،431976،881مبالغ	مستحقة	لشركات
875،178811،448مبالغ	مستحقة	ألفراد

72،73667،440مبالغ	مستحقة	ملؤسسات	مالية
1،995،3451،855،769

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

تتضمن	املبالغ	املستحقة	ملستثمرين	شهادات	مالية	غري	مضمونة	األجل	مبعدل	فائدة	عائم	صادرة	عن	شركة	تابعة.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

83 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

املطلوبات األخرى.  18
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
تتعلق	باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

206،52252،550259،072176،71443،538220،252الذمم	الدائنة
10،867-10،56710،867-10،567مبالغ	مستحقة	ألطراف	ذات	صلة

133-259133-259خمصص	الضرائب	-	احلايل
5،072-4،1925،072-4،192خمصص	الضرائب	-	املؤجل

221،54052،550274،090192،78643،538236،324

حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة.  19

يتم	استثمار	األموال	اليت	مت	استالمها	من	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة	بالنيابة	عنهم	ودون	خماطرة	على	اجملموعة	على	النحو	التايل:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014إيضاح

425،00325،005سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى
51،266،1031،121،189مراحبات	ومتويالت	أخرى

617،31519،605استثمارات	يف	املضاربة
74،3404،340استثمارات	يف	شركات	زميلة

879،46182،836سندات	استثمارية
936،58037،854حسابات	االستثمار	املقيدة

1052،20727،300موجودات	مقتناه	لغرض	التأجري
1211،0156،130موجودات	أخرى

562،475704،748مستحقات	من	البنك
2٫054٫4992٫029٫007

)43٫538()52٫550(18مطلوبات	أخرى
2٫001٫9491٫985٫469حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة

فيما	يلي	احلركة	يف	احتياطي	القيمة	العادلة	لالستثمارات	)املدرجة	يف	حسابات	االستثمار	املطلقة(:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

 11،960  9،647 كما	يف	1	يناير
	)2،313( )355(صايف	احلركة	خالل	السنة	

 9،647  9،292 يف	31	ديسمرب

وقــد	مت	اإلفصــاح	عــن	املوجــودات	املتعلقــة	حبســابات	االســتثمار	املطلقــة	صــايف	احتياطــي	خماطــر	االســتثمار	مببلــغ	وقــدره	110٫8	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	
2013: 105٫8	مليــون	دوالر	أمريكــي(.	كمــا	مت	اإلفصــاح	عــن	حركــة	احتياطــي	خماطــر	االســتثمار	)خمصصــات	تتعلــق	حبســابات	االســتثمار	املطلقــة(	يف	إيضــاح	29.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 84٢٠١٤

حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة )تتمة(  .19

تشمل	الذمم	الدائنة	األخرى	احتياطي	معادلة	األرباح	واحلركة	كما	يلي:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

2،54610،061كما	يف	1	يناير

)12،698(-صايف	احملول	إىل	خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	)إيضاح	29(

5،0025،183صايف	االضافة	خالل	السنة

7،5482،546كما	يف	31	ديسمرب

تشمل	الذمم	الدائنة	األخرى	احتياطي	خماطر	االستثمار	واحلركة	كما	يلي:
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

--كما	يف	1	يناير
-3،750صايف	اإلضافة	خالل	السنة

-)835(احملمول	إىل	خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	)إيضاح	29(
-2٫915كما	يف	31	ديسمرب	

يف	31	ديســمرب	2014،	بلغــت	نســبة	متوســط	العائــد	اإلمجــايل	املتعلــق	حبســابات	االســتثمار	املطلقــة	7٫82٪	)يف	31	ديســمرب	2013:  7٫09٪(	حيــث	مت	توزيــع	مــا	نســبته	
5٫03٪	)2013: 4٫72٪(	علــى	املســتثمرين	ومت	االحتفــاظ	جانبــًا	بالرصيــد	إمــا	كمخصصــات	و/أو	مت	اســتبقاؤه	مــن	قبــل	البنــك	كحصــة	مــن	الربــح	بصفتــه	مضاربــًا.

حصــل	البنــك	أيضــا	علــى	رســوم	إداريــة	حبيــث	ال	تتجــاوز	نســبتها	1٪	مــن	جممــوع	مبلــغ	االســتثمار	الســنوي	لتغطيــة	املصاريــف	اإلداريــة	املتعلقــة	بــه	واملصاريــف	األخــرى	
املتعلقة	بإدارة	صناديق	مماثلة.	

حقوق األقلية.  20

تتضمــن	البيانــات	املاليــة	املوحــدة	نســبة	100٪	مــن	املوجــودات	واملطلوبــات	وأربــاح	الشــركات	التابعــة.	أمــا	حقــوق	امللكيــة	للمســامهني	اآلخريــن	يف	الشــركات	التابعــة	
فيطلــق	عليهــا	تســمية	حقــوق	األقليــة.		

اجلدول	التايل	يلخص	حقوق	األقلية	للمسامهني	من	حقوق	ملكية	الشركات	التابعة	املوحدة:

 31	ديسمرب	2013 31 ديسمرب 2014

األقلية ٪األقلية ٪

 83،146 33 102،727 33بنك	فيصل	احملدود

 110،382 50100،76650اجلزيرة	الصحية	ش.	م.	ب.	)م(

 1،663 491،66349سيت	فيو	للتطوير	العقاري	ش.م.ب.	)م(

 26،729 50 15،027 50سكنا	للحلول	اإلسكانية	املتكاملة	ش.م.ب.	)م(

 220،183  221،920 

إن	حقــوق	األقليــة	يف	بيــان	الدخــل	املوحــد	البالغــة	6٫2	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 1	مليــون	دوالر	أمريكــي(	متثــل	حصــة	مســامهي	األقليــة	مــن	أربــاح	
هــذه	الشــركات	التابعــة	للســنوات	املعنيــة.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

85 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

رأس املال .  21

رأس	املالعدد	األسهم	)باآلالف(

8،000،0002٫000٫000املصرح

املصدرة واملدفوعة بالكامل

2،804،050701،013إمجايل	األسهم

)30،149()120،595(اسهم	اخلزينة

2،683،455670،864يف 1 يناير 2013
226،70556،677الزيادة	يف	رأس	املال

2،910،160727،541يف 31 ديسمرب 2013 )مدققة(

املصدرة واملدفوعة بالكامل

3،030،755757،690إمجايل	األسهم	كما	يف	1	يناير	2014

)30،149()120،595(اسهم	اخلزينة

2،910،160727،541يف 31 ديسمرب 2014 )مدققة(

يف	31	ديســمرب	2014،	مشــل	جممــوع	رأس	مــال	البنــك	املصــدر	واملدفــوع	بالكامــل	3،030،755،027	ســهم	بســعر	0٫25	دوالر	أمريكــي	للســهم	ويبلــغ	قيمتــه	757،688،757 
دوالر	أمريكــي.	يتــم	تــداول	رأس	مــال	البنــك	بالــدوالر	األمريكــي	يف	بورصــة	البحريــن،	أمــا	يف	أســواق	الكويــت	املاليــة	يتــم	التــداول	بالدينــار	الكويــيت.

امتلــك	البنــك	120،594،984	مــن	أســهمه	يف	31	ديســمرب	2014	)31	ديســمرب	2013 : 120،594،984(.	ويتــم	االحتفــاظ	هبــذه	االســهم	كأســهم	خزينــة	وحيــق	للبنــك	إعــادة	
إصدارهــا	يف	وقــت	الحــق.

وافــق	مســامهي	البنــك	وبنــك	اإلجــارة	األول	خــالل	اجتماعــات	اجلمعيــة	العموميــة	غــري	العاديــة	الــيت	عقــدت	يف	21	أكتوبــر	2012	علــى	نقــل	األعمــال	مــن	بنــك	اإلجــارة	
األول	إىل	البنــك	وتبــادل	األســهم	والــذي	يتضمــن	إصــدار	أربعــة	أســهم	عاديــة	للبنــك	مقابــل	كل	ســهم	عــادي	يف	بنــك	اإلجــارة	األول	مباشــرة	إىل	مســامهي	بنــك	اإلجــارة	
األول	)مــا	عــدا	األســهم	اململوكــة	للبنــك	أو	نيابــة	عنــه(.	يف	17	فربايــر	2013	وافــق	مصــرف	البحريــن	املركــزي	علــى	نقــل	األعمــال	مــن	بنــك	اإلجــارة	األول	ش.م.ب.	)م(	
إىل	البنــك	وتبــادل	األســهم	والــذي	يتضمــن	إصــدار	أربعــة	أســهم	عاديــة	للبنــك	مقابــل	كل	ســهم	عــادي	يف	بنــك	اإلجــارة	األول	مباشــرة	إىل	مســامهي	بنــك	اإلجــارة	األول	

)مــا	عــدا	األســهم	اململوكــة	للبنــك	أو	نيابــة	عنــه(.	وقــد	مت	االنتهــاء	مــن	حتويــل	األعمــال	مــن	بنــك	اإلجــارة	األول	وعمليــة	تبــادل	االســهم	يف	مــارس	2013.

عائد السهم )األساسي واملخفف(.  22

يتــم	احتســاب	عائــد	الســهم	األساســي	واملخفــف	لــكل	ســهم	بقســمة	صــايف	ربــح	الفتــرة	املتعلــق	باملســامهني	علــى	املتوســط	املرجــح	لعــدد	األســهم	العاديــة	الصــادرة	
واملدفوعــة	بالكامــل	خــالل	الفتــرة.

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

	)80،372( )15،012(صايف	اخلسارة	املتعلق	باملسامهني	

 2،910،160  2،910،160 املتوسط	املرجح	لعدد	األسهم	العادية	الصادرة	واملدفوعة	بالكامل	)باآلالف(

	)2٫76( )0٫52(عائد	السهم	)األساسي	واملخفف(	-	بالسنتات	األمريكية

مت	إدراج	عائد	السهم	املتعلق	باإليرادات	واملصاريف	غري	املتوافق	مع	أحكام	الشريعة	ضمن	إيضاح	رقم	41.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 86٢٠١٤

الدخل من حسابات االستثمار املقيدة.  23

يشــمل	الدخــل	مــن	حســابات	االســتثمار	املقيــدة	املشــاركة	يف	األربــاح	كمضــارب	ورســوم	إدارة	االســتثمارات	صــايف	مــن	اإلشــتراكات	املقدمــة	حلســابات	اســتثمار	مقيــدة	
. معينة

الدخل من متويالت املراحبات ومتويالت أخرى.  24
تتعلق باملالكني

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

 16،637  22،505 الدخل	من	متويالت	املراحبات
 194،687  199،704 الدخل	من	التمويالت	األخرى

 222،209  211،324 

الدخل من االستثمارات األخرى.  25
تتعلق باملالكني

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

101،50869،994الدخل	من	سندات	استثمارية	بالتكلفة	املطفأة
6،8415،886الدخل	من	سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية
15،57417،650الدخل	من	سندات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل

2،8213،796دخل	اإلجيار	من	االستثمارات	العقارية
126،74497،326

إيرادات أخرى.  26
تتعلق باملالكني

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

38،05137،364إيرادات	خدمات	مصرفية
)3٫226(12٫871أرباح	/	)خسائر(	فروق	صرف	العمالت

1،6111،188ربح	من	استبعاد	أصول	ثابتة
2٫4635٫467أخرى

54،99640،793

املصروفات اإلدارية والعمومية.  27
تتعلق باملالكني

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

84،90489٫140الرواتب	واملنافع	األخرى
50،29648٫934مصروفات	مكتبية

8،6586٫013رسوم	مهنية
24،01019٫698مصروفات	إدارية	أخرى

167،868163٫785

املسئوليات االجتماعية.  28

قامت	اجملموعة	بتطبيق	التزامها	مبسئولياهتا	االجتماعية	من	خالل	التربعات	ألسباب	ومؤسسات	خريية.
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87 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

املخصصات.  29
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

597،399105،742703،141526،63988،363615،002يف	1	يناير
48،8314،89253،723110،9796،496117،475حممل	خالل	السنة

)28،780(-)28،780()22،706(-)22،706(املشطوب	خالل	السنة	
32،318-32،318---إضافة	نتيجة	استحواذ	على	شركات	زميلة	)إيضاح	21(

---835835-حمول	من	احتياطي	خماطر	االستثمار	)إيضاح	19(
12،69812،698----حمول	من	احتياطي	معادلة	األرباح	)إيضاح	19(

)28،181()1،815()26،366()3،501()625()2،876(املستخدم	خالل	السنة

)17،391(-)17،391(9،890-9،890فروق	الصرف	

630،538110،844741،382597،399105،742703،141يف	31	ديسمرب

فيما	يلي	توزيع	املخصصات	على	كل	من	املوجودات	على	النحو	التايل:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

6،525-6،7796،525-6،779سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى	
268،35754،552322،909242،56149،373291،934مراحبات	ومتويالت	أخرى

14،78814،788-85414،78815،642استثمارات	يف	املضاربة
70،528-70،52870،528-70،528استثمارات	يف	شركات	زميلة

121،6865،756127،442124،1595،756129،915سندات	استثمارية
58،5098،62667،13551،6958،62660،321حسابات	االستثمار	املقيدة

2،804-2،8042،804-2،804موجودات	ثابتة
25،673-23،25825،673-23،258استثمارات	عقارية
77،76327،122104،88573،45427،199100،653موجودات	أخرى

630،538110،844741،382597،399105٫742703٫141

أمريكــي دوالر	 مليــون	 	6٫5 تتضمــن	 أمريكــي(،	 دوالر	 مليــون	 	703٫1  :2013 ديســمرب	 	31( أمريكــي	 دوالر	 مليــون	 	741٫4 تبلــغ	 والــيت	 املخصصــات،	  جممــوع	
)31	ديسمرب	2013: 54٫9	مليون	دوالر	أمريكي(	كمخصصات	عامة.	فيما	يلي	احلركة	يف	املخصصات	العامة:	

تتعلق باملالكني
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

54،93124،244يف	1	يناير
46،037-احململ	خالل	السنة

)2،668(-املشطوب	خالل	السنة	
)8،507(-املستخدم	خالل	السنة

)3،735()48،407(احملول	إىل	املخصص	املعني
)440()15(فروق	صرف	العمالت

6،50954،931يف	31	ديسمرب

بلغــت	املخصصــات	العامــة	6٫5	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 54٫9	مليــون	دوالر	أمريكــي(	والــيت	تتضمــن	3٫6	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 3٫6 
مليــون	دوالر	أمريكــي(	متعلقــة	باملراحبــات	والتمويــالت	األخــرى.
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بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 88٢٠١٤

ضرائب خارجية.  30
تتعلق باملالكني

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

	)5،184( 10،138 ضرائب	حالية
 7،117  1،546 ضرائب	مؤجلة

 11،684  1،933 

ختضــع	اجملموعــة	لضرائــب	علــى	الدخــل	يف	بعــض	التشــريعات	الــيت	متــارس	يف	نطاقهــا	اجملموعــة	أنشــطتها.	وتوضــع	تقديــرات	لتحديــد	خمصصــات	الضرائــب	علــى	
الدخــل.	هنــاك	بعــض	املعامــالت	واحلســابات	تكــون	فيهــا	عمليــة	حتديــد	الضرائــب	غــري	مؤكــدة.	ويف	حالــة	إذا	كان	ناتــج	الضرائــب	النهائــي	علــى	هــذه	األمــور	خمتلــف	
عــن	املبالــغ	الــيت	مت	احتســاهبا	مبدئيــًا،	فــإن	مثــل	هــذه	الفروقــات	تؤثــر	علــى	خمصصــات	الضرائــب	علــى	الدخــل	وخمصصــات	الضرائــب	املؤجلــة	يف	الفتــرة	الــيت	مت	فيهــا	

التوصل	إىل	هذا	الفرق.	

الضرائب احلالية املدينة / )املستحقة(

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

31،41914،729يف	1	يناير
5،184)10،138(إعادة	إطفاء	/	)حممل(	خالل	السنة

12،72412،528املدفوعات
)1،022(1،550فروق	صرف	العمالت	والتغريات	األخرى

35،55531،419يف	31	ديسمرب

الضرائب املؤجلة للموجودات/)املطلوبات(
31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

32،83244٫509يف	1	يناير
)7٫117()1٫546(احململ	خالل	السنة

-)370(التغيري	الناتج	عن	احتياطي	القيمة	العادلة
)4،560(2،187فروق	صرف	العمالت	والتغريات	األخرى

33،10332،832يف	31	ديسمرب
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89 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

معلومات القطاعات.  31

تشتمل	اجملموعة	على	ثالثة	قطاعات	رئيسية	وهي:	

)أ(				أعمال	مصرفية	لألفراد	والشركات،	حيث	تقوم	اجملموعة	بتلقي	أموال	وودائع	العمالء	وتوفري	التمويالت	لعمالئها	من	األفراد	والشركات.

)ب(		حمفظة	التداول،	حيث	تقوم	اجملموعة	بتداول	األسهم	والعمالت	األجنبية	وغريها	من	املعامالت	هبدف	حتقيق	أرباح	قصرية	األجل.

)ج(		إدارة	املوجودات	/	االستثمار	املصريف،	حيث	تقوم	اجملموعة	باملشاركة	مباشرة	يف	الفرص	االستثمارية.

 31	ديسمرب	2013 31 ديسمرب 2014

أعمال 
مصرفية 

لألفراد 
والشركات

حمفظة 
التداول

إدارة 
املوجودات / 
االستثمارات 

املجموعأخرىاملصرفية

أعمال	
مصرفية	
لألفراد	

والشركات
حمفظة	
التداول

إدارة	
املوجودات	/	
االستثمارات	

اجملموعأخرىاملصرفية

3،148199،898)13،778(4،029227،760181،42229،106)29،937(207،50346،165إيرادات	تشغيلية
)195،093()159()22،451()425()172،058()198،798()258()19،118()1،523()177،899(إمجايل	املصروفات

2،9894،805)36،229(3،77128،9629،36428،681)49،055(29،60444،642صايف	الربح	/	)اخلسارة(	قبل	املخصصات	والضرائب	اخلارجية
)84،132()40()53،849()31،622(1،379)37،809()67(772)18،479()20،035(املخصصات	والضرائب		اخلارجية
)79،327(2،949)90،078()2،941(10،743)8،847(3،704)48،283(9،56926،163صايف	الربح	/	)اخلسارة(		للسنة

متعلقة بالتايل:
)80،372(2،949)87،430()6،634(10،743)15،012(3،704)47،720(9،56919،435مسامهي	البنك
1،045-)2،648(3،693-6،165-)563(6،728-حقوق	األقلية

9،56926،163)48،283(3،704)8،847(10،743)2،941()90،078(2،949)79،327(
5،027،8891،482،6911،341،9528،3727،860،9045،087،071946،8051،361،8837،3767،403،135إمجايل	املوجودات

6،612،550422،63382،086667،117،3356،268،906285،84794،7581366،649،647املطلوبات	وحقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة

تشتمل	اجملموعة	على	أربع	قطاعات	جغرافية	وهي:	أوروبا	وأمريكا	الشمالية	والشرق	األوسط	وأفريقيا	وآسيا	وقطاعات	أخرى.

 31	ديسمرب	2013 31 ديسمرب 2014

أوروبا
أمريكا  

الشمالية

الشرق   
األوسط   
أوروبااملجموعأخرىآسياوأفريقيا

أمريكا	
الشمالية

الشرق			
األوسط			
اجملموعأخرىآسياوأفريقيا

1،1605،41342،279176،7422،166227،7602،7033،22034،851155،7643،360199،898إيرادات	تشغيلية

)195،093(92)112،509()66،997(-)15،679()198،798(244)123،105()62،639(-)13،298(إمجايل	املصروفات
صايف	الربح	/	)اخلسارة(	قبل	

43،2553،4524،805)32،146(3،220)12،976(53،6372،41028،962)20،360(5،413)12،138(املخصصات	والضرائب		اخلارجية

)84،132(-)38،864()10،671()53()34،544()37،809(-)30،381()5،484()1،048()896(املخصصات	والضرائب		اخلارجية

)79،327(4،3913،452)42،817(3،167)47،520()8،847(23،2562،410)25،844(4،365)13،034(صايف	الربح	/	)اخلسارة(	للسنة

متعلقة بالتايل:

)80،372(6963،452)40،167(3،167)47،520()15،012(16،5282،410)25،281(4،365)13،034(مسامهي	البنك

1،045-3،695)2،650(--6،165-6،728)563(--حقوق	األقلية

)13،034(4،365)25،844(23،2562،410)8،847()47،520(3،167)42،817(4،3913،452)79،327(

492،26962،8203،217،5043،972،811115،5007،860،904581،812108،1513،075،3633،515،703122،1067،403،135إمجايل	املوجودات
املطلوبات	وحقوق	أصحاب	حسابات	

230،50026،5973،257،2223،592،22010،7967،117،335263،85148،8203،138،0423،167،28731،6476،649،647االستثمار	املطلقة
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الزكاة.  32

يقــوم	املســامهون	واملســتثمرون	يف	حســابات	االســتثمار	املقيــدة	واملطلقــة	بــأداء	فريضــة	الــزكاة	بشــكل	مباشــر	وبالتــايل	ال	يقــوم	البنــك	بتحصيــل	أو	دفــع	الــزكاة	نيابــة	
عــن	املســامهني	أو	أصحــاب	حســابات	االســتثمار.	

