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نبذة عامة
شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب.
(“اإلمثار القابضة أو اإلمثار أو
املجموعة”) هي شركة قابضة تتخذ
من مملكة البحرين مقرًا هلا ،وهي
مرخصة من قبل مصرف البحرين
املركزي كشركة استثمار فئة 1
وختضع إلشرافه وأسهمها مدرجة
يف بورصة البحرين وسوق ديب املايل
وبورصة الكويت.
إن اإلمثار القابضة هي شركة تابعة
ملجموعة دار املال اإلسالمي ترست،
ويبلغ رأس ماهلا املدفوع 757.69
مليون دوالر أمريكي.
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متتلك اإلمثار القابضة كيانني تابعني هلا بالكامل ،أحدمها بنك اإلمثار ش.م.ب( .مقفلة) (بنك اإلمثار) وهو
بنك جتزئة إسالمي تابع يتوىل أعمال التجزئة املصرفية األساسية ،واآلخر آي يب كابيتال ش.م.ب( .مقفلة)
(آي يب كابيتال) وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة االستثمارات وغريها من األصول غري األساسية ،وكال
الكيانني التابعني قد مت الترخيص هلما من قبل مصرف البحرين املركزي وخيضعان إلشرافه.
إن بنك اإلمثار يقدم جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية واليت تليب
االحتياجات التمويلية واالستثمارية لألفراد واملؤسسات .كما ال يزال بنك اإلمثار حيتفظ حبضوره يف أسواق
خارجية من خالل شركته التابعة ،بنك فيصل احملدود (باكستان).
أما آي يب كابيتال فإهنا حتتفظ حبضورها يف أسواق املنطقة وخارجها من خالل استثماراهتا وشركاهتا
الزميلة ،واليت تتضمن بنك البحرين والكويت (أعمال مصرفية) وشركة اإلمثار للتطوير احملدودة (التطوير
العقاري) وسوليدريت (تكافل) وشركة نسيج (خدمات تطوير البىن التحتية) ،واليت تتخذ مجيعها من
البحرين مقرًا هلا ،وشركة سيتك إلدارة األصول الدولية (هونغ كونغ) (االستثمار يف األسهم وإدارة األصول)
وشركة إثراء كابيتال (اململكة العربية السعودية) (اخلدمات املصرفية االستثمارية وإدارة األصول).

وقيمنا
رؤيتنا ورسالتنا
ّ
رؤيتنا

مساعدة مجيع األطراف ذات العالقة واجملتمع على حتقيق أهدافهم طويلة املدى.

رسالتنا
العمل جبد على إدارة حمفظة االستثمارات املستدامة اليت تعزز قيمة املسامهني
وتشجع النمو يف املستقبل.

قيمنا
ّ

•االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية؛
•الصدق والنزاهة واملوضوعية يف مجيع عالقاتنا؛
•التحسني املستمر والرغبة يف إحداث تغيريات إجيابية وحتسني الكفاءة؛
•دور فعّال يف اجملتمع.
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ملخص البيانات المالية
ّ
201٩

201٨

صايف الربح( /اخلسارة) [بآالف الدوالرات األمريكية]
10،057
١٢،١٩٨
صايف الربح( /اخلسارة) املتعلق باملسامهني [بآالف الدوالرات األمريكية]
()23،981
٦٦٩
43،415
صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية [بآالف الدوالرات األمريكية] ٧٤،١٢٠
إمجايل حقوق امللكية العائدة للمسامهني [بآالف الدوالرات األمريكية]
116،356
٩٥،٥٤٦
القيمة الدفترية للسهم الواحد [بالسنت األمريكي]
4
٣
رحبية السهم الواحد [بالسنت األمريكي]
()0.82
٠٫٠٢
األمريكية]
إمجايل املوجودات [بآالف الدوالرات
8،488،656 ٨،٠٨٥،٢٣٩
األموال حتت اإلدارة [احلسابات االستثمارية املقيدة واملطلقة [بآالف الدوالرات األمريكية] 110،382 ١٠٨،٨٨٩
العائد على متوسط حقوق املسامهني
%10.17٪٠٫٦٣
العائد على متوسط املوجودات
%0.12
٪٠٫١٥
سعر السهم الواحد يف السوق [بالسنت األمريكي]
8.5
٥٫٠
سعر السهم الواحد يف السوق  /القيمة الدفترية للسهم
2.13
١٫٥٢
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2017

2016

2015

()72،401
()84،711
22،060
355،330
12
()2.91
8،611،359
257،133
 %21.64 %0.8513.5
1.11

13،798
3،279
70،045
427،415
15
0.11
8،341،310
290،059
%0.78
%0.17
12.5
0.85

()46،395
()60،797
77،958
414،223
14
()2.09
8،138،641
360،073
%12.97%0.5814.5
1.02
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رسالة مشتركة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة

املسامهون األعزاء،

أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

يطيب لنا أن نعلن أن اجلهود املبذولة يف التحول اهلام يف عمليات اجملموعة
متاشيًا مع االستراتيجية اليت اختذها املسامهون يف عام  ٢٠١٦ما زالت تؤيت
مثارها ،حيث اختتمت اإلمثار القابضة عام  2019بنتائج جيدة.
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وبشكل خاص ،يسعدنا اإلعالن عن أن اإلمثار القابضة حققت صايف ربح خاص
باملسامهني بلغ  ٠٫٦٧مليون دوالر أمريكي للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2019أي زاد
بنسبة  ١٠٢٫٨يف املائة مقارنة بصايف خسارة خاص باملسامهني بلغ  23.98مليون دوالر
أمريكي سجل يف عام  ،2018ويعود الربح يف عام  2019إىل زيادة الدخل األساسي
للشركة وهو دليل على أن اجلهود الرامية إىل حتقيق التحول يف عمليات اجملموعة من
خالل التركيز على األعمال األساسية يف التجزئة املصرفية تؤيت مثارها.
كما ارتفع عائد السهم للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2019إىل  ٠٫٠٢سنت أمريكي ،أي
ارتفع بنسبة  ١٠٢٫8يف املائة مقارنة بعائد سهم سليب بقيمة ( )٠٫٨٢سنت أمريكي لعام
 .2018وكان عائد السهم للثالثة أشهر املنتهية يف  31ديسمرب  2019قد بلغ ( )٠٫٣٩سنت
أمريكي ،أي زيادة بنسبة  ٥٧٫4يف املائة مقابل ( )٠٫٩٢سنت أمريكي للفترة نفسها من
عام .2018
وكان إمجايل صايف الربح للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2019قد بلغ  ١٢٫٢مليون دوالر
أمريكي ،أي ارتفع بنسبة  ٢١٫3يف املائة مقارنة بصايف ربح بلغ  10.06مليون دوالر
أمريكي سُجّل يف الفترة نفسها لعام  .2018ويعود ذلك إىل النمو يف الدخل األساسي.

عمرو حممد الفيصل

رئيس جملس اإلدارة

وكان إمجايل اإليرادات للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2019قد بلغ  525.46مليون دوالر
أمريكي أي ارتفع بنسبة  19.8يف املائة مقارنة بإمجايل إيرادات بلغ  438.55مليون دوالر
أمريكي سجل يف عام  .2018أما الدخل التشغيلي للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2019
فقد بلغ  296.20مليون دوالر أمريكي ،أي ارتفع بنسبة  14يف املائة مقابل  259.82مليون
دوالر أمريكي سجل لعام .2018
إن هذه النتائج متهد الطريق الستمرار النمو يف املستقبل حيث نواصل العمل على حتول
اجملموعة لتحقيق الرحبية املستدامة.
وختامًا ،نؤكد أننا مل نكن لنحقق هذه اإلجنازات لوال الدعم املتواصل من مسامهينا
وإرشادات اجلهات التنظيمية ومساندهتا املستمرة .وعليه نغتنم هذه الفرصة لنعرب
عن خالص شكرنا جمللس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومسامهينا الكرام ،كما نتوجه
بوافر الشكر واالمتنان إىل مصرف البحرين املركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة
وبورصة البحرين وسوق ديب املايل وبورصة الكويت .ونود أن نتوجه بالشكر أيضًا إىل
جمالس إدارات واإلدارات التنفيذية لشركاتنا التابعة.

أمحد عبد الرحيم

الرئيس التنفيذي
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استعراض العمليات
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استعراض العمليات
التوقّعات االقتصادية

من املتوقع أن يرتفع النمو العاملي من  2.9يف املائة يف عام  2019إىل  3.3يف املائة يف
عام  2020و 3.4يف عام  ،2021وهو ما ميثل اخنفاضًا يف التوقعات بنسبة  0.1نقطة
مئوية لعامي  2019و 2020و 0.2نقطة مئوية لعام  2021مقارنة بتوقعات تقرير آفاق
االقتصاد العاملي لشهر أكتوبر  .2019إن هذا االخنفاض يف التوقعات يعكس بصورة
رئيسية حدوث تغريات سلبية على األنشطة االقتصادية يف بعض اقتصاديات األسواق
الناشئة مما أدى إىل إعادة تقييم فرص النمو للعامني القادمني .ويف بعض احلاالت
القليلة ،يعكس هذا التقييم أيضًا تأثري زيادة االضطرابات االجتماعية.

لكن على الصعيد اإلجيايب ،حتسَّن مزاج السوق بدعم من الدالئل املبدئية اليت تشري إىل
هناية االخنفاض يف أنشطة الصناعات والتجارة العاملية ،وحدوث حتول واسع النطاق
حنو السياسة النقدية التيسريية ،وتفاوت األخبار اإلجيابية بشأن املفاوضات التجارية
بني الواليات املتحدة والصني وتراجع املخاوف من نتائج ختارج اململكة املتحدة من
االحتاد األورويب دون اتفاق ،مما أدى إىل بعض التراجع يف االجتاه حنو جتنب املخاطر
الذي كان قد بدأ خالل الربع الرابع من عام  .2019غري أن هناك بضع دالئل على نقاط
حتول ال تزال ظاهرة يف البيانات العاملية لالقتصاد الكلي.
ويف حني أن توقعات النمو األساسية ضعفت ،فإن التطورات اليت حدثت منذ خريف
 2019تشري إىل أن جمموعة من االحتماالت اليت تواجه االقتصاد العاملي أصبحت أقل
ميال للتطورات املعاكسة .وميكن أن تستمر هذه الدالئل املبكرة على االستقرار وصوالً إىل
توثيق الصلة بني اإلنفاق االستهالكي الذي ال يزال متماسكا وتَحَسُّن اإلنفاق التجاري
وميكن أن يأيت دعم إضايف أيضا من احنسار املعوقات املتفردة اليت تواجه األسواق
الصاعدة الرئيسية ،اقترانًا بآثار التيسري النقدي .غري أن خماطر التطورات املعاكسة ال
تزال بارزة ،مبا يف ذلك زيادة التوترات اجلغرافية  -السياسية ،واحتدام االضطرابات
االجتماعية ،وتدهور العالقات بني الواليات املتحدة وشركائها التجاريني ،وزيادة عمق
االحتكاكات االقتصادية بني بلدان أخرى .وميكن أن يتسبب حت ُّقق هذه املخاطر يف
سرعة تدهور املزاج السائد ،ما يهبط بالنمو العاملي إىل أقل من توقعات النمو األساسي.
املصدر :تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن صندوق النقد الدويل ،يناير 2020

منطقة دول جملس التعاون اخلليجي

قامت حكومات دول جملس التعاون اخلليجي بتحقيق تقدم كبري يف تنفيذ اإلصالح
اهليكلي الذي وضع األساس لبيئة سياسات مواتية القتصادات متنوعة .وقد قامت دول
جملس التعاون اخلليجي بإصالح تدرجيي ألعماهلا احمللية وبيئة االستثمار األجنيب.
ويف هذا العام ،تضم دول جملس التعاون ثالث دول ضمن مؤشر البلدان العشرة األفضل
يف العامل من حيث إجراء حتسينات يف مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال للبنك الدويل،
وهذه الدول هي اململكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ،مع اعتبار
اململكة العربية السعودية أكثر دول العامل حتسنًا .كما نفذت حكومات دول جملس
التعاون اخلليجي إصالحات هتدف إىل تسهيل التجارة وجذب االستثمارات والعمالة
األجنبية .كما تتسارع إصالحات القطاع املايل يف دول جملس التعاون اخلليجي ،حيث
تقوم كل من البحرين والسعودية واإلمارات العربية املتحدة بإنشاء وتنظيم عمالت

رقمية مشفرة .باإلضافة إىل ذلك ،ومتاشيًا مع استراتيجيات التنويع االقتصادي ،قامت
حكومات دول جملس التعاون اخلليجي باختاذ تدابري ،مبا يف ذلك فرض ضريبة القيمة
املضافة ورسوم لتنويع مصادر اإليرادات املالية.
ومن املرجح أن ينتعش النمو االقتصادي يف دول جملس التعاون اخلليجي على املدى
املتوسط ليصل إىل  2.2يف املائة يف عام  2020و  2.6يف املائة يف عام  .2021وسيكون
هذا االنتعاش مشروطًا بالتعايف التدرجيي ألسعار النفط ومواصلة اإلنفاق على
املشاريع الضخمة ،باإلضافة إىل النمو املستمر يف القطاعات غري اهليدروكربونية.
وستظل توقعات النمو يف اململكة العربية السعودية متأثرة بالقطاعات املرتبطة
باهليدروكربون .كما ستؤثر القطاعات غري النفطية على منو االقتصادات األكثر تنوعًا،
ابتداء من معرض إكسبو
وستشهد دولة اإلمارات العربية املتحدة انتعاشًا يف السياحة
ً
 ،2020وسيتأثر النمو يف البحرين بالصناعات والبنية التحتية ،وستواصل عُمان تنفيذ
االستثمارات املرتبطة بربنامج «تنفيذ» يف قطاعات الصناعات التحويليّة والنقل
واخلدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية .ومن املتوقع أن يتقلص العجز املايل
ولكنه سيستمر يف معظم دول جملس التعاون اخلليجي .ورغم أنه من املتوقع أن يستمر
الفائض يف أرصدة احلسابات اجلارية يف اقتصادات الدول الكبرية ،إال أن العجز
سيستمر يف كل من عمان والبحرين.
املصدر :تقرير املرصد االقتصادي ملنطقة اخلليج  -البنك الدويل ،ديسمرب 2019

مملكة البحرين

من املتوقع أن يسجل اقتصاد مملكة البحرين مستوى معتدالً من النمو مبعدل  2.2يف
املائة خالل عامي  2021 - 2020حيث يواصل االقتصاد االعتماد على عائداته النفطية
احملدودة لدعم شبكة األمان للمواطنني مع زيادة التنويع االقتصادي .ومن املتوقع أن
ينمو االقتصاد غري النفطي بنسبة  3يف املائة خالل نفس الفترة بفضل املستويات
العالية من اإلنفاق على البنية التحتية وزيادة اإلنتاج الصناعي.
ستساعد اإلصالحات املالية املستمرة والتركيز على حتسني توجيه الدعم يف إطار
برنامج التوازن املايل يف البحرين على تقليل العجز املايل إىل  7.7يف املائة من الناتج
احمللي اإلمجايل يف عام  ،2020على افتراض أن تكاليف خطة التقاعد الطوعي سوف
متول من امليزانية .ومن املتوقع أن يظل الدين العام مرتفعًا ليتجاوز ما نسبته  103يف
املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفترة املتوقعة ،مع االحتياجات الكبرية للتمويل
اإلمجايل .ومن املتوقع أن يستمر الرصيد األساسي غري النفطي يف التحسن على خلفية
ارتفاع اإليرادات غري النفطية املتوقعة عند  6.7يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل
غري النفطي يف عام  .2020ومن املرجح أن يستمر عجز احلساب اجلاري ،وإن كان
مبستويات معتدلة .وكان من املتوقع أيضًا أن تظل االحتياطيات منخفضة يف شهر واحد
من الواردات غري النفطية احملتملة .ومن املتوقع خلطة التقاعد الطوعي احلكومية ،اليت
تغطي اآلن أكثر من  8000شخص ،أن ختفض األجور مبقدار  122مليون دينار حبريين
بنهاية عام  ،2019على افتراض عدم إجراء تعيينات جديدة.
املصدر :التوقعات االقتصادية للبحرين من البنك الدويل ،أكتوبر 2019
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استعراض العمليات (تتمة)
باكستان

لقد تباطأ منو الناتج احمللي اإلمجايل يف باكستان مع تفعيل السياسات االقتصادية
ملواجهة العجز املزدوج ،حيث تراجع النمو إىل  3.3يف املائة للسنة املالية  ،2019أي
باخنفاض قدره  2.2نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق ،وذلك بسبب تدابري االستقرار
املايل اليت اختذهتا السلطات .وخالل العام املاضي ،مت السماح هببوط أسعار الصرف،
مع هبوط إمجايل بنسبة  25.5يف املائة وختفيض ميزانية التنمية وارتفاع أسعار الطاقة
وارتفاع أسعار الفائدة مبقدار  575نقطة أساسية .ونتيجة لذلك ،تراجع منو االستهالك
اخلاص من  6.8يف املائة للسنة املالية  2018إىل  4.1يف املائة للسنة املالية  2019بينما
تقلص االستثمار بنسبة  8.9يف املائة .وبالنسبة للعرض ،تراجع منو القطاع الصناعي إىل
 1.4يف املائة للسنة املالية  2019مقارنة مبا نسبته  4.9يف املائة للسنة املالية  .2018ومنا
قطاع اخلدمات بنسبة  4.7يف املائة ،أي أقل بنسبة  1.5يف املائة عن السنة املالية .2018
كما أدت الظروف املناخية املعاكسة إىل تراجع األداء الزراعي وتقليص النمو إىل  0.8يف
املائة للسنة املالية  ،2019وهي نسبة أقل بكثري من النمو املخطط له والذي كان يبلغ 3.8
يف املائة .وقد ارتفع معدل التضخم الرئيسي إىل  7.3يف املائة للسنة املالية  2019مقارنة
بنسبة  3.9يف املائة للسنة املالية  ،2018ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل تغري سعر الصرف.
من املتوقع أن يتراجع منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي إىل  2.4يف املائة للسنة املالية
 ،2020بسبب تشديد احلكومة على السياسات املالية والنقدية .ويستلزم تعديل الوضع
يف باكستان إعادة التوازن من الطلب احمللي إىل الطلب اخلارجي .ويف الوقت الذي
يتراجع فيه الطلب احمللي بسرعة ،من املتوقع أن يزداد صايف الصادرات تدرجييًا وأن
ينتعش النمو أيضًا تدرجييًا ليصل إىل  3.0يف املائة للسنة املالية  2021مع زيادة الطلب
اخلارجي وحتسني ظروف االقتصاد الكلي وتنفيذ اإلصالحات اهليكلية يف اإلدارة املالية
والقدرة التنافسية .ويتوقف هذا االنتعاش على استقرار أسعار النفط نسبيًا واخنفاض
املخاطر .ومن املتوقع أن يزداد التضخم بشكل طفيف يف السنة املالية  2020نتيجة
تأثري اجلولة الثانية من تغري سعر الصرف إىل األسعار احمللية .بعد ذلك ،من املتوقع أن
ينخفض التضخم تدرجييًا.
املصدر :تقرير البنك الدويل  -باكستان ،أكتوبر 2019

االستراتيجية والتركيز على األعمال األساسية

تواصل اإلمثار القابضة التركيز على حتول اجملموعة متاشيًا مع القرارات االستراتيجية
اليت اختذها املسامهون وحتقيق االستراتيجيات طويلة األجل لنمو األعمال األساسية
وضمان اإلدارة املستقلة واملركزة الستثمارات اجملموعة وأصوهلا األخرى.

األنشطة الرئيسية

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

خطط االنسحاب الطوعي من بورصة الكويت ومواصلة تداول األسهم يف
بورصة البحرين وسوق ديب املايل
يف شهر أغسطس  ،2019وافق مسامهو اإلمثار القابضة على االنسحاب الطوعي من
بورصة الكويت مع االستمرار يف تداول أسهمها يف بورصة البحرين وسوق ديب املايل.

وقد جاءت املوافقة بعد اجتماع اجلمعية العمومية والذي عقد يف البحرين بتاريخ
 29أغسطس وحضره املسامهون وأعضاء جملس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية
بالشركة ،إىل جانب ممثلني عن مصرف البحرين املركزي ووزارة الصناعة والتجارة
والسياحة وبورصة البحرين واملدققني القانونيني برايس ووتر هاوس كوبرز.
إن هذه اخلطوة ،واليت مت اإلعالن عنها رمسيًا بتاريخ  4أغسطس  ،2019ختضع ملوافقة
السلطات املختصة يف كل من دولة الكويت ومملكة البحرين.
واجلدير بالذكر أنه بتاريخ  14مارس  ،2019صرحت اإلمثار القابضة أنه مت وقف
تداول أسهمها يف بورصة الكويت وفقًا لقواعد البورصة اخلاصة بالشركات اليت تتجاوز
خسائرها  75يف املائة من رأس املال.

أرباح مستقرة طوال عام 2019

بدأت شركة اإلمثار القابضة عام  2019بتحقيق نتائج جيدة ،مع تسجيل الشركة أرباحًا
لعام  ،٢٠١٨مشري ًة إىل أن العودة إىل الرحبية متثل إجنازًا هامًا يف حتول اجملموعة
ومتهد الطريق لتحقيق منو مستقر ومستدام.
وقد واصلت الشركة احملافظة على هذا التركيز ،ونتيجة لذلك ،سجلت أرباحًا خالل
عام .2019

ويف شهر مايو ،أعلنت اإلمثار القابضة عن حتقيق صايف ربح خاص باملسامهني لفترة
الثالثة أشهر املنتهية يف  31مارس  2019بلغ  7.10ماليني دوالر أمريكي ،أي بزيادة
نسبتها  329يف املائة مقارنة بصايف ربح بلغ  1.66مليون دوالر أمريكي سجل يف الفترة
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نفسها من عام  .2018أما عائد السهم خالل العام ،فقد ارتفع إىل  0.24سنت أمريكي
مقارنة بـ  0.06سنت أمريكي لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف  31مارس .2018
ويف شهر أغسطس ،أعلنت الشركة عن حتقيق صايف ربح خاص باملسامهني لفترة الستة
أشهر املنتهية يف  30يونيو  2019بلغ  8.37ماليني دوالر أمريكي ،أي بزيادة نسبتها
 72.5يف املائة مقارنة بصايف ربح بلغ  4.85ماليني دوالر أمريكي سجل يف الفترة نفسها
من عام  .2018أما عائد السهم لفترة الستة أشهر ،فقد ارتفع إىل  0.29سنت أمريكي
مقارنة بـ  0.17سنت أمريكي للفترة نفسها من عام  .2018وقد تضمنت نتائج نصف
العام صايف ربح خاص باملسامهني لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف  30يونيو  2019بلغ
 1.26مليون دوالر مقارنة بصايف ربح بلغ  3.20ماليني دوالر أمريكي سجل يف الفترة
نفسها من عام .2018
ويف شهر نوفمرب ،أعلنت اإلمثار القابضة عن حتقيق صايف ربح خاص باملسامهني
لفترة التسعة أشهر املنتهية يف  30سبتمرب  2019بلغ  12.04مليون دوالر أمريكي ،أي زاد
بنسبة  341.2يف املائة مقارنة بصايف ربح بلغ  2.73مليون دوالر أمريكي سجل يف الفترة
نفسها من عام  .2018أما عائد السهم لفترة التسعة أشهر املنتهية يف  30سبتمرب ،2019
فقد ارتفع إىل  0.41سنت أمريكي مقارنة بـ  0.09سنت أمريكي للفترة نفسها من عام
 .2018وقد تضمنت نتائج التسعة أشهر املنتهية يف  30سبتمرب  2019صايف ربح خاص
باملسامهني بلغ  3.68ماليني دوالر أمريكي لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف  30سبتمرب
 ،2019مقارنة بصايف خسارة بلغ  2.12مليون دوالر أمريكي سجل يف الفترة نفسها من
عام .2018
وقد اختتمت اإلمثار القابضة العام بتسجيل صايف ربح خاص باملسامهني بلغ ٠٫٦٧

التداول االستثماري هو برنامج تعليمي ومهين افتراضي يركز على جتربة التداول
االستثماري يف األسواق العاملية ،ويهدف الربنامج إىل إكساب الطالب املشاركني اخلربة
العملية يف جمال االستثمار من خالل التعرف على األنظمة والقوانني املطبقة يف تلك
األسواق ،وحتليل واختيار األسهم وإدارة حمفظة من األدوات االستثمارية املدرجة يف
بورصة نيويورك وبورصة البحرين .ويف شهر أكتوبر  ،2019قامت اإلمثار القابضة أيضًا
باملشاركة يف فعالية «قرع اجلرس هبدف نشر الثقافة املالية» اليت نظمتها بورصة
البحرين إىل جانب  30سوقًا استثماريًا لنشر التوعية حول أمهية تثقيف املستثمر
وتسليط الضوء على املبادرات املختلفة اليت تتخذها األسواق املالية يف هذا اجملال.
كما قامت اإلمثار القابضة يف عام  2019بدعم برنامج املستثمر الذكي وهو برنامج
وطين لنشر التوعية املالية تنظمه بورصة البحرين بالتعاون مع مؤسسة إجناز البحرين
ويهدف إىل نشر الثقافة املالية واالستثمارية بني طلبة مدارس املرحلة االبتدائية يف
البحرين.
وكذلك قامت اإلمثار القابضة بدعم صندوق الوقف للتدريب املهين يف القطاع املصريف
والذي يدار حتت إشراف مصرف البحرين املركزي ويعىن بتطور الطاقات البشرية يف
القطاع املصريف يف مملكة البحرين.

االستثمار يف موظفينا

خالل العام ،قام كل من جمموعة اإلمثار والكيانني التابعني هلا بالكامل ومها بنك
اإلمثار وآي يب كابيتال بتنظيم جمموعة متنوعة من الربامج التدريبية ألعضاء جملس
اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية بقصد الرقي باملهارات واملعلومات لرفع مستوى األداء.

مليون دوالر أمريكي للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2019أي بزيادة نسبتها  ١٠٢٫٨االلتزام مبعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
يف املائة مقارنة بصايف خسارة بلغ  23.98مليون دوالر أمريكي سجل يف عام )AAOIFI( ،2018

ويعود ذلك إىل زيادة الدخل األساسي للشركة .وكان صايف اخلسارة لفترة الثالثة أشهر
املنتهية يف  31ديسمرب  2019قد بلغ  ١١٫٣٨مليون دوالر أمريكي ،مقارنة بصايف خسارة
بلغ  ٢٦٫٧مليون دوالر أمريكي سجل يف عام  .2018كما ارتفع عائد السهم للسنة املنتهية
يف  31ديسمرب  2019إىل  ٠٫٠٢سنت أمريكي ،مقارنة بعائد سهم سليب ( )٠٫٨٢سنت
أمريكي لعام .2018

دورنا يف املجتمع

إن اإلمثار القابضة تلعب دورًا هامًا وحقيقيًا يف اجملتمع من خالل الكيانني التابعني هلا
ومها بنك اإلمثار وآي يب كابيتال.
وكشركة مدرجة يف أسواق املال ،سامهت اجملموعة بشكل مباشر يف املساعدة على تعليم
الشباب يف البحرين عن أسواق املال وتداول األسهم من خالل رعاية برنامج حتدي
التداول االستثماري “ ”TradeQuestالذي تنظمه بورصة البحرين لطلبة املدارس
الثانوية واجلامعات .ويف السنة الثانية والعشرين على التوايل ،فإن برنامج حتدي

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

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

تُظهر النتائج املالية لإلمثار القابضة بأن مواصلة التركيز على األعمال األساسية يف
التجزئة املصرفية تؤيت مثارها ،وحىت إن مل تكن النتائج املالية تظهر ذلك بوضوح
مباشر نظرًا لتأثرها السليب باألعمال غري األساسية .فقد بلغ إمجايل الدخل ٥٢٥٫٥
مليون دوالر أمريكي للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  ،2019أي بزيادة بلغت نسبتها
 ١٩٫٨يف املائة عن إمجايل دخل بلغ  438.6مليون دوالر أمريكي سجل يف السنة املالية
املنتهية يف  31ديسمرب .2018

الوضع املايل

بلغ إمجايل األصول  ٨٫٠٩مليارات دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2019أي اخنفض
بنسبة  ٤٫٨يف املائة مقابل  8.49مليارات دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب .2018

كما بلغت املراحبات والتمويالت األخرى  ٣٫٨مليارات دوالر أمريكي كما يف
 31ديسمرب  ،2019أي اخنفضت بنسبة  7٫٨يف املائة مقارن ًة بـ  4.17مليارات دوالر
أمريكي كما يف  31ديسمرب  .2018وقد بلغت حمفظة احلسابات االستثمارية املطلقة
 ٢٫٨٠مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2019أي بزيادة بنسبة  ٦٫9يف املائة مقارنة
بـ  2.62مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  2018بسبب ظروف السوق.
وقد بلغ إمجايل حقوق امللكية  ٩٥٫٥٤مليون دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  2019أي
اخنفض بنسبة  ١٧٫٩يف املائة مقابل  116.36مليون دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب
 ،2018ويعود هذا االخنفاض بشكل أساسي نتيجة تأثري تطبيق معيار احملاسبة املالية
( )FAS 30اخلاص باملخصصات االئتمانية وتأثري أسعار صرف العمالت نتيجة اخنفاض
قيمة الروبية الباكستانية خالل العام على حقوق املسامهني.
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الشركات التابعة والزميلة
اهليكل التنظيمي للمجموعة

الشركات التابعة الرئيسية والشركات الزميلة األخرى

اإلمثار القابضة ش.م.ب.
%100

%100
آي يب كابيتال ش.م.ب( .م)
(البحرين)
%٥٦

%100

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

%20

%٦٦

شركة اإلمثار للتطوير
(جزر كاميان)

%٢٦

جمموعة  CITICالدولية إلدارة األصول
احملدودة (( )CITICIAMهونغ كونغ)

بنك اإلمثار ش.م.ب( .م)
(البحرين)

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
(البحرين)

صندوق دملونيا للتطوير 1
(جزر كاميان)

%67
بنك فيصل احملدود
(باكستان)

%31
نسيج
(البحرين)

الشركات التابعة
الشركات الزميلة
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الشركات الرئيسية التابعة

بنك اإلمثار ش.م.ب( .م)

يُمثل بنك اإلمثار أحد أكرب مصارف التجزئة اإلسالمية يف مملكة البحرين ،إذ يزاول
البنك أعماله ،مبا يف ذلك كياناته السابقة ،منذ أكثر من  30عامًا.
وهتدف رؤية البنك إىل احلفاظ على مكانته الريادية يف مملكة البحرين مع حتقيق
املزيد من النمو يف الوقت ذاته .كذلك فإن استراتيجياته تتبلور حول حتقيق اهلدف
متوسط األجل املتمثل يف حتقيق رحبية مستدامة ،وتتضمن التركيز التام على منو
األعمال املصرفية األساسية.
وكان إمجايل املوجودات لبنك اإلمثار (عمليات البحرين) كما يف  31ديسمرب  2019قد
بلغ  ٤مليارات دوالر أمريكي.
وتعمل اإلمثار القابضة على املهام التالية من خالل شركتها التابعة واململوكة هلا
بالكامل ،وهي بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) ،والذي يوفر بدوره اخلدمات املطلوبة يف إطار
ترتيبات تفويض املهام داخل اجملموعة:
•تقنية املعلومات
•الرقابة املالية
•االلتزام ومكافحة غسيل األموال
•إدارة املخاطر
•التدقيق الداخلي
•املوارد البشرية
•التدقيق الشرعي الداخلي
•الشؤون القانونية وسكرتارية الشركة
•االتصاالت املؤسسية
•الشؤون اإلدارية

بنك فيصل احملدود ()FBL

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

ويزاول البنك أعماله ،مبا يف ذلك كياناته السابقة ،منذ ثالثة عقود ،وأسهمه مدرجة
يف سوق األوراق املالية يف باكستان .ويعمل بنك فيصل احملدود بشكل رئيسي يف األنشطة
املصرفية للشركات واألفراد واألنشطة املصرفية التجارية ،كما يسعى باستمرار إىل
تقدمي خدمات عالية اجلودة تلبّي كافة االحتياجات املالية لعمالئه .كذلك مت حتويل

فروعه إىل مراكز متطورة لبيع املنتجات املتعددة ،واليت تتيح للعمالء جمموعة واسعة
من املنتجات واخلدمات املتنوّعة .كما ير ّكز البنك بشكل كبري على حتقيق التكافؤ
والتآزر بني وحدات أعماله املختلفة ليضمن لعمالئه أعلى مستوى من القيمة وأفضل
احللول الشاملة .وميتلك بنك اإلمثار  66٫57يف املائة من بنك فيصل احملدود.
ولدى بنك فيصل احملدود  ٥٥٥فرعًا موزعني على  ١٣٠مدينة يف مجيع أحناء باكستان.
ولدى البنك عمالء من كربى الشركات واملؤسسات التجارية والشركات املتوسطة
والصغرية واألفراد .ويعمل بنك فيصل احملدود على زيادة انتشار شبكة فروعه لتسهيل
وصول العمالء إليه ولتوفري اخلدمات املصرفية للعمالء أينما كانوا .ويعمل البنك على
تعزيز أنظمة التكنولوجيا لديه خلدمة العمالء وخفض تكلفة األعمال .وقد قام بنك
فيصل احملدود بإطالق بطاقة إلكترونية تسمح للعمالء بالشراء عرب اإلنترنت من مجيع
أحناء العامل وبشكل آمن.
ومع زيادة معدالت أسعار الفائدة حمليًا وجمموعة الودائع اجليدة وحمفظة القروض
املتنوعة ،فمن املتوقع أن حيافظ البنك على مسار منوه.
وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف  31ديسمرب  2019قد بلغا
 ٦٠٠مليار روبية باكستانية (ما يعادل  ٣٫٩مليارات دوالر أمريكي) و  ٤٦مليار روبية
باكستانية (ما يعادل  ٢٩٦مليون دوالر أمريكي) على التوايل.

آي يب كابيتال ش.م.ب( .م)

حتتفظ شركة آي يب كابيتال حبضور يف أسواق املنطقة واخلارج من خالل استثماراهتا
يف شركاهتا التابعة والزميلة .ويف إطار عملية إعادة اهليكلة املعمول هبا منذ  ٢يناير
 ،2017فإن مجيع األصول غري األساسية (الشركات التابعة والزميلة ومتويالت املسامهني
 /األطراف ذات الصلة) اخلاصة ببنك اإلمثار ش.م.ب .سابقًا قد مت حتويلها إىل
شركة آي يب كابيتال .وتتضمن هذه األصول بنك البحرين والكويت (أعمال مصرفية)
وسوليدريت (تكافل) وشركة نسيج (خدمات تطوير البىن التحتية) وشركة اإلمثار
للتطوير احملدودة (التطوير العقاري) واليت تتخذ مجيعها من البحرين مقرًا هلا وشركة
سيتك إلدارة األصول الدولية (هونغ كونغ) (االستثمار يف األسهم وإدارة األصول) وشركة
إثراء كابيتال (اململكة العربية السعودية) (اخلدمات املصرفية االستثمارية).
وتشمل االستراتيجيات الرامية إىل حتقيق هدف شركة آي يب كابيتال املتمثل يف اإلدارة
املر ّكزة لألصول غري األساسية (االستثمارات واألصول األخرى) إدارة هذه األصول
وحتديد وتقييم فرص التخارج بأسعار مقبولة.
وكان إمجايل املوجودات كما يف  31ديسمرب  2019قد بلغ  ١٫٤مليار دوالر أمريكي.
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الشركات التابعة والزميلة (تتمة)
جمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب( .م) (جمموعة سوليدريت)

تعترب جمموعة سوليدريت إحدى كربيات شركات التكافل (التأمني اإلسالمي) يف
املنطقة .وتقدم اجملموعة منتجات وخدمات التكافل العام والعائلي .وتعمل جمموعة
سوليدريت من خالل شركات تابعة هلا يف البحرين واألردن واململكة العربية السعودية.
ويف ديسمرب  ،2016استحوذت جمموعة سوليدريت على حصة نسبتها  71يف املائة
من شركة األهلية للتأمني (إحدى أعرق شركات التأمني املدرجة وأكربها يف مملكة
البحرين) ،وقد اكتملت عملية اندماج شركة سوليدريت التكافل العام (الشركة التابعة
بالكامل جملموعة سوليدريت) واألهلية للتأمني يف عام .2017
إن اجملموعة اجلديدة بعد عملية الدمج «سوليدريت البحرين» هي واحدة من شركات
التأمني الرائدة يف البحرين .وتركز استراتيجية جمموعة سوليدريت على تقدمي خدمات
التكافل حمليًا ويف أسواق املنطقة الرئيسية ،خاص ًة يف األردن واململكة العربية السعودية.
هذا وقد بلغ إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني للمجموعة  ٣٨٠مليون دوالر
أمريكي و  ١٦٣مليون دوالر أمريكي على التوايل كما يف  31ديسمرب .2019

شركة االمثار للتطوير ()IDC

تأسست شركة اإلمثار للتطوير ،وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ،يف
عام  2007هبدف تطوير وإدارة املشاريع الضخمة التطويرية والعقارية ومشاريع البنية
التحتية األخرى .وتشمل مشاريع شركة اإلمثار للتطوير الرائدة مشروع دملونيا ،وهو
جزيرة اصطناعية تقع على ساحل البحرين وتبلغ مساحتها  1.25مليون متر مربع.

إن رؤية بنك البحرين والكويت هي أن يصبح مؤسسة خدمات مالية إقليمية رائدة
يف جمال املنتجات واخلدمات ذات اجلودة العالية وذلك عن طريق االبتكار والتقنية
والعالقات املستمرة على مدى احلياة مع العمالء.
وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف  31ديسمرب  2019قد بلغا
 ١٠٫٣مليارات دوالر أمريكي و  ١٫٤مليار دوالر أمريكي على التوايل.

نسيج ش.م.ب( .م) (نسيج)

تُمثل شركة نسيج أول شركة متكاملة يف جمال التطوير العقاري والبنية التحتية يف
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،وتشمل جمموعة متكاملة يف جمال التطوير
العقاري بدءًا من مرحلة طرح الفكرة حىت تنفيذها.
وتتضمن األنشطة األساسية للشركة التصميم والتخطيط الرئيسي والتطوير والبناء
ومكونات البناء والتسهيالت العقارية وإدارة املنشآت .وقد أسس شركة نسيج جمموعة
من رواد املستثمرين من القطاعني العام واخلاص لتكون مبثابة حافز لتلبية احتياجات
سكان املنطقة لتطوير املنازل بأسعار مقبولة.
وتركز استراتيجية شركة نسيج على البحث عن فرص التطوير واالستثمار العقاري يف
قطاع اإلسكان امليسر والتجزئة العقارية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،إىل
جانب العمل على مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتطوير قطاع اإلسكان
( )PPPHPيف مملكة البحرين .وعالوة على ذلك ،تشارك شركة نسيج يف عدد من
املشاريع اإلسكانية الكربى يف مملكة البحرين ،مثل «يامسينة سار» و«مجانة».

وتركز االستراتيجية احلالية لشركة اإلمثار للتطوير على تطوير البنية التحتية ملشروع
دملونيا وكذلك تقدمي خدمات تطوير إدارية إىل شركة نسيج ش.م.ب( .م).

وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف  31ديسمرب  2019قد بلغا
 328مليون دوالر أمريكي و  290مليون دوالر أمريكي على التوايل.

قانون جزر كاميان .إن الشريك العام يف هذه الشراكة هو شركة إمثار  -دملونيا العامة
للشركاء احملدودة .وقد مت إنشاء الصندوق لشراء  650ألف متر مربع من األراضي ضمن
مشروع اجلزيرة الصحية  -مشروع دملونيا يف البحرين ،وتطوير البنية التحتية وبيع هذه
األراضي جمزئة.

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

الشركات الرئيسة الزميلة لشركة آي يب كابيتال
بنك البحرين والكويت ش.م.ب ()BBK

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

صندوق دملونيا للتطوير 1
صندوق دملونيا للتطوير ( 1الصندوق) هو شراكة حمدودة معفاة أُنشأ وسُجل مبوجب جمموعة  CITICالدولية إلدارة األصول احملدودة ()CITICIAM

وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف  31ديسمرب  2019قد بلغا ١٥٧
مليون دوالر أمريكي و  ١٣٤مليون دوالر أمريكي على التوايل.

يعترب بنك البحرين والكويت واحدًا من أكرب البنوك التجارية يف البحرين ولديه تواجد يف
كل من الكويت واهلند واإلمارات العربية املتحدة .ويقدم بنك البحرين والكويت جمموعة
متكاملة من خدمات اإلقراض والودائع واخلزينة واخلدمات االستثمارية .كما قام بإنشاء
عدد من الشركات التابعة يف جماالت الوساطة واخلدمات املالية وبطاقات االئتمان.
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هذا وقد بلغ إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني  ٢٣١مليون دوالر أمريكي
و  ٢٠٨مليون دوالر أمريكي على التوايل كما يف  31ديسمرب .2019

مجلس اإلدارة
صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل

رئيس جملس اإلدارة ،غري تنفيذي
مت انتخابه يف  18أبريل 2019
لدى صاحب السمو امللكي األمري عمرو خربة عملية تربو على  30عامًا تشمل جماالت
متنوعة من اخلدمات املصرفية التجارية واالستثمارية واإلدارة التنفيذية واهلندسة
املعمارية واهلندسة.
وهو رئيس جملس املشرفني لدار املال اإلسالمي ترست ورئيس جملس إدارة بنك اإلمثار
وبنك فيصل اإلسالمي (السودان) وبنك فيصل اإلسالمي (مصر) .باإلضافة إىل ذلك،
فإن صاحب السمو امللكي األمري عمرو هو أيضًا مؤسس وعضو جملس إدارة شركة
البحر األمحر لالستشارات والتصاميم (جدة) ورئيس جملس إدارة شركة الدليل لنظم
املعلومات (اليت يوجد مقرها يف جدة وهلا شركات شقيقة يف كل من تونس والسودان
وباكستان) .وهو أيضًا زميل يف اجلمعية السعودية للبناء وتطوير املدن ونظافة البيئة
وعضو يف اهليئة السعودية للمهندسني .وحيمل صاحب السمو امللكي األمري عمرو شهادة
البكالوريوس يف اهلندسة املعمارية من جامعة امللك عبد العزيز يف اململكة العربية
السعودية.

تونكو يعقوب خريا

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  18أبريل 2019
لدى األمري يعقوب خربة عملية تزيد على  35عامًا يف القطاع املصريف واملايل.
إن األمري يعقوب هو عضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار .كما أنه يشغل منصب رئيس
جملس إدارة جمموعة  MAAالقابضة برهاد (ماليزيا) ،واليت انضم إليها يف عام .1998
وقبلها عمل األمري يعقوب ملدة  19عامًا 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.

الشيخ زامل عبد اهلل الزامل

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  18أبريل 2019
الشيخ زامل عبد اهلل الزامل رجل أعمال معروف يف اململكة العربية السعودية ويف دول
جملس التعاون اخلليجي األخرى ،ولديه خربة عملية تزيد عن  37عامًا يف إدارة
األنشطة التجارية يف قطاعات خمتلفة .وهو عضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار .كما
أنه أيضًا النائب التنفيذي لرئيس جمموعة الزامل القابضة ورئيس جملس إدارة شركة
الزامل للخدمات البحرية وشركة الزامل للصيانة والتشغيل احملدودة .وهو ميثل العديد
من املؤسسات مثل غرفة التجارة والشركات الصناعية والبنوك وذلك بصفته عضو
جملس إدارة .وقد تلقى الشيخ الزامل دراسته العليا يف الواليات املتحدة األمريكية ،إذ
حيمل شهادة البكالوريوس يف هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا وشهادة
املاجستري يف التخصص نفسه من جامعة ويست فرجينيا بالواليات املتحدة األمريكية.

عبد احلميد حممد أبو موسى

عضو تنفيذي
مت انتخابه يف  18أبريل 2019
ميتلك السيد أبو موسى خربة عملية تزيد على  49عامًا يف القطاع املصريف واملايل ،وهو
عضو يف جملس املشرفني لدار املال اإلسالمي ترست وعضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار.
يشغل السيد أبو موسى حاليًا منصب حمافظ بنك فيصل اإلسالمي جبمهورية مصر
العربية ،والذي انضم إليه يف العام  .١٩٧٩وقبلها كان يعمل لدى البنك املركزي املصري
ملدة  16عامًا .وهو أيضًا رئيس جملس األعمال املصري  -السعودي وهو عضو يف
اجلمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمني (مصر).
كما أن السيد أبو موسى عضوًا يف جملس إدارة كل من بنك فيصل اإلسالمي يف
السودان وممتلكات للتأمني يف مصر وأيادي لالستثمار والتطوير يف مصر وشركة ميدور
للكهرباء «ميداليك» -مصر وصندوق األوقاف لالستثمار العقاري  -البنك اإلسالمي
للتنمية  -جدة .وهو رئيس جملس إدارة الشركة الدولية للتأجري التمويلي “انكوليس” يف
مصر ونائب رئيس جملس إدارة اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية .إن
السيد أبو موسى هو أيضًا عضو يف اللجنة االستشارية لصندوق أرميال ،ميالنو ،إيطاليا
وعضو يف اللجنة االستشارية لصندوق أنستازيا ،ميالنو ،إيطاليا.
وحيمل السيد أبو موسى درجة البكالوريوس يف احملاسبة من كلية التجارة يف جامعة
القاهرة مبصر وشهادة الدبلوم يف املالية من جامعة القاهرة .وحصل على الدبلوم العايل
يف االقتصاد من جامعة لوجيي بوكوين يف ميالنو بإيطاليا.
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مجلس اإلدارة (تتمة)
حممد عبد الرمحن بوجريي

أيضًا عضو يف جملس أمناء مدرسة لؤلؤة اخلليج العريب .وحيمل السيد القامسي شهادة
البكالوريوس يف اهلندسة املدنية من كلية كوين ماري ،جامعة لندن يف اململكة املتحدة
وشهادة املاجستري يف ختطيط املرافق الصحية من جامعة نورث لندن باململكة املتحدة
وحاصل كذلك على الدبلوم يف إدارة الرعاية الصحية من الكلية امللكية األيرلندية
للجراحني يف البحرين.

عضو تنفيذي
مت انتخابه يف  18أبريل 2019
لدى السيد حممد بوجريي خربة تزيد على  49عامًا يف احملاسبة واألعمال املصرفية
التجارية واخلارجية .وقد كان السيد بوجريي رئيسًا تنفيذيًا يف بنك اإلمثار من 12
يوليو  2010حىت  31أغسطس  ،2013وهو عضو يف جملس إدارة البنك منذ مارس ،2010
كما أنه عضو جملس إدارة آي يب كابيتال.
ويشغل السيد بوجريي منصب الرئيس التنفيذي جملموعة دار املال اإلسالمي ترست.
وسابقًا ،شغل منصب املدير العام للمكاتب اخلاصة لصاحب السمو امللكي األمري حممد
الفيصل آل سعود يف اململكة العربية السعودية ومنصب نائب الرئيس التنفيذي ملصرف
البحرين الشامل.
كما أن السيد بوجريي هو رئيس جملس إدارة يف كل من دار املال اإلسالمي (جريسي)
احملدودة ،وإم إف إيه آي (جريسي) احملدودة ،وشركة فيصل فايننس ماروك إس .إيه،.
ومكتب فيصل اخلاص ،وشركة دار املال اإلسالمي للخدمات اإلدارية ،وشركة اإلمثار
للتطوير ،وشركة نسيج (الرباط) .
والسيد بوجريي هو أيضًا عضو جملس إدارة الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي
(جزر الباهاما) احملدودة وشركة فيصل باهاما احملدودة وشركة املستثمرون اخلليجيون
إلدارة األصول جي.إس.سي مقفلة ،ودار املال اإلسالمي إن يف ،وفيصل فايننس
لوكسمربغ وشامل فايننس لوكسمربغ.
وقد درس السيد بوجريي احملاسبة والرياضيات واالقتصاد يف جامعة بوليتكنك اخلليج
بالبحرين.

عضو غري تنفيذي
مت انتخابه يف  20يونيو 2019
يتمتع السيد علي خبربة تزيد على  49عامًا يف القطاع املايل واإلدارة العامة للتطوير
وكذلك يف القطاع التجاري واخلدمات املصرفية االستثمارية يف أفريقيا والشرق األوسط
وأوروبا .وهو عضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار .إن السيد علي هو مؤسس ورئيس جملس
إدارة شركة كوادرون لالستثمارات احملدودة (السودان) وشركة االستثمارات العقارية
املتكاملة (اململكة املتحدة وتنزانيا) .ويف السابق ،عمل السيد علي يف دار املال اإلسالمي
ترست حيث كان الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات من العام  1986إىل
 ،1999وقبل ذلك كان نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية ونائب الرئيس التنفيذي
للتدقيق الداخلي من العام  1983إىل  .1986وقبلها كان مدير الشؤون املالية واملدير
املايل يف اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي (السودان) .كما عمل السيد علي يف
البنك األفريقي للتنمية ملدة عشر سنوات وكان أخر منصب تقلده هناك هو املدير املايل
للبنك .وعمل أيضًا يف الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي واهليئة العربية
لالستثمار والزراعة حيث شغل أيضًا منصب املدير املايل .وقد عمل يف هاتني املؤسستني
ملدة  7سنوات .إن السيد علي هو حماسب معتمد من كلية التجارة جبامعة ليدز يف
اململكة املتحدة وهو زميل مجعية احملاسبني القانونيني املعتمدين.

عبد اإلله إبراهيم القامسي

الدكتورة أماين خالد بورسلي

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  18أبريل 2019
ميتلك السيد القامسي خربة تزيد على  34عامًا يف األعمال اإلدارية املتنوعة .وهو عضو
جملس إدارة بنك اإلمثار وشركة آي يب كابيتال.
وقد شغل السيد القامسي سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «متكني»،
حيث استقال من هذا املنصب يف مايو  2010وكان نائب الرئيس التنفيذي ملشروع
صندوق العمل يف جملس التنمية االقتصادية والوكيل املساعد لشؤون التدريب يف وزارة
العمل والشؤون االجتماعية ومدير قسم اهلندسة والصيانة يف وزارة الصحة .وقد شغل
أيضًا منصب رئيس جلنة إطار املؤهالت البحرينية واللجنة التنظيمية ملعرض املهن،
وقد كان عضوًا يف مجعية املهندسني البحرينية ومجعية محاية املستهلك البحرينية.
وهو حاليًا عضو يف جملس إدارة جمموعة سوليدريت القابضة وشركة نسيج وبنك فيصل
احملدود (باكستان) وشركة سوليدريت السعودية للتكافل (اململكة العربية السعودية) .وهو
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عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابها يف  18أبريل 2019
متتلك الدكتورة بورسلي ،اليت شغلت سابقًا منصيب وزيرة التجارة والصناعة ووزيرة
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية يف الكويت ،ما يقارب  31عامًا من اخلربة يف جمال
االستشارات والتدريب والقطاع املصريف .وتشغل الدكتورة بورسلي منصب رئيس جملس
إدارة شركة آي يب كابيتال وهي عضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار.
وتعمل الدكتورة بورسلي حاليًا بروفيسور يف قسم التمويل جبامعة الكويت يف كلية
العلوم اإلدارية وهلا العديد من األحباث والتقارير املنشورة يف جمال أنظمة أسواق
املال واحلوكمة املؤسساتية والتخطيط االستراتيجي .كما أن الدكتورة بورسلي هي
عضو يف جملس أمناء مجعية الشفافية الكويتية جلائزة مكافحة الفساد للقطاع العام
بدولة الكويت ،وقد حصلت الدكتورة عام  2018على جائزة الباحث االقتصادي الكوييت
املقدمة من بنك الكويت املركزي كما حصلت سابقًا على جائزة الشرق األوسط للتميز

يف جمال إدارة األعمال واالقتصاد ملسامهاهتا يف تطوير نظام أسواق املال وقوانينه يف إهلام إبراهيم عبداهلل حسن

دولة الكويت .وهي مؤسس جائزة التميز يف احلوكمة .وقبل تقلّدها املناصب الوزارية،
كانت الدكتورة بورسلي رئيس جملس إدارة ومؤسس شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف
االئتماين ،أول وكالة مستقلة للتصنيف االئتماين يف الكويت وذلك من العام  2009إىل
العام  ،2011وقد كانت أيضًا عضو جملس إدارة بنك برقان يف الكويت من العام 2010
إىل العام  ،2011كما ترأست مشروع هيئة أسواق املال من العام  2006إىل العام .2007
والدكتورة بورسلي ،اليت هلا العديد من املقاالت يف الكتب واجملالت العلمية املتخصصة،
بدأت العمل يف القطاع املصريف ببنك الكويت الوطين يف العام  1987ويف جمال التدريس
جبامعة الكويت يف العام  .1988وحتمل الدكتورة بورسلي شهادة البكالوريوس يف
الصريفة والتمويل من جامعة الكويت ،وشهادة ماجستري األعمال املصرفية من جامعة
سياتل بالواليات املتحدة األمريكية وشهادة الدكتوراه يف التمويل من جامعة جنوب
إلينوي يف كاربونديل بالواليات املتحدة األمريكية.

الشيخ حممد عبد اهلل عبد الكرمي اخلرجيي

عضو غري تنفيذي
مت انتخابه يف  18أبريل 2019
لدى الشيخ اخلرجيي خربة عملية تزيد على  41عامًا يف األعمال املصرفية واإلدارية
املتنوعة.
وهو عضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار .ويشغل الشيخ اخلرجيي حاليًا رئاسة جمالس
إدارات العديد من الشركات يف اململكة العربية السعودية منها شركة جمموعة اخلرجيي
القابضة وشركة هل الدولية وشركة أبناء عبداهلل اخلرجيي العقارية احملدودة .ولدى
الشيخ اخلرجيي عضوية يف جملس املشرفني مبجموعة دار املال اإلسالمي ترست
وجملس إدارة شركة أمسنت ينبع (اململكة العربية السعودية) وجملس إدارة شركة
ورلدكري العاملية (الواليات املتحدة األمريكية) .وعضو اجمللس الفخري جلامعة دار
احلكمة يف جدة وعضو جملس إدارة مؤسسة بيان للتعليم .وقد كان الشيخ اخلرجيي يف
السابق رئيس جملس إدارة بنك فيصل لالستثمار (البحرين) .وحيمل الشيخ اخلرجيي
شهادة ليسانس حقوق من جامعة القاهرة يف مصر ،وهو حاصل على شهادة الدبلوم يف
إدارة التغري من جامعة هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية وشهادة الدبلوم يف إدارة
التسويق من املعهد العاملي للتسويق كمربدج بالواليات املتحدة األمريكية.

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابها يف  18أبريل 2019
إن السيدة حسن ،واليت لديها أكثر من  30عامًا من اخلربة املتنوعة يف جمال اخلدمات
التمويلية ،هي عضو جملس إدارة يف كل من بنك اإلمثار وآي يب كابيتال ،وهي رئيسة
جملس إدارة مركز تأهيل للرعاية الصحية ومستشار الستراتيجية األعمال والشركة،
باإلضافة إىل عضويتها يف جملس إدارة كل من ممتلكات وجمموعة سوليدريت القابضة
 البحرين وشركة يب إن يب باريبا لالستثمار  -اململكة العربية السعودية .وهي سيدةأعمال رائدة يف مملكة البحرين ،حيث كانت أول سيدة تتوىل منصب شريك يف برايس
ووتر هاوس كوبرز يف منطقة الشرق األوسط .وقد مت التصويت هلا كواحدة من أكثر
السيدات تأثريًا يف الشرق األوسط من جملة فوربس وحصلت على جائزة يوروموين
خلدمات الضمان اإلسالمي االستشارية .وقد كانت السيدة حسن سابقًا عضو جملس
إدارة يف كل من جملس التنمية االقتصادية البحرين ومتكني وبنك البحرين والكويت
وشركة البحرين لالستثمار العقاري (إدامة) وجامعة البحرين وكل من جلنة متكني
املرأة اقتصاديًا يف اجمللس األعلى للمرأة وجلنة التخطيط واملتابعة يف مجعية سيدات
األعمال البحرينية .كما شغلت السيدة حسن منصب الشريك املسئول عن البحرين
يف برايس ووتر هاوس كوبرز حىت يونيو  2010وكانت مدير اخلدمات املالية يف برايس
ووتر هاوس كوبرز بالشرق األوسط حىت يونيو  .2007وقد عملت السيدة حسن مع
املؤسسات اإلسالمية بصورة رئيسية منذ أن التحقت بربايس ووتر هاوس كوبرز يف بداية
الثمانينات .إن السيدة حسن حصلت على مؤهل حماسب قانوين معتمد يف عام 1986
وهي عضو يف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني املعتمدين.