مطلوبات طارئة والتزامات.  33

املطلوبات الطارئة

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

 125،326  103،910 موافقات	ومصادقات
 826،249  749،748 ضمانات	وخطابات	اعتماد	غري	قابلة	لإللغاء	

 404،607  434،488 مطالبات	عمالء	ومطالبات	أخرى
 1،288،146  1،356،182 

التزامات

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

 2٫249٫034 2٫520٫901تسهيالت	غري	مسحوبة	وخطوط	متويل	والتزامات	أخرى	بتمويل	

تتضمــن	مطالبــات	العمــالء	واملطالبــات	األخــرى	صــايف	دعــوى	قضائيــة	بلغــت	59٫2	مليــون	دوالر	أمريكــي	)31	ديســمرب	2013: 55٫2	مليــون	دوالر	أمريكــي(	مت	رفعهــا	ضد	
البنــك	ودعــوى	قضائيــة	مضــادة	رفعهــا	البنــك	ضــد	مطــور	عقــاري	ذو	صلــة	مبشــروع	عقــاري.	والقضيــة	حاليــا	قيــد	احملاكمــة	ويتعــذر	حاليــا	حتديــد	احلكــم	النهائــي.	
وبنــاء	علــى	املشــورة	املقدمــة	مــن	املستشــار	القانــوين	اخلارجــي	تقــوم	إدارة	البنــك	بالطعــن	بقــوة	علــى	الدعــوى	القضائيــة،	ويعتقــد	البنــك	أن	لديــه	أســباب	قويــة	للدفاع	

بنجــاح	ضــد	هــذه	املطالبــة.	وبنــاء	علــى	ذلــك،	مل	يتــم	ختصيــص	أي	خمصــص	هلــذه	املطالبــة	يف	البيانــات	املاليــة	املوحــدة.

خماطر العمالت.  34

	 مع	فرض	بقاء	كافة	املتغريات	األخرى	ثابتة،	فإن	اثر	خماطر	العملة	على	بيان	الدخل	املوحد	/	حقوق	امللكية	بناًء	على	تغيري	معقول	هو	كالتايل:	
   

زلويت بولندي دوالر أمريكي يوروروبية باكستانية

كما يف 31 ديسمرب 2014
96،81693،45689٫47545،096جمموع	التعرض	للعمالت	

0٫66٪0٫09٪0٫19٪3٫68٪التغيري	املعقول
3،56317881298جمموع األثر على الدخل/ حقوق امللكية

كما يف 31 ديسمرب 2013
92،223119،631118٫39349،770جمموع	التعرض	للعمالت	

2٫18٪0٫12٪0٫07٪5٫36٪التغيري	املعقول
4،943841421،085جمموع األثر على الدخل/ حقوق امللكية

مت	التوصــل	إىل	حســاب	التغيــري	املعقــول	مــن	خــالل	مقارنــة	الســعر	الفــوري	لصــرف	العمــالت	بتاريــخ	31	ديســمرب	باملقارنــة	مــع	األســعار	اآلجلــة	لســنة	واحــدة	للفتــرة	
ذاهتــا.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

91 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

خماطر العمالت )تتمة(  .34

31 ديسمرب 2014
دوالر 

أمريكي
روبية 

باكستانية 
فرنك 

سويسري
دينار 

يوروحبريين
درهم 

إمارايت
دوالر هونغ 

املجموعأخرى كونغي

98،072142،1291،320196،47195،9944،0412821،339559،394نقد	وأرصدة	لدى	مصارف		واملصارف	املركزية
 سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية

330،371--34،485113،3274،736--177،823ومؤسسات	أخرى	
81،2843،331،337-1،034،42538،02346،552-403،9831،727،070مراحبات	ومتويالت	أخرى

90،150------90،150-متويالت	املشاركة
17،434-------17،434استثمارات	يف	مضاربة

69،5958،615684،821--605،590-1،021-استثمارات	يف	شركات	زميلة
3،1131،767،618--200،5571،555،0947181،6626،474سندات	استثمارية

69،869---9،476---60،393حسابات	االستثمار	املقيدة
74،243----52،206--22،037موجودات	مقتناه	بغرض	التأجري

45،096332،599---4،8627،61845،195229،828استثمارات	عقارية
11،453273،196--71،326140،1431،93416،79731،543موجودات	أخرى
113،278---4،01453،5688655،59812موجودات	ثابتة

216،594------193،55223،042موجودات	غري	ملموسة
1،254،0533،739،83549،2532،227،062294،84955،32969،623170،9007،860،904إمجايل املوجودات

16،9531،372،653-248،757224،1111،364-97،633783،835حسابات	جارية	للعمالء
8561،473،298-244،381108،001328،432-193،602598،026مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

19،0341،995،345--40،455--158،2791،777،577مبالغ	مستحقة	ملستثمرين
759274،090-6،960119،8098،67290،70745،4601،723املطلوبات	األخرى
37،6025،115،386-456،4743،279،2478،672583،845418،027331،519إمجايل املطلوبات

2،001،949---1،584،16554،116--363،668حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

37،6027،117،335-820،1423،279،2478،6722،168،010472،143331،519 إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة 

82،5983،809،047-1،165،8471،833،90320،130565،51170،52070،538مطلوبات طارئة والتزامات

31 ديسمرب 2013
1،372،1893،293،52257،6442،056،936331،90043،23967،968179،7377،403،135إمجايل املوجودات

38،3636،649،647-722،2282،913،5078،2572،189،236451،531326،525إمجايل املطلوبات وحقوق  حسابات االستثمار املطلقة

61،9333،605،216-850،8941،940،58615،196639،98439،00557،618مطلوبات طارئة والتزامات



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 92٢٠١٤

جدول االستحقاقات.  35

إن	جدول	االستحقاقات،	للموجودات	واملطلوبات	للمجموعة،	مبا	يف	ذلك	حسابات	االستثمار	املطلقة،	هو	على	الشكل	التايل:

31 ديسمرب 2014
لغاية شهر 

واحد

اكثر من 
شهر إىل 3 

شهور
أكثر من 3 

شهور إىل سنة
أكثر من سنة 

إىل 5 سنوات
5 سنوات 

املجموعفأكثر

559،394----559،394نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية
330،371--83،441-246،930سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

501،048501،911448،3191،079،571800،4883،331،337مراحبات	ومتويالت	أخرى
8،39214،05914،57423،88629،23990،150متويالت	املشاركة

14،54917،434---2،885استثمارات	يف	مضاربة
684،821684،821----استثمارات	يف	شركات	زميلة

290،493451،972540،169347،337137،6471،767،618سندات	استثمارية
69،86969،869----حسابات	االستثمار	املقيدة

1،56423،58248،41574،243-682موجودات	مقتناه	بغرض	التأجري
260،61171،988332،599---استثمارات	عقارية
114،16418،04698،12417،70225،160273،196موجودات	أخرى
4،954332،07010،67795،544113،278موجودات	ثابتة

8،553208،041216،594---موجودات	غري	ملموسة
1،728،942986،0211،188،2611،771،9192،185،7617،860،904إمجايل املوجودات

1،372،653----1،372،653حسابات	جارية	للعمالء
879،918166،128351،07454،21421،9641،473،298مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية		ومؤسسات	أخرى

1،369،745187،705367،55853،05717،2801،995،345مبالغ	مستحقة	ملستثمرين
185،41049841،08430،57816،520274،090املطلوبات	األخرى
3،807،726354،331759،716137،84955،7645،115،386إمجايل املطلوبات

746،495230،429678،138346،801862،001،949حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

4،554،221584،7601،437،854484،65055،8507،117،235إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

1،988،472656،015490،447641،11033،0033،809،047مطلوبات طارئة والتزامات

31 ديسمرب 2013
1،833،424983،541934،4531،729،5841،922،1337،403،135إمجايل املوجودات

3،920،411521،0081،160،0351،029،02919،1646،649،647إمجايل املطلوبات وحقوق  حسابات االستثمار املطلقة

645،074680،551519،5331،559،228200،8303،605،216مطلوبات طارئة والتزامات



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

93 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

متركز املوجودات واملطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان.  36

إن	موجــودات	ومطلوبــات	اجملموعــة،	مبــا	فيهــا	حقــوق	حســابات	االســتثمار	املطلقــة	وخطابــات	االعتمــاد	والضمــان،	موزعة	علــى	املناطق	اجلغرافيــة	والقطاعــات	الصناعية	
التالية:

31 ديسمرب 2014

املصارف 
واملؤسسات 

املالية
التجارة 

والصناعة
العقارات 

املجموعأخرىاألقمشةاألفراداخلدماتواإلنشاءات

559،394------559،394نقد	وأرصدة	لدى	مصارف		واملصارف	املركزية
 سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية

330،371------330،371ومؤسسات	أخرى
486،8441،254،233155،068137،555934،100106،069257،4683،331،337مراحبات	ومتويالت	أخرى

90،150-62،6989118،4928،83633-متويالت	املشاركة
17،434----17،434--استثمارات	يف	مضاربة

684،821---501،0935،33498،91479،480استثمارات	يف	شركات	زميلة
1،1957171،767،618-1،621،53168،94355،59419،638سندات	استثمارية

69،869----69،869--حسابات	االستثمار	املقيدة
74،243--8،60919،23567545،724-موجودات	مقتناه	بغرض	التأجري

332،599----324،982-7،617استثمارات	عقارية
191،6729،33729،22340233،7251268،711273،196موجودات	أخرى
113،278----59،710-53،568موجودات	ثابتة

216،594------216،594موجودات	غري	ملموسة
3،968،6841،409،154830،120256،2421،022،385107،423266،8967،860،904إمجايل املوجودات

17،873431،70371،557129،238398،2244،953319،1051،372،653حسابات	جارية	للعمالء
2،9351،473،298-----1،470،363مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

218،108373،10244،218176،839849،0853،590330،4031،995،345مبالغ	مستحقة	ملستثمرين
54،14612،03728،8544،117124،37946750،090274،090املطلوبات	األخرى
1،760،490816،842144،629310،1941،371،6889،010702،5335،115،386إمجايل املطلوبات

40،8272،001،949-266،496352،12061،798166،0111،114،697حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

2،026،9861،168،962206،427476،2052،486،3859،010743،3607،117،335إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة 

1،458،6191،338،219533،53344،24331،77031،015371،6483،809،047مطلوبات طارئة والتزامات

31 ديسمرب 2013
3،674،8251،461،772855،504245،162804،307109،279252،2867،403،135إمجايل املوجودات

1،730،008809،307140،135408،6182،827،15412،719721،7066،649،647إمجايل املطلوبات وحقوق  حسابات االستثمار املطلقة

1،298،0901،286،795534،26235،37783،92010،316356،4563،605،216مطلوبات طارئة والتزامات



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 94٢٠١٤

متركز املوجودات واملطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان )تتمة(  .36

31 ديسمرب 2014
آسيا / 

أوروباالشرق األوسطالباسيفك
أمريكا 

املجموعأخرىالشمالية

559،394-215،814220،92399،91322،744نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية
 سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية

5،162330،371-296،50628،703-ومؤسسات	أخرى
1،795،5811،200،655224،636127110،3383،331،337مراحبات	ومتويالت	أخرى

90،150----90،150متويالت	املشاركة
17،434-17،434---استثمارات	يف	مضاربة

684،821---70،616614،205استثمارات	يف	شركات	زميلة
1،767،618-1،572،545180،3057،8136،955سندات	استثمارية

69،869---69،869-حسابات	االستثمار	املقيدة
74،243---74،243-موجودات	مقتناه	بغرض	التأجري

332،599--11،243231،06690،290استثمارات	عقارية
273،196-140،25280،62636،75815،560موجودات	أخرى
113،278--53،56859،61397موجودات	ثابتة

216،594--23،042189،4934،059موجودات	غري	ملموسة
3،972،8113،217،504492،26962،820115،5007،860،904إمجايل املوجودات

868،162271،846218،82112،3891،4351،372،653حسابات	جارية	للعمالء
9،3041،473،298--608،383855،611مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية		ومؤسسات	أخرى

1،995،345----1،995،345مبالغ	مستحقة	ملستثمرين
274،090-120،163134،5459،4739،909املطلوبات	األخرى
3،592،0531،262،002228،29422،29810،7395،115،386إمجايل املطلوبات

1671،995،2202،2064،299572،001،949حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

3،592،2203،257،222230،50026،59710،7967،117،335إمجايل املطلوبات وحقوق  حسابات االستثمار املطلقة

12،7883،809،047-3،122،776650،70822،775مطلوبات طارئة والتزامات

31 ديسمرب 2013
3،515،7033،075،363581،812108،151122،1067،403،135إمجايل املوجودات

3،167،2873،138،042263،85148،82031،6476،649،647إمجايل املطلوبات وحقوق  حسابات االستثمار املطلقة

2،2123،605،216-2،855،527719،48027،997مطلوبات طارئة والتزامات



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

95 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

إدارة املخاطر.  37

خماطر االئتمان

يبني	اإليضاح	رقم	36	متركز	خماطر	اإلئتمان	اهلامة	كما	يف	31	ديسمرب.