اإلثمار القابضة ش.م.ب

التقرير السنوي ٢٠١٩

19

هيئة الرقابة الشرعية
مساحة الشيخ عبد اهلل بن سليمان املنيع

فضيلة الشيخ حمسن آل عصفور

رئيس اهليئة
مت تعيينه يف  25مارس 2019
يُعدّ الشيخ املنيع أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتدّ برأيهم.
وهو رئيس هيئة الرقابة الشرعية يف كل من اإلمثار القابضة وبنك اإلمثار وآي يب
كابيتال.
كما أنه عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية ومستشار بالديوان امللكي.
وهو أيضًا عضو اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( ،)AAOIFIورئيس وعضو يف العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك واملؤسسات
املالية اإلسالمية .إن الشيخ املنيع ،وهو خبري يف جممع الفقه اإلسالمي ،حاصل على
درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء يف اململكة العربية السعودية ،وألف عدة كتب
منها «النقود الورقية :احلقيقة والتاريخ والواقع» ،و «حبوث اقتصادية» و«نافذة على
اجملتمع» وغريها.

عضو
مت تعيينه يف  25مارس 2019
يُعدّ الشيخ آل عصفور أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتدّ برأيهم يف
مملكة البحرين.
وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية يف كل من اإلمثار القابضة وبنك اإلمثار وآي يب كابيتال.
وباإلضافة إىل عضويته يف هيئة الرقابة الشرعية التابعة لبنك اإلمثار ،فهو أيضًا عضو
اهليئة االستشارية الشرعية مبصرف البحرين املركزي والعديد من هيئات الرقابة
الشرعية يف مملكة البحرين وخارجها.
إن الشيخ آل عصفور هو عضو يف تطوير املناهج الدراسية يف املعهد الديين اجلعفري،
وهو أيضًا عضو يف هيئة الرقابة الشرعية للوكالة الدولية للتصنيف اإلسالمي التابعة
للبنك اإلسالمي للتنمية .وهو خريج احلوزة اإلسالمية يف مدينة قم يف إيران .وقد ألّف
أكثر من  60كتابًا عن الشريعة اإلسالمية.

عضو
مت تعيينه يف  25مارس 2019
يُعدّ الشيخ يعقويب أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتدّ برأيهم ،كما أنه
رجل أعمال ناجح من مملكة البحرين.
وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية يف كل من اإلمثار القابضة وبنك اإلمثار وآي يب كابيتال.
كما أنه عضو اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( ،)AAOIFIوعضو اهليئة االستشارية الشرعية مبصرف البحرين املركزي ،ويتوىل
الشيخ يعقويب أيضًا رئاسة أو عضوية هيئات الرقابة الشرعية يف العديد من البنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية والصناديق االستثمارية والبنوك الدولية يف دول اخلليج
العريب والوطن العريب والعامل.
ويف العام  ،2007منح حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك
مملكة البحرين الشيخ يعقويب وسام الكفاءة تقديرًا خلدماته داخل مملكة البحرين
وخارجها .كما حصل الشيخ يعقويب أيضًا على جائزة االبتكار يف الرقابة الشرعية من
جملة يوروموين ،فض ًال عن جائزة األعمال ملصرفية اإلسالمية املاليزية ،وغريها من
اجلوائز.
وحيمل الشيخ يعقويب العديد من الشهادات األكادميية والتقديرية والشهادات الفخرية،
وله عدد كبري من املؤلفات والتحقيقات املطبوعة.

عضو
مت تعيينه يف  25مارس 2019
يُعدّ الشيخ حبر أحد علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتدّ برأيهم من مملكة
البحرين.
وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية يف كل من اإلمثار القابضة وبنك اإلمثار وآي يب كابيتال.
وهو حاليًا عضو هيئة الرقابة الشرعية يف بنك الطاقة األول (البحرين) ،كما يتوىل
عضوية العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
والصناديق واحملافظ االستثمارية يف البحرين وخارجها.
وحيمل الشيخ حبر درجة املاجستري من جامعة اإلمام األوزاعي يف لبنان ،ودرجة
البكالوريوس يف الشريعة اإلسالمية من جامعة األمري عبد القادر اجلزائري يف الدراسات
اإلسالمية يف اجلزائر.
وللشيخ حبر العديد من املؤلفات املطبوعة يف جمال البنوك اإلسالمية وشؤون اجملتمع،
كما أن له العديد من اللقاءات واملشاركات اإلذاعية واملقاالت الصحفية.

فضيلة الشيخ نظام حممد صاحل يعقويب
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فضيلة الشيخ أسامة حممد سعد حبر

اإلدارة التنفيذية
اإلدارة التنفيذية لإلمثار القابضة
أمحد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي
•ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة غالمورغان ،ويلز ،اململكة املتحدة (.)1999
•زميل يف معهد احملاسبني املاليني ،لندن ،اململكة املتحدة ( )1995واملعهد العام
للمحاسبني ،أستراليا (.)2014
•شهادة دبلوم اإلدارة التنفيذية ،جامعة البحرين (.)1993
•شهادة الدبلوم املتقدم يف الصريفة ،معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية
(.)1998
• 42عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.
•انضم إىل اجملموعة عام .2006
إن شركة اإلمثار القابضة تقوم بإدارة وظائفها الرئيسية من خالل شركتها التابعة
واململوكة بالكامل هلا ،بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) ،والذي بدوره يقوم بتوفري اخلدمات
املطلوبة من خالل إجراءات لالستعانة مبوظفني من داخل اجملموعة:
اإلدارة التنفيذية لبنك اإلمثار

أمحد عبدالرحيم

الرئيس التنفيذي
(كما هو موضح أعاله)

عبد احلكيم خليل املطوع

حممد حسن جناحي

مدير عام ،جمموعة األعمال املصرفية لألفراد
•دبلوم متقدّم يف الصريفة واملالية من معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية
(.)1998
• 35عامًا من اخلربة يف جمال األعمال املصرفية.
•انضم إىل اجملموعة عام .2002

يوسف عبد اهلل اخلان

مدير عام ،تقنية املعلومات والعمليات املصرفية والشئون اإلدارية
•ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة أما الدولية يف البحرين (.)2005
•بكالوريوس يف علوم احلاسوب من جامعة البحرين (.)1989
• 31عامًا من اخلربة العملية.
•انضم إىل اجملموعة عام .1989

عبد اهلل عبد العزيز طالب

مدير عام ،جمموعة األعمال املصرفية التجارية
•بكالوريوس يف الصريفة والتمويل من جامعة اململكة (.)2009
•دبلوم متقدّم يف الصريفة اإلسالمية من معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية
(.)2005
• 20عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.
•انضم إىل اجملموعة عام .2014

نائب الرئيس التنفيذي ،اجملموعة املصرفية
•ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة البحرين (.)1991
•درجة الدبلوم العايل يف اإلدارة ،جامعة البحرين (.)1990
•بكالوريوس يف اهلندسة من جامعة تكساس يف أوسنت ،الواليات املتحدة األمريكية
(.)1981
• 38عامًا من اخلربة ،من ضمنها  17عامًا يف القطاع املصريف.
•انضم إىل اجملموعة يف العام .2003
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اإلدارة التنفيذية (تتمة)
اإلدارة التنفيذية لبنك اإلمثار (تتمة)

ميسان فيصل املسقطي

مساعد املدير العام ،رئيس إدارة األصول
•بكالوريوس يف اهلندسة الصناعية،جامعة والية كنساس،
الواليات املتحدة األمريكية (.)1997
•برنامج ممثل االستثمار (املستوى  ،)7البحرين (.)2000
• 20عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.
•انضم إىل اجملموعة عام .2019

ثاقب حممود مصطفى

مساعد املدير العام ،رئيس الشئون املالية ،رئيس الرقابة املالية
•مستشار ومراجع شرعي معتمد ( )CSAAمن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية .)٢٠١٩( AAOIFI
•الشهادة الدولية يف املخاطر واألنظمة املصرفية (.)2011( ،)ICBRR
•عضو يف املعهد القانوين للمحاسبني يف إجنلترا وويلز (.)2010( ،)ICAEW
•شهادة احملاسب القانوين اإلسالمي املعتمد ( )CIPDمن هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)2009
•زميل عضو يف اجلمعية القانونية للمحاسبني املعتمدين (.)2003( )ACCA
•بكالوريوس يف التجارة من جامعة كراتشي يف باكستان (.)1999
• ٢٠عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف واملايل.
•انضم إىل اجملموعة عام .2007
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بالو ترافالندر رامامورثي

رئيس االلتزام ومكافحة غسيل األموال ،ومسؤول االلتزام
•شهادة الدبلوم الدولية يف االلتزام ( ،)ICA-IDCمعهد االلتزام الدويل وجامعة
مانشستر ()2014
•شهادة معتمدة يف إدارة تكنولوجيا املعلومات ( ،)CGEITمجعية مراقبة وتدقيق
أنظمة تكنولوجيا املعلومات ،الواليات املتحدة األمريكية ()2008
•شهادة مدقق معتمد لنظم املعلومات ،مجعية مراقبة وتدقيق أنظمة تكنولوجيا
املعلومات ،الواليات املتحدة األمريكية ()2001
•شهادة ماجستري يف التجارة ،جامعة مادوراي كاماراج  -اهلند ()1996
•زميل معتمد للمعهد اهلندي للمصرفيني ،معهد املصرفيني ()1986
• 36عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف
•انضم إىل اجملموعة عام 2018

خليل إبراهيم العصفور

رئيس إدارة التدقيق الداخلي
•بكالوريوس يف احملاسبة من جامعة البحرين (.)2001
•زميل اجلمعية القانونية للمحاسبني املعتمدين ( ،)FCCAاململكة املتحدة (.)2005
•شهادة مساعد مدير إدارة املخاطر ( )APRMمن اجلمعية الدولية ملديري إدارة
املخاطر ( ،)PRMIAالواليات املتحدة األمريكية (.)2012
•زميل املعهد املعتمد لألوراق املالية واالستثمار ( ،)CISIاململكة املتحدة (.)2012
•شهادة مدقق داخلي معتمد ( )CIAمن معهد املدققني الداخليني املعتمدين ،الواليات
املتحدة األمريكية (.)2018
• 18عامًا من اخلربة يف اخلدمات املصرفية واملالية.
•انضم إىل اجملموعة عام .2016

فاطمة عبداهلل بودهيش

رئيس إدارة املخاطر
•ماجستري تنفيذي يف إدارة األعمال من جامعة البحرين ()2007
•شهادة حماسب قانوين معتمد ،الواليات املتحدة األمريكية ()2002
•شهادة يف قيادة اإلدارة التنفيذية ،كلية داردن للدراسات العليا يف إدارة األعمال،
جامعة فرجينيا ،الواليات املتحدة األمريكية ()2011
•بكالوريوس احملاسبة من جامعة البحرين ()2000
• 20عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف
•انضمت إىل اجملموعة عام 2018

تيمور رؤوف جورج

رئيس إدارة االتصاالت املؤسسية والتسويقية
•بكالوريوس يف علوم احلاسوب من جامعة البحرين (.)2001
• 22عامًا من اخلربة يف العالقات العامة واالتصاالت املؤسسية.
•انضم إىل اجملموعة عام .2008

إيناس حممد رحيمي

رئيس إدارة املوارد البشرية
•الشهادة التخصّصية يف شؤون املوظفني من املعهد الدويل املعتمد لألفراد والتنمية
(.)2010( ،)CIPD
•ماجستري إدارة املشاريع من جامعة أما الدولية (.)2006
•بكالوريوس يف الصريفة والتمويل من جامعة البحرين (.)2001
• 14عامًا من اخلربة يف جمال املوارد البشرية.
•انضمت إىل اجملموعة عام .2005

الشيخ عادل أمحد املرزوقي

مسؤول تنسيق وتطبيق الشريعة
•ماجستري يف الدراسات اإلسالمية ،جامعة اإلمام األوزاعي ،لبنان (.)2004
•بكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية ،جامعة اإلمام األوزاعي ،لبنان (.)1997
• 19عامًا من اخلربة يف الشريعة اإلسالمية.
•انضم إىل اجملموعة عام .2009

أمحد فريد بوقيس

رئيس تقنية املعلومات
•بكالوريوس يف علوم الكمبيوتر ،كلية البحرين اجلامعية (.)2009
• 11عامًا من اخلربة يف تقنية املعلومات.
•انضم إىل اجملموعة عام .2012

فاطمة عبداهلل حممد مفيز

قائم بأعمال الشؤون القانونية
•بكالوريوس يف القانون ،جامعة البحرين (.)2007
•رخصة مزاولة مهنة احملاماة من وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
يف مملكة البحرين
• 12عامًا من اخلربة.
•انضمت إىل اجملموعة عام .2016

اإلثمار القابضة ش.م.ب

التقرير السنوي ٢٠١٩

23

الحوكمة المؤسساتية

24

اإلثمار القابضة ش.م.ب

التقرير السنوي ٢٠١٩

الحوكمة المؤسساتية
نظرة عامة على السياسات والضوابط

تلتزم اإلمثار القابضة مبتطلبات مصرف البحرين املركزي املنصوص عليها يف فصل
«الضوابط الرقابية عالية املستوى» من جملد التوجيهات اخلاص مبصرف البحرين
املركزي ،باإلضافة إىل ميثاق احلوكمة املؤسساتية الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة
والسياحة ،وعقد التأسيس والنظام األساسي لإلمثار القابضة ،وقانون الشركات
التجارية البحريين ،ومعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( ،)AAOIFIباإلضافة إىل أفضل املمارسات الدولية واملتطلبات التنظيمية لبورصة
البحرين وسوق ديب املايل وبورصة الكويت.

كذلك تتبع اإلمثار القابضة السياسات الداخلية للمجموعة واملتعلقة باحلوكمة
املؤسساتية .ومتثل هذه السياسة دلي ًال إرشاديًا للتعامل مع جمموعات أصحاب املصلحة
واألطراف ذات العالقة.
ومن خالل إدراك الدور األساسي القيادي حنو املسامهني ،فإن سياسة اجملموعة تقوم

التقرير السنوي .ويف إطار التزامها بأحكام مصرف البحرين املركزي ،تودّ اإلمثار
القابضة توضيح االستثناءات التالية:
رئيس جملس اإلدارة هو عضو غري تنفيذي ولكنه ليس عضوًا مستق ًال ،كما حدّد
مصرف البحرين املركزي ،وذلك ألنه رئيس جملس املشرفني لدار املال اإلسالمي ترست
واليت تعترب «مسيطرة» على الشركة.

تطورات األطر واألحكام التنظيمية

حترص اإلمثار القابضة على تتبّع كافة التحديثات يف اشتراطات مصرف البحرين
املركزي ،مبا يف ذلك االشتراطات اخلاصة بالضوابط الرقابية عالية املستوى ،كما
تسعى إىل تطبيق التحديثات الالزمة على عملياهتا وإجراءاهتا استجاب ًة لتلك التغيريات
التنظيمية .ومل تطرأ أي تغيريات جوهرية يف الضوابط الرقابية عالية املستوى اليت
طرحها مصرف البحرين املركزي يف عام .2019

على معاملة املسامهني ذوي حصص األغلبية واألقلية سواسية وبشكل يتفق مع القوانني جملس اإلدارة

املنظمة والقواعد اإلرشادية والرقابية .واهلدف األول لإلمثار هو ضمان حتقيق منو
مستدام مع أخذ املخاطر احلالية واملستقبلية بعني االعتبار ،مما حي ّقق أقصى قيمة
للمسامهني على األمد البعيد .وتلتزم اجملموعة مببادئ وأحكام الشريعة وذلك من
خالل املوازنة بني مصاحل خمتلف األطراف ذات العالقة.
تلتزم اإلمثار القابضة بسياسة عمل تتميز بالشفافية وتقوم على األمانة والعدالة
والنزاهة .وقد مت وضع العديد من السياسات املكتوبة مثل ميثاق السلوك األخالقي
وقواعد العمل الوظيفي ومكافحة غسيل األموال وسياسة إطالق التحذيرات من أجل
ضمان االلتزام الصارم من قبل أعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني واملوظفني
من مجيع املستويات .ويتم توزيع هذه السياسات كقواعد إرشادية عن طريق خمتلف
قنوات االتصال الداخلي.
ويتجلى التزام جملس اإلدارة بأفضل املمارسات يف جمال احلوكمة املؤسساتية من خالل
تبنّيه للعديد من املبادئ املتعلقة هبذا األمر مثل النزاهة والشفافية واالستقاللية واملساءلة
اإلدارية وحتمّل املسؤولية واإلنصاف ومبادئ الشريعة اإلسالمية واملسؤولية االجتماعية.
وإىل جانب ذلك يتم تصميم سياسات احلوكمة املؤسساتية اخلاصة باجملموعة على
حنو من شأنه أن يضع أساسًا صلبًا لإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة إلدارة اجملموعة
وتشجيع اختاذ قرارات أخالقية تتحلّى باملسؤولية وضمان النزاهة يف إعداد التقارير
املالية وإصدار تقارير اإلفصاح يف التوقيت املناسب وحفظ حقوق املسامهني ،وحتديد
وإدارة املخاطر ،وتشجيع األداء املتميّز واملكافأة بإنصاف ومسؤولية واإلقرار باملصلحة
املشروعة ألصحاب املصلحة.

مبدأ «االلتزام أو التفسري»:

إن اشتراطات جملّد التوجيهات اخلاص مبصرف البحرين املركزي والواردة يف فصل
الضوابط الرقابية عالية املستوى تنص على وجوب التزام الشركة بالقواعد واإلرشادات
اخلاصة هبذه الضوابط الرقابية عالية املستوى ،أو تفسري أسباب عدم التزامها يف

يتكوّن جملس إدارة اإلمثار القابضة من عشرة أعضاء ،مخسة منهم أعضاء مستقلون.
تُحدد صفة االستقاللية استنادًا إىل تعريف مصرف البحرين املركزي لـ «عضو جملس
اإلدارة املستقل» ،واملنصوص عليه يف قسم املسرد من جملد التوجيهات اخلاص
مبصرف البحرين املركزي.
يلتزم جملس اإلدارة باألدوار واملسؤوليات املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية
لعام ( 2001الصيغة املعدلة).
تتضمن األدوار واملسؤوليات املنوطة مبجلس اإلدارة ،على سبيل املثال ال احلصر ،األداء
الكلي لألعمال واستراتيجيات الشركة؛ والتوجيه بإعداد البيانات املالية اليت تفصح
بدقة عن املركز املايل لإلمثار القابضة؛ ومراقبة أداء اإلدارة؛ ومراقبة تضارب املصاحل
احملتمل ومنع املعامالت التعسفية من األطراف ذات الصلة؛ وضمان املعاملة املنصفة
للمسامهني ،مبا يف ذلك األقلية من املسامهني .وعلى وجه اخلصوص ،يتوىل جملس
اإلدارة ،من بني مهام أخرى ،مسؤولية ضمان صياغة أهداف اإلمثار القابضة بوضوح،
فض ًال عن وضع االستراتيجيات الالزمة لتحقيق هذه األهداف.
ويكون أعضاء جملس اإلدارة ملزمني ،منفردين وجمتمعني ،بأداء تلك املسؤوليات ،مبا
يف ذلك البنود التالية املتعلقة باإلمثار القابضة:
•االضطالع باملسؤولية العامة عن األداء؛
•وضع سياسات لتعزيز األداء ،مبا يف ذلك ضمان سعي اإلدارة حنو بناء األعمال من
خالل االبتكار واملبادرة وتنمية رأس املال؛
•اختيار مسؤويل اإلدارة وتعيينهم ومراقبتهم وتقييم أدائهم؛
•تعيني الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة ،باإلضافة إىل وضع شروط توظيفهم؛
•مراجعة أداء اإلدارة والتعويضات واملكافآت؛
•مراجعة هيكل اإلدارة وخطة تَعا ُقب املوظفني؛
•توجيه اإلدارة وإرشادها؛
اإلثمار القابضة ش.م.ب
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الحوكمة المؤسساتية (تابع)
•مراقبة وإدارة تضارب املصاحل الفعلي واحملتمل؛
•حتديد اخلطوات الالزمة حلماية الوضع املايل لإلمثار القابضة واستمراريتها؛
•ضمان صحة ونزاهة البيانات املالية ،فض ًال عن التزامها بالقوانني املعمول هبا؛
•ضمان االلتزام بأمسى معايري السلوك األخالقي واحلوكمة املؤسساتية؛
•ضمان وجود تدابري وسياسات فعالة إلدارة املخاطر وااللتزام باألحكام التنظيمية؛
•مراقبة مدى فاعلية نظام احلوكمة وااللتزام والرقابة الداخلية؛
•ضمان تقدمي اإلفصاحات القانونية والتنظيمية املالئمة يف الوقت املناسب؛
•ترتيب اجتماعات اجلمعية العمومية السنوية وغري العادية للمسامهني؛
•ضمان املعاملة املنصفة لألقلية من املسامهني.
وقد مت تفويض بعض مسؤوليات جملس اإلدارة إىل جلانه.

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

واجب االمتثال

جيب على أعضاء جملس اإلدارة التصرف وفق لوائح وسياسات اإلمثار القابضة من أجل
دعم أهدافها .وعالوة على ذلك ،جيب على أعضاء جملس اإلدارة االمتثال للقوانني
واللوائح ذات الصلة .ومينع واجب االمتثال أعضاء جملس اإلدارة من التصرّف خارج
نطاق الصالحيات والسياسات الداخلية املقررة لإلمثار القابضة.

واجب بذل العناية

يقع على عاتق أعضاء جملس اإلدارة واجب أداء مسؤولياهتم حبسن نية ،وبالقدر نفسه
من العناية الواجبة واملهارة الذي يبذله أي شخص حريص يف أية وظيفة أو حتت أية
ظروف مماثلة .وعليه ،ال بد أن يلتزم أعضاء جملس اإلدارة بالتصرف بالطريقة اليت
يعتقدون أهنا ملصلحة اإلمثار القابضة.

إن جملس اإلدارة وضع سياسة «السلطات التقديرية لألعمال» واليت وضعت صالحيات
وتفويضات متفقًا عليها جمللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .وتتفق هذه السلطات
والتفويضات مع أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي .وبشكل عام ،فإن كل القرارات
اخلاصة باألعمال واملتعلقة باالستثمارات االستراتيجية والتمويالت اليت تتجاوز حدودًا
معينة ،ويشمل ذلك العالقات التجارية مع األطراف األخرى ذات الصلة ،تتطلب
موافقة جملس اإلدارة .إن مجيع املعامالت اليت تتطلب موافقة جملس اإلدارة متت
املوافقة عليها من قبل اجمللس وفقًا للوائح املعمول هبا.

واجب الوالء

وحيدّد النظام األساسي وسياسة احلوكمة املؤسساتية مهام وتكليفات ومسؤوليات
وتعيينات أعضاء جملس اإلدارة وإهناء اجمللس وفقًا للقواعد التنظيمية والقوانني
املعمول هبا .ويعمل أعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات .ويف هناية كل فترة ،يتم
انتخاب جملس اإلدارة اجلديد (أو تعيينه ،حسب ما هو مناسب) أثناء االجتماع السنوي
للجمعية العمومية لإلمثار القابضة .وسيتم انتخاب أعضاء جملس اإلدارة املقبل خالل
اجتماع اجلمعية العمومية السنوي يف عام .2022

وتقوم اإلمثار القابضة بعمل تأمني لتعويض أعضاء جملس اإلدارة عن اإلمهال أو
التقصري أو اإلخالل بالواجب أو الثقة ،بشرط أن يكون عضو جملس اإلدارة قد تصرّف
حبسن نية.

هيكل جملس اإلدارة وتكوينه

للوفاء هبذا الواجب ،يُشترط على أعضاء جملس اإلدارة ،منفردين وجمتمعني ،التصرف
حبسن نية وبأفضل طريقة ملصلحة اإلمثار وعلى حنو خيلو من النفعية واجلشع والسعي
إىل حتقيق املصاحل الشخصية .وحيظر على أعضاء جملس اإلدارة استخدام ممتلكات
اإلمثار القابضة أو موجوداهتا ألغراضهم الشخصية أو االستئثار بفرص األعمال
لتحقيق منافع شخصية.

وقد مت بيان الواجبات املشار إليها أعاله بالتفصيل يف سياسة احلوكمة املؤسساتية
وميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي اليت اعتمدها جملس اإلدارة.

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

مسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة

إن أعضاء جملس اإلدارة ملزمون منفردين وجمتمعني بواجبات ائتمانية حمددة جتاه
اإلمثار القابضة واملسامهني .ويدين أعضاء جملس اإلدارة مبسؤولية ائتمانية لإلمثار
القابضة بوصفها كيانًا مؤسسيًا قائمًا بذاته وليس جمرد أفراد مسامهني و/أو جمموعة
من املسامهني .وتسري هذه املسؤوليات على أعضاء جملس اإلدارة كافة ،سواء أكانوا
مُعينني أم مُنتخبني.
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لكل مساهم ميتلك نسبة  10يف املائة أو أكثر (مقربة لألعلى ألقرب عدد صحيح) من
األسهم املكتتبة لرأس مال اإلمثار القابضة احلق يف تعيني ممثل له يف جملس اإلدارة،
على أن يكون هناك ممثل واحد لكل  10يف املائة من األسهم اململوكة .ومع ذلك ،إذا
مارس املساهم هذا احلق ،فسوف يسقط حقه يف التصويت يف انتخابات جملس اإلدارة
أثناء اجتماعات اجلمعية العمومية عن النسبة اليت عيّن عضوًا يف جملس اإلدارة
كممثل عنها.

وبناء على ما سبق ،على املسامهني انتخاب أعضاء جملس اإلدارة عن طريق االقتراع تضارب املصاحل ألعضاء جملس اإلدارة
ً

السري التراكمي يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي ،وهذا يعين أن كل مساهم لديه
صوت واحد عن كل سهم مملوك له .وحيق للمساهم استخدام أسهمه للتصويت لعضو
واحد ،أو تقسيمها للتصويت لعدة أعضاء جملس إدارة.
وختضع مجيع تعيينات جملس اإلدارة إىل عقد التأسيس والنظام األساسي لإلمثار
القابضة ،وسياسة احلوكمة املؤسساتية ،والقوانني والقواعد واألنظمة والسياسات
واملواثيق السارية واملعدّلة من وقت آلخر.
وتراجع جلنة املكافآت والتعيينات تشكيل وأداء جملس اإلدارة سنويًا .إن واجبات جلنة
املكافآت والتعيينات فيما يتعلق بتشكيل جملس اإلدارة وأدائه تشمل ،من بني أمور
أخرى ،تقييم املهارات املطلوبة جمللس اإلدارة مبا يعينه على االضطالع مبسؤولياته
بكفاءة وحتقيق أهدافه ،وكذلك تطوير وتنفيذ خطة لتحديد وتقييم وتعزيز كفاءة
جملس اإلدارة.
إن إجراءات إهناء العضوية يف جملس اإلدارة منصوص عليها يف النظام األساسي لشركة
اإلمثار القابضة ويف حالة وجود مركز شاغر أو انتهاء عقد أو استقالة عضو يف جملس
اإلدارة ،يتعيّن على جلنة املكافآت والترشيحات أن تقدم توصيات إىل جملس اإلدارة
لتعيني عضو آخر على أن تكون هذه التوصية خاضعة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
هذا ،ويتلقى مجيع أعضاء جملس اإلدارة رسالة التعيني ،موقعة من قبل رئيس جملس
اإلدارة ،وتتضمن معلومات حول التعيني واملسؤوليات.
كما حيصل أعضاء جملس اإلدارة على نسخة من ميثاق السلوك األخالقي وقواعد
العمل الوظيفي لإلمثار القابضة.
وخيضع جملس اإلدارة واللجان التابعة له وأعضاؤه بصورة منتظمة لتقييم يتعلق
بالفاعلية والكفاءة واملسامهات.

الربنامج التعريفي والتطويري ألعضاء جملس اإلدارة

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

عندما يناقش جملس اإلدارة جدول أعمال يتضمن تضارب يف املصاحل مع أحد األعضاء،
فإن العضو يصرح بتضارب املصاحل معه /معها وميتنع عن التصويت أو املشاركة يف
النقاش .وتنص املادة  189من قانون الشركات التجارية لسنة ( 2001الصيغة املعدلة)
بأن ال يكون ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مصلحة شخصية مباشرة أو غري
مباشرة يف املعامالت والعقود املربمة من قبل اإلمثار القابضة دون إذن من اجلمعية
العمومية وإال سيتم اعتبار هذه الصفقة أو العقد ملغيًا أو باط ًال.
ومن واجب العضو املعين إبالغ جملس اإلدارة بأية مسألة تتضمن تضارب يف املصاحل،
مث يتم منعه من املشاركة يف النقاش أو التصويت على تلك املسألة .وجيب تسجيل هذا
التصريح يف حمضر االجتماع .وجيب على رئيس جملس اإلدارة إبالغ اجلمعية العامة
عن نتائج هذه العقود يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي بعد تنفيذ املعامالت،
ومثل هذه اإلشعارات جيب أن يرفق معها تقارير خاصة من مدقق خارجي فيما يتعلق
بطبيعة وتفاصيل هذه املسائل ومدى عالقتها مبصلحة العضو املعين .إن خمالفة هذه
املادة جيعل العضو املعين وجملس اإلدارة معًا يتحملون مسئولية التعويض عن أي ضرر
ناتج عن تلك املخالفة .وينعكس هذا البند يف النظام األساسي لإلمثار القابضة الذي
ينص على أنه جيب أن ال يكون ألعضاء جملس اإلدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غري
مباشرة يف املعامالت والعقود املربمة من قبل اإلمثار القابضة دون إذن من اجلمعية
العمومية .كما أن أي معاملة أو عقد يتعارض مع ما سبق يعترب باط ًال وملغيًا ،إال إذا
مت التأكيد الحقًا بأغلبية أصوات أعضاء جملس اإلدارة عدم تأثر مصلحة العضو املعين
ويكون ذلك خاضعًا ملوافقة مصرف البحرين املركزي .وينص عقد التأسيس على أن
خمالفة هذه القيود سوف تسمح حلملة األسهم باملطالبة بالتعويض من العضو املعين
عن األضرار اليت حلقت باإلمثار القابضة أو األرباح اليت حققها العضو املعين.

مكافآت جملس اإلدارة

إن رسوم اجتماع أعضاء جملس اإلدارة لعام  2019بلغت  354،000دوالر أمريكي
( 405،000 :2018دوالر أمريكي) .أما رسوم عمل هيئة الرقابة الشرعية لعام  2019فقد
بلغت  ٨،٠٠٠دوالر أمريكي ( 4،000 :2018دوالر أمريكي).

استراتيجية املكافآت

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

توظيف أقارب األفراد املعتمدين

تنصّ سياسة املوارد البشرية على أن أي موظف يعترب من أقارب الدرجة األوىل ألحد
األفراد املعتمدين احلاليني ينبغي عليه اإلفصاح عن هذه القرابة كتاب ًة إلدارة املوارد
البشرية.
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الحوكمة المؤسساتية (تابع)
جلان جملس اإلدارة

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

جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر

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

•السيدة إهلام إبراهيم حسن ،رئيسًا
•الدكتورة أماين خالد بورسلي ،عضوًا
•السيد عبد اإلله إبراهيم القامسي ،عضوًا
•الشيخ أسامة حبر ،عضوًا*
* الشيخ أسامة حبر ،وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية ،له حق التصويت يف اللجنة على
جداول األعمال املتعلقة باحلوكمة املؤسساتية فقط.
جتتمع جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر أربع مرات كحد أدىن يف السنة.
وقد بلغ إمجايل املكافآت املدفوعة ألعضائها  36،000دوالر أمريكي خالل العام 2019
( 45،000 :2018دوالر أمريكي).
تعيَّن جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر من قبل جملس اإلدارة للمساعدة يف
مراجعة اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية واملالية ،ومراجعة سالمة النظم احملاسبية
ونظم إعداد التقارير املالية وفعالية هيكل املراقبة الداخلية ،ورصد األنشطة واألداء
الوظيفي للتدقيق الداخلي واملدققني اخلارجيني والتنسيق والتكامل يف تطبيق إطار
سياسة احلوكمة املؤسساتية.
وتقوم اللجنة من بني أمور أخرى ،باملراجعة وحبسب ما هو مناسب املوافقة و /أو
تقدمي التوصيات ملوافقة جملس اإلدارة ،حول النتائج املالية الفصلية والسنوية املوحدة
والتطورات حول االلتزام باملتطلبات التنظيمية املختلفة وتطبيق التقارير التنظيمية
املختلفة وتقارير التدقيق الداخلي واخلارجي وحاالت تنفيذها (حبسب ما هو مناسب)
واملعايري احملاسبية والتنظيمية اجلديدة وما يترتب عليها.
كما تقوم اللجنة مبساعدة جملس اإلدارة يف الوفاء مبسؤوليات احلوكمة ،خاص ًة (أ)
مراقبة ورصد تطبيق إطار قوي يف االلتزام من خالل العمل مع اإلدارة وهيئة الرقابة
الشرعية و (ب) تقدمي تقارير وتوصيات جمللس اإلدارة تستند على النتائج اليت توصلت
هلا خالل ممارستها وظيفتها.
تتضمن األهداف األساسية للجنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر إعداد التوصيات
جمللس اإلدارة بشأن املستوى العام لقبول املخاطر والقدرة على حتملها والسياسات اليت
تتم مبوجبها إدارة املخاطر .وتشمل هذه السياسات خماطر االئتمان وخماطر السوق
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وخماطر التشغيل وخماطر السيولة ،إضافة إىل أية فئات أخرى من املخاطر تواجهها
اإلمثار عند القيام باألنشطة.
وإىل ذلك تقترح اللجنة وتراقب اإلطار العام إلدارة املخاطر الذي يشمل التطورات يف
كافة األنشطة وسياسات التشغيل والرقابة الداخلية وطرق إدارة املخاطر ورفع تقارير
املخاطر جمللس اإلدارة.
إن املسائل الرئيسية اليت متت مراجعتها ،وحبسب ما هو مناسب املوافقة عليها و /أو
مت تقدمي التوصيات بشأهنا ملوافقة جملس اإلدارة عليها خالل العام ،تتضمن ما يلي:
•مراجعة النتائج املالية املوحدة وتقدمي التوصيات جمللس اإلدارة للموافقة عليها.
•املراجعة واملوافقة على خطة واستراتيجية التدقيق الداخلي السنوية املقترحة ومجيع
التقارير الصادرة من قبل إدارة التدقيق الداخلي.
•مراقبة احلوكمة املؤسساتية وااللتزام واملتطلبات التنظيمية.
•حتديث وضبط مجيع سياسات املخاطر مبا يتماشى مع التغيّرات يف املتطلبات
التنظيمية.
•إقامة حدود جديدة للمخاطر لتحسني التحكم يف االئتمان والسوق والسيولة وتركيز
املخاطر.
•مراجعة تقرير عملية التقييم الداخلية ملالءة رأس املال (.)ICAAP

جلنة املكافآت والترشيحات

تعيَّن جلنة املكافآت والترشيحات من قبل جملس اإلدارة لعقد لقاءات رمسية للتواصل
بني جملس اإلدارة واإلدارة يف املسائل املتعلقة باملوارد البشرية .وتقوم جلنة املكافآت
والترشيحات باملراجعة ،وحبسب ما هو مناسب تقوم باملوافقة و /أو تقدمي التوصيات
ملوافقة جملس اإلدارة حول:
•املرشحني النتخابات جملس اإلدارة.
•تعيينات مديرين تنفيذيني جدد يف اإلدارة العليا.
•سياسات املكافآت اليت يتّبعها البنك وكذلك تقدمي التوجيهات فيما يتعلق بزيادة
الرواتب والترقيات.
ينبغي أن جتتمع جلنة املكافآت والترشيحات مرتني سنويًا على األقل.

وقد بلغ إمجايل املكافآت املدفوعة ألعضائها  18،000دوالر أمريكي خالل العام 2019
( 18،000 :2018دوالر أمريكي).
تتكوّن جلنة املكافآت والترشيحات من:
•السيد عبد اإلله إبراهيم القامسي ،رئيسًا
•الشيخ زامل عبد اهلل الزامل ،عضوًا
•سعادة تونكو يعقوب خريا ،عضوًا

جلنة املكافآت والترشيحات (تتمة)
تتمتع اللجنة باملصادر والصالحيات الالزمة لواجباهتا ومسئولياهتا ،مبا يف ذلك سلطة
اختيار واالحتفاظ وإهناء عقد واملوافقة على رسوم الشركات اخلارجية أو االستشارية
أو البحوث أو التعويضات املستخدمة من أجل:
•حتديد املرشحني
•تقييم تعويضات أعضاء جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي أو غريه من األفراد
املعتمدين دون احلاجة إىل موافقة جملس اإلدارة أو اإلدارة.

احلضور
حضور اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة  /جلان جملس اإلدارة لعام 2019

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
تونكو يعقوب خريا
الشيخ زامل عبد اهلل الزامل
احملافظ عبد احلميد أبو موسى
حممد عبد الرمحن بوجريي
عبد اإلله إبراهيم القامسي
الدكتورة أماين خالد بورسلي
عبد الشكور حسني هتلك (استقال يف  25مارس )2019
الشيخ حممد عبد اهلل اخلرجيي
إهلام إبراهيم حسن
عمر عبدي علي
تواريخ االجتماعات خالل عام 2019

االنعقاد
5
5
5
5
5
5
5
2
5
5
5
 4مارس
 20مارس
 24يونيو
 30سبتمرب
 4ديسمرب

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

جملس
اإلدارة
احلضور
5
5
4
4
5
5
5
2
5
5
5

جلنة التدقيق واحلوكمة
وإدارة املخاطر
احلضور
االنعقاد
1
1
4
4
4
4
3
3
 4فرباير
 4مايو
 4أغسطس
 4نوفمرب

جلنة املكافآت
والترشيحات
احلضور
االنعقاد
1
1
2
2
2
2
1
1
 4مارس
 30سبتمرب

مالحظات:
•الشيخ أسامة حبر ،عضو هيئة الرقابة الشرعية ،هو أيضًا عضو يف جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر.
•وفقًا الشتراطات مصرف البحرين املركزي والنظام األساسي لإلمثار القابضة ،يعقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات على األقل خالل العام ،وينبغي على كل عضو أن حيضر
نسبة  75يف املائة على األقل من اجتماعات جملس اإلدارة على مدار السنة املالية.
•مجيع األعضاء استوفوا احلد األدىن لنسبة احلضور املطلوبة.
اإلثمار القابضة ش.م.ب
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الحوكمة المؤسساتية (تتمة)
هيئة الرقابة الشرعية

االتصال مع األطراف ذات العالقة

مت ّثل هيئة الرقابة الشرعية هيئة مستقلة من العلماء املتخصصني يف الشريعة وفقه
املعامالت املالية وفقًا ألحكام الشريعة .وتساهم اهليئة يف دعم أنشطة اإلمثار القابضة
وتطويرها ،فض ًال عن مراقبة أعماهلا لضمان التزامها مببادئ الشريعة اإلسالمية.

يُقرّ جملس اإلدارة بأمهية احملافظة على اتصاالت منظمة مع األطراف ذات العالقة
وخاصة مع املستثمرين عن طريق العديد من السبل بغية تعزيز التفاهم واحلوار
معهم .وتشمل هذه السبل االجتماعات السنوية للجمعية العمومية والتقارير السنوية
واإلفصاحات ربع السنوية للتقارير املالية إضافة إىل العديد من اإلعالنات اليت تصدر
خالل العام على املوقع اإللكتروين لبورصة البحرين وسوق ديب املايل وبورصة الكويت
وكذلك على املوقع اإللكتروين للشركة حيث يستطيع أصحاب املصلحة االطالع على أداء
وعمليات اإلمثار القابضة.

وتتمتّع هيئة الرقابة الشرعية بالصالحيات الكاملة الالزمة لتحقيق أهدافها وأداء
السجلت واملعامالت من أي مصادر دون
مسؤولياهتا ،إذ يُسمح هلا مبراجعة مجيع
ّ
قيود ،مبا يف ذلك إمكانية االتصال مبجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا واملستشارين
املهنيني والقانونيني واملوظفني.

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

ووفقًا الشتراطات الترخيص اليت حيدّدها مصرف البحرين املركزي وعقد التأسيس
والنظام األساسي لإلمثار القابضة تقوم اجلمعية العمومية للمسامهني بتعيني
بناء على توصية من جملس اإلدارة من خالل جلنة املكافآت
هيئة الرقابة الشرعية ً
والترشيحات وتكون مدة تعيني هيئة الرقابة الشرعية ثالث سنوات.

إ ّن هيئة الرقابة الشرعية تعمل حسب الئحة عمل حتدد هلا السياسات واإلجراءات ونظم
االجتماعات واملسؤوليات إضافة إىل مؤهالت العضوية .إن هذا النظام قد مت وضعه
بالتنسيق مع جملس اإلدارة وهو منشور على املوقع اإللكتروين.

حصص أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا

يتم اإلفصاح عن حصص أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يف قسم أسهم اإلمثار
القابضة يف تقرير جملس اإلدارة وحتت قسم «معلومات عن السهم» على التوايل.

وحيق ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية احلصول على مكافآت تتكون من مبلغ بدل حضور معلومات عن السهم
االجتماعات عن كل اجتماع يشاركون فيه.

تقترح جلنة املكافآت والترشيحات هذه املصاريف ويصادق عليها املسامهون.
ويف الوقت احلايل ،ال تقدم اإلمثار القابضة أي مكافآت تتعلق باألداء ألعضاء هيئة

يتم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بتوزيع ملكية األسهم إىل جانب اإلحصاءات
الرئيسية بشأن أداء سهم اإلمثار القابضة يف بورصة البحرين وسوق ديب املايل وبورصة
الكويت يف القسم املعنون «معلومات عن السهم» من التقرير السنوي.

الرقابة الشرعية .ويف حالة وجودها ستكون طبقًا ملذكرة التأسيس والنظام األساسي حقوق املسامهني

وخاضعة ملوافقة املسامهني.

وقد مت تضمني نبذة تعريفية عن أعضاء اهليئة يف اجلزء اخلاص هبيئة الرقابة الشرعية.
ويتلقى مجيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية رسالة التعيني ،موقعة من قبل رئيس جملس
اإلدارة ،وتتضمن معلومات حول التعيني واملسؤوليات.
كما حيصل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على نسخة من ميثاق السلوك األخالقي
وقواعد العمل الوظيفي لإلمثار القابضة.
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تتمتع مجيع األسهم باحلقوق نفسها .وإقرارًا مبا للمسامهني من أمهية ،حترص
سياسة اإلمثار القابضة على معاملة املسامهني بإنصاف وعلى قدم املساواة متاشيًا مع
قوانني اهليئات الرقابية .وتشمل احلقوق القانونية األساسية للمسامهني حق املشاركة
يف اجتماعات املسامهني ،وحق تفويض أشخاص آخرين بصفتهم وكالء حلضور
االجتماعات والتصويت بالنيابة عنهم ،وحق املشاركة يف انتخاب أي عضو يف جملس
اإلدارة أو عزله .كما تشمل حقوق املسامهني أيضًا التصويت على تعيني املدققني
اخلارجيني ،والتصويت على األعمال األخرى لإلمثار مثل زيادة رأس املال أو خفضه،
واحلق يف استالم دفعات أرباح األسهم ،إضافة إىل احلق يف إبداء الرأي واالستفسار
خالل اجتماعات املسامهني.

حقوق األقلية من املسامهني

تتم هيكلة جملس اإلدارة ليضم أعضاء مستقلني ذوي مسؤوليات إضافية تتمثل يف
محاية حقوق األقليات من املسامهني .ويتم ذلك أيضًا وفقًا للتوجيهات التنظيمية.
وتتقيّد اإلمثار باإلرشادات التالية باعتبارها تدابري إضافية حلماية حقوق األقليات
من املسامهني:

اخلدمات اليت يقدمها املدقق اخلارجي

رسوم التدقيق ورسوم اخلدمات غري املتعلقة بالتدقيق املقدمة من قبل املدققني
اخلارجيني ستكون متوفرة للمسامهني عند الطلب .وستتاح هذه التفاصيل ملسامهي
اإلمثار حسب طلبهم احملدد بشرط أال تؤثر هذه اإلفصاحات سلبًا على مصلحة اإلمثار
وقدرهتا على املنافسة يف السوق.

•إلزامية موافقة املسامهني على املعامالت الرئيسية كالتغيّر يف رأس املال أو نقل ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي
األعمال (وفقًا للحدود اليت حيددها مصرف البحرين املركزي).
•إلزامية اإلفصاح عن املعامالت من قبل كبار املسامهني.
•حقوق األولوية إلصدار أسهم جديدة.
•فرض قيود على املعامالت التجارية مع اإلدارة ،واألطراف اليت تسيطر على اإلمثار
واألطراف ذات العالقة وفقًا لقواعد مصرف البحرين املركزي.
•ممارسة حق انتخاب األعضاء املستقلني.
املطلعني.
•فرض عقوبات على تداول األسهم من قبل ّ
•املخصصات املطلوبة لعمليات االستيالء واالندماجات واالستحواذات.

يسري ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي يف اإلمثار القابضة على أعضاء
جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومجيع املسؤولني واملوظفني والوكالء واالستشاريني
وغريهم عند متثيل اإلمثار أو التصرّف بالنيابة عنها.
وجيب على أعضاء جملس اإلدارة واملسؤولني واملوظفني التصرّف بشكل أخالقي يف
مجيع األوقات واإلقرار بالتزامهم بسياسات اإلمثار القابضة .وال جيوز أن يُمنح أي
تنازل عن ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي ألي عضو مبجلس اإلدارة أو
مسؤول تنفيذي إال بواسطة جملس اإلدارة.

اإلثمار القابضة ش.م.ب
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إدارة المخاطر
تفوِّض اإلمثار القابضة مهام إدارة املخاطر إىل بنك اإلمثار .إذ يتمتع بنك اإلمثار بإطار اعتماد معامالت األطراف ذات العالقة

قوي وحمكم إلدارة املخاطر موضح بالتفصيل يف ميثاق إدارة املخاطر .ويتضمن إطار
إدارة املخاطر سياسات خماطر شاملة ملختلف أنواع املخاطر ،ويتناول مجيع املخاطر ذات
األمهية من منظور إدارة املخاطر باجملموعة .كما تتناول هذه السياسات أيضًا القدرة على
حتمل املخاطر وإرشادات إدارة املخاطر اخلاصة بكل نوع من أنواع املخاطر .وتدعم هذه
السياسات مناذج ومنهجيات قياس املخاطر ،واليت تعمل على قياس املخاطر مبا يتماشى مع
التوجيهات التنظيمية .وتتبىن اإلمثار القابضة سياسات إدارة املخاطر اخلاصة ببنك اإلمثار
مبا يف ذلك آخر تعديالهتا.
وتتم مراقبة مجيع استثمارات اإلمثار القابضة بشكل دوري فعّال ،ويتم تعيني ممثلني
عن اإلمثار القابضة يف جمالس إدارة شركات االستثمارات الرئيسة من أجل مراقبة هذه
االستثمارات.
وعالوة على ذلك ،فإن أي مقترحات للتخارج من االستثمارات أو أي تطورات مهمة يف
االستثمارات تتم مراجعتها من قبل إدارة املخاطر ،مث يتم تقدميها إىل اجلهة املُعتمِدة
كما هو منصوص عليه يف سياسات املخاطر .ولقد صادق جملس إدارة اإلمثار على السياسة
«التقديرية لألعمال» اليت تضع صالحيات لتقدمي املوافقات على االستثمارات حسب قيمتها.
تتضمن األطراف األخرى ذات الصلة الشركات واألفراد املتصلني باإلمثار القابضة ،مبا
يف ذلك :األطراف اليت تسيطر على اإلمثار ،على وجه اخلصوص ،وممثلوهم املعينون يف
جملس اإلدارة كما هو حمدد يف جملد توجيهات مصرف البحرين املركزي؛ والشركات التابعة
والزميلة واألطراف ذات العالقة كما هو حمدد يف معايري احملاسبة املالية الدولية ()IFRS؛
والقائمون مبهام الرقابة كما هو حمدد يف جملد توجيهات مصرف البحرين املركزي وأفراد
أسرهم املباشرون كما هو حمدد يف معايري احملاسبة املالية ( )IFRSومعيار احملاسبة الدويل
()IAS 24؛ وكذلك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
خضع بنك اإلمثار ش.م.ب .سابقًا (شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .حاليًا) لعملية إعادة هيكلة
يف عام  .2017ويف إطار هذه العملية ،فإن شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .وشركاهتا التابعة
اململوكة هلا بالكامل ،وهي بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) وآي يب كابيتال (م) قد أبرمت عقودًا
معينة مع ثالثة كيانات ،ونظرًا ألن معظم أعضاء جملس اإلدارة مشتركون مع هذه الكيانات
الثالثة ،فإن هناك تضاربًا واضحًا يف املصاحل ،حيث متت املوافقة على هذه العقود من قبل
أعضاء جملس اإلدارة املمثلني هلذه الكيانات اليت تشكل أطرافًا يف هذه العقود .ومع مراعاة
متطلبات إعادة اهليكلة وهيكل امللكية وأعضاء جملس اإلدارة املشتركني ،فقد مت اعتبار هذه
العقود مع هذه الكيانات مبثابة معامالت مع أطراف ذات عالقة ،ولكن مل يتم تطبيق تضارب
املصاحل يف هذه احلالة من أجل ضمان احلد األدىن من النصاب القانوين للتصويت.
تسترشد إجراءات الرقابة الداخلية بالسياسات اليت يتبنّاها جملس اإلدارة؛ ويتم حتديث
هذه السياسات بواسطة بنك اإلمثار على حنو دوري استنادًا إىل الظروف االقتصادية
السائدة والتوجيهات التنظيمية ،هذا وتتم مراجعة هذه السياسات سنويًا.

اإلعالن عن املصاحل

يتعيّن على أعضاء جملس إدارة اإلمثار القابضة عند توليهم املنصب اإلفصاح لإلمثار
القابضة عن كافة املصاحل والعالقات اليت قد تؤثر على أدائهم لواجباهتم كأعضاء يف جملس
اإلدارة .وسوف يتم تسجيل هذه املصاحل يف سج ّل مصاحل جملس اإلدارة ،والذي حتتفظ به
وحدة شؤون املسامهني يف بنك اإلمثار.

يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة جملس اإلدارة.
حسب االقتضاء ،فإن األشخاص الذين هلم مصاحل يف معاملة ما ميتنعون عن التصويت
على اعتماد هذه املعاملة املقترحة اخلاصة بالطرف ذي العالقة ،باستثناء املعامالت
املطلوبة كجزء من عملية إعادة اهليكلة.
سيؤخذ اعتماد املعاملة يف االعتبار بغض النظر عن طريقة التسوية ،سواء نقدًا أو خالفه.
بعض املعامالت املعينة اخلاصة باألطراف ذات العالقة قد تتطلب إرسال إشعار مسبق
واحلصول على موافقة مصرف البحرين املركزي و/أو أي جهة منظمة أخرى كما هو حمدد
يف جملد توجيهات مصرف البحرين املركزي.
وعلى وجه اخلصوص ،يتعيّن على أعضاء جملس إدارة اإلمثار القابضة اإلفصاح عن مجيع
املعلومات ذات الصلة واليت قد تؤدي إىل حدوث تضارب يف املصاحل فعلي أو متصوّر .يتعيّن
على كل عضو يف جملس اإلدارة إبالغ اإلمثار القابضة عند حدوث أيّ تغيري يف مصاحله ،كما
تقوم وحدة شؤون املسامهني بتحديث سج ّل املصاحل على أساس سنوي على األقل.
خالل عام  ،2019امتنع أعضاء جملس اإلدارة الذين هلم مصاحل يف معاملة ما عن التصويت
على اعتماد هذه املعاملة املقترحة اخلاصة بالطرف ذي العالقة ،باستثناء املعامالت
املطلوبة كجزء من عملية إعادة اهليكلة.

إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال والرقابة الداخلية

إن خماطر االلتزام هي خماطر العقوبات القانونية أو التنظيمية أو اخلسائر املالية أو اإلضرار
بالسمعة اليت من املمكن أن تُفرض على الشركة نتيجة اإلخفاق يف االلتزام مبتطلّبات
القوانني واللوائح واألنظمة والتوجيهات ومتطلبات إعداد التقارير وقواعد السلوك األخالقي
الداخلية.
وتضع سياسة إدارة االلتزام إطارًا لاللتزام من أجل إدارة خماطر االلتزام يف اإلمثار القابضة
من خالل حتديد أدوار ومسئوليات جملس اإلدارة واإلدارة العليا واملوظفني الذين يقومون
مبهام االلتزام ،باإلضافة إىل حتديد استقاللية وفعالية وظيفة االلتزام والتسلسل اإلداري
ملسئول االلتزام .وتتبع وظيفة االلتزام أسلوبًا قائمًا على املخاطر إلدارة خماطر االلتزام وفقًا
خلطة االلتزام اليت وافقت عليها جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر التابعة جمللس
اإلدارة.
وتعمل اإلدارة على ضمان قيام اإلمثار القابضة جبميع عملياهتا وفق أعلى املعايري
األخالقية ،وااللتزام بكافة القوانني واللوائح ذات الصلة باملؤسسات املالية .ويقع على عاتق
مسئول االلتزام مسئولية تعزيز الثقافة القائمة على االلتزام السليم يف الشركة من خالل
التدريب املدعوم باختبارات دورية لاللتزام من أجل حتديد اجلوانب اليت حتتاج إىل تطوير.
وباإلضافة إىل ذلك ،فإن وظيفة االلتزام تقوم بإبالغ الشركة عن مسائل ذات أمهية من
وجهة نظر إدارة االلتزام من أجل ضمان أن اإلدارة العليا واملوظفني على دراية باالشتراطات
التنظيمية املعمول هبا وما يترتّب عليها ،وذلك من أجل حتقيق مستوى عا ٍل من االلتزام يف
مجيع عمليات الشركة على حنو متّسق دائمًا.
وتلتزم اإلمثار القابضة بتشريعات مملكة البحرين ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب
وقواعد مصرف البحرين املركزي وتوجيهات وحدة اجلرائم املالية اليت تستند على مبادئ
توصيات جمموعة العمل املايل ( )FATF 40وجلنة بازل للرقابة املصرفية.
اإلثمار القابضة ش.م.ب

التقرير السنوي ٢٠١٩

33

المالية الموحدة
الماليةالبيانات
إيضاحات حول
الموحدة
البيانات
٢٠١٩201٩
ديسمرب
املنتهيةفييف٣١٣١
ديسمبر
للسنةالمنتهية
للسنة

احملتويات

تقرير هيئة الرقابة الشرعية
تقرير أعضاء جملس اإلدارة
تقرير مدققي احلسابات املستقل
بيان الدخل املوحد
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
بيان التدفقات النقدية املوحد
البيان املوحد للتغريات يف حسابات اإلستثمار املقيدة
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

34

اإلثمــار القابضــة ش.م.ب .التقريــر الســنوي ٢٠١٩

35
37
39
41
42
43
44
45

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب وشركاتها التابعة
عن السنة املالية من  ٢٥ربيع اآلخر  ١٤٤٠هـ إىل  ٥مجادى األوىل ١٤٤١هـ املوافق  ١يناير  ٢٠١٩إىل  ٣١ديسمرب  ٢٠١٩مبا يلي:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد...
فإن هيئة الرقابة الشرعية لشركة اإلمثار القابضة ش.م.ب وشركاته التابعة (اإلمثار) قد قامت خالل السنة املالية املنتهية يف  ٣١ديسمرب  ٢٠١٩مبا يلي:
1.إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية املتعلقة مبنتجات وأعمال اإلمثار ،وتعميمها من خالل إدارة التنسيق والتنفيذ الشرعي ،ومتابعة تنفيذها من خالل إدارة التدقيق الشرعي
الداخلي ،مع توجيه اإلدارات املختلفة إىل االلتزام باألحكام الشرعية للمعامالت.
2.دراسة آليات التمويل واالستثمار واملضاربات املختلفة وإعداد مستنداهتا مع اإلدارات املختصة بتطوير وعرض املنتجات.
3.فحص دفاتر احلسابات والسجالت واملعامالت ومراجعة بعض عيناهتم من خالل إدارة التدقيق الشرعي الداخلي وفقًا ملعاير التدقيق الشرعية املعمول هبا.
4.التحقق من مصادر الدخل والنفقات وذلك من خالل مراجعة امليزانية  العمومية املوحدة وبيان الدخل املوحد وجممل األعمال املصرفية لإلمثار.
لقد راقبنا املبادئ املعتمدة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات اليت نفذهتا اإلمثار خالل السنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب  ،٢٠١٩كما قمنا باملراقبة إلبداء رأينا عما إذا كانت
اإلمثار قد التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والفتاوى والقرارات اليت صدرت من قبلنا ،وقرارات اجمللس الشرعي املركزي ،واألنظمة والتعليمات الصادرة من مصرف
البحرين املركزي.
إن مسؤولية التأكد من أن اإلمثار تعمل وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية تقع على اإلدارة ،أما مسؤوليتنا فتنحصر يف إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا لعمليات اإلمثار،
ويف إعداد تقرير لكم.
وبناء عليه تقرر هيئة الرقابة الشرعية ما يلي:
أوالً  :فيما خيص أعمال اإلمثار عامة:

 أأن جممل أعمال وأنشطة اإلمثار متت وفق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وحسب العقود النمطية املعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية. بأن حساب ختصيص وتوزيع األرباح واخلسائر يف حسابات املضاربة متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. جفيما خيص اإليرادات املستحصلة من االستثمارات غري املتوافقة مع الشريعة من األصول غري الشرعية اليت آلت إىل الشركة عند ضم مصرف البحرين الشامل مع بنك اإلمثاريف عام  ،٢٠١٠فقد مت حتديدها وإعالهنا وبياهنا للمسامهني يف اإليضاح رقم ( )٤١املتعلق بالبيانات املالية املوحدة ،مع العلم أن اإلمثار مستمرة يف تصحيح أوضاع هذه
االستثمارات حسب توجيه اهليئة.
 دأنه مت حساب الزكاة وفق املعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وأن مسؤولية إخراج الزكاة -إن وجدت -بالنسبة للمسامهنيتقع عليهم.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية (تتمة)
ثانياً :األصول غري الشرعية اليت آلت إىل الشركة القابضة:
وحيث إنه قد مت هيكلة بنك اإلمثار ش.م.ب .وذلك بتأسيس شركة قابضة يندرج حتتها شركتان مها :بنك اإلمثار ش.م.ب( .مقفلة) (لألعمال املصرفية يف كل من البحرين
وباكستان) ،وشركة آي يب كابيتال ش.م.ب( .مقفلة) (واليت مت حتويل مجيع األصول غري األساسية إليها) ،واليت ستقوم باختاذ اإلجراءات املناسبة حيال تلك األصول بالبيع أو
حتويلها إىل بدائل إسالمية .فإن هيئة الرقابة الشرعية ترى أن هذه اخلطوة التصحيحية حتقق املطلوب تدرجييًا.
ولضمان االلتزام بفتاواها وتوجيهاهتا فقد راجعت هيئة الرقابة الشرعية بيان دخل الشركة للسنة املالية املنتهية يف  ٣١ديسمرب  ،٢٠١٩وتبني هلا أن الشركة قد أفصحت عن اإليرادات
والنفقات املرتبطة باألصول التقليدية وباخلصوص اإليضاح الوارد برقم ( .)٤١وعليه فإن هيئة الرقابة الشرعية توجه مسامهي الشركة إىل وجوب التخلص من هذه املكاسب احملرمة
املتحققة من تلك األصول ،علما بأهنا حمددة يف ميزانية هذه السنة مبقدار  ١٫٩٤سنت أمريكي عن كل سهم.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفق الشركة والقائمني عليها إىل ما حيبه ويرضاه .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

مساحة الشيخ عبداهلل املنيع
رئيس اهليئة

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة حبر
عضو اهليئة
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فضيلة الشيخ حمسن آل عصفور
عضو اهليئة

فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقويب
عضو اهليئة

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١9

يقدم أعضاء جملس اإلدارة تقريرهم عن أنشطة اإلمثار القابضة ش.م.ب«( .اإلمثار») للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2019مع البيانات املالية املوحدة املدققة لإلمثار وشركاته
التابعة (معًا «اجملموعة») للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
األنشطة الرئيسية
متتلك اإلمثار القابضة ش.م.ب .مباشر ًة شركتني رئيسيتني تابعتني إحدامها هي بنك اإلمثار ش.م.ب( .مقفلة) (بنك اإلمثار) ،بنك جتزئة إسالمي يتوىل أعمال التجزئة املصرفية
األساسية ،واألخرى آي يب كابيتال ش.م.ب( .مقفلة) وهي شركة استثمارية إسالمية تقوم بإدارة االستثمارات وغريها من األصول غري األساسية .الشركتان التابعتان مسجلتان و
مرخصتان من قبل مصرف البحرين املركزي.
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة يف جمموعة كبرية من اخلدمات املالية اليت تشمل األعمال املصرفية لألفراد واألعمال املصرفية التجارية وإدارة االصول واألعمال املصرفية
اخلاصة ،والتكافل ،وتطوير العقارات.
املركز املايل املوحد والنتائج
مت عرض املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31ديسمرب  ،2019باإلضافة إىل النتائج املوحدة لنفس السنة املنتهية يف البيانات املالية املوحدة املرفقة.
حققت اجملموعة أرباحًا صافية بلغت  12.20مليون دوالر أمريكي للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2019مقارنة بأرباح صافية بلغت  10.06ماليني دوالر أمريكي لعام .2018
ويبلغ صايف الربح املتعلق حبملة األسهم يف اجملموعة  0.7مليون دوالر أمريكي لعام  ،2019مقارنة خبسارة صافية بلغت  24مليون دوالر أمريكي لعام  .2018وبلغ إمجايل األصول يف
 31ديسمرب  2019مبلغ  8،085.2مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  8،488.7 :2018مليون دوالر أمريكي).
أعضاء جملس اإلدارة
فيما يلي أمساء أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب :2019
صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل (رئيس جملس اإلدارة)
تونكو يعقوب خريا
السيد عبداحلميد أبو موسى
الشيخ زامل عبداهلل الزامل
السيد حممد بوجريي
السيد عبداإلله إبراهيم القامسي
السيد عمر عبدي علي
الدكتورة أماين خالد بورسلي
الشيخ حممد اخلرجيي
السيدة إهلام إبراهيم عبداهلل حسن
السيد نبيل خالد كانو (استقال اعتبارا من  7يناير )2019
السيد عبدالشكور حسني هتلك (استقال اعتبارا من  25مارس )2019
رسوم حضور أعضاء جملس اإلدارة
بلغت رسوم احلضور ألعضاء جملس اإلدارة املتعلقة بعام  2019ما قيمته  354،000دوالر أمريكي ( 405،000 :2018دوالر أمريكي).
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١9

نسبة أعضاء جملس اإلدارة
نسبة أعضاء جملس اإلدارة يف أسهم اإلمثار موضحة كالتايل:
االسم
صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
تونكو يعقوب خريا
السيد عبداحلميد أبو موسى
الشيخ زامل عبداهلل الزامل
السيد حممد بوجريي
السيد عبداإلله إبراهيم القامسي
السيد عمر عبدي علي
الدكتورة أماين خالد بورسلي
الشيخ حممد اخلرجيي
السيدة إهلام إبراهيم عبداهلل حسن
السيد نبيل خالد كانو (استقال اعتبارًا من  7يناير )2019
السيد عبدالشكور حسني هتلك (استقال اعتبارا من  25مارس )2019

عـــدد األسـهـم
 31ديسمرب  31 2019ديسمرب 2018
106،100
106،100
106،100
106،100
106،100
106،100
205،000
205،000
105،600
105،600
106،100
106،100
106،100
106،100
-

أرباح األسهم
مل يتم إقتراح توزيع أرباح أسهم لعام  :2018( 2019صفر).
املدققون
أعرب املدققون «برايس وترهاوس كوبرز ام إي ليمتد» عن رغبتهم يف إعادة تعيينهم كمدققي حسابات اإلمثار للسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2020

بالنيابة عن جملس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة
 13فرباير 2020
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تقرير مدققي الحسابات المستقل
إىل السادة املسامهني يف اإلمثار القابضة ش.م.ب.

التقرير حول البيانات املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لإلمثار القابضة ش.م.ب« .اإلمثار» (وشركاهتا التابعة »،اجملموعة») واليت تشمل بيان املركز املايل املوحد كما يف  ٣١ديسمرب  ٢٠١٩وبيان الدخل
املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغريات يف حسابات االستثمار املقيدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخص السياسات احملاسبية اهلامة واإليضاحات
األخرى.

مسؤولیة أعضاء جملس اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

أعضاء جملس اإلدارة مسؤولنی عن اإلعداد والعرض العادل هلذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملعايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية والعمل
وفقًا ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية  .تشمل هذه املسؤولية :التصميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة الداخلية املتعلقة باإلعداد والعرض العادل للبيانات املالية واليت تعد خالی ًة من أي خطأ
سواء كان بسبب االختالس أو اخلطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية املناسبة؛ وإعداد التقديرات احملاسبية اليت تعد معقولة مبوجب الظروف املتوفرة.
جوهري ً

مسؤولیة مدقق احلسابات

بناء على عملية التدقيق .لقد أجرينا تدقيقنا وفقًا ملعايري املراجعة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
إن مسؤولیتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة ً
اإلسالمية  .تستدعي هذه املعايري القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إىل درجة مقبولة من القناعة فيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالی ًة من أي خطأ جوهري .تتضمن عملية
التدقيق الفحص بطريقة اختيارية لألدلة اليت تدعم صحة املبالغ و اإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة .كما تتضمن عملية التدقيق تقييمًا للسياسات احملاسبية املستخدمة والتقديرات
احملاسبية املوضوعة من قبل اإلدارة ،وكذلك تقييمًا ألسلوب عرض البيانات املالية املوحدة بشكل عام .نعتقد أن عملية التدقيق اليت قمنا هبا توفر أساسًا معقوالً لرأي التدقيق الذي نبديه.

الــرأي

برأينا ،إن البيانات املالية املوحدة تعرب بصورة عادلة ،من مجيع النواحي اجلوهرية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  ٣١ديسمرب  ٢٠١٩وأدائها املايل وتدفقاهتا النقدية والتغيريات يف حقوق
امللكية والتغريات يف حسابات االستثمار املقيدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.

التقرير حول املتطلبات التنظيمية وأمور أخرى

وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريين ودليل اللوائح واألنظمة ملصرف البحرين املركزي (جملد  ،)٤نفيدكم بأن:
(أ) قد احتفظت اإلمثار بسجالت حماسبیة منتظمة وأن البيانات املالية املوحدة للمجموعة متوافقة معها،
(ب) وأن املعلومات املالية الواردة يف تقرير أعضاء جملس اإلدارة متوافقة مع البيانات املالية املوحدة،
(ج) باستثناء املسألة املوضحة أدناه ،مل یلفت انتباهنا ما جيعلنا نعتقد بأن اإلمثار قد خالفت أیًا من األحكام السارية لقانون الشركات التجارية البحريين ومصرف البحرين املركزي وقانون
املؤسسات املالية ودليل اللوائح واألنظمة ملصرف البحرين املركزي (جملد  ٤واألحكام املنطبقة من جملد  )٦وتوجيهات مصرف البحرين املركزي أو أنظمة وإجراءات بورصة البحرين أو أحكام
عقد التأسيس والنظام األساسي لإلمثار على وجه قد يؤثر بصورة جوهریة على أنشطة اجملموعة أو مركزها املايل كما يف  ٣١ديسمرب : ٢٠١٩
خالل الفترة املنتهية يف  ٣١ديسمرب  ، ٢٠١٩بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) ،إحدى الشركات التابعة ،مل يلتزم ملتطلبات جملد  ٢الصادرة من مصرف البحرين املركزي -منوذج متطلبات الترخيص
  - LR-2.5.2Aوهو ينص على أن حيتفظ املرخص كمصرف جتزئة إسالمي حبد أدىن من حقوق امللكية مببلغ  ١٠٠مليون دينار حبريين،(د) وقد قامت اإلمثار بتقدمي تفسريات ومعلومات مرضية ردًا على كل طلباتنا.
وقد امتثلت اجملموعة ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما هي حمددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية.

رقم ترخيص الشريك ٢١٦
 ١٣فرباير ٢٠٢٠
املنامة ،مملكة البحرين
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بيان المركز المالي الموحد

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

كما يف
 31ديسمرب 2019
(مدققة)

كما يف
 31ديسمرب 2018
(معدلة)

692،596
393،606
2،817،144
635،151
1،535،788
633،292
392،797
115،433
168،994
251،005
260،217
78،285
110،931
8،085،239

596،234
285،627
3،264،865
495،626
5،760
1،756،695
601،969
410،765
120،034
211،319
270،066
269،388
63،216
137،092
8،488،656

17
18
19
20
11

1،515،182
1،282،867
1،563،797
384،432
129،768
4،876،046

1،476،108
1،541،346
1،694،977
566،122
134،873
5،413،426

21
22

2،802،344
311،303
7،989،693
757،690
()30،149
114،298
()746،293
95،546
8،085،239

2،622،311
336،563
8،372،300
757،690
()30،149
140،290
()751،475
116،356
8،488،656

إيضاحات
املوجودات
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
استثمارات يف املضاربة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
موجودات مقتناة لغرض التأجري
تكافل ومستحقات ذات صلة
موجودات أخرى
استثمارات عقارية
عقارات قيد التطوير
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات

3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16

املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
احتياطي تابع للتكافل
إمجايل املطلوبات
حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
حقوق األقلية
إمجايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية
رأس املال
أسهم اخلزينة
االحتياطيات
خسائر متراكمة
إمجايل حقوق امللكية
إمجايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

23
23

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  13فرباير  ،2020ووقعها بالنيابة عنهم:

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة

إلـهـام حـسـن
عضو جملس اإلدارة

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  44الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً 95
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أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

بيان الدخل الموحد

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

إيضاحات

اإليرادات
الدخل من حسابات االستثمار املطلقة
ناقصًا :العائد حلسابات االستثمار املطلقة وخمصصات اهلبوط يف القيمة
حصة اجملموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضاربًا
الدخل من املراحبات والتمويالت األخرى
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب
الدخل من االستثمارات األخرى
إيرادات أخرى
إمجايل اإليرادات
ناقصًا :أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
إيرادات تشغيلية
املصروفات
املصروفات اإلدارية والعمومية
االستهالك واإلطفاء
إمجايل املصروفات
صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية
الربح الناتج من عمليات االستحواذ على نشاط جتاري (صايف)
خمصصات اهلبوط يف القيمة (صايف)
صايف الربح قبل الضرائب اخلارجية
ضرائب خارجية
صايف الربح للسنة
متعلقة بالتايل:
مسامهي اإلمثار
حقوق األقلية

22

عائد السهم األساسي واملخفف  -سنتات أمريكية

24

25
8
26
27

28
8،15،16
42
29
30

للسنة املنتهية يف
 31ديسمرب 2018
 31ديسمرب 2019
(مدققة)
(مدققة)
218،968
()144،189
74،779
184،246
40،415
124،597
101،427
525،464
()229،267
296،197

180،236
()108،645
71،591
161،098
42،772
99،307
63،782
438،550
()178،730
259،820

()191،084
()30،993
()222،077
74،120
()32،270
41،850
()29،652
12،198

()183،018
()33،387
()216،405
43،415
50،912
()55،338
38،989
()28،932
10،057

669
11،529
12،198
0.02

()23،981
34،038
10،057
()0.82

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  13فرباير  ،2020ووقعها بالنيابة عنهم:

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة

أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

إلـهـام حـسـن
عضو جملس اإلدارة

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  44الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً 95
اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب  ٢٠١9و ٢٠١٨

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

يف  1يناير ( 2019مدققة)
صايف ربح السنة
حتويل إىل احتياطي قانوين
زيادة حصص يف شركة تابعة
حركة القيمة العادلة للصكوك
وسندات استثمارية وما يف حكمها
حركة القيمة العادلة لالستثمارات
العقارية
حركة احتياطي القيمة العادلة
للشركات الزميلة
تسوية حتويل العمالت األجنبية
يف  31ديسمرب ( 2019مدققة)

يف  1يناير ( 2018مدققة)
تأثري معيار احملاسبة املالية رقم
( 30إيضاح )2
الرصيد املعدل يف  1يناير 2018
صايف خسارة السنة
حركة القيمة العادلة للصكوك
وسندات استثمارية وما يف حكمها
حركة القيمة العادلة لالستثمارات
العقارية
حركة احتياطي القيمة العادلة
للشركات الزميلة
تسوية حتويل العمالت األجنبية
يف  31ديسمرب ( 2018مدققة)

االحتياطيات
احتياطي
القيمة
احتياطي
حتويل
العادلة
القيمة
عالوة
لالستثمارات عمالت
إصدار احتياطي احتياطي العادلة
أسهم
رأس
لالستثمارات العقارية أجنبية
اخلزينة أسهم قانوين عام
املال
()94،203
3،187
)6،924( 50،727 38،418 149،085 )30،149( 757،690
67
-

-

-

-

-

()1،008

-

-

()1،008

-

()1،008

-

-

-

-

-

-

1،163

-

1،163

-

1،163

50،727

()10،590
37
()18،485

()172
4،178

()10،590
()15،624( )15،489
(114،298 )109،692

38،485 149،085 )30،149( 757،690

االحتياطيات
احتياطي
القيمة
احتياطي
العادلة
القيمة
عالوة
لالستثمارات
إصدار احتياطي احتياطي العادلة
أسهم
رأس
لالستثمارات العقارية
قانوين عام
اخلزينة أسهم
املال
3،450
38،773 50،727 38،418 149،085 )30،149( 757،690
38،418 149،085 )30،149( 757،690
-

50،727
-

38،773
-

3،450
-
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()10،590
()15،624
(95،546 )746،293

إمجايل
حتويل
حقوق
خسائر
إمجايل
عمالت
االحتياطيات متراكمة امللكية
أجنبية
(355،330 )605،972( 233،761 )46،692
(233،761 )46،692
-

()121،522( )121،522
(233،808 )727،494
()23،981( )23،981

-

-

-

-

-

()44،156

-

-

()44،156

-

()44،156

-

-

-

-

-

-

596

-

596

-

596

50،727

()1،812
271
()6،924

()859
3،187

()1،812
()47،511
()48،099
(140،290 )94،203

38،418 149،085 )30،149( 757،690

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  44الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً 95
اإلثمار القابضة ش.م.ب.

إمجايل
حقوق
خسائر
إمجايل
االحتياطيات متراكمة امللكية
(116،356 )751،475
140،290
669
669
()67
67
4،580
4،580
-
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()1،812
()48،099
(116،356 )751،475

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

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

إيضاحات
8،15،16
8
29

4

للسنة املنتهية يف
 31ديسمرب 2018
 31ديسمرب 2019
(مدققة)
(مدققة)
41،850

38،989

30،993
()40،415
32،270
()124،597
798
()59،101

33،387
()42،772
()50،912
55،338
()99،307
249
()65،028

5،632

16،092

300،667
()184،771
()28،074
148،314
()209،032
48،851
()163،815
217،761
()29،895
46،537

()191،856
()235،097
()25،687
()56،523
536،526
216،160
46،516
()130،340
()20،110
90،653

5،760
17،968
175،419
17،585
45،632
()29،131
233،233

()63،005
()126،808
4،492
44،080
()8،284
()149،525

()532
()532
()69،892
209،346
641،151
850،497

()796
()796
()91،399
()151،067
792،218
641،151

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  44الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً 95
اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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البيان الموحد للتغيرات في حسابات االستثمار المقيدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب  ٢٠١9و ٢٠١٨

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

كما يف
 1يناير 201٩
6،250
15،639
25،236
47،125
63،257
110،382

مضاربة الشامل البوسفور *
الودائع العقارية األوروبية *
الودائع العقارية األمريكية *
املجموع
صناديق مدارة على أساس الوكالة

إيرادات/
كما يف
 1يناير ( 2018مصروفات)
12،643
145،329
صندوق دملونيا للتطوير *1
6،250
مضاربة الشامل البوسفور *
16،404
الودائع العقارية األوروبية *
25،236
الودائع العقارية األمريكية *
55
أسهم مدرجة وغري مدرجة
558
نقد وودائع لدى مصارف
12،643
193،832
املجموع
63،301
صناديق مدارة على أساس الوكالة
12،643
257،133
* سوف يتم تسجيل اإليراد ( /اخلسارة) وتوزيعه عند بيع االستثمارات الضمنية.

إيرادات/
(مصروفات)
-

رسم
املضارب
-

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  44الواردة على الصفحات من  ٤٥إىل ً 95
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رسم
املضارب
-

حركة
القيمة
العادلة
()765
()765
()765

حركة
القيمة
العادلة
()1،493
()1،493
()1،493

صايف
الودائع/
(االسترداد)
()21،552
()55
()558
()22،165
()44
()22،209

صايف
الودائع/
(االسترداد)
احلركة بسبب
االستحواذ على
شركة تابعة
(إيضاح )4٢
()136،420
()136،420
()136،420

كما يف
 31ديسمرب 2019
6،250
14،146
25،236
45،632
63،257
108،889

كما يف
 31ديسمرب 2018
6،250
15،639
25،236
47،125
63،257
110،382

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩
1 .التأسيس واألنشطة

تأسست اإلمثار القابضة ش.م.ب«( .اإلمثار») يف مملكة البحرين يف  13أغسطس  1984وحصل على رخصة بنك استثماري حتت إشراف مصرف البحرين املركزي .اعتبارا من  14أبريل 2010
يعمل اإلمثار على تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية لألفراد بترخيص من مصرف البحرين املركزي.
خالل العام ،وافق مسامهو بنك اإلمثار ش.م.ب .يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي عقد يف  28مارس  2016على إعادة تنظيم هيكلة بنك اإلمثار ش.م.ب .إىل شركة قابضة
وشركتني تابعتني وذلك للفصل بني األصول األساسية وغري األساسية .وابتداء من  2يناير  ،2017مت حتويل بنك اإلمثار ش.م.ب .إىل شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب ،.واليت متتلك  ٪100من
بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) [ترخيص بنك جتزئة] وآي يب كابيتال ش.م.ب( .م) [ترخيص إدارة استثمارات].
يعترب دار املال اإلسالمي ترست (« )»DMITالشركة األم األساسية لإلمثار ،وهي إدارة ائتمانية مسجلة يف كومنولث الباهاما.
تتمثل األنشطة الرئيسية اليت يقوم هبا اإلمثار والشركات التابعة له (معًا «اجملموعة») يف جمموعة واسعة من اخلدمات املالية واليت تشمل األعمال املصرفية لألفراد واألعمال املصرفية
التجارية واالستثمارات املصرفية واألعمال املصرفية اخلاصة والتكافل وتطوير العقارات.
يشرف مصرف البحرين املركزي على أنشطة اإلمثار وهي أيضًا خاضعة إلشراف هيئة الرقابة الشرعية.
أسهم اإلمثار مدرجة يف بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق ديب املايل .ويف  29أغسطس  ،2019وخالل اجتماع اجلمعية العامة العادية وافق املسامهون على االنسحاب الطوعي من بورصة
الكويت .واجلدير بالذكر أن إجراءات االنسحاب قيد التنفيذ.
تتضمن أنشطة اجملموعة قيامها بوظيفة املضارب (اإلدارة على أساس األمانة) ألموال مودعة بغرض االستثمار وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية وخاصة تلك املتعلقة بتحرمي استالم
أو دفع الفوائد الربوية .تظهر هذه األموال يف املعلومات املالية املوحدة حتت بند «حسابات االستثمار املطلقة» وبند «حسابات االستثمار املقيدة» .فيما يتعلق حبسابات االستثمار املطلقة،
يقوم صاحب حساب االستثمار بتفويض اجملموعة باستثمار األموال احملتفظ هبا يف حسابه بالطريقة اليت تراها اجملموعة مناسبة دون وضع أية قيود بالنسبة إىل املوضع والكيفية والغرض
من استثمار هذه األموال .أما فيما يتعلق حبسابات االستثمار املقيدة فإن صاحب حساب االستثمار يفرض قيودًا معينة فيما خيص موضع وكيفية وغرض استثمار األموال .عالوة على ذلك،
قد ال يسمح للمجموعة مبزج أمواهلا اخلاصة مع أموال حسابات االستثمار املقيدة.
تقوم اجملموعة بأنشطتها التجارية من خالل املركز الرئيسي لإلمثار والشركات الرئيسية التابعة للمجموعة وهي كالتايل:
نسبة امللكية ٪
النشاط التجاري الرئيسي
بلد التأسيس
االقتصادية
التصويتية
الشركات الزميلة املباشرة
أعمال مصرفية
مملكة البحرين
100
100
بنك اإلمثار ش.م.ب( .م)
إدارة األصول
مملكة البحرين
100
100
آي يب كابيتال ش.م.ب( .م)
إدارة الثروات واألصول
سويسرا
100
100
مكتب فيصل اخلاص (سويسرا) إس إيه
استثمار قابضة
لوكسمربغ
100
100
شامل فايننس لوكسمربغ إس إيه
الشركات الزميلة غري املباشرة
أعمال مصرفية
باكستان
67
67
بنك فيصل احملدود
تكافل
مملكة البحرين
56
56
جمموعة سولدريت القابضة ش.م.ب (م)
عقارية
جزر الكاميان
100
100
شركة االمثار للتطوير احملدودة
عقارية
مملكة البحرين
50
50
اجلزيرة الصحية ذ.م.م
عقارية
جزر الكاميان
66
66
صندوق دملونيا للتنمية |
عقارية
مملكة البحرين
51
51
شركة سيت فيو للتطوير العقاري ش.م.ب(.م)
إحدى الشركات التابعة لإلمثار هي شركة اخلليج اإلسالمية لالستثمار احملدودة (الباهاما) ( ،)IICGواليت تأسست يف كومنولث البهاما ،ومملوكة بنسبة  ٪100من دار املال اإلسالمي ترست
(.)DMIT

اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩
2 .أهم السياسات احملاسبية للمجموعة

مت إعداد املعلومات املالية املوحدة لإلمثار وفقا ملعايري احملاسبة املالية ( )FASالصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)AAOIFI
تتضمن املعلومات املالية املوحدة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2019بعض األصول واملطلوبات وما يتعلق هبا من دخل ومصاريف غري متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،وهي تعرض حاليا
كما هو مالئمًا ووفقًا هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وقد امتلكتها اجملموعة قبل حتويل بنك اإلمثار إىل مصرف قطاع جتزئة إسالمي يف أبريل .2010
وافقت هيئة الرقابة الشرعية على خطة عمل بالنسبة للموجودات واملطلوبات اليت ال تتوافق مع الشريعة لالمتثال ألحكام الشريعة اإلسالمية (اخلطة) .وتقوم هيئة الرقابة الشرعية باإلشراف
على تنفيذ هذه اخلطة .يتم اإلفصاح عن اإليرادات واملصروفات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات اليت ال تتوافق مع الشريعة يف اإليضاح رقم .41
البيانات املالية املوحدة تضم املعلومات املالية للمجموعة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2019
موضح أدناه أهم السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املوحدة:
 )1التصرحيات احملاسبية اجلديدة  :صادرة وغري سارية املفعول
معيار احملاسبة املالية رقم  - 33استثمارات يف الصكوك والسندات االستثمارية وما يف حكمها
مت إصدار معيار احملاسبة املالية رقم « 33االستثمارات يف الصكوك والسندات االستثمارية وما يف حكمها» يف  31ديسمرب  .2018حيدد معيار احملاسبة املالية رقم ( 33الذي استبدل معيار
احملاسبة املالية رقم  25السابق) املبادئ احملسنة لتصنيف ،وإقرار ،وقياس ،وعرض واإلفصاح عن االستثمار يف الصكوك والسندات االستثمارية وما يف حكمها من قبل املؤسسات املالية
اإلسالمية ،مبا يتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية .وهي حتدد األنواع الرئيسية ألدوات االستثمار املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وحتدد املعامالت احملاسبية األولية مبا يتناسب مع
اخلصائص ومنوذج العمل يف املؤسسة اليت يتم مبوجبها إدارة االستثمارات وإدارهتا وعقدها .سيكون املعيار ساريًا اعتبارًا من الفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1يناير  2020مع السماح
بالتطبيق املبكر .تقوم اجملموعة حاليًا بتقييم تأثري هذا املعيار على النتائج املالية املوحدة للمجموعة.
معيار احملاسبة املالية رقم  - 34التقارير املالية حلاملي الصكوك
معيار احملاسبة املالية رقم « 34التقارير املالية حلملة الصكوك» يف  31ديسمرب  .2018يهدف معيار احملاسبة املالية رقم  34إىل تأسيس مبادئ احملاسبة وإعداد التقارير املالية لألصول
واألعمال التجارية اليت تقوم عليها الصكوك لضمان تقدمي تقارير شفافة وعادلة جلميع أصحاب املصلحة املعنيني ،حتديدًا حاملي الصكوك .سيكون املعيار ساريًا اعتبارًا من الفترات املالية
اليت تبدأ يف أو بعد  1يناير  2020مع السماح بالتبين املبكر .ال ينطبق املعيار على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
معيار احملاسبة املالية رقم  - 31الوكالة باالستثمار
معيار احملاسبة املالية رقم  31الوكالة باالستثمار ،يتعامل مع العقود مبوجب ترتيبات الوكالة حيث يعمل البنك كوكيل للعميل .يتطلب املعيار معاملة املطلوبات مبوجب عقد الوكالة باعتبارها
خارج امليزانية العمومية للبنك .سيكون املعيار ساري املفعول من الفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  1يناير  2020مع السماح بالتطبيق املبكر ،وليس من املتوقع أن يكون للمعيار تأثري جوهري
على البيانات املالية املوحدة.