ــان	الدخــل	 ــح	الناتــج	عــن	هــذه	املوجــودات	يف	بي ــر	مــن	90	يــوم	وبشــكل	متحفــظ	كغــري	مؤديــة.	وال	يتــم	ادراج	الرب تعتــرب	التمويــالت	املســتحقة	الغــري	مدفوعــة	ألكث
ــرة	واملســتحقة	املتعلقــة	بالبنــك	وحســابات	االســتثمار	املطلقــة: ــل	التعــرض	للتمويــالت	املتعث ــي	تفاصي املوحــد.	فيمــا	يل

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني 

تتعلق حبسابات 
املجموعاالستثمار املطلقة

تتعلق	
باملالكني	

تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

إمجايل التعرض
24،52245،71470،23615،08812،42727،515التمويالت	املستحقة	املتأخرة	ولكن	مؤدية

457،090294،590751،680380،918238،883619،801تعرض	متويالت	غري	مؤدية
481،612340،304821،916396،006251،310647،316

 القيمة العادلة للضمانات 
41،96935،95177،9209،97643،11953،095التمويالت	املستحقة	املتأخرة	ولكن	مؤدية

110،941208،933319،874364،268203،981568،249تعرض	متويالت	غري	مؤدية
152،910244،884397،794374،244247،100621،344

تتضمن	التعرضات	للتمويالت	املؤدية	للمجموعة	تسهيالت	معاد	هيكلتها	خالل	السنة	وبالتايل	اعتبارها	غري	مؤدية	وهي	على	النحو	التايل:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014
تتعلق 

باملالكني 
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق	

باملالكني	
تتعلق	حبسابات	
اجملموعاالستثمار	املطلقة

209،1393،517212،656216،5528،602225،154متويالت	معاد	هيكلتها



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 96٢٠١٤

إدارة املخاطر )تابع(  .37

خماطر معدالت الربح

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

31 ديسمرب 2014
حىت شهر 

واحد
من شهر إىل 
ثالثة أشهر

من ثالثة 
أشهر إىل سنة

من سنة 
إىل مخس 

سنوات

أكثر من 
مخس 
سنوات

ال يوجد تأثر 
املجموعباألسعار 

216،853559،394----342،541	نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية
 سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية

330،371---246،93034،10349،338ومؤسسات	أخرى
519،438853،628666،524571،186651،74768،8143،331،337مراحبات	ومتويالت	أخرى

90،150-1،3013234،95354،39929،174متويالت	املشاركة
36،008186،207599،727542،463157،966245،2471،767،618سندات	استثمارية

74،243-2،0425،52546،928-19،748موجودات	مقتناه	بغرض	التأجري
249،526273،196-1183،5271،89918،126موجودات	أخرى

1،166،0841،077،7881،324،4831،191،699885،815780،4406،426،309إمجايل املوجودات املالية

1،372،6531،372،653-----حسابات	جارية	للعمالء
1،473،298-849،68358،083310،01391،447164،072مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

381،239172،6241،374،81065،2831،38361،995،345مبالغ	مستحقة	ملستثمرين
2،2215412122،6899،453258،974274،090املطلوبات	األخرى

1،233،143231،2481،685،035159،419174،9081،631،6335،115،386إمجايل املطلوبات املالية

2،001،949-836،005132،719659،959373،158108حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة
2،069،148363،9672،344،994532،577175،0161،631،6337،117،335 إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

)691،026()851،193(659،122710،799)1،020،511(713،821)903،064(إمجايل فارق إعادة التسعري

31 ديسمرب 2013
2،248،262726،854722،443697،637713،005839،0935،947،294إمجايل املوجودات املالية

2،041،509360،1912،299،210436،82218،8751،493،0406،649،647 إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
)702،353()653،947(260،815694،130)1،576،767(206،753366،663إمجايل فارق إعادة التسعري

درهم إمارايت دينار حبريينروبية باكستانية يورودوالر أمريكي

كما يف 31 ديسمرب 2014
154،359186،781374،639831،964276،183إمجايل التعرض ملعدالت الربح

0٫06٪0٫57٪0٫42٪0٫09٪0٫33٪التغري املعقول
 166  4،742  1،573  168  509 إمجايل التأثري على الدخل

كما	يف	31	ديسمرب	2013
511،172161،647187،4751،017،151283،297إمجايل	التعرض	ملعدالت	الربح

0٫01٪0٫30٪0٫90٪0٫21٪0٫21٪التغري	املعقول
 28  3،051  1،687  339  1،073 إمجايل	التأثري	على	الدخل

مت	التوصل	إىل	حساب	التحول	املعقول	من	خالل	مقارنة	سعر	اإلقراض	الداخلي	بني	البنوك	يف	بداية	وهناية	السنة.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

97 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

إدارة املخاطر )تتمة(  .37

خماطر األسعار

يلخــص	اجلــدول	أدنــاه	تأثــري	زيــادة	أو	اخنفــاض	مؤشــرات	األســهم	علــى	ربــح	اجملموعــة	مــا	بعــد	الضريبــة	للســنة	والعناصــر	األخــرى	حلقــوق	امللكيــة.	ويســتند	هــذا	
ــة	أدوات	 ــة	وحتــرك	كاف ــريات	األخــرى	ثابت ــة	املتغ ــاء	كاف ــع	بق ــادة	أو	اخنفــاض	مؤشــرات	األســهم	بنســبة	10٪	)31	ديســمرب	2013: 10٪(	م ــل	إىل	افتراضــات	زي التحلي

االســهم	اخلاصــة	باجملموعــة	وفقــا	للتغــريات	التارخييــة	مــع	املؤشــرات.
التأثري	على	العناصر	األخرى	حلقوق	امللكية

20142013املؤشر

 2،382  2،197 سوق	كراتشي	لألوراق	املالية	)	+/	-	٪10(	

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة .  38

تعتــرب	األطــراف	ذات	صلــة	إذا	كان	ألحــد	هــذه	األطــراف	اإلمكانيــة	بالســيطرة	علــى	الطــرف	اآلخــر	أو	ممارســة	تأثــري	هــام	أو	ســيطرة	مشــتركة	علــى	الطــرف	اآلخــر	
يف	اختــاذ	القــرارات	التشــغيلية	واملاليــة.

تشتمل	األطراف	ذات	الصلة	على	ما	يلي:

	 أعضاء	جملس	اإلدارة	واملسامهني	األغلبية	للبنك	والشركات	اليت	ميلكون	فيها	حصص	ملكيةأ.

	 الشركات	اليت	لديها	ملكية	وإدارة	مشتركة	مع	البنكب.

	 دار	املال	اإلسالمي	القابضة	والشركات	اليت	متلك	فيها	حصص	ملكية.ج.

	 الشركات	الزميلة	للبنك.د.

تكون	معامالت	األطراف	ذات	الصلة	عبارة	عن	حتويل	املوارد	واخلدمات،	أو	االلتزامات	بني	األطراف	ذات	الصلة،	بغض	النظر	عن	إذا	مت	احتساب	السعر.

تتكون	األرصدة	اجلوهرية	مع	األطراف	ذات	الصلة	مما	يلي:
31 ديسمرب 312013 ديسمرب 2014

تتعلق 
باملالكني 

تتعلق 
حبسابات 

االستثمار 
املطلقة

تتعلق 
باملالكني 

تتعلق 
حبسابات 

االستثمار 
املطلقة

املوجودات
131،47225،003128،08225،005سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى-	إيضاح	)أ(

204،20112،809205،05012،809املراحبات	ومتويالت	أخرى
9،777-9،778-سندات	استثمارية

-71،308-76،606املوجودات	األخرى-	إيضاح	)أ(

املطلوبات
-4،366-3،512حسابات	جارية	للعمالء

-255،976-240،635مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى
73،703-64،413-حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

-10،867-10،567املطلوبات	األخرى

17،902-17،384-صناديق مدارة من قبل أطراف ذات عالقة

إيضاح	)أ(:		مت	رهن	أصول	معينه	قيمتها	234٫5	مليون	دوالر	أمريكي)2013 : 232٫5	مليون	دوالر	أمريكي(	لصاحل	اجملموعة	كضمان	مقابل	التعرض	املستحق.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 98٢٠١٤

املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة )تتمة(  .38

أهم	املعامالت	مع	األطراف	ذات	الصلة	اليت	قامت	هبا	اجملموعة	خالل	السنة:

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

2،2603،512الدخل	من	التمويالت	واألموال	السائلة	قصرية	األجل
6،3045،732أرباح	أسهم	مستلمة
8،5708،531استرداد	املصاريف

12095أرباح	مدفوعة

إدارة رأس املال.  39

تتمثل	أهداف	اجملموعة	عند	إدارة	رأس	املال	مببدأ	أمشل	من	»حقوق	امللكية«	يف	بيان	املركز	املايل	يف:

	االلتزام	مبتطلبات	رأس	املال	احملددة	من	قبل	اجلهات	املنظمة	اليت	خيضع	هلا	القطاع	املصريف	واليت	تعمل	ضمنها	اجملموعة؛ 	-

محاية	قدرة	اجملموعة	باالستمرار	على	أساس	جتاري	حبيث	تستطيع	مواصلة	تقدمي	العوائد	للمسامهني	واملنافع	لألطراف	األخرى	الرئيسية؛	 	-

		واحملافظة	على	قاعدة	رأمسالية	قوية	لدعم	تطوير	أعماله. 	-

ــى	النحــو	 ــازل	الثانيــة	عل يلخــص	اجلــدول	التــايل	تكويــن	رأس	املــال	التنظيمــي	ومعــدالت	اجملموعــة	للســنه	املنتهيــة	يف	31	ديســمرب	)مت	احتســاهبا	مبوجــب	لوائــح	ب
ــغ	احلــد	األدىن	حســب	املتطلبــات	الرقابيــة	٪12(. املنصــوص	عليــه	مــن	قبــل	مصــرف	البحريــن	املركــزي،	ويبل

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014

605،955666،395الشرحية	األوىل
41،85927،286الشرحية	الثانية

647،814693،681إمجايل	قاعدة	رأس	املال

5،350،2925،430،517جمموع	التعرضات	املوزونة	باملخاطر

12٫77٪12٫11٪معدل	مالءة	رأس	املال

  أرباح األسهم املقترحة.  40

مل	يقم	جملس	اإلدارة	بإقتراح	توزيع	أرباح	أسهم	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014	)2013:	الشيء(.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

99 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

االيرادات واملصروفات غري املتوافقة مع الشريعة.  41

حققــت	اجملموعــة	بعــض	اإليــرادات	واملصروفــات	خــالل	الســنة	مــن	موجــودات	ومطلوبــات	تقليديــة،	يتــم	تغطيــة	هــذه	املوجــودات	واملطلوبــات	التقليديــة	مــن	خــالل	
خطــة	التوافــق	مــع	أحــكام	الشــريعة.	تفاصيــل	إمجــايل	اإليــرادات	واملصروفــات	هــي	علــى	النحــو	التــايل:

السنة املنتهية يف
 31	ديسمرب	2013 31 ديسمرب 2014

اإليرادات 
208599حصة	اجملموعة	من	دخل	صناديق	حتت	اإلدارة

199،704194،687الدخل	من	التمويالت	األخرى
37،69133،300حصة	األرباح	من	الشركات	الزميلة	بعد	خصم	الضرائب	-	إيضاح	1

107،95995،011الدخل	من	االستثمارات
26،33933،584إيرادات	أخرى

371،901357،181إمجايل اإليرادات

)165،188()166،946(ناقصا:	أرباح		مدفوعة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى	)صايف(	-	إيضاح	2
204،955191،993إمجايل اإليرادات

املصروفات
)109،191()108،766(املصروفات	اإلدارية	والعمومية	-	إيضاح	2

)23،326()22،300(االستهالك	واإلطفاء
)132،517()131،066(إمجايل املصروفات

73،88959،476صايف	الربح	قبل	خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	والضرائب	اخلارجية	

)22،879()27،137(خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	)صايف(

46،75236،597صايف	الربح	قبل	الضرائب	اخلارجية	
)1،236()11،178(ضرائب	خارجية

35،57435،361صايف ربح السنة

متعلقة بالتايل:
32،98733،639مسامهي	البنك
2،5871،722حقوق	األقلية

35،57435،361
  1٫16   1٫13 عائد السهم األساسي واملخفف - سنتات أمريكية

إيضــاح	1-	تســتند	حصــة	األربــاح	مــن	الشــركات	الزميلــة	غــري	املتوافقــة	مــع	الشــريعة	علــى	سياســاهتم	احملاســبية	الــيت	ختتلــف	عــن	السياســات	احملاســبية	للمجموعــة.	
	 	 مبا	انه	يتم	اإلفصاح	عن	اإليرادات	غري	املتوافقة	مع	الشريعة	على	حدة،	فبالتايل	ليس	هناك	أي	تعديل	لتأثري	السياسات	احملاسبية	املختلفة.

إيضاح	2-	مصروفات	تتعلق	باملؤسسات	اليت	يتم	توحيدها	كل	بند	على	حدة	وال	يشمل	الشركات	الزميلة

إيضــاح	3	-	قامــت	شــركة	مــن	الشــركات	التابعــة	الــيت	تعمــل	يف	الوقــت	احلاضــر	باعتبارهــا	بنــك	تقليــدي	بزيــادة	عــدد	فروعهــا	اإلســالمية	خــالل	العــام	إىل	58	فرعــًا	
			 )2013: 53	فرعًا(	من	أصل	جمموع	274	فرعًا	)2013: 269	فرعًا(.

أرقام املقارنة.  42

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



اإلفصاحات الكمية  حول العنصر 3 من بازل ٢
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

الصفحة الوصف  الرقم 
1 .101 املقدمة	
2 .101 إطار	عمل	بازل	2 
3 .101 اآللية	
4 .101 الطرق	املستخدمة	لتحديد	متطلبات	رأس	املال	النظامي	
5 .101 هيكلية	اجملموعة	
6 .102 هيكلة	رأس	املال	املوحد	لغرض	مالءة	رأس	املال	
7 .103 إفصاحات	متطلبات	رأس	املال	النظامي	ملخاطر	اإلئتمان	مبوجب	الطريقة	املعيارية		
8 .104 إمجايل	التعرضات	لإلئتمان	
9 .105 التوزيع	اجلغرايف	للتعرضات	لإلئتمان	
10 .105 التوزيع	حبسب	قطاع	األعمال	للتعرضات	لإلئتمان	
11 .106 تفاصيل	التعرضات	لإلئتمان	حسب	االستحقاق	
12 .106 أرصدة	األطراف	ذات	العالقة	وفق	التعرضات	لإلئتمان	
13 .107 التمويالت	املتأخرة	واملنخفضة	يف	القيمة	واملخصصات	املتعلقة	باهلبوط	يف	القيمة	
14 .108 التمويالت	املتأخرة	واملنخفضة	يف	القيمة	حسب	املناطق	اجلغرافية	
15 .108 تفاصيل	التسهيالت	االئتمانية	املستحقة	واليت	مت	إعادة	هيكلتها	خالل	السنة		
16 .108 التعرضات	اإلئتمانية	املغطاة	بضمان	مايل	فعال	
17 .109 اإلفصاح	عن	متطلبات	رأس	املال	النظامي	ملخاطر	السوق	مبوجب	الطريقة	املعيارية	
18 .109 اإلفصاح	عن	متطلبات	رأس	املال	النظامي	للمخاطر	التشغيلية	مبوجب	طريقة	املؤشر	األساسي	
19 .109 معدالت	الشرحية	األوىل	لرأس	املال	ومعدالت	إمجايل	رأس	املال	
20 .109 وضع	االستثمارات	يف	األسهم	يف	دفاتر	حسابات	البنك	
21 .110 إمجايل	الدخل	من	حسابات	املضاربة	واألرباح	املدفوعة	ألصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة	
22 .110 احلركة	يف	إحتياطي	معادلة	األرباح	واملخصصات	-	حسابات	االستثمار	املطلقة	
23 .111 إمجايل	العائد	من	حسابات	االستثمار	املقيدة	
24 .111 متوسط	نسبة	العائد	املفصح	عنه	لودائع	املضاربة	العامة	
25 .111 خماطر	معدالت	الربح	
26 .112 خماطر	العمالت	
27 .112 معدالت	السيولة	
28 .112 مطلوبات	طارئة	قانونية	واالمتثال	
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املقدمة.  1

ــر	 ــواردة	يف	هــذا	التقري مت	اســتحداث	متطلبــات	قســم	االفصاحــات	العامــة		ضمــن	كتــاب	قوانــني	مصــرف	البحريــن	املركــزي	إبتــداًء	مــن	ينايــر	2008.	يتــم	عــرض	اإليضاحــات	ال

واإليضاحــات	املعروضــة	ضمــن	البيانــات	املاليــة	املوحــدة	للســنة	املنتهيــة	يف	31	ديســمرب	2014	وفقــًا	ملعايــري	احملاســبة	املاليــة	)FAS(	الصــادرة	عــن	هيئــة	احملاســبة	واملراجعــة	

للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية	)AAOIFI(.	تتعلــق	هــذه	اإلفصاحــات	بشــكل	رئيســي	بالوفــاء	مبتطلبــات	اإلفصاحــات	الكميــة	لبــازل	2	العنصــر	3،	وينبغــي	أن	تقــرأ	مــع	البيانــات	املاليــة	

املوحدة	للمجموعة	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014. 

إطار عمل بازل 2.  2

أصدر	مصرف	البحرين	املركزي	تعليمات	بازل	2	من	أجل	تطبيق	إطار	عمل	بازل	2	ملالءة	رأس	املال	للبنوك	املؤسسة	يف	مملكة	البحرين.	

إن	إطــار	عمــل	بــازل	2	يســتند	علــى	أســلوب	مبــين	علــى	املخاطــر	مــن	أجــل	احتســاب	رأس	املــال	النظامــي.	يتوقــع	أن	يقــوي	إطــار	عمــل	بــازل	2	ممارســات	إدارة	املخاطــر	يف	املؤسســات	

املالية.	

يستند	إطار	عمل	بازل	2	على	ثالثة	عناصر	كما	يلي:	

العنصر	1:	متطلبات	احلد	األدىن	لرأس	املال	مبا	يف	ذلك	احتساب	معدل	مالءة	رأس	املال 	·

العنصر	2:	عمليات	املراجعة	الرقابية	واليت	تتضمن	عمليات	التقييم	الداخلي	ملالءة	رأس	املال 	·

العنصر	3:	انضباط	السوق	والذي	يتضمن	اإلفصاح	عن	إدارة	املخاطر	واملعلومات	املتعلقة	مبالءة	رأس	املال. 	·

اآللية.  3

حبسب	متطلبات	مصرف	البحرين	املركزي	إلطار	عمل	مالءة	رأس	املال	لبازل	2	فإن	طريقة	احتساب	معدل	مالءة	رأس	املال	املوحد	للمجموعة	يتلخص	يف	ما	يلي:	

التوحيــد	لــكل	بنــد	علــى	حــدة	والــذي	يتــم	تطبيقــه	لتعرضــات	املخاطــر	ورأس	املــال	النظامــي	جلميــع	الشــركات	التابعــة	ضمــن	اجملموعــة	مــع	اســتبعاد	املصــارف	التابعــة	للبنــك	 		·

والــيت	مت	تأسيســها	خــارج	مملكــة	البحريــن،	والــيت	تعمــل	يف	قطــاع	متوافــق	مــع	بــازل	2،	حيــث	يتــم	مجــع	التعرضــات	املوزونــة	مبخاطــر،	ورأس	املــال	النظامــي	بشــكل	كلــي	وذلــك	

.)Prudential	Consolidation	and	deduction	module	)PCD((	املعقولــة	واالســتقطاعات	التوحيــد	قســم	متطلبــات	حســب

يتــم	جتميــع	التعرضــات	املوزونــة	مبخاطــر	ورأس	املــال	النظامــي	الســتثمارات	بنــك	اإلمثــار	اهلامــة	)20٪-50٪(	يف	املؤسســات	املصرفيــة	واملاليــة	األخــرى	حبســب	النســبة	حســب	 		·

.PCD	قســم	ــات متطلب

الطرق املستخدمة لتحديد متطلبات رأس املال النظامي.  4

تتلخص	الطريقة	املستخدمة	لتحديد	متطلبات	رأس	املال	النظامي	وفق	تعليمات	مصرف	البحرين	املركزي	للتوافق	مع	بازل	2	فيما	يلي:

الطريقة	املعياريةخماطر	اإلئتمان

الطريقة	املعيارية	خماطر	السوق

طريقة	املؤشر	األساسيخماطر	التشغيل	

هيكلية املجموعة.  5

ــة	 ــة	احملاســبة	واملراجع ــات	هيئ ــًا	ملتطلب ــة	وفق ــد	الشــركات	التابع ــث	مت	توحي ــل،	حي ــد	الكام ــى	أســاس	التوحي ــا	عل ــة	ومت	اإلعــالن	عنه ــة	املوحــدة	للمجموع ــات	املالي أعــدت	البيان

للمؤسســات	املاليــة	اإلســالمية.	إال	أن	آليــة	مــالءة	رأس	املــال	املوحــد	وفــق	مصــرف	البحريــن	املركــزي	تســمح	بطريقــة	التوحيــد	علــى	أســاس	كل	بنــد	علــى	حــدة	وطريقــة	التوحيــد	

علــى	أســاس	التجميــع	الكامــل.	