 )2التصرحيات احملاسبية اجلديدة  :صادرة و سارية املفعول
معيار احملاسبة املايل رقم  28املتعلق باملراحبة وبيوع الدفع املؤجل األخرى
حيدد هذا املعيار مبادئ احملاسبة وإعداد التقارير املالية ومتطلبات املراحبة ومعامالت بيوع الدفع املؤجل والعناصر املختلفة لتلك املعامالت باستثناء معامالت التورق ومراحبات السلع .حيل
معيار احملاسبة املايل رقم  28حمل معيار احملاسبة املايل رقم  2املطبق مسبقًا واملتعلق «باملراحبة واملراحبة بأمر الشراء» ومعيار احملاسبة املايل رقم  20املتعلق «ببيوع الدفع املؤجل» ،حيث
هتدف إىل وضع القواعد احملاسبية لقياس وإثبات واإلفصاح عن معامالت املراحبة ومعامالت بيوع الدفع املؤجل األخرى اليت يتم إجراؤها من قبل البنوك اإلسالمية التابعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية .كما ال ينطبق هذا املعيار على االستثمارات اليت يتم إجراؤها يف األدوات االستثمارية على سبيل املثال أدوات أسهم حقوق امللكية أو الصكوك ،حيث يكون املوجود األساسي لتلك
األداة هو املراحبة أو بيوع الدفع املؤجل .مت تطبيق هذا املعيار من قبل اجملموعة وليس هناك أي تأثري جوهري على البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

 )3أساس اإلعداد:
وفقـا ملبـدأ التكلفـة التارخييـة كمـا يتـم تعديلهـا مـن خلال إعـادة تقييـم األوراق املاليـة االسـتثمارية املدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال بيـان الدخـل
يتـم إعـداد البيانـات املاليـة املوحـدة ً
وحقـوق امللكيـة واألدوات املشـتقة واالسـتثمار يف العقـارات.
 )4بيان االمتثال
وفقـا ملعايير احملاسـبة املاليـة الصـادرة عـن هيئـة احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة اإلسلامية ( ،)AAOIFIوقواعد ومبادئ الشـريعة اإلسلامية اليت
املوحـدة
املاليـة
مت إعـداد البيانـات
ً
ووفقـا ملتطلبـات هيئـة احملاسـبة واملراجعـة
املركـزي.
البحريـن
ملصـرف
التابـع
املـايل
املؤسسـي
والقانـون
البحريني،
التجاريـة
الشـركات
وقانـون
لإلمثـار،
الشـرعية
الرقابـة
حيددهـا جملـس
ً
للمؤسسـات املاليـة اإلسلامية،أما بالنسـبة للمسـائل التي ال توجـد فيهـا معايير مطابقـة ،تسـتخدم اجملموعـة املعايير الدوليـة ( )IFRSإلعـداد التقاريـر املاليـة املتعلقـة هبـا.
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة
(أ) أساس التوحيد
الشركات التابعة
الشـركات التابعـة هـي الشـركات التي متلـك فيهـا اجملموعـة  ٪50أو أكثـر مـن حقـوق امللكيـة ،وعليـه فـإن اجملموعـة تسـيطر جوهرياً على مثل هـذه الشـركات .يتم توحيـد الشـركات التابعة،
مبـا يف ذلـك املنشـآت ذات األغـراض اخلاصـة ،والتي تقـع حتـت سـيطرة البنـك ،مـن تاريـخ انتقـال حـق السـيطرة إىل اجملموعـة ويتـم التوقـف عن هـذا التوحيـد من تاريـخ توقف هـذا احلق.
بالنسـبة لدمج األعمال اليت تشـمل الشـركات اخلاضعة للسـيطرة املشـتركة ،فإن أعضاء إدارة اجملموعة مسـؤولني عن حتديد سياسـات حماسـبية مناسـبة لدمج أعمال تلك الشـركات .وعليه
فقـد اختـار األعضـاء اسـتخدام طريقـة توحيـد املصـاحل لعمليـة دمـج األعمـال التي تشـمل الشـركات اخلاضعـة للسـيطرة املشـتركة واحتسـاهبا بأثر مسـتقبلي باسـتخدام األسـاس احملاسبي
األسـبق .كمـا ال يتـم احتسـاب القيمـة العادلـة ملوجـودات ومطلوبات الشـركات املسـتحوذ عليها حبسـب طريقة توحيد املصاحل فبالتايل ال تنشـأ شـهرة عنـد التوحيد .ويتم احتسـاب الفرق بني
تكلفـة االسـتحواذ وحصـة اجملموعـة يف رأس املـال املصـدر واملدفوع للشـركة املسـتحوذ عليها كعالوة إصدار أسـهم يف حقـوق امللكية.
الشركات الزميلة
الشـركات الزميلـة هـي الشـركات التي تكـون للمجموعـة تأثير كبير عليهـا لكـن ال تتمتع حبق السـيطرة على شـؤوهنا اإلدارية ،وهي ليسـت شـركات تابعة أو مشـاريع مشـتركة .ويتم احتسـاب
اسـتثمارات اجملموعـة يف الشـركات الزميلـة باسـتخدام طريقـة حماسـبة حقـوق امللكيـة ،وبنـاء عليـه ،يتـم إدراج االسـتثمار يف الشـركة الزميلة يف بيـان املركز املـايل بالتكلفة زائـدا التغريات يف
حصـة اجملموعـة مـن صـايف موجـودات الشـركة الزميلـة بعـد تاريـخ االسـتحواذ .ويعكـس بيـان الدخـل املوحـد حصـة اجملموعـة مـن نتائـج عمليـات الشـركة الزميلة .تقـوم اجملموعة بتسـجيل
حصتهـا يف أي تغيير مباشـر تسـجله الشـركة الزميلـة يف بياهنـا حلقـوق امللكيـة ويتـم اإلفصـاح عنـه عنـد االقتضاء يف بيـان التغيرات يف حقوق امللكيـة املوحد.
يف حالة عدم توفر البيانات املالية املدققة للشركات الزميلة ،يتم التوصل حلصة اجملموعة من صايف الربح أو اخلسارة باستخدام أحدث احلسابات اإلدارية املتاحة.
يتم تصنيف االستثمارات يف الشركات الزميلة اليت تستويف معايري احملتفظ هبا للبيع كموجودات حمتفظ هبا للبيع.
األرصدة بني شركات املجموعة وحقوق األقلية
تتضمـن املعلومـات املاليـة املوحـدة املوجـودات واملطلوبـات ونتائـج عمليـات اجملموعـة والشـركات التابعـة له بعد التسـويات املتعلقـة حبقوق األقلية وحسـابات االسـتثمار املطلقة التي تديرها
اجملموعـة .مت اسـتبعاد كافـة األرصـدة واملعاملات اجلوهرية بني شـركات اجملموعة.
ويتم إعداد البيانات املالية للشركات التابعة يف نفس السنة احملاسبية للمجموعة باستخدام سياسات حماسبية منتظمة( .وذلك إلعداد التقارير اجلماعية).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ب) معامالت العمالت األجنبية واألرصدة
العملة املتداولة وعملة العرض
يتـم قيـاس العملـة املتداولـة للبنـود املدرجـة يف املعلومـات املاليـة املوحـدة للمنشـآت ضمـن اجملموعة باسـتخدام العملة املتداولـة يف البيئة االقتصادية الرئيسـية التي تعمل فيها املنشـأة ،واليت
هـي بالدينـار البحريين (العملـة املتداولة).
بالنسـبة لشـركات اجملموعـة ،يتـم قيـاس البنـود املدرجـة يف البيانـات املاليـة املوحـدة لكيانـات اجملموعـة باسـتخدام عملـة البيئـة االقتصاديـة األوليـة التي تعمـل فيها املنشـأة ،وهـي الدينار
البحريني (العملـة املتداولـة) ويتـم تقدميهـا بالـدوالر األمريكـي (عملـة العـرض)  .بالنظـر إىل أن الدينـار البحريني مرتبـط بالـدوالر األمريكـي ،فـإن التغييرات يف عملـة العـرض ليـس هلـا أي
تأثير علـى بيـان املركـز املـايل املوحـد ،وبيـان الدخـل املوحـد ،وبيـان التغيرات يف حقـوق امللكيـة املوحد ،وبيـان التدفقـات النقديـة املوحد وبيـان التغيريات  يف حسـابات االسـتثمار املقيـدة املوحد.
املعامالت واألرصدة
يتـم حتويـل املعاملات بالعملات األجنبيـة إىل العملـة املتداولـة باسـتخدام أسـعار الصـرف السـائدة يف تواريـخ املعامالت .تـدرج أرباح وخسـائر صرف العملات األجنبية الناجتة عن تسـوية
تلـك املعاملات ومـن حتويـل املوجـودات واملطلوبـات النقديـة بالعمالت األجنبية يف أسـعار الفائدة النقدية يف بيـان الدخل املوحد .تدرج فـروق حتويالت البنود غري النقديـة بالقيمة العادلة،
مثـل صكـوك معينـة وأوراق مالية اسـتثمارية يف القيمة العادلة لالسـتثمارات .
يتم حتويل النتائج واملركز املايل جلميع وحدات اجملموعة اليت لديها عملة تداول خمتلفة عن عملة العرض إىل عملة العرض كما يلي:
 -1يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لكل بيان مركز مايل معروض بسعر اإلغالق يف تاريخ بيان املركز املايل.
معقول للتأثري التراكمي لألسعار السائدة يف تواريخ املعاملة،
 -٢يتم حتويل اإليرادات واملصروفات لكل بيانات الدخل املوحد باستخدام متوسط أسعار الصرف؛ (ما مل يكن هذا املتوسط
ً
ويف هذه احلالة يتم حتويل اإليرادات واملصروفات بالسعر يف تواريخ املعامالت) ؛ و
 -٣يتم تسجيل مجيع فروقات الصرف الناجتة كعنصر منفصل يف حقوق امللكية.
خلال عمليـة التوحيـد ،تؤخـذ فـروق أسـعار الصـرف النامجة عـن التحويل من صايف االسـتثمارات يف العمليـات اخلارجية واالقتـراض وغريها من صكـوك العملة املصنفة املعينـة للتحوط من
هـذه االسـتثمارات ،إىل حقـوق املسـامهني .جيـب تسـجيل خسـائر حتويـل العملات الناجتـة عـن اخنفاض حـاد يف القيمـة أو انتقاص يف القيمـة (خبالف االخنفـاض املؤقـت) يف العملة لصايف
االسـتثمارات يف العمليـات اخلارجيـة احملولـة مبوجـب سـعر الصـرف بتاريـخ بيـان املركـز املـايل املوحـد ،باملقـام األول كعـبء مقابـل أي رصيـد دائـن للعناصـر املنفـردة حلقـوق امللكيـة ،ويتـم
تسـجيل أي مبلـغ متبقـي كخسـارة يف بيـان الدخـل املوحـد .عنـد القيـام باسـتبعاد جزئـي أو بيـع لعمليـة أجنبيـة ،يتـم إدراج فـروق أسـعار الصـرف إىل مت تسـجيلها يف حقـوق امللكيـة يف بيـان
الدخـل املوحـد كجـزء مـن الربح أو اخلسـارة مـن البيع.
تعامل الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناجتة عن االستحواذ على منشآت أجنبية على أهنا موجودات ومطلوبات للمنشأة األجنبية ويتم حتويلها بسعر اإلقفال.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ج) التقديرات واألحكام احملاسبية
تضـع اجملموعـة تقديـرات وافتراضـات تؤثـر علـى مبالـغ املوجـودات واملطلوبات خال السـنة املاليـة املقبلة .وجيـري تقييم التقديرات واألحكام بشـكل متواصل ،وتسـتند على اخلبرة التارخيية
وعوامـل أخـرى وتشـمل توقعـات األحـداث املسـتقبلية اليت يعتقد أهنـا معقولة يف ظل الظـروف احلالية.
 )1تصنيف االستثمارات
تقـوم إدارة اجملموعـة خلال عمليـة تطبيـق السياسـات احملاسـبية بتصنيـف االسـتثمارات عنـد االسـتحواذ عليهـا وفـق الفئـات التاليـة لسـندات اسـتثمارات بالقيمـة العادلـة مـن خلال بيـان
الدخـل مسـجلة بالتكلفـة املطفئـة أو لسـندات اسـتثمارات بالقيمـة العادلـة مـن خلال حقـوق امللكيـة .يعكـس هـذا التصنيـف نيـة اإلدارة املتعلقـة بـكل مـن هـذه االسـتثمارات وهـي ختضـع إىل
معاجلـة حماسـبية ختتلـف مـع اختلاف تصنيفها.
 )2املنشآت ذات األغراض اخلاصة
تبـادر اجملموعـة بإنشـاء منشـآت ذات األغـراض اخلاصـة إلعطـاء العملاء فرصـة لالسـتثمار .ال تقـوم اجملموعـة بتوحيـد هـذه املنشـآت يف حـال ال متلـك حـق السـيطرة عليها .ويتـم حتديد
بنـاء علـى األهـداف ألعمـال هـذه املنشـآت وتعرضهـا للمخاطـر واملكاسـب باإلضافـة إىل إمكانيـة اجملموعة علـى اختـاذ القـرارات التنفيذية عنـد امتالكها حـق التحكم يف
وجـوب هـذا احلـق ً
السياسـات املاليـة والتشـغيلية للمنشـآت ذات األغـراض اخلاصة.
 )3اخنفاض قيمة الشهرة واملوجودات غري امللموسة
ختتبر اجملموعـة سـنويًا مـا إذا كانـت الشـهرة قـد تعرضـت ألي اخنفـاض وفقاً لسياسـة حماسـبة اخنفـاض القيمـة .مت حتديـد املبالـغ القابلـة لالسـترداد للوحـدات املنتجـة للنقـد بنـاء علـى
أسـاليب القيمـة قيـد االسـتخدام والقيمـة العادلـة ناقـص التكلفة .تتطلب هذه احلسـابات اسـتخدام التقديـرات اليت ختضع للحكـم .قد تؤثر التغييرات يف االفتراضات األساسـية على األرقام
املفصـح عنها.
 )4اخنفاض قيمة موجودات التمويل واالستثمارات
يتـم تقييـم كل متويـل واسـتثمار بشـكل مسـتقل لتقديـر تعرضهـا لالخنفـاض يف القيمـة .وتقـوم اإلدارة بوضـع تقديـرات متعلقـة مببلـغ وتوقيـت التدفقـات النقديـة املسـتقبلية باإلضافـة إىل
تقييـم مـا إذا كانـت خماطـر االئتمـان علـى العقـود املاليـة قـد زادت بشـكل ملحـوظ منـذ االعتـراف األويل وإدراج املعلومـات التطلعيـة يف قيـاس خسـائر االئتمـان املتوقعـة (« )»ECLوفقاً 
لسياسـات اخنفـاض القيمـة.
 )5فروقات السيولة
تراقـب اجملموعـة باسـتمرار فروقـات السـيولة الناجتـة يف السير العـادي لألعمـال .جتـرى اختبـارات الضغـط الـدوري علـى وضـع السـيولة لتقييم قـدرة اجملموعـة على تلبيـة فروقات السـيولة.
ويشـمل اختبـار الضغـط أيضـا علـى التقديـرات السـلوكية ملختلـف مصـادر التمويـل والتدفقـات التقديريـة الناجتـة عـن التخلـص من املوجـودات والدعـم املتوقع من املسـامهني الرئيسـيني.
 )6املوجودات املصنفة كمحتفظ بها للبيع
تقـوم اجملموعـة بتقييـم موجوداهتـا يف تاريـخ كل تقريـر وفقاً للمعايير احملـددة يف املعيـار الـدويل للتقارير املاليـة  - 5املوجودات غير املتداولة احملتفظ هبـا للبيع والعمليات غري املسـتمرة .يف
حتديـد مـا إذا كان البيـع حمتمـل للغايـة ،تقـوم اجملموعة مبمارسـة احلكم يف سـياق شـهية السـوق احلالية من حيث السـعر املعروض واملشـتري الراغب.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(د) النقد وما يف حكمه
يتكـون النقـد ومـا يف حكمـه واملشـار إليـه يف بيـان التدفقـات النقديـة املوحد من النقـد واألرصدة غري املقيـدة لدى املصارف املركزية ومصارف أخرى واسـتثمارات سـائلة قصيرة األجل حتت
الطلـب أو تسـتحق خلال فترة ثالثة أشـهر أو أقل.
(هـ) مراحبات ومتويالت أخرى
تظهر املراحبات والتمويالت األخرى بقيمة التكلفة ناقصًا خمصص الذمم املشكوك يف حتصيلها.
تعترب اجملموعة الوعد يف متويالت املراحبة لآلمر بالشراء وعدا َ ملزمًا.

متثـل التمويلات األخـرى القـروض التقليديـة والسـلفيات ،والتي تعتبر موجـودات مالية غري مشـتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلـة للتحديد .يتم تسـجيلها مبدئيًا بالقيمـة العادلة وفيما بعد
يتـم احتسـاهبا بالتكلفة املطفأة باسـتخدام طريقـة العائد الفعلي.
تسـتلم اجملموعـة ضمانـات علـى املراحبـات والتمويلات األخـرى حيـث تعتبر ضروريـة يف شـكل مبالـغ نقديـة أو أوراق ماليـة أخـرى مبـا يف ذلـك الضمانـات املصرفيـة ،والرهن العقـاري على
املمتلـكات واألسـهم واألوراق املاليـة .إن سياسـة اجملموعـة هـو احلصـول علـى ضمانـات بالقيمـة يف السـوق مسـاوية أو تزيـد علـى املبلـغ األصلي للتمويـل يف إطار اتفاقيـة التمويـل .تقدر قيمة
الضمانـات بشـكل دوري للتأكـد مـن أن القيمـة يف السـوق للضمانـات األساسـية ال تـزال كافية.
يتم تكوين خمصصات اخنفاض القيمة وفقًا ملعيار احملاسبة  30وفقًا لإليضاح ( )5( 2ظ).
(و) متويالت املشاركة
يتم إدراج متويل املشاركة بالتكلفة ناقصًا خمصص االخنفاض يف القيمة.
يتم تكوين خمصصات اخنفاض القيمة وفقًا ملعيار احملاسبة  30وفقًا لإليضاح ( )5( 2ظ).
(ز) االستثمارات
 -1سندات استثمارية بالتكلفة املطفأة
تشـمل أدوات الديـون بالتكلفـة املطفـأة حيـث تتـم إدارة االسـتثمار علـى أسـاس العائـد التعاقـدي وتقييـم أدائهـا علـى أسـاس التدفقـات النقديـة التعاقديـة .ويتـم قيـاس هـذه االسـتثمارات
باالحتسـاب املبدئـي ناقـص أي حتصيـل اسـترداد رأس مـال وناقـص أي ختفيـض لالخنفـاض يف القيمـة.
 -2سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
أدوات حقـوق امللكيـة هـي االسـتثمارات التي ال متلـك ميـزات أدوات الديـون وتشـمل األدوات التي تظهر عائد متبقي يف موجودات املنشـأة بعد خصم مجيع املطلوبات .تشـمل االسـتثمارات يف
حقـوق امللكيـة بالقيمـة العادلـة مـن خلال حقـوق امللكيـة أيضاً علـى أدوات حقـوق امللكيـة التي يسـتهدف متلكهـا ملـدة غري حمـددة ،واليت ميكـن بيعها عنـد احلاجة للسـيولة؛ ويتـم تصنيفها
علـى هـذا النحـو مبدئياً ويتـم تسـجيل عمليـة شـراء وبيع هـذه االسـتثمارات يف تاريخ املتاجـرة وهو التاريـخ الذي تلتـزم فيه اجملموعة بشـراء أو بيـع املوجودات.
يتـم تسـجيل هـذه االسـتثمارات مبدئياً بالقيمـة العادلـة للتكلفـة إضافـة إىل تكاليـف العمليـة .ويتـم الحقاً إعـادة تقييمهـا هنايـة الفتـرة بالقيمـة العادلـة ويتـم احتسـاب األرباح أو اخلسـائر
غير احملققـة يف بيـان التغيرات يف حقـوق امللكيـة املوحـد أو حقـوق أصحـاب حسـابات االسـتثمار املطلقـة ضمـن «احتياطـي القيمـة العادلـة لالسـتثمارات» ،حتى يتم اسـتبعاد أو شـطب هذه
املوجـودات املاليـة .يف حين ،يتـم احتسـاب األربـاح أو اخلسـائر املتراكمـة التي سـبق احتسـاهبا يف حقـوق امللكيـة يف بيـان الدخـل املوحد.
تقـوم اجملموعـة بإجـراء تقييـم يف تاريـخ كل بيـان مركـز مـايل للتأكـد مـن وجـود أدلـة موضوعيـة علـى هبـوط قيمة أحـد املوجـودات املاليـة أو جمموعة مـن املوجـودات املاليـة أو خالفه .من
دليلا موضوعيًا
ضمـن العوامـل األخـرى التي ميكـن اعتبارهـا اخنفـاض يف القيمـة ،فـإن االخنفـاض الكبير أو املطـول يف القيمة العادلة السـتثمارات األسـهم اليت تقل عـن تكلفتها يعـد أيضًا ً
علـى اخنفـاض القيمة.
سابقا يف بيان الدخل املوحد مباشرة من خالل حقوق امللكية.
يتم عكس خسائر اخنفاض القيمة الناجتة عن أدوات حقوق امللكية املعترف هبا ً
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ز) االستثمارات (تابع)
 -٣سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يصنـف االسـتثمار كاسـتثمار بالقيمـة العادلـة مـن خلال بيـان الدخل إذا اسـتحوذ عليه أو نشـأ أساسـا لغـرض توليد ربح من التقلبـات قصرية األجل يف السـعر أو من هامـش املتعاملني .جيب
تسـجيل االسـتثمارات يف تاريـخ االسـتحواذ بالقيمـة العادلـة .ويتـم إعـادة قيـاس االسـتثمارات بالقيمـة العادلـة ويتـم االعتـراف بالفـرق بين القيمة الدفتريـة والقيمـة العادلة يف بيـان الدخل
املوحـد .تسـجيل الربـح أو اخلسـارة يف بيـان الدخـل املوحد يف هنايـة كل فترة إعـداد التقرير.
 -4حسابات االستثمار املقيدة
يتـم تسـجيل حسـابات االسـتثمار املقيـدة مبدئياً بالتكلفـة ويتـم الحقـا إعـادة تقييمهـا بالقيمة العادلـة .ويتم إدراج اخلسـائر غري احملققـة يف حدود الرصيـد املتوفر يف حقـوق امللكية املوحد
ضمـن «احتياطـي القيمـة العادلـة لالسـتثمارات» ،مـع األخـذ بعين االعتبـار النسـبة املتعلقـة حبقـوق املالكين ونسـبة حقـوق أصحـاب حسـابات االسـتثمار املطلقـة .يف حالـة زيـادة اخلسـارة
املتراكمـة عـن الرصيـد املتوفـر يف حقـوق امللكيـة يتـم احتسـاهبا يف بيان الدخـل املوحد.
 -5االستثمارات العقارية
مجيع املمتلكات احملتفظ هبا لكسب دخل دوري أو ألغراض زيادة رأس املال أو كليهما تصنف كاستثمار يف العقارات (حمتفظ هبا لالستخدام).
يتـم تسـجيل االسـتثمارات العقاريـة احملتفـظ هبـا لغايـة ارتفـاع قيمتهـا بالتكلفـة مبدئياً ويعـاد الحقاً تقييمهـا بالقيمـة العادلـة وفقـا لنمـوذج القيمـة العادلـة وتسـجيل أي ربـح غير حمقـق
ينتـج يف بيـان التغيرات يف حقـوق امللكيـة املوحـد ضمـن احتياطـي القيمـة العادلـة لالسـتثمارات العقاريـة .ويتـم تسـجيل أي خسـائر غير حمققـة من تقييمهـا بالقيمـة العادلة لالسـتثمار يف
العقـارات بالقيمـة العادلـة يف حقـوق امللكيـة مقابـل احتياطـي القيمـة العادلة لالسـتثمارات العقارية ،ويؤخذ بعني االعتبار التقسـيم بني اجلـزء التابع حلقوق امللكية وحقوق أصحاب حسـابات
االسـتثمار املطلقـة .ويف حـال جتـاوز اخلسـائر املتراكمـة للرصيـد املتوفـر ،يتـم تسـجيل اخلسـائر الغير حمققـة يف بيـان الدخل املوحـد .يف حالة وجود خسـائر غير حمققة متعلقة باالسـتثمار
يف العقـارات التي مت تسـجيلها يف بيـان الدخـل املوحـد يف السـنة املاليـة السـابقة ،يتم تسـجيل الربح غري احملقق للفترة احلالية مقابل اخلسـائر السـابقة إىل حد إعادة هذه اخلسـائر السـابقة
يف بيـان الدخـل املوحد.
األربـاح واخلسـائر احملققـة الناجتـة عـن بيـع أي اسـتثمار يف العقـارات يتـم قياسـها علـى أهنا الفـرق بني القيمـة الدفترية (أو القيمـة العادلة) وصـايف النقد أو مـا يعادله من عائـدات البيع لكل
اسـتثمار علـى حـدة .يتـم إثبـات الربـح أو اخلسـارة الناجتـة مـع الرصيـد املتاح على االسـتثمار يف حسـاب احتياطي القيمـة العادلة للعقـارات يف بيان الدخـل املوحد للفترة املاليـة احلالية.
يتـم تصنيـف مجيـع العقـارات التي يتـم اختـاذ قـرار البيـع فيهـا واملتوقـع حدوثهـا يف غضون  12شـهرًا مـن تاريـخ التقرير (رهنـا بتوافر مشـت ٍر حمدد) علـى أهنا اسـتثمارات عقاريـة  -حمتفظ
هبـا للبيع.
وفقا لنموذج القيمة العادلة.
يتم قياس االستثمار يف العقارات احملتفظ هبا للبيع بالقيمة العادلة ً

 -6عقارات قيد التطوير
متثـل عقـارات قيـد التطويـر األراضـي التي حتتفـظ هبـا اجملموعـة للتطويـر والبيـع يف السـياق العـادي للعمـل ،وتشـمل النفقـات املتكبـدة يف شـراء العقـارات والتكاليـف األخـرى املتكبـدة يف
حتويلهـا إىل حالتهـا القائمـة.
تـدرج العقـارات التطويريـة بسـعر التكلفـة أو صـايف القيمـة التقديريـة املمكـن حتقيقهـا ،أيهمـا اقـل .يتم حتديـد القيمة القابلـة للتحقق املقدرة باسـتخدام سـعر البيع املقدر يف سـياق األعمال
االعتياديـة ،ناقـص مصروفـات التطوير املقدرة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ز) االستثمارات (تابع)
 -7استثمارات يف املضاربة
تسجل استثمارات املضاربة بالتكلفة.
يتم إدراج حصة أرباح أو خسائر اجملموعة من املضاربة يف بيان الدخل املوحد عند التوزيع أو اخلصم من رأس مال املضاربة (يف حالة حدوث خسائر).
 -8القيمة العادلة
تسـتند القيمـة العادلـة لالسـتثمارات املدرجـة يف السـوق النشـطة إىل سـعر العـرض احلـايل .إذا مل يكـن هنـاك سـوق نشـط ملثـل هـذه املوجـودات املاليـة ،فـإن اجملموعـة حتـدد القيـم العادلـة
باسـتخدام تقنيـات التقييـم .ويشـمل ذلـك اسـتخدام معاملات جتاريـة حديثـة وأسـاليب تقييـم أخـرى يسـتخدمها املشـاركون اآلخـرون .تشير اجملموعـة أيضًـا إىل التقييمـات التي قـام هبا
مديـرو االسـتثمار يف حتديـد القيمـة العادلـة لبعـض املوجـودات املاليـة غير املسـعرة.
يف بعض احلاالت النادرة اليت ال تتمكن فيها اجملموعة من حتديد مقياس موثوق للقيمة العادلة ألداة حقوق امللكية على أساس مستمر ،يتم قياس األداة بالتكلفة.