لقد	مت	توحيد	التعرضات	ملخاطر	ورأس	املال	النظامي	لكل	الشركات	التابعة	ضمن	اجملموعة	على	أساس	طريقة	توحيد	كل	بند	على	حدة	عدا	ما	يلي:

طريقة التوحيد امللكيةبلد التأسيسالشركات التابعة
جتميع	كامل	66٫6	يف	املائةباكستانبنك	فيصل	احملدود

اإلفصاحات الكمية  حول العنصر 3 من بازل ٢
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014
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)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(
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هيكلة رأس املال املوحد لغرض مالءة رأس املال.  6

الشرحية األوىل لرأس املال أ 

727،541رأس	املال	العادي	املصدر	واملدفوع	بالكامل

االحتياطيات
56،725االحتياطي	العام

38،090االحتياطي	القانوين	

149،614عالوة	األسهم

)36،599(أخرى

)412،681(اخلسائر	املتراكمة

74،461حقوق	األقلية	يف	حقوق	امللكية	للشركات	التابعة

195،311التجميع

792،462جمموع فرعي

االستقطاعات النظامية: 
)13،058(الشهرة

)28،410(اخلسارة	للسنة

750،994جمموع الشرحية األوىل لرأس املال قبل استقطاعات قسم التوحيد واالستقطاعات املعقولة 

الشرحية الثانية لرأس املال ب 

6،509املخصص	العام

7،547احتياطي		معادلة	األرباح	

2،915احتياطي		خماطر	االستثمار

25،091األرباح	غري	احملققة	الناجتة	من	التقييم	بالقيمة	العادلة	)٪45(

41،859التجميع

83،921 جمموع	الشرحية	الثانية	لرأس	املال	قبل	استقطاعات	قسم	التوحيد	واالستقطاعات	املعقولة

 834،915 جمموع رأس املال املتاح )أ + ب(    	

استقطاعات عامة من الشرحية األوىل والثانية لرأس املال مبوجب قسم التوحيد واالستقطاعات املعقولة  د 

)99،634(استقطاعات	الشركات	التابعة	املالية	غري	املوحدة	واليت	مت	جتميعها	أو	استقطاعها

)4،263(استقطاعات	الشركات	الزميلة	املالية	غري	املوحدة	واليت	مت	جتميعها	أو	استقطاعها

)83،199(املبلغ	الفائض	عن	احلد	األقصى	املسموح	به	للتعرضات	الكبرية

)187،096(جمموع البنود املستقطعة 

647،819جمموع رأس املال النظامي )جـ - د(هـ
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اإلفصاحات الكمية  حول العنصر 3 من بازل ٢
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014

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

إفصاحات متطلبات رأس املال النظامي ملخاطر اإلئتمان مبوجب الطريقة املعيارية .  7

التعرض املمول من خالل التمويل الذايت
 املوجودات املوزونة

مبخاطر
متطلبات 
رأس املال 

83،68310،042مطالبات	على	سيادات	أخرى

105،35712،643بنوك

429،70851،565حمفظة	الشركات

1،041،864125،024االستثمارات	يف	السندات

825،04299،005عقارات	حمتفظ	هبا

1،666200التجزئة	التنظيمية	لألفراد

117،63014،116متويالت	متأخرة

206،27224،753موجودات	أخرى

1،466،211175،945التجميع

4،277،433513،293املجموع

التعرض املمول من خالل حسابات االستثمار املطلقة

 املوجودات املوزونة
مبخاطر

متطلبات 
رأس املال 

71،6048،592حمفظة	الشركات

15،9511،914حمفظة	األسهم

30،5443،665عقارات	حمتفظ	هبا

194،82023،378التجزئة	التنظيمية	لألفراد

72،6358،716متويالت	متأخرة

385،55446،265املجموع
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إمجايل التعرضات لإلئتمان.  8

 إمجايل التعرضات
لإلئتمان

متوسط إمجايل 
التعرضات 

لإلئتمان

  التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلق بأرصدة املوجودات املدرجة ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل: 
559،394577،533نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

330،371414،346سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

3،331،3373،242،491مراحبات	ومتويالت	أخرى

90،15076،126متويالت	املشاركة

2،946،5842،717،042استثمارات

273،196270،194موجودات	أخرى

113،278114،221موجودات	ثابتة

216،594220،069موجودات غري ملموسة

7،860،9047،632،022جمموع التعرض لإلئتمان ضمن امليزانية العمومية 

التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلق بالبنود غري املدرجة ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل:
853،658902،817ضمانات	مالية	وخطابات	ائتمان	غري	قابلة	لإللغاء

2،955،3892،804،515التزامات	بالتمويل،	وتسهيالت	غري	مسحوبة	ومطلوبات	أخرى	متعلقة	باإلئتمان

3،809،0473،707،332جمموع تعرض اإلئتمان خار	 امليزانية العمومية

11،669،95111،339،354جمموع التعرض لإلئتمان

2،054،4992،041،754جمموع التعرض لإلئتمان املمولة حبسابات االستثمار املطلقة

18٫01٪17٫61٪جمموع التعرض لإلئتمان املمولة حبسابات االستثمار املطلقة )٪(

مت	احتساب	متوسط	إمجايل	التعرضات	لإلئتمان	بناًء	على	متوسط	األرصدة	املستحقة	خالل	السنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2014.   
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التوزيع اجلغرايف للتعرضات لإلئتمان.  9

آسيا / 
الباسفيك

الشرق 
أوروبا األوسط

أمريكا 
املجموعأخرىالشمالية

البنود ضمن امليزانية العمومية
559،394-215،814220،92399،91322،744نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

5،162330،371-296،50628،703-سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

1،795،5811،200،655224،636127110،3383،331،337مراحبات	ومتويالت	أخرى

90،150----90،150متويالت	املشاركة

2،946،584-1،654،4041،169،68898،10324،389استثمارات

273،196-140،25280،62636،75815،560موجودات	أخرى

113،278--53،56859،61397موجودات	ثابتة

216،594--23،042189،4934،059موجودات	غري	ملموسة

3،972،8113،217،504492،26962،820115،5007،860،904جمموع البنود ضمن امليزانية العمومية

12،7883،809،047-3،122،776650،70822،775البنود خار	 امليزانية العمومية

7،095،5873،868،212515،04462،820128،28811،669،951جمموع التعرض لإلئتمان

تستخدم	اجملموعة	املوقع	اجلغرايف	للتعرضات	لإلئتمان	كأساس	للتوزيع	على	املناطق	اجلغرافية	كما	هي	موضحة	أعاله.

التوزيع حبسب قطاع األعمال للتعرضات لإلئتمان.  10

بنوك 
ومؤسسات 

مالية
 التجارة

املجموعأخرىأنسجةأفرادخدماتعقارات وبناءوالصناعة

البنود ضمن امليزانية العمومية
559،394------559،394نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	
330،371------330،371مالية	ومؤسسات	أخرى

486،8441،254،233155،068137،555934،100106،069257،4683،331،337مراحبات	ومتويالت	أخرى

90،150-62،6989118،4928،83633-متويالت	املشاركة

2،130،24182،886586،02899،79345،7241،1957172،946،584استثمارات

191،6729،33729،22340233،7251268،711273،196موجودات	أخرى

113،278----59،710-53،568موجودات	ثابتة

216،594------216،594موجودات	غري	ملموسة

3،968،6841،409،154830،120256،2421،022،385107،423266،8967،860،904جمموع البنود ضمن امليزانية العمومية

1،458،6191،338،219533،53344،24331،77031،015371،6483،809،047البنود خار	 امليزانية العمومية

5،427،3032،747،3731،363،653300،4851،054،155138،438638،54411،669،951جمموع التعرض لإلئتمان
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بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 106٢٠١٤

تفاصيل التعرضات لإلئتمان حسب االستحقاق.  11

حىت شهر 
واحد

من شهر إىل 
ثالثة أشهر

من ثالثة 
أشهر إىل اثين 

عشر شهرًا
من سنة إىل 

مخس سنوات

من مخس 
إىل عشر 

سنوات

من عشر 
إىل عشرين 

سنة

أكثر من 
عشرين 

املجموعسنة

البنود ضمن امليزانية العمومية
559،394------559،394نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	
330،371----83،441-246،930مالية	ومؤسسات	أخرى

501،048501،911448،3191،079،571723،92768،5817،9803،331،337مراحبات	ومتويالت	أخرى

90،150-8،39214،05914،57423،88613،42915،810متويالت	املشاركة

294،060451،972541،733631،530159،28264،745803،2622،946،584استثمارات

273،196-114،16418،04698،12417،7024،18120،979موجودات	أخرى

4،954332،07010،67711،80035،84547،899113،278موجودات	ثابتة

8،55317،295111،61879،128216،594---موجودات	غري	ملموسة

1،728،942986،0211،188،2611،771،919929،914317،578938،2697،860،904جمموع البنود ضمن امليزانية العمومية

3،809،047--1،988،472656،015490،447641،11033،003البنود خار	 امليزانية العمومية

3،717،4141،642،0361،678،7082،413،029962،917317،578938،26911،669،951جمموع التعرض لإلئتمان

أرصدة األطراف ذات العالقة وفق التعرضات لإلئتمان.  12

مت	إبــرام	عــدد	مــن	املعامــالت	املصرفيــة	مــع	األطــراف	ذات	الصلــة	يف	إطــار	ســياق	العمــل	االعتيــادي.	إن	أرصــدة	األطــراف	ذات	العالقــة	املدرجــة	ضمــن	التعــرض	لإلئتمــان	كمــا	يف	

	 	 31	ديسمرب	2014	كانت	كما	يلي:		

447،021الشركات	الفرعية

12،848أعضاء	جملس	اإلدارة	وأفراد	اإلدارة	الرئيسيني	

459،869املجموع

تركيز املخاطر لألطراف الفردية حينما يتجاوز التعرض لإلئتمان 15٪ من حد املدين الفردي 
158،682غري	املصارف	

158،682املجموع



اإلفصاحات الكمية  حول العنصر 3 من بازل ٢
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