(ح) املوجودات املقتناة بغرض التأجري (اإلجارة)
تدرج املوجودات املستحوذة للتأجري بالتكلفة ويتم استهالكها وفقًا لسياسة اإلهالك للمجموعة بالنسبة للموجودات الثابتة أو مدة اإلجيار ،أيهما أقل.
يتم احتساب خمصصات اخنفاض القيمة وفقًا ملعيار احملاسبة املالية رقم  30وفقًا لإليضاح ( )5( 2ظ).
(ط)عقود التكافل وإعادة التكافل
عقود التكافل
كمقدم للتأمني اإلسالمي ،تقوم اجملموعة بإصدار العقود اليت تستند إىل النشاط التعاوين من خالل تقاسم املخاطر .تصنف اجملموعة مجيع عقودها بشكل فردي كعقود تكافل.
عقود التكافل هي تلك العقود اليت يقبل مشغل التكافل فيها خماطر تكافل كبرية من املشترك مبوافقته على تعويض املشارك إذا كان حدث مستقبلي غري حمدد يؤثر سلبًا على املشارك.
مثل هذه العقود ميكن أيضا نقل املخاطر املالية .كمبدأ عام ،حتدد اجملموعة خماطر التكافل اهلامة كإمكانية دفع الفوائد عند حدوث حدث تكافل .إن خماطر التكافل هي خماطر أخرى غري
املخاطر املالية اليت يتم حتويلها من حامل العقد إىل اجلهة املصدرة .تتمثل املخاطر املالية يف احتمال حدوث تغيري مستقبلي حمتمل يف واحد أو أكثر من سعر الضمان ،أو مؤشر األسعار أو
النسبة أو أي متغري آخر ،بشرط أن يكون املتغري غري متغري لطرف يف العقد يف حالة املتغري غري املايل . .إن خماطر التكافل هامة إذا كان حدث التكافل فقط ،إذا كان من املمكن أن يؤدي إىل
مصنفا كعقد تكافل حىت يتم إطفاء مجيع احلقوق وااللتزامات أو انتهاء صالحيتها.
دفع فوائد إضافية كبرية للمجموعة .مبجرد تصنيف العقد على أنه عقد تكافل ،فإنه يظل
ً
عقود إعادة التكافل
عقـود إعـادة التكافـل ،هـي عقـود تدخلهـا اجملموعـة مـع مشـغلي إعـادة التكافل بغرض حتديـد إمكانية خسـارة الصايف من خالل تنويـع خماطرها ،والتي يتم مبوجبها تعويـض   اجملموعة
عن اخلسـائر يف عقود التكافـل الصادرة.
يتـم عـرض املوجـودات واملطلوبـات واإليـرادات واملصروفـات الناشـئة مبوجـب عقـود إعـادة التكافـل املنسـوبة بشـكل منفصـل عـن املوجـودات و املطلوبـات واإليـرادات واملصروفـات مـن عقود
التكافـل ذات الصلـة ألن ترتيبـات إعـادة التكافـل ال تعفـي اجملموعـة مـن التزاماهتـا املباشـرة إىل املشـاركني.
يتم االعتراف باملزايا اليت تستحقها اجملموعة مبوجب عقود إعادة التكافل اخلاصة هبا كموجودات إعادة تكافل .تتكون هذه املوجودات من األرصدة املستحقة من مشغلي إعادة التكافل
على سداد املطالبات واملبالغ املستحقة األخرى مثل عموالت األرباح وحصة مشغل إعادة التكافل من املطالبات القائمة واليت تعتمد على املطالبات واملزايا املتوقعة الناشئة مبوجب عقود
التكافل املشمولة يف عقود إعادة التكافل .يتم االعتراف باملبالغ اليت ميكن استردادها من مشغلي إعادة التكافل أو املستحق هلا بشكل متوافق مع املبالغ املرتبطة بعقود التكافل األساسية
ووفقًا لبنود كل عقد من عقود إعادة التكافل .إن مطلوبات إعادة التكافل هي يف املقام األخر مسامهات مستحقة الدفع لعقود إعادة التكافل ويتم االعتراف هبا كمصروف عند استحقاقها.
تتألـف أمـوال التكافـل اخلاصـة باملشـاركني مـن صنـدوق التكافـل العـام والتأمين العائلي والذي ميثـل الفائض أو العجز غير املوزع املتراكـم فيما يتعلق بالعقـود املعمول هبا يف تاريـخ التقرير.
كمـا يتضمـن احتياطـي القيمـة العادلة لالسـتثمارات بالقيمـة العادلة من خالل حقـوق امللكية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ط) عقود التكافل وإعادة التكافل (تابع)
املسامهات اإلمجالية
تشـمل إمجـايل املسـامهات اإلمجاليـة إمجـايل املسـامهات املسـتحقة عـن كامـل فتـرة التغطيـة املقدمـة مبوجـب العقـود املربمـة خلال الفتـرة احملاسـبية ويتـم االعتـراف هبـا يف التاريـخ الذي
يتـم فيـه قبـول السياسـة .تشـمل املسـامهات أي تعديلات ناشـئة يف الفتـرة احملاسـبية للتربعات املسـتحقة القبـض فيما يتعلـق باألعمال املكتوبـة يف الفترات احملاسـبية السـابقة .يتم تقييم
املسـامهات التي يتـم مجعهـا مـن قبـل الوسـطاء ،ولكـن مل يتـم تلقيهـا بعـد ،علـى أسـاس تقديـرات مـن االكتتاب أو اخلبرة السـابقة ،وهـي مدرجة يف املسـامهات املكتوبـة .ويـدرج اجلزء غري
املنتهـي مـن هـذه املسـامهات حتـت بنـد «املسـامهات غير املكتسـبة» يف بيـان املركـز املـايل .يتـم االعتـراف باجلزء املكتسـب من املسـامهات كإيـراد يف بيـان اإليـرادات واملصروفات للمشـاركني.
مسامهات إعادة التكافل
مسـامهات إعـادة التكافـل هـي املبالـغ املدفوعـة ملشـغلي إعـادة التكافـل وفقاً لعقـود إعـادة التكافـل للمجموعـة .فيمـا يتعلـق بعقـود إعـادة التكافـل التناسـبية وغري التناسـبية ،يتم تسـجيل
املبالـغ يف بيـان اإليـرادات واملصروفـات للمشـاركني وفقاً لشـروط هـذه العقود.
املسامهات غري املكتسبة
متثل املسامهات غري املكتسبة مسامهات مبوجب عقود التكافل واليت سيتم اكتساهبا يف الفترات املالية التالية أو الالحقة ،للفترة غري املنتهية من حمتوى التكافل كما يف تاريخ التقارير املالية.
املطالبات اإلمجالية
يتـم إثبـات إمجـايل املطالبـات يف بيـان اإليـرادات واملصروفـات للمشـاركني عندمـا يتـم حتديـد مبلـغ املطالبـة للمشـاركني واألطـراف الثالثـة وفقاً لشـروط عقـود التكافـل .تشـمل املطالبـات
اإلمجاليـة مجيـع املطالبـات التي تطـرأ خلال العـام ،سـواء مت اإلبلاغ عنهـا أم ال ،والتكاليـف املتعلقـة مبناولـة املطالبـات ذات الصلـة املباشـرة بتجهيـز املطالبـات وتسـويتها ،وختفيـض قيمة
اإلنقـاذ واملبالـغ املسـتردة األخـرى ،وأي تعديلات علـى املطالبـات القائمـة من السـنوات السـابقة.
املطالبات املستردة
تشـمل املطالبـات املسـتردة املبالـغ املسـتردة مـن مشـغلي إعـادة التكافـل وشـركات التأمني األخـرى فيما يتعلـق باملطالبات اإلمجاليـة اليت تدفعهـا اجملموعة ،وفقاً لعقود إعـادة التكافل اليت
حتتفـظ هبـا اجملموعـة وتشـمل أيضًـا التعويضـات املتأخرة واسـترداد املطالبات األخرى .يتـم االعتراف باملطالبات املسـتردة من إعادة التكافـل واألطراف األخرى عندمـا يتم إثبات إمجايل
املطالبـات املطابقـة ذات الصلة وفقًا لشـروط العقـود ذات الصلة.
املطالبات غري املسددة
تسـتند املطالبـات غير املسـددة علـى التكلفـة النهائيـة املقـدرة جلميـع املطالبات املتكبدة ولكن مل يتم تسـويتها يف تاريـخ بيان املركز املايل ،سـواء مت اإلبالغ عنهـا أم ال ،باإلضافة إىل تكاليف
تـداول املطالبـات ذات الصلـة وخفضهـا لإلنقـاذ واملبالـغ املسـتردة األخـرى .تسـتند املخصصـات للمطالبـات القائمة اليت مت اإلبالغ عنها على تقديرات اخلسـارة ،واليت سـوف تكون مسـتحقة
بنـاء على املعلومات املتوفـرة حاليًا واخلربات السـابقة املعدلة للتغيرات اليت تظهر يف الظـروف احلالية وزيادة
الدفـع يف هنايـة املطـاف علـى كل مطالبـة غير مدفوعـة ،والتي حتددهـا اإلدارة ً
التعـرض وارتفـاع تكاليـف املطالبـات و حـدة وتكـرار املطالبـات األخيرة ،حسـب االقتضـاء .ال يتـم خصـم املطالبـات غير املسـددة للقيمـة الزمنيـة للنقـود .تتم مراجعة األسـاليب املسـتخدمة
والتقديـرات املقدمة بانتظام.
يتم تكوين خمصص للمطالبات املتكبدة ولكن مل يتم اإلبالغ عنها (« )»IBNRوفقًا للتقييم االكتواري الذي يتم حتديثه على أساس أحدث تقارير التقييم.
يتم إدراج أي فرق بني خمصصات املطالبات القائمة بتاريخ بيان املركز املايل والتسويات واملخصصات للسنة التالية يف بيان اإليرادات واملصروفات للمشتركني لتلك السنة.
مستحقات التأمني التكافلي والتأمني
يتم إثبات مستحقات التأمني التكافلي والتأمني عند استحقاقها ويتم قياسها عند االعتراف املبدئي بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو املستحق .يتم مراجعة القيمة الدفترية لذمم التكافل
والذمم املدينة التأمينية لتحديد اخنفاض القيمة عندما تشري األحداث أو الظروف إىل أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد ،مع تسجيل خسارة االخنفاض يف بيان الدخل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ي) املوجودات الثابتة
تسـجل املوجـودات الثابتـة بقيمـة التكلفـة ناقصاً االسـتهالك املتراكـم .ويتـم احتسـاب االسـتهالك بطريقـة القسـط الثابـت مبعـدالت تكفـي لشـطب تكلفتهـا على مـدى أعمارهـا اإلنتاجية
املقـدرة كمـا يلي:
 50سنة
على مدى فترة التأجري
 10-3سنوات

مباين
حتسينات عقارات اإلجيار
أثاث ومعدات ومركبات

يتـم حسـاب االسـتهالك بشـكل منفصـل لـكل جـزء مهـم من فئـة املوجودات .وأينمـا تتجاوز القيمـة الدفترية ألي نوع مـن املوجودات قيمتهـا القابلة لالسـترداد ،فإنه يتم ختفيضها مباشـر ًة
إىل قيمتهـا القابلـة لالسـترداد .ويتـم مراجعـة القيمـة املتبقيـة للموجـودات وعمرها اإلنتاجي ،وتعديلها ،حسـبما يكـون مالئمًا ،بتاريخ كل بيـان مركز مايل.
يتم تضمني التكاليف الالحقة يف القيمة الدفترية للموجودات ،أو احتساهبا كأصل منفصل كما هو مالئم ،وذلك إذا ما احتمل حصول اجملموعة على منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة
باألصل للمجموعة ،مع إمكانية قياس التكلفة بشكل موثوق .يف حني يتم احتساب مجيع التجديدات والتصليحات األخرى يف بيان الدخل املوحد خالل الفترة املالية اليت يتم إنفاقها فيها.
يتم حتديد األرباح واخلسائر عند استبعاد املوجودات الثابتة من خالل مقارنة العوائد مع القيم الدفترية.

(ك) موجودات غري ملموسة
 -1الشهرة
تسـجل الشـهرة الناجتـة عـن االسـتحواذ علـى شـركات تابعـة يف بيـان املركـز املايل املوحـد كأصل يقيـم مبدئيًا بقيمـة التكلفة واليت متثـل الفائض مـن قيمة تكلفة الشـراء على القيمـة العادلة
حلصـة اجملموعـة يف تاريـخ االسـتحواذ مـن صـايف موجـودات الشـركة التابعـة املسـتحوذ عليهـا .تقيـم الشـهرة بعـد ذلـك بصـورة سـنوية لتحديـد مـا إذا كانـت هنـاك أي خسـائر ناشـئة عن
اخنفـاض القيمـة .وتسـجل الشـهرة يف هنايـة السـنة املاليـة يف بيـان املركـز املـايل املوحـد بالتكلفـة ناقصًا أيـة خسـائر متراكمة لالخنفـاض يف القيمة.
يتم تسجيل الشهرة السلبية الناجتة عن االستحواذ على الشركات أو املؤسسات يف بيان الدخل املوحد.
يتـم احتسـاب االسـتحواذ علـى حقـوق األقليـة حسـب أسـلوب الكيـان االقتصـادي ،حيث أن شـراء حصـة األقلية تعد صفقة مع املسـامهني .وعلـى هذا النحو يتم تسـجيل أي زيـادة على حصة
اجملموعـة من صـايف املوجودات يف حقـوق امللكية.
 -2برامج احلاسوب اآليل
تتـم رمسلـة تراخيـص برامـج احلاسـوب اآليل علـى أسـاس تكاليـف احلصـول على الربنامـج احملدد وتشـغيله .ويتم إطفاء هذه التكاليف على أسـاس العمـر اإلنتاجي املتوقـع (ثالث إىل مخس
سـنوات) .يتـم احتسـاب التكاليـف املرتبطة بتطوير أو صيانة برامج احلاسـوب اآليل كمصروفـات عند إنفاقها.
ويتـم احتسـاب التكاليـف التي ترتبـط مباشـرة بإنتـاج برامـج قابلـة للتحديـد ومتميـزة حتـت سـيطرة اجملموعـة ،والتي قـد ينشـأ عنهـا مزايـا اقتصاديـة تزيـد عـن التكلفـة ملا يزيـد عن عام
وجـزء مناسـبًا يف التكاليف املباشـرة ذات الصلـة .ويتم إطفـاء تكاليف
واحـد كموجـودات غير ملموسـة .تتضمـن التكاليـف املباشـرة تكاليـف املوظفين املتعلقـة بتطويـر برامـج احلاسـب اآليل ً
تطويـر برامـج احلاسـب اآليل احملتسـبة كموجـودات باسـتخدام طريقـة القسـط الثابـت على مـدى أعمارهـا اإلنتاجية.
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 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ك) موجودات غري ملموسة (تابع)
 -3موجودات أخرى غري ملموسة مستحوذ عليها
يتـم إطفـاء املوجـودات غير امللموسـة األخـرى املسـتحوذ عليهـا وذو عمـر إنتاجـي حمـدد ،على سـبيل املثال الودائع األساسـية وعالقـات العملاء ،على مدى أعمارهـا اإلنتاجيـة املقدرة حبد
أقصـى عشـرين عاماً .وقـد مت حتديـد القيمـة الدفتريـة املبدئيـة للودائـع األساسـية وعالقـات العملاء مـن قبـل خممنني مسـتقلني على أسـاس طريقة معـدل الربـح التفاضلية للمـدة املتوقعة
للودائع.
تقيم املوجودات غري امللموسة األخرى املستحوذ عليها بشكل سنوي أو أكثر ،يف حال وجدت مؤشرات للهبوط يف القيمة واملسجلة بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء املتراكم أي هبوط يف القيمة .
يتم اختبار املوجودات غري امللموسة األخرى املكتسبة ذات العمر الالهنائي سنويًا لتحديد اخنفاض القيمة وتدرج بالتكلفة مطروحًا منها اإلطفاء املتراكم.

(ل) موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ بها لغرض البيع
يتـم تصنيـف املوجـودات غير املتداولـة (أو حتـت اجملموعـات املسـتبعدة) كمحتفـظ هبا لغـرض البيع عندما يتم اسـترداد قيمتها الدفترية بشـكل رئيسـي من خلال معاملة البيـع ويعترب البيع
حمتملا بدرجـة كبيرة .يتـم إدراجهـا بالقيمة الدفتريـة والقيمة العادلة ناقصـا تكاليف البيـع أيهما أقل.
يتـم احتسـاب خسـارة االخنفـاض يف قيمـة أي ختفيـض مبدئـي أو الحـق للموجـودات (أو حتـت اجملموعـات املسـتبعدة) إىل القيمـة العادلـة ناقصـا تكاليـف البيـع .ويتـم احتسـاب باألربـاح
النامجـة عـن أيـة زيـادة الحقـة يف القيمـة العادلـة ناقصـا تكاليـف البيـع للموجـودات (أو حتـت اجملموعـات املسـتبعدة) ،ولكـن حبيـث ال تزيـد عـن أي خسـائر االخنفـاض يف القيمـة املتراكمـة
احملتسـبة سـابقا .أمـا األربـاح أو اخلسـائر التي مل يتـم احتسـاهبا سـابقا يف تاريـخ بيـع املوجـودات غير املتداولـة (أو حتـت اجملموعـات املسـتبعدة) فيتـم احتسـاهبا يف تاريـخ االسـتبعاد.

(م) الضرائب احلالية
ال توجد ضرائب على دخل الشركات يف مملكة البحرين .ولكن تقوم الشركات التابعة املؤسسة يف دول تفرض الضرائب بدفع الضرائب وفقا لألحكام احمللية لتلك الدول.
(ن) ضريبة القيمة املضافة
خيضـع البنـك لضريبـة القيمـة املضافـة بنسـبة  ٪5علـى بعـض اخلدمـات املاليـة كمـا هـو مطبـق اعتبـارًا مـن  1ينايـر  .2018يتم حتديد مبلـغ ضريبـة القيمة املضافـة عن طريـق تطبيق معدل
ضريبـة القيمـة املضافـة علـى معـدل دوران مؤهـل ،يتـم ختفيضـه بواسـطة ضريبـة القيمـة املضافـة املدفوعة علـى املصاريـف املؤهلة (ضريبـة القيمـة املضافة املدخلـة) .يتم االعتـراف باجلزء
غير القابـل لالسـترداد مـن ضريبـة القيمـة املضافـة املدخلة كمصـروف يف بيان الدخـل املوحد.
(س) الضرائب املؤجلة
تزود الضرائب املؤجلة باستخدام طريقة االلتزام جلميع الفروقات املؤقتة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات على الطريقة الضريبية والقيمة احلالية ألغراض التقارير املالية.
يتـم تسـجيل موجـودات الضرائـب املؤجلـة عـن مجيـع الفروقـات املؤقتـة الواجـب اقتطاعهـا وترحيـل خسـائر الضرائـب غير املسـتغلة ومسـتردات الضرائـب إىل حـدود إمكانيـة توفـر األربـاح
املسـتقبلية اخلاضعـة للضريبـة التي يتـم مقابلهـا اسـتخدام الفروقـات املؤقتـة الواجـب اقتطاعهـا وخسـائر الضرائـب غري املسـتغلة ومسـتردات الضرائب .تسـتخدم يف الوقـت احلاضر معدالت
الضريبـة السـارية الحتسـاب ضرائـب الدخـل املؤجلة.
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 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ع) خمصص منافع املوظفني
حتتسـب منافـع ومسـتحقات املوظفين املتعلقـة باإلجـازات السـنوية وتذاكـر سـفر اإلجـازات وغري ذلك مـن املنافع قصيرة األجل عندما تسـتحق للموظفين .يتم حتميل مسـامهات اجملموعة
يف خطـط املسـامهة احملـددة يف بيـان الدخـل املوحـد يف السـنة ذاهتـا .للمجموعـة التزامـات قانونيـة وتأسيسـية بدفـع املسـامهات كلمـا اسـتحقت دون وجـود أي التـزام عليهـا بدفـع فوائـد
مستقبلية.
يتـم تقـدمي تكلفـة مكافـآت هنايـة اخلدمـة ،التي يكـون مؤهـل للحصـول عليهـا بعـض املوظفين العاملين لـدى اجملموعـة ،مبوجـب متطلبـات قانـون العمـل السـاري يف الـدول ذات العالقة أو
بنـاء على التوصية املقدمة مـن خرباء اكتواريني .ويتـم توزيع األرباح
مبوجـب طريقـة وحـدة االعتمـاد املتوقعـة .ويتـم تقديـر تلك التكاليف احملتسـبة مبوجب طريقة وحـدة االعتماد املتوقعة ً
واخلسـائر االكتواريـة علـى متوسـط مـدة اخلدمـة املتبقيـة للموظفني حىت تاريخ اسـتحقاق تلـك املنافع.
وخبصـوص املكافـآت غير الثابتـة ،يتـم احتسـاب خمصـص للمبالـغ املتوقـع دفعهـا وذلـك إذا كان للمجموعـة أي التزام قانوين أو اسـتداليل لدفـع هذه املبالـغ للموظف نتيجة خدمـات قدمها
يف املاضـي وميكـن  احتسـاب هـذه االلتزامات بطريقـة موثوقة.
بناء على صـايف قيمة املوجـودات املعدلة آلخر البيانـات املالية
بالنسـبة إىل املكافـآت املتغيرة القائمـة علـى حوافـز األسـهم ،يتـم إدراج املخصـص وفقًا إلرشـادات مصـرف البحرين املركـزيً ،
املوحـدة املدققة.

(ف) مبالغ مستحقة ملستثمرين
تصنف األموال املستلمة من املودعني الذين يتحملون املخاطر املتعلقة باإلمثار أو الشركات التابعة على أهنا «مبالغ مستحقة ملستثمرين».
(ص) حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
حتـت إطـار حقـوق أصحـاب حسـابات االسـتثمار املطلقـة ،يقـوم صاحـب حسـاب االسـتثمار بتفويـض اجملموعـة باسـتثمار األمـوال احملتفـظ هبـا يف حسـابه بالطريقـة التي تراهـا اجملموعة
مناسـبة دون وضـع أيـة قيـود بالنسـبة إىل املوضـع والكيفيـة والغـرض مـن اسـتثمار هـذه األموال.
يتم االعتراف حبسابات االستثمار مبدئيًا بالقيمة العادلة للمقابل املستلم يف التاريخ الذي يصبح فيه العقد ساري املفعول.
بعـد االعتـراف املبدئـي ،يأخـذ القيـاس الالحـق للوحـدات االسـتثمارية يف احلسـبان األربـاح غير املوزعـة واالحتياطيـات األخـرى التي مت إنشـاؤها خصيصًـا حلسـاب متـداويل االسـتثمار
خمصومًـا منهـا أي خسـائر يف املوجـودات املنسـوبة إىل متـداويل االسـتثمار.

(ق) احتياطي معادلة الربح ()PER
يتـم ختصيـص احتياطـي معادلـة الربـح مـن الدخـل الناشـئ عـن املالكني أو حقوق حاملي حسـابات االسـتثمار غري املقيـدة لغـرض إدارة خماطر معدل العائـد (مبا يف ذلك املخاطـر التجارية
النازحة).
يتم إثبات املسامهة يف احتياطي معادلة الربح يف بيان الدخل املوحد املخصص للمالكني أو أصحاب حسابات االستثمار غري املقيدة حسب االقتضاء.
وفقـا لـرأي اإلدارة .يتـم إثبـات العكس يف بيـان الدخل املوحـد املخصـص للمالكني أو
يتـم االعتـراف باسـتخدام  /عكـس احتياطـي معادلـة الربـح عندمـا ال تكـون هنـاك حاجـة لالحتياطـي ً
أصحـاب حسـابات االسـتثمار غير املقيدة حسـب االقتضاء.
يتم اإلفصاح عن احتياطي معادلة الربح كجزء من حقوق ملكية مستثمري االستثمار غري املقيدين أو حقوق املالكني حسب االقتضاء.
وفقا لسياسات البنك إلدارة املخاطر.
يتم تقييم مدى كفاية تقييم األداء على أساس سنوي باستخدام هنج التحديث السريع ً
يتم احتساب التعديالت أو التحويالت بني احتياطي معادلة الربح ( )PERو احتياطي خماطر االستثمار ()IRR
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(ر) احتياطي خماطر االستثمار ()IRR
يتـم ختصيـص احتياطـي خماطـر االسـتثمار مـن الدخـل الناشـئ عـن املالكين أو حقوق حاملي حسـابات االسـتثمار غري املقيـدة لغرض خلق محاية ضد خماطر االسـتثمار يف السـوق والسـوق
واالسـتثمار يف األسـهم والتي تتعلـق بشـكل رئيسـي باخلسـائر احملتملـة املسـتقبلية احملتملة (بعد خسـائر اخنفاض القيمة واالئتمان احملسـوبة مبوجب سياسـة اخنفـاض القيمة).
يتم االعتراف باملسامهة يف احتياطي خماطر االستثمار يف بيان الدخل املوحد املخصص حلقوق امللكية أو حسابات االستثمار غري املقيدة حسب االقتضاء.
وفقا لـرأي اإلدارة .يتم إثبات العكـس يف بيان الدخل املوحد
يتـم االعتـراف باسـتخدام  /عكـس احتياطـي خماطـر االسـتثمار عند حدوث حدث اخلسـارة أو مل تعد هنـاك حاجة لالحتياطي ً
املخصص للمالكني أو أصحاب حسـابات االسـتثمار غري املقيدة حسـب االقتضاء وال يتم خصمهم مع اخلسـارة ذات الصلة.
يتم الكشف عن احتياطي خماطر االستثمار كجزء من حقوق ملكية مستثمري االستثمار غري املقيدين أو حقوق املالكني حسب االقتضاء.
وفقا لسياسات البنك إلدارة املخاطر.
يتم تقييم مدى كفاية احتياطي خماطر االستثمار على أساس سنوي باستخدام هنج التحديث السريع ً

يتم احتساب التعديالت أو التحويالت بني احتياطي معادلة الربح ( )PERو احتياطي خماطر االستثمار ()IRR

(ش)حسابات االستثمار املقيدة (خارج امليزانية العمومية)
حتـت إطـار حسـابات االسـتثمار املقيـدة ،يقـوم أصحـاب حسـابات االسـتثمار املقيـدة بفـرض قيـود معينـة فيمـا يتعلـق مبوضـع وكيفيـة وغـرض اسـتثمار األمـوال .يتـم الكشـف عـن هـذه
احلسـابات بشـكل منفصـل يف بيـان التغيير حلسـابات االسـتثمار املقيـدة.
يتم االعتراف حبسابات االستثمار مبدئيًا بالقيمة العادلة للمقابل املستلم يف التاريخ الذي يصبح فيه العقد ساري املفعول.
بعـد االعتـراف املبدئـي ،يأخـذ القيـاس الالحـق للوحـدات االسـتثمارية يف احلسـبان األربـاح غير املوزعـة واالحتياطيـات األخـرى التي مت إنشـاؤها خصيصًـا حلسـاب متـداويل االسـتثمار
خمصومًـا منهـا أي خسـائر يف املوجـودات املنسـوبة إىل متـداويل االسـتثمار.

(ت) أسهم اخلزينة
يتم احتساب هذه األسهم على أهنا اخنفاض يف حقوق امللكية .وتسجل األرباح واخلسائر الناجتة عن بيع أسهم اخلزينة يف بيان حقوق امللكية.
(ث) االحتياطي القانوين
وفقاً ملتطلبـات قانـون الشـركات التجاريـة البحريني ،يتـم حتويـل  ٪10مـن صـايف ربـح اإلمثـار للسـنة إىل االحتياطـي القانـوين حتى يصـل هـذا االحتياطـي إىل  ٪50مـن رأس املـال املدفـوع.
ويكـون هـذا االحتياطـي غير قابـل للتوزيـع ولكـن ميكـن اسـتخدامه كمـا هـو موضـح يف قانـون البحريـن للشـركات التجاريـة وغريهـا مـن القوانين احملليـة القابلـة للتطبيق.
(خ) حتقق اإليرادات
 -1املشاركة يف األرباح ورسوم اإلدارة
يتـم احتسـاب اإليـرادات الناجتـة عـن املشـاركة يف األربـاح ورسـوم اإلدارة احملمّلة علـى الصناديق املدارة من قبل اجملموعة على أسـاس حق اجملموعة يف اسـتالم تلك اإليرادات من حسـابات
االسـتثمار املقيـدة واملطلقـة كمـا هـو حمـدد يف عقـود املضاربة (صكـوك األمانة) ،باسـتثناء احلالة اليت تقوم اجملموعـة فيها بالتنازل مؤقتاً عن هذا احلق.
 -2أرباح املراحبة والتمويالت األخرى
يتـم احتسـاب ربـح عمليـات املراحبـة علـى أسـاس توزيـع األربـاح لـكل معاملـة تناسـبيًا علـى امتـداد فتـرة العمليـة حيـث حتمـل كل فتـرة ماليـة حصتهـا من األربـاح بغـض النظر عمـا إذا مت
أو مل يتـم اسـتالم مبلـغ نقـدي .ومـع ذلـك ،فلا تسـتحق األربـاح علـى عمليـات املراحبـة إذا تأخـر تسـديد األقسـاط ملـدة تزيد عـن تسـعني يوماً إال إذا رأت إدارة اإلمثـار بأن هنـاك مربراتٍ
كافيـ ًة السـتحقاق تلـك األرباح.
يتـم اسـتحقاق اإليـرادات مـن التمويلات األخـرى علـى أسـاس طريقـة العائد الفعلي طـوال مدة العملية .حينمـا ال يكون اإليراد حمـدد تعاقديًا أو كميًا فيتم احتسـابه عندمـا يصبح حتقيقه
مؤكـدًا بشـكل معقول أو عندمـا يتم حتقيقه.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(خ) حتقق اإليرادات (تتمة)
 -3أرباح املوجودات املقتناة بغرض التأجري
يتم تسجيل اإليرادات من عقود التأجري تناسبيًا على امتداد فترة اإلجيار.
 -4أرباح عقود املضاربة
يتم تسجيل اإليرادات من عقود املضاربة عندما يقوم املضارب بتوزيع األرباح؛ ويتم تسجيل احلصة من خسائر الفترة إىل حد إمكانية اقتطاع هذه اخلسائر من رأمسال املضاربة.
 -5أرباح عقود املشاركة
يتـم احتسـاب حصـة اجملموعـة مـن األربـاح لعقـود املشـاركة التي تسـتمر ألكثـر من فترة ماليـة واحدة حينمـا يتم تسـديدها جزئيًا أو كلياً فيما يتم احتسـاب حصة اجملموعة من اخلسـائر
يف احلـدود التي يتـم فيهـا اقتطـاع تلـك اخلسـائر مـن حصـة اجملموعـة يف رأمسـال املشـاركة .بينمـا يتـم احتسـاب األربـاح واخلسـائر لعقـود املشـاركة املتناقصـة بعـد األخـذ يف االعتبـار
االخنفـاض يف حصـة اجملموعـة يف رأمسـال املشـاركة وبالتـايل احلصـة التناسـبية مـن األربـاح أو اخلسـائر.
 -6الدخل من االستثمارات املدرجة بالتكلفة املطفأة
يتم إدراج مجيع املكاسب أو اخلسائر الناجتة عن االستثمارات املدرجة بالتكلفة املطفأة يف بيان الدخل املوحد.
 -7الدخل من االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يتم إدراج مجيع املكاسب أو اخلسائر الناجتة عن االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة يف بيان الدخل املوحد.
 -8الدخل من االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
سابقا يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد.
يتم إدراج املكاسب أو اخلسائر احملققة إىل جانب املبالغ املعترف هبا ً
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح يف بيان الدخل املوحد عند إثبات احلق يف تلقي املدفوعات.