107 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

التمويالت املتأخرة واملنخفضة يف القيمة واملخصصات املتعلقة باهلبوط يف القيمة.  13

إمجايل 
التعرض

 خمصصات اهلبوط
يف القيمة

صايف 
التعرض

التحليل حسب قطاع العمل
252،769214،06838،701تصنيع

14،3006،8737،427زراعة

84،83820،16464،674بناء

8،0881،1176،971مايل		

196،35334،095162،258جتارة

113،98935،94778،042أفراد

33،86821،17712،691عقارات

2،5702،146424مواصالت

44،90529،70615،199قطاعات	أخرى

751،680365،293386،387املجموع

التحليل حسب التعمري 
169،3217،926161،395أكثر	من	ثالثة	أشهر	وحى	سنة	واحدة

110،69818،35592،343أكثر	من	سنة	واحدة	وحى	ثالث	سنوات

471،661339،012132،649أكثر	من	ثالث	سنوات

751،680365،293386،387املجموع

احلركة يف خمصصات اهلبوط يف القيمة
املتعلقة 
باملالكني

املتعلقة بأصحاب 
حسابات االستثمار 

املجموعاملطلقة

264،11467،186331،300كما	يف	1	يناير	2014

25،7334،89230،625احململ	خالل	السنة

)9،165(-)9،165(مشطوب	خالل	السنة

)623()623(-املستخدم	خالل	السنة

834834-حمول	من	احتياطي		خماطر	االستثمار

12،322-12،322فروق	أسعار	الصرف	وحركات	أخرى

293،00472،289365،293كما يف 31 ديسمرب 2014



اإلفصاحات الكمية  حول العنصر 3 من بازل ٢
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 108٢٠١٤

التمويالت املتأخرة واملنخفضة يف القيمة حسب املناطق اجلغرافية.  14

التحليل حسب املناطق اجلغرافية
إمجايل 

التعرض

خمصصات 
اهلبوط يف 

صايف التعرضالقيمة

357،879245،798112،081آسيا	/	الباسفيك

381،931112،313269،618الشرق	األوسط

11،8707،1824،688أوروبا

751،680365،293386،387املجموع

تفاصيل التسهيالت االئتمانية املستحقة واليت مت إعادة هيكلتها خالل السنة .  15

بلغــت	التســهيالت	االئتمانيــه	املعــاد	هيكلتهــا	خــالل	الســنة	املنتهيــة	يف	31	ديســمرب	2014	إمجــايل	212٫6	مليــون	دوالر	أمريكــي.	وكان	إلعــادة	اهليكلــة	أثــر	إجيــايب	مبجمــل	2٫5	مليــون	

دوالر	أمريكــي	علــى	األربــاح	احلاليــة	خــالل	الســنة	املنتهيــة	يف	31	ديســمرب	2014.	عــالوة	علــى	ذلــك،	مــن	املتوقــع	أن	إعــادة	اهليكلــة	تعــود	باألثــر	اإلجيــايب	بقيمــة	12٫7	مليــون	دوالر	

أمريكــي	علــى	األربــاح	املســتقبلية	للمجموعــة	يف	ســنة	2015.	وكان	متديــد	تواريــخ	االســتحقاق	الطابــع	األساســي	لالمتيــازات	املمنوحــة	لــكل	التســهيالت	املعــاد	هيكلتهــا.

التعرضات اإلئتمانية املغطاة بضمان مايل فعال.  16

التعرض	املمول	من	خالل	التمويل	الذايت

الضمان املايل الفعال إمجايل التعرض

1،453،050193،746حمفظة	الشركات

-48،599حمفظة	التجزئة	

136،4295،244التمويالت	متأخرة

1،638،078198،990املجموع

التعرض	املمول	من	خالل	حسابات	االستثمار	املطلقة

الضمان املايل الفعال إمجايل التعرض 

296،30257،621حمفظة	الشركات

192،97318،218حمفظة	التجزئة	

866،281414التمويالت	متأخرة

1،355،55676،253املجموع

خماطر األمتان لألطراف

إمجايل القيمة العادلة 
اإلجيايب للعقود

 الفوائد
املصفاة

ختفيف املخاطر 
االئتمانية

صايف قيمة التعرض 
اإلفتراضي

املوجودات املوزونة 
مبخاطر

77--7عقود	معدل	الربح

7،9204،762--7،920عقود	صرف	العمالت	األجنبية

7،9274،769--7،927املجموع



اإلفصاحات الكمية  حول العنصر 3 من بازل ٢
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

109 بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي ٢٠١٤

اإلفصاح عن متطلبات رأس املال النظامي ملخاطر السوق مبوجب الطريقة املعيارية.  17

متطلبات رأس املالاملوجودات املوزونة مبخاطر

31 ديسمرب
2014

احلد 
األقصى

احلد 
األدىن

 31 ديسمرب
2014

احلد 
األقصى

احلد 
األدىن

134،227145،789145،59216،10717،49517،471خماطر	صرف	العمالت	األجنبية

التجميع 
1،2314،74613،9511485701،674خماطر	صرف	العمالت	األجنبية

45،11427،7929،7855،4143،3351،174خماطر	معدالت	الربح	)حمفظة	التداول(

33،65140،69836،9344،0384،8844،432خماطر	وضع	االستثمارات	يف	األسهم	

79،99673،23660،6709،6008،7887،280جمموع فرعي

214،223219،025206،26225،70726،28324،751املجموع

اإلفصاح عن متطلبات رأس املال النظامي للمخاطر التشغيلية مبوجب طريقة املؤشر األساسي.  18

ألغــراض	التقاريــر	النظاميــة،	يتــم	حســاب	متطلبــات	رأس	املــال	للمخاطــر	التشــغيلية	بنــاًء	علــى	طريقــة	املؤشــر	األساســي.	وفــق	هــذه	الطريقــة	يتــم	ضــرب	متوســط	إمجــايل	االيــرادات	

للســنوات	املاليــة	الثــالث	الفائتــة	بعامــل	ألفــا	الثابت.

 مت	حتديــد	عامــل	ألفــا	عنــد	15٪	وفــق	تعليمــات	مصــرف	البحريــن	املركــزي	بالتوافــق	مــع	تعليمــات	بــازل	2.	يف	31	ديســمرب	2014،	بلــغ	إمجــايل	متطلبات	رأس	املــال	للمخاطر	التشــغيلية

56٫8	مليون	دوالر	أمريكي.

معدالت الشرحية األوىل لرأس املال ومعدالت إمجايل رأس املال.  19

 معدالت الشرحية
األوىل لرأس املال

معدالت إمجايل 
رأس املال

12٫11٪10٫54٪	بنك	اإلمثار	موحد

 الشركات	التابعة	املهمة	للبنك	واليت	يتجاوز	رأس	ماهلا	النظامي	5٪	من	رأس	املال	النظامي
املوحد	للمجموعة	سواًء	على	أساس	منفرد	أو	على	أساس	التوحيد	كانت	كما	يلي:	

12٫86٪10٫59٪بنك	فيصل	احملدود

وضع االستثمارات يف األسهم يف دفاتر حسابات البنك.  20

يف	31	ديســمرب	2014،	بلــغ	جممــوع	الســندات	االســتثمارية	لــدى	اجملموعــة	إمجــايل	1،767٫6	مليــون	دوالر	أمريكــي.	كمــا	بلــغ	جممــوع	الســندات	االســتثمارية	املدرجــة	مــن	جممــوع	

ــغ	1،728٫5	مليــون	دوالر	أمريكــي	يعــود	للســندات	االســتثمارات	غــري	املدرجــة.	 الســندات	االســتثمارات	مــا	قيمتــه	39٫1	مليــون	دوالر	أمريكــي،	بينمــا	كان	الرصيــد	املتبقــي	البال

بلغــت	األربــاح	احملققــة	املتراكمــة	مــن	بيــع	الســندات	االســتثمارية	خــالل	العــام	مــا	قيمتــه	4٫4	مليــون	دوالر	أمريكــي.	يف	حــني	بلــغ	إمجــايل	الربــح	غــري	احملقــق	احملتســب	ضمــن	بيــان	

التغــريات	يف	حقــوق	امللكيــة	املوحــد	مــا	قيمتــه	1٫4	مليــون	دوالر	أمريكــي.

ــون	دوالر	 ــه	76٫7	ملي ــا	قيمت ــي	للســندات	االســتثمارية	املدرجــة	وم ــون	دوالر	أمريك ــة	51٫6	ملي ــة	املعياري ــال	مبوجــب	الطريق ــات	رأس	امل ــغ	إمجــايل	متطلب يف	31	ديســمرب	2014،	بل

ــى	أهنــا	عقــارات	حمتفــظ	هبــا. ــع	باســتثناء	رســوم	رأس	املــال	للســندات	االســتثمارية	املصنفــة	عل ــل	التجمي أمريكــي	للســندات	االســتثمارية	غــري	املدرجــة	قب



اإلفصاحات الكمية  حول العنصر 3 من بازل ٢
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١٤

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

بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 110٢٠١٤

إمجايل الدخل من حسابات املضاربة واألرباح املدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار املطلقة.  21

31 ديسمرب

20142013201220112010

100،500100،79693،20767،92661،546الدخل	من	حسابات	االستثمار	املطلقة

)56،395()65،018()70،785()77،133()76،793(ناقصًا:	العائد	حلسابات	االستثمار	املطلقة

23،70723،66322،4222،9085،151نصيب	اجملموعة	من	دخل	حسابات	االستثمار	املطلقة	بصفتها	مضاربا

بلــغ	العائــد	علــى	أصحــاب	حســابات	االســتثمار	املطلقــة	للســنة	املنتهيــة	يف	31	ديســمرب	2014	علــى	أســاس	متوســط	الرصيــد	املســتحق	خــالل	الســنة	5٫03	٪.	أمــا	نصيــب	اجملموعــة	

مــن	دخــل	حســابات	االســتثمار	املطلقــة	بصفتهــا	مضاربــا	يتضمــن	رســوم	اإلدارة	للســنة	املنتهيــة	يف	31	ديســمرب	2014	كنســبة	مئويــة	مــن	إمجــايل	الدخــل	مــن	حســابات	االســتثمار	

املطلقــة	بلــغ	2٫79	٪.

احلركة يف إحتياطي معادلة األرباح واملخصصات - حسابات االستثمار املطلقة.  22

31 ديسمرب

20142013201220112010

إحتياطي معادلة األرباح
2،54610،06118،6078،1543،099كما	يف	1	يناير

5،0025،1835،44310،4536،011صايف	الزيادة

--)13،989()12،698(-حمول	إىل	املخصصات

)956(----صايف	املستخدم

7،5482،54610،06118،6078،154كما يف 31 ديسمرب
10٪15٪6٪5٪5٪النسبة	املخصصة	من	إمجايل	الدخل

املخصصات

105،74388،36368،85469،76764،427كما	يف	1	يناير

4،8926،4966،4061،4565،464صايف	الزيادة

----835حمول	من	احتياطي		خماطر	االستثمار

--12،69813،989-حمول	من	احتياطي	معادلة	األرباح

)124(-)886()1،814()625(صايف	املستخدم

-)2،369(---معاد	تصنيفة

110،845105،74388،36368،85469،767كما يف 31 ديسمرب

يف	31	ديسمرب	2014،	بلغت	نسبة	احتياطي	معادلة	األرباح	واملخصصات	إىل	حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة	0٫38	٪	و	5٫54	٪	على	التوايل.

يف	31	ديسمرب	2014،	بلغت	نسبة	التمويالت	إىل	حسابات	االستثمار	املطلقة	65٫9	٪.

يف	31	ديسمرب	2014،	بلغ	احتياطي		خماطر	االستثمار	ما	قيمته	2٫9	مليون	دوالر	أمريكي.
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22.   احلركة يف إحتياطي معادلة األرباح واملخصصات - حسابات االستثمار املطلقة )تتمة(  

يلخص	اجلدول	التايل	توزيع	حسابات	االستثمار	املطلقة	وخمصصات	اهلبوط	يف	القيمة:

31 ديسمرب

20142013201220112010

266،496119،65535،17858،26083،584حسابات	االستثمار	املطلقة	:	مصارف

1،735،4531،865،8141،715،9441،418،3741،112،379حسابات	االستثمار	املطلقة	:	غري	املصارف

14،7556،3731،7752،7174،876خمصصات	:	مصارف

96،09099،37086،58866،13764،891خمصصات	:	غري	املصارف

إمجايل العائد من حسابات االستثمار املقيدة.  23

31 ديسمرب

20142013201220112010

 7،523 3024،2782682،408إمجايل	الدخل

 12،249 2085998092،814رسوم	املضارب

متوسط نسبة العائد املفصح عنه لودائع املضاربة العامة.  24

31 ديسمرب

20142013201220112010

باملائة
70٫200٫250٫250٫300٫50	أيام

301٫171٫491٫902٫313٫00	يوم

901٫691٫992٫482٫903٫25	يوم

1802٫142٫492٫903٫253٫50	يوم

3602٫602٫973٫403٫503٫70	يوم

خماطر معدالت الربح.  25

خماطر	معدالت	الربح	هي	املخاطر	اليت	تؤدي	إىل	تقلب	قيمة	األداة	املالية	نتيجة	للتغريات	يف	معدالت	الربح	يف	السوق.	

دوالر 
يوروأمريكي 

روبية 
باكستانية 

 دوالر
أمريكي

درهم 
إمارايت

154،359186،781374،639831،964276،183إمجايل	التعرض	ملعدالت	الربح

0٫06٪0٫57٪0٫42٪0٫09٪0٫33٪معدل	التغري	)املفترض(	)+/-(

 166  4،742  1،573  168  509 جمموع التأثري املقدر )+/-(
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)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(
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خماطر العمالت.  26

تتمثــل	خماطــر	العمــالت	األجنبيــة	يف	تغــري	قيمــة	األداة	املاليــة	نتيجــة	للتغــريات	يف	أســعار	صــرف	العمــالت.	إن	غالبيــة	موجــودات	ومطلوبــات	اجملموعــة	مســجلة	بالــدوالر	األمريكــي	

وبالدينــار	البحريــين	وبالروبيــة	الباكســتانية.	وحيــث	أن	الدينــار	البحريــين	والريــال	الســعودي	مرتبطــني	بســعر	ثابــت	مــع	الــدوالر	األمريكــي	وبنــاًء	عليــه	تعتــرب	خماطــر	تغــري	هــذه	

العمــالت	ضئيلــة.	اســتثمار	البنــك	يف	بنــك	فيصــل	احملــدود	بالروبيــة	الباكســتانية	يعــرض	البنــك	إىل	خماطــر	الصــرف	األجنــي.	وقــد	بلغــت	اخلســائر	املتراكمــة	مــن	صــرف	العمــالت	

األجنبيــة	17٫4	مليــون	دوالر	أمريكــي	كمــا	يف	31	ديســمرب	2014	)وهــي	مدرجــة	ضمــن	احتياطــي	حتويــل	العمــالت	األجنبيــة	يف	بيــان	التغــريات	يف	حقــوق	املســامهني(.

يف	31	ديسمرب	2014،	كان	صايف	مراكز	العمالت	األجنبية	اهلامة	كما	يلي:

مديد \ )موجز()بآالف	الدوالرات	األمريكية(

96،816 روبية	باكستانية	

)93،456(يورو

89،475 دوالر	أمريكي	

45،096 زلويت	بولندي

)276،190(درهم	إماريت

69،623 دوالر	هونغ	كونغي

معدالت السيولة.  27

31 ديسمرب

20142013201220112010

13٫48٪12٫80٪13٫74٪14٫78٪11٫32٪املوجودات	السائلة	إىل	إمجايل	املوجودات

63٫44٪63٫80٪56٫98٪66٫97٪59٫35٪املوجودات	قصرية	األجل	إىل	املطلوبات	قصرية	األجل

مطلوبات طارئة قانونية واالمتثال.  28

ــي.	يف	رأي	اإلدارة،	 ــون	دوالر	أمريك ــدره	434٫5	ملي ــغ	وق ــات	أخــرى	بإمجــايل	مبل ــالء	ومطالب ــات	عم ــل	مطالب ــة	مقاب ــات	طارئ ــدى	اجملموعــة	مطلوب ــت	ل يف	31	ديســمرب	2014،	كان

مــن	غــري	املتوقــع	أن	تســفر	هــذه	املطالبــات	عــن	مطلوبــات	حمتملــة.	خــالل	عــام	2014،	دفــع	البنــك	عقوبــة	بقيمــة	16	ألــف	دوالر	أمريكــي	فرضهــا	مصــرف	البحريــن	املركــزي	نظــرًا	

للتأخــري	يف	تقــدمي	املتطلبــات	التنظيميــة.
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هيكل املسامهة

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014 

٪عدد األسهمعدد املسامهني٪عدد األسهمعدد املسامهني 

10،000-1132 661،4800٫02135 736،015 0٫02

100،000 - 10،0012212 49،065،2481٫622273 50،977،7441٫68

1،000،000 - 100،001449 148،525،7394٫90441 147،806،4454٫88

10،000،000 - 1،000،001143 439،382،84714٫50145 468،829،28015٫47

2،362،405،54377٫95 2،393،119،71378٫9634 36أكرب		من	10،000،000

100٫00 3،030،755،027 100٫003028 3،030،755،027 2972املجموع

حصص األسهم حسب اجلنسية

31	ديسمرب	312013 ديسمرب 2014 

٪ عدد األسهمعدد املسامهني٪ عدد األسهمعدد املسامهنيالبلد

45٫68 1،384،545،224 31٫662 959،467،864 2الباهاما

9٫53 288،931،050 10٫57830 320،483،303 826مملكة	البحرين

12٫61 382،277،726 25٫19889 763،413،373 881اململكة	العربية	السعودية

 641،933،15621٫18 23٫23646 704،233،467 628الكويت

4٫26 4٫26240128،829،080 129،218،865 232دول	خليجية	أخرى

6٫74 204،238،791 5٫08421 153،938،155 403دول	أخرى

100٫00 3،030،755،027 3،030،755،027100٫003028 2972املجموع

األسهم اململوكة من قبل احلكومة - ديسمرب 2014

عدد األسهم

40،881،210وزارة	املالية	-	مملكة	البحرين

معلومات عن السهم



بـنـك اإلثـمــار ش.م.ب. - التـقـريـر الـسنــوي 114٢٠١٤

معلومات عن السهم
تــتــمـــة

املسامهون الرئيسيون يف بنك اإلمثار- ديسمرب 2014
٪عدد األسهم   املساهم

26٫08 790،416،000    دار	املال	اإلسالمي	ترست

19٫60 594،129،224   الشركة	اإلسالمية	لالستثمار	اخلليجي

6٫39 193،674،671   نزار	عبدالرزاق	القرطاس	وشركاه

47٫93 1،452،535،132   آخرون

100٫00 3،030،755،027   املجموع

األداء يف بورصة البحرين

 ITHMR :رمز التداول
سعر	األسهم	بالنسبة	إىل	املؤشرات	-	2014

التغري يف 2014مقفلمنخفضعاىلمفتوحاملعيار

)30٫43(0٫230.0٫240٫1350٫160سعر	سهم	ITHMR	)بالدوالر	األمريكي(

2،456٫442،966٫392،446٫012،721٫1710٫78مؤشر	قطاع	البنوك	التجارية

1،248٫861،494٫031،247٫981،426٫5714٫23مجيع	املؤشرات	يف	البحرين

1،270٫281،535٫721،272٫391،503٫5718٫37مؤشر	االسترداد
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تداول سهم بنك اإلمثار )البحرين(

التصنيف

تصنيف	ITHMR	يف	2014	من	بني	42	شركة	حملية	مدرجة	يف	بورصة	البحرين

حركة سعر سهم بنك اإلمثار يف البحرين

  20142013

88،356،452251،334،462  حجم،	عدد	األسهم

16،161،39257،593،273  القيمة	بالدوالر	األمريكي

التصنيف

10القيمة	املتداولة

3احلجم	املتداول

7عدد	املعامالت

11رمسلة	السوق

7عدد	أيام	التداول

ITHMR سهم	إقفال	البحرين سعر	يف	املؤشرات	مجيع

 

 

 

 

 ITHMR's Closing Price Bahrain All Share Index 
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بنك	اإلمثار	ش.م.باسم الشركة

بنك	اإلمثار	ش.م.ب	هو	بنك	إسالمي	يعمل	يف	جمال	األعمال	املصرفية	لألفراد	)التجزئة(	ويتخذ	من	البحرين	مقرًا	له.	الشكل القانوين

ومرخص	من	قبل	مصرف	البحرين	املركزي.	إن	بنك	اإلمثار	ش.م.ب.،	والذي	كان	بنكًا	إستثماريًا،	قد	أهنى	عملية	إعادة	

تنظيم	شاملة	مع	شركته	التابعة	مصرف	الشامل	)البحرين(	يف	أبريل	2010.

إن	بنك	اإلمثار	مسجل	كشركة	مسامهة	حسب	قانون	الشركات	التجارية	يف	البحرين	)قانون	رقم	21	لعام	2001(	وأسهمه	

مدرجة	يف	بورصة	البحرين	وسوق	الكويت	لألوراق	املالية.	

سـجل	جتاري	رقم	15210رقم تسجيل الشـركة

	بورصة	البحرين	وسوق	الكويت	لألوراق	املالية.اإلدراجات يف أسواق مالية

“ITHMR”الرمز

برج	السيف،	مبىن	2080	،	طريق	2825،	ضاحية	السيف	428،	ص.	ب.	2820املكاتب املسجلة
املنامة	-	مملكة	البحرين

اهلـاتـف:	5000 1758 973+،	4000 1758 973+	
الفاكس:	4017 1758 973+،	5151 1758 973+

FIBHBHBM	:سويفت	رمز
info@ithmaarbank.com	:اإللكتروين	الربيد
www.ithmaarbank.com	:اإللكتروين	املوقع

برج	السيف،	مبىن	2080	،	طريق	2825،	ضاحية	السيف	428،	ص.	ب.	2820املكتب الرئيسي
املنامة	-	مملكة	البحرين

31	ديسمربإنتهاء السنة احملاسبية

هناء	أمحد	املرانمسئول اإللتزام
رئيسة	إدارة	االلتزام	ومكافحة	غسيل	األموال

دانة	عقيل	رئيسسكرتري الشركة
مدير	تنفـيذي	أول	-	إدارة	الشئون	القانونية

برايس	ووتر	هاوس	كوبرز	ام	إي	ليميتد،	ص.ب.	21144،	املنامة،	البحريناملدققون

معلومات عن الشركة