 -9الرسوم والعموالت
يتم احتساب الرسوم والعموالت عند اكتساهبا.
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.

(ذ) ختصيص األرباح بني املجموعة وحاملي حسابات االستثمار
متتلـك اجملموعـة سـجالت منفصلـة للموجـودات التي تعـود ملكيتهـا إىل املالكين وحسـابات االسـتثمار املقيـدة واملطلقـة .كمـا يتـم قيـد مجيـع األربـاح الناشـئة مـن هـذه املوجـودات لصـاحل
حسـابات االسـتثمار بعـد اقتطـاع املخصصـات واحتياطـي معادلـة األربـاح وحصـة املضـارب مـن األربـاح والرسـوم اإلداريـة.
تتحمل اجملموعة بصورة مباشرة املصاريف اإلدارية املتعلقة بإدارة الصناديق.
بناء على مدة العقود مع أصحاب احلسابات املقيدة.
يتم االعتراف ببعض حوافز الربح ً

(ض) حتويل املوجودات بني حقوق امللكية وحسابات االستثمار املطلقة وحسابات االستثمار املقيدة
يتم حتويل املوجودات بالقيمة العادلة بني حقوق امللكية وحسابات االستثمار املطلقة وحسابات االستثمار املقيدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ظ)االخنفاض يف القيمة
وفقا ملعايري احملاسبة املالية « 30اخنفاض القيمة وخسائر االئتمان وااللتزامات املرهقة» على النحو التايل:
املالية
املوجودات
يتم تقييم اخنفاض قيمة
ً
 -1التمويل والذمم املدينة
وفقا لنهج خسائر االئتمان.
()ECL
املتوقعة
االئتمان
منوذج خسائر
باستخدام
العمومية)
خارج امليزانية
التعرضات
ذلك
يف
(مبا
املدينة
يتم قياس التمويل والذمم
ً
حيـل معيـار احملاسـبة املاليـة رقـم  30حمـل منـوذج «اخلسـارة املتكبـدة» بنمـوذج «خسـارة االئتمـان املتوقعـة» (« .)»ECLينطبـق منـوذج اخنفـاض القيمـة اجلديد أيضًـا على بعـض التزامات
التمويـل والضمانـات املاليـة .يعتمـد البـدل علـى خسـائر االئتمـان املرتبطـة باحتمـال التخلف عن السـداد خالل اإلثىن عشـر شـهرًا القادمـة ما مل تكن هنـاك زيادة كبرية يف خماطـر االئتمان
منـذ نشـأهتا ويف هـذه احلالـة ،يسـتند البـدل إىل التغير يف خسـائر االئتمـان املتوقعـة علـى مـدى عمـر األصـل .مبوجـب معيـار احملاسـبة املـايل  ،30يتـم االعتـراف خبسـائر االئتمـان يف وقـت
أبكـر ممـا كانت عليـه يف املعيار السـابق.
أساس اإلعداد  -قياس بدل خسائر االئتمان املتوقع
قيـاس بـدل خسـارة االئتمـان املتوقـع للمدينين أو التعـرض املقـاس باسـتخدام منـاذج معقـدة وافتراضـات هامة حـول الظـروف االقتصادية املسـتقبلية وسـلوك االئتمان (مثـل احتمال ختلف
العملاء عـن العمـل واخلسـائر الناجتة عـن ذلك).
هناك عدد من األحكام املهمة مطلوبة أيضًا يف تطبيق املتطلبات احملاسبية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة ،مثل:
• حتديد معايري الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان؛
• حتديد معايري تعريف التعثر؛
• اختيار النماذج واالفتراضات املناسبة لقياس خسائر االئتمان املتوقعة؛
• حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من املنتجات  /السوق و خسائر االئتمان املتوقعة املرتبطة هبا
• إنشاء جمموعات من الذمم املدينة املماثلة لغرض قياس خسائر االئتمان املتوقعة.
خماطر االئتمان  -زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان ()SICR
لتحديـد مـا إذا كانـت خماطـر االئتمـان قـد ازدادت بشـكل كبير منـذ االعتـراف املبدئـي ،سـتقوم اجملموعـة مبقارنـة خماطـر التخلـف عـن السـداد يف تاريـخ التقييـم مـع خطـر التخلـف عـن
السـداد عنـد االعتـراف األويل .جيـب إجـراء هـذا التقييـم يف كل تاريـخ تقييـم.
بالنسـبة حملفظـة الشـركات ،تقـوم اجملموعـة بإجـراء تقييـم للزيـادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان ( )SICRعلى مسـتوى الطـرف املقابل حيـث أن التصنيف الداخلي يتم حاليًا على مسـتوى
الطـرف املقابـل وال يتـم تعيين التصنيـف علـى مسـتوى التسـهيالت .حتتفـظ اجملموعـة بتصنيـف مسـتوى التسـهيالت باعتبـاره التصنيـف الداخلـي للطـرف املقابـل يف تاريـخ نشـأة املرفـق
وتاريـخ التقييم.
بالنسبة حملفظة البيع بالتجزئة ،تقوم اجملموعة حاليًا بإدارة حمفظة البيع بالتجزئة اخلاصة به على مستوى التسهيالت ،وبالتايل يتم إجراء تقييم الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان على
حمفظة البيع بالتجزئة على مستوى التسهيالت .ستعكس األيام املاضية املستحقة ( )DPDللمرافق الفردية على تقييم الزيادة اجلوهرية يف خماطر االئتمان للطرف املقابل.
حتديد ما إذا كانت خماطر االئتمان قد زادت بشكل ملحوظ
عنـد حتديـد مـا إذا كانـت خماطـر االئتمـان قـد ازدادت بشـكل كبير منـذ االعتـراف املبدئـي ،تسـتخدم اجملموعـة نظـام تصنيـف خماطـر االئتمـان الداخلـي اخلاص بـه ،وتقييمـات املخاطر
اخلارجيـة ،وحالـة تأخـر احلسـابات ،وإعـادة اهليكلـة ،وحكـم ائتمـان اخلبراء ،واخلبرة التارخييـة ذات الصلـة ،حيثمـا أمكن ذلك.
باسـتخدام تقديـره االئتمـاين للخبراء ،وحيثمـا أمكـن ،للتجربـة التارخييـة ذات الصلة ،قد تقـرر اجملموعة أن التعرض تعـرض ملخاطر ائتمانية كبرية على أسـاس مؤشـرات نوعية معينة يرى
أهنـا تـدل علـى ذلـك واليت قد ال تنعكـس آثارها بالكامـل يف التحليل الكمي يف الوقت املناسـب.
تعتبر اجملموعـة أن الزيـادة الكبيرة يف خماطـر االئتمـان حتـدث يف موعـد ال يتجـاوز املوعـد احملـدد السـتحقاق األصـل .يتـم حتديـد األيام املاضية املسـتحقة عن طريق حسـاب عـدد األيام
كاملا فيـه .يتم حتديـد تواريـخ االسـتحقاق دون النظـر يف أي فترة مساح قـد تكون متاحـة للمقترض.
التي انقضـت منـذ تاريـخ اسـتحقاقها املبكـر الـذي مل يتـم اسـتالم املبلـغ ً
تراقب اجملموعة فعالية املعايري املستخدمة لتحديد الزيادات الكبرية يف خماطر االئتمان من خالل املراجعات والتحققات املنتظمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ظ) االخنفاض يف القيمة (تابع)
 -1التمويل والذمم املدينة (تابع)
بناء على منهجية اخنفاض القيمة املطبقة ،كما هو موضح أدناه:
،3
واملرحلة
2
واملرحلة
1
املرحلة
تصنف اجملموعة أدواهتا املالية يف
ً
• املرحلـة  :1بالنسـبة للأدوات املاليـة التي مل حتـدث فيهـا زيـادة كبيرة يف خماطـر االئتمان منـذ االعتراف املبدئـي واليت مل تنخفـض قيمتها االئتمانية عند نشـأهتا  ،فـإن اجملموعة تلتزم
بتسـجيل خمصصـات خماطـر االئتمـان ملدة  12شـهرًا.
• املرحلـة  :2بالنسـبة للأدوات املاليـة حيـث كانـت هنـاك زيـادة كبيرة يف خماطر االئتمان منـذ االعتراف املبدئي ولكنها ليسـت ضعيفة يف االئتمـان  ،تعترف اجملموعة بتسـجيل خمصصات
خماطـر االئتمـان مـدى احليـاة جلميـع عمليـات التمويـل املصنفـة يف هـذه املرحلـة علـى األسـاس الفعلـي  /املتوقـع ملف االسـتحقاق مبـا يف ذلك إعـادة هيكلـة أو إعادة جدولـة املرافق.
• املرحلـة  :3بالنسـبة للأدوات املاليـة التي تعـاين مـن ضعـف االئتمـان  ،تلتـزم اجملموعـة بتسـجيل خمصصـات اخنفـاض القيمـة مـدى احليـاة .تسـتخدم عمليـة حتديـد اهلويـة االفتراضيـة
( )DPDالبالـغ عددهـا  ،90املرحلـة . 3
الـتـعـثـر
يسـعى معيـار احملاسـبة املـايل  30إىل مواءمـة احملاسـبة عـن اخنفـاض قيمـة األدوات املاليـة مـع الطريقـة التي تـدار هبا خماطـر االئتمـان داخل البنـوك .يف هذا السـياق ،تعد «خماطـر التخلف
عـن السـداد» للأداة املاليـة مكونًـا رئيسـيًا لنمـوذج اخلسـارة املتوقع مبوجـب معيار احملاسـبة املايل .30
بشكل عام ،تعترب األطراف املقابلة ذات التسهيالت اليت جتاوزت  90يومًا من تاريخ استحقاقها مبثابة تقصري.
قطاع  -غري التجزئة:
وضعت اجملموعة التعريف التايل للتعثر (كما هو منصوص عليه يف وثيقة بازل وإرشادات معيار احملاسبة املايل رقم :)30
عمالء غري التجزئة مع اخلصائص التالية:
مستحقا ملدة  90يومًا أو أكثر
منه
جزء
أو
قسط
أي
فيها
يكون
• كل أو أي من املنشآت  /املنشآت اليت
ً
• مجيع أو أي من املنشآت  /املنشآت اليت وضعت يف حالة عدم االستحقاق (أي تعليق األرباح)
• كل أو أي من املنشآت  /املنشآت حيث يتم «وضع أحكام حمددة» جانبًا بشكل فردي
االفتراضـات املدفوعـة باحلـدث مثـل إعلان اإلفلاس ومـوت املقتـرض (يف غيـاب خطـة اخلالفـة أو اإلدارة املهنيـة) ،وغريهـا مـن األحـداث احملـددة التي من شـأهنا التأثري بشـكل كبري على
قـدرة املقتـرض علـى اجملموعة.
لـن تأخـذ اجملموعـة يف االعتبـار املعايير املسـتحقة ملـدة  90يومًا يف حاالت التخلف عن السـداد الفين (على سـبيل املثال التسـهيالت اليت حتمـل عالمة  + 90اهلوية االفتراضية ألسـباب إدارية
وليسـت متعلقة باالئتمان وال يوجد خالف بشـأن السـداد).
قطاع  -التجزئة:
وضعت اجملموعة التعريف التايل للتعثر:
مجيع التسهيالت اليت يكون فيها أي قسط أو جزء منه معلقة ملدة  90يومًا أو أكثر
لـن تنظـر اجملموعـة يف املعايير املسـتحقة ملـدة  90يومًـا يف حـاالت التخلف عن السـداد الفين (على سـبيل املثال التسـهيالت اليت حتمـل عالمة  + 90اهلوية االفتراضية ألسـباب إدارية وليسـت
متعلقـة باالئتمان وال يوجد خالف بشـأن السـداد).
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 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ظ) االخنفاض يف القيمة (تابع)
 -1التمويل والذمم املدينة (تابع)
قياس خسائر االئتمان املتوقعة
خسائر اإلئتمان املتوقعة هو تقدير مرجح خلسائر االئتمان .يقاس على النحو التايل:
وفقـا للعقد والتدفقات
• املوجـودات املاليـة التي مل تنخفـض قيمتهـا االئتمانيـة يف تاريـخ التقريـر :كقيمة جلميـع حاالت العجز النقدي (أي الفرق بني التدفقات النقدية املسـتحقة للمنشـأة ً
النقديـة التي تتوقع اجملموعة اسـتالمها) ؛
• املوجودات املالية اليت اخنفضت قيمتها االئتمانية يف تاريخ التقرير :الفرق بني القيمة الدفترية اإلمجالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة ؛
• عقود الضمان املايل :املدفوعات املتوقعة لسداد احلامل خمصومًا منها أي مبالغ تتوقع اجملموعة استردادها.
تقيـس اجملموعـة خسـائر االئتمـان املتوقعـة علـى مسـتوى األداة الفردية مع مراعـاة التدفقات النقديـة املتوقعة ،احتماليـة التعثر ،معدل اخلسـارة االفتراضي ،عامل حتويـل االئتمان ()CCF
وسـعر اخلصـم .بالنسـبة للحوافـظ التي ال تتوفـر فيهـا معلومات حـول مسـتوى األداة ،تقوم اجملموعة بإجـراء تقدير خلسـائر االئتمان املتوقعة على أسـاس مجاعي.
املدخالت الرئيسية يف قياس خسائر االئتمان املتوقعة هي بنية مصطلح املتغريات التالية:
 -1احتمالية التعثر ( )PD؛
 -2معدل اخلسارة االفتراضية ( )LGD؛
 -3االرتباطات املثقلة باألعباء ()EAD
هذه املدخالت مستمدة من النماذج اإلحصائية املطورة داخليًا والبيانات التارخيية األخرى .يتم ضبطها لتعكس املعلومات االستشرافية كما هو موضح أعاله.
وفقـا ملختلـف فئات
تقديـرات احتماليـة التعثـر هـي تقديـرات يف تاريـخ معين ،يتـم حسـاهبا اسـتنادًا إىل منـاذج التصنيـف اإلحصائـي ،ويتـم تقييمهـا باسـتخدام أدوات التصنيـف املصممـة ً
األطـراف املقابلـة والتعرضـات .تعتمـد هـذه النمـاذج اإلحصائيـة علـى البيانـات املترمجـة داخليًـا والتي تشـمل كل مـن العوامـل الكميـة والنوعيـة .إذا مت ترحيل الطـرف املقابـل أو التعرض بني
فئـات التصنيفـات ،فـإن هـذا سـيؤدي إىل تغيير يف تقديـر احتماليـة التعثـر املرتبطة.
معـدل اخلسـارة االفتراضيـة هـو حجـم اخلسـارة احملتملـة إذا كان هناك افتراضي .تقدر اجملموعة داخليًا معدل اخلسـارة االفتراضية .سـيتم حسـاب معدل اخلسـارة االفتراضية وعلية يتغري
بنـاء علـى تاريخ معدالت اسـترداد املطالبات ضد األطـراف املتعثرة.
ً
متثـل االرتباطـات املثقلـة باألعبـاء التعـرض املتوقـع يف حالـة حـدوث تقصير .يسـتمد البنـك االرتباطـات املثقلـة باألعبـاء مـن التعـرض احلـايل للطـرف املقابـل والتغيرات احملتملـة يف املبلـغ
احلـايل املسـموح بـه مبوجـب العقـد مبـا يف ذلـك اإلطفـاء .االرتباطـات املثقلـة باألعباء لألصل املـايل هو القيمـة الدفترية اإلمجاليـة .بالنسـبة اللتزامات اإلقـراض والضمانات املاليـة ،تتضمن
االرتباطـات املثقلـة باألعبـاء املبلغ املسـتحق حاليًا.
حتـدد فتـرة التعـرض الفتـرة التي يتـم خالهلـا النظـر يف التخلـف عـن السـداد وبالتـايل تؤثـر علـى حتديـد احتماليـة التعثـر وقيـاس خسـائر االئتمـان املتوقعـة (خاصـة بالنسـبة حلسـابات
املرحلـة  2مـع خسـائر االئتمـان املتوقعـة مـدى احليـاة).
مـع مراعـاة اسـتخدام حـد أقصـى مدتـه  12شـهرًا للموجـودات املاليـة اليت مل تـزداد فيها خماطر االئتمان زيـادة كبرية ،تقيس اجملموعة خسـائر االئتمـان املتوقعة بالنظـر إىل خماطر التخلف
عـن السـداد خلال الفتـرة التعاقديـة القصـوى التي يتعـرض خالهلـا ملخاطـر االئتمـان ،حتى لـو كانت اجملموعـة و ألغـراض إدارة املخاطـر ،تعتبر اجملموعة فترة أطـول .ميتد احلـد األقصى
للفتـرة التعاقديـة إىل التاريـخ الـذي حيـق فيـه للمجموعـة املطالبة بسـداد سـلفة أو إهناء التـزام أو ضمان قرض.
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 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ظ) االخنفاض يف القيمة (تابع)
 -1التمويل والذمم املدينة (تابع)
دمج املعلومات التطلعية
تدمـج اجملموعـة املعلومـات التطلعيـة يف كل مـن تقييمهـا ملـا إذا كانـت خماطـر االئتمـان اخلاصة بأداة ما قد زادت بشـكل ملحـوظ منذ االعتـراف األويل وقياس االخنفـاض يف القيمة .تصدر
اجملموعـة سـنويًا بيانـات تنبـؤات االقتصـاد الكلـي من قاعدة بيانـات صندوق النقد الـدويل ( )IMFيف بلد التعـرض ذي الصلة.
مت فحـص املتغيرات االقتصاديـة الكليـة للتأكـد مـن ارتباطهـا باحتمـال التخلـف عـن السـداد خلال السـنوات اخلمـس املاضيـة ،ويتم اسـتخدام املتغيرات اليت ميكن شـرح احلركة مـن أجلها
فقـط .يتـم ممارسـة احلكـم عنـد تقييـم متغيرات االقتصـاد الكلـي .تشـمل املتغيرات االقتصاديـة الكليـة املسـتخدمة يف منـاذج احتماليـة التعثـر مـن بني أمـور أخـرى ،إمجايل الناتـج احمللي
والسـكان واإلقـراض الصايف.
توليد هيكل مصطلح احتمالية التعثر
تعـد درجـات خماطـر االئتمـان واأليـام املاضيـة املسـتحقة ( )DPDمبثابـة مدخلات أساسـية يف حتديد هيكل مصطلـح احتمالية التعثـر اخلاص بالتعرضـات .تقوم اجملموعة جبمـع معلومات
األداء والتعثـر عـن التعـرض ملخاطـر االئتمـان التي مت حتليلهـا حسـب نوع املقتـرض ،واأليام املتأخـرة ،وكذلك تصنيف خماطـر االئتمان.
تستخدم اجملموعة مناذج إحصائية لتحليل البيانات اليت مت مجعها وإنشاء تقديرات الحتمالية التعثر املتبقية من التعرض للخطر وكيف من املتوقع أن تتغري نتيجة ملرور الوقت.
يتضمـن هـذا التحليـل حتديـد ومعايـرة العالقـات بين التغيرات يف معـدالت التخلـف عن السـداد وعوامل االقتصـاد الكلي وكذلـك التحليـل املتعمق لتأثري بعـض العوامل األخـرى (مثل جتربة
التحمـل) علـى خطـر التخلـف عـن السـداد .بالنسـبة ملعظـم حاالت التعرض ،تشـمل مؤشـرات االقتصاد الكلـي الرئيسـية :الناتج احمللي اإلمجـايل ،صايف اإلقراض والسـكان.
اسـتنادًا إىل النظـر يف جمموعـة متنوعـة مـن املعلومـات الفعليـة واملتوقعة اخلارجية ،تقوم اجملموعة بصياغة «حالة أساسـية» لالجتاه املسـتقبلي للمتغريات االقتصاديـة ذات الصلة باإلضافة
إىل جمموعـة متثيليـة مـن سـيناريوهات التنبـؤ احملتملـة األخـرى (أي عنـد دمج معلومات تطلعية)  تسـتخدم اجملموعـة بعد ذلك هذه التوقعـات لضبط تقديرات أرقـام احتمالية التعثر.
بالنسـبة حملفظـة الشـركات ،مـن خلال املراجعـة السـنوية حملفظة الشـركات ،تالحظ اجملموعة أداء سـنويًا حلسـاب احتماليـة التعثر يعتمد على األفـق ملدة عام على مدار السـنوات اخلمس
وفقـا لتصنيفات املخاطـر الداخلية (أي من  1إىل  .)7يوفر املتوسـط معدل افتراضي لـ  5سـنوات خلال دورة احتمالية التعثر.
املاضيـة .يتـم جتميـع هـذه البيانـات الشـخصية ً
حمفظة التجزئة مقسمة على أساس املنتجات اليت تظهر السلوك املتميز إىل الفئات التالية:
• متويل السيارات؛
• متويل الرهن العقاري؛
• متويل شخصي؛ و
• بطاقات االئتمان.

يتـم قيـاس ملفـات احتماليـة التعثـر لـكل قطـاع باسـتخدام التقديـر االفتراضـي املرصـود ،وبالتـايل يتـم حسـاب احتماليـة التعثـر اسـتنادًا إىل مسـتوى تصنيـف األيـام املاضيـة املسـتحقة لكل
قطـاع علـى حـدة .مبوجـب هـذا التحليـل ،يتـم تتبـع حالـة تأخـر احلسـابات يف فتـرة زمنيـة مدهتـا سـنة واحـدة مـع دورة شـهر متحـرك .مـا ال يقـل عن  5سـنوات تعتبر بيانـات .DPD
يتم تعديل احتمالية التعثر مبعلومات تطلعية تستند إىل متغريات االقتصاد الكلي ومعايرهتا الشتقاق احتمالية التعثر النهائي بشكل منفصل حملفظة الشركات والتجزئة.
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 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ظ) االخنفاض يف القيمة (تابع)
 -1التمويل والذمم املدينة (تابع)
اهلبوط يف القيمة
اجملموعة حتتسب خمصصات اخلسارة خلسائر االئتمان املتوقعة على األدوات املالية اآلتية:
 مجيع التمويالت اإلسالمية وبعض من املوجودات األخرى (تتضمن املراحبات والودائع املدينة) أدوات ديون احملتسبة بالتكلفة املطفأة و القيمة العادلة من خالل حقوق امللكية ألتزامات متويلية اليت ال حتتسب بالقيمة العادلة يف بيان الدخل. عقود الضمانات املالية اليت ال حتتسب بالقيمة العادلة يف بيان الدخل. إجيارات مدينة و موجودات تعاقدية. أرصدة لدى مصارف األرصدة مع األطراف ذات الصلة املطلوبات الطارئةحتتسـب اجملموعـة خمصصـات اخلسـارة مببلـغ يسـاوي اخلسـائر االئتمانية املتوقعة مـدى احلياة ،ما عـدى األدوات املالية األخرى اليت مل ترتفـع خماطرها االئتمانية بنسـبة جوهرية ،لذلك
حتسـب اخلسـائر االئتمانية املتوقعة على مدى  12شـهرا.
اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى  12شهرا هي اخلسائر االئتمانية املتوقعة من عدم السداد يف أول  12شهر بعد تاريخ البيان املايل.
املوجودات املالية املعادة هيكلتها
يف حالـة إعـادة التفـاوض علـى شـروط املوجـودات املاليـة أو تعديلهـا أو اسـتبدال أحـد املوجـودات املاليـة احلاليـة بأصـل جديد حسـب الصعوبـات املاليـة للمقترض ,فيتـم أجراء تقييـم ما إذا
كان جيـب اسـتبعاد األصـل املـايل وقيـاس اخلسـائر االئتمانيـة املتوقعـة على النحـو التايل:
• إذا إعادة اهليكلة املتوقع ال يستبعد األصل لذلك يف حساب عجز التدفقات النقدية يشمل النقد املتوقع حصوله من األصل املعدل.
• إذا إعـادة اهليكلـة املتوقـع يسـتبعد األصـل ،القيمـة العادلـة لألصـل اجلديـد يعترب القيمة النهائية يف التدفقات النقدية يف وقت االسـتبعاد .هذا املبلغ يشـمل يف حسـاب العجـز يف التدفقات
النقديـة مـن األصـل احلـايل املخصـوم مـن التاريـخ املتوقـع لالسـتبعاد إىل تاريـخ البيانـات املالية مع اسـتعمال معـدل الربح الفعلـي لألصل املوجـود حاليا.
املوجودات املالية اليت تعاين من ضعف االئتمان
يف تاريـخ كل تقريـر  ،تقـوم اجملموعـة بتقييـم مـا إذا كانـت املوجـودات املاليـة املدرجـة بالتكلفة املطفـأة قد اخنفضت قيمتهـا االئتمانية .ويتم اعتبـار األصل املايل «ضعيـف»  ،عندما حيدث
حـدث واحـد أو أكثـر لـه تأثري ضار علـى التدفقات النقدية املسـتقبلية املقـدرة لألصل املايل.
تشتمل األدلة على أن أحد املوجودات املالية ضعيف االئتمان  ،عندما يتم مالحظة األحداث التالية:
• صعوبة مالية كبرية للمقترض أو املصدر ؛
• اإلخالل بالعقد مثل التعثر أو التخلف عن السداد ؛
• إعادة هيكلة متويل أو سلفة من البنك بشروط ال يراها البنك خالف ذلك ؛ أو
• أصبح من احملتمل أن يدخل املقترض يف حالة إفالس أو إعادة تنظيم مايل آخر.
عرض خمصص للخسائر االئتمانية يف قائمة املركز املايل
يتم عرض خمصصات اخلسارة للخسائر االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية احملسوبة بالتكلفة املطفأة كمطلوبات من جمموع القيمة العادلة لألصل.
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 .٢أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)
 )5ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ظ) اإلخنفاض يف القيمة (تابع)
 -1التمويل والذمم املدينة (تابع)
شطب األصل
سياسـة اجملموعـة احلاليـة مطابقـة لسياسـة معيـار احملاسـبة املـايل رقـم  .30املوجـودات املاليـة تنشـطب جزئيـا أو كليـا فقـط عندمـا تتوقـف اجملموعـة مـن مالحقـة هـذه املبالـغ .إذا املبلـغ
املشـطوب أكبر مـن جممـوع خمصصـات اخلسـارة ،يتـم حتويـل الفـرق كزيـادة يف جممـوع خمصصـات اخلسـارة ويتـم عكـس أيـه مبالـغ مسـتردة الحقـا مـن مصاريـف خسـارة االئتمـان.
تقـوم اجملموعـة بشـطب املوجـودات املاليـة جزئيـا أو كليـا إذا مت اسـتنفاذ مجيـع الطـرق العمليـة يف اسـترداد األمـوال وال توجـد نسـبة معقولـة السـترداد املبلـغ .املؤشـرات هـي ( )iوقف نشـاط
التنفيـذ ( )iiطريقـة اجملموعـة لالسـترداد الضمـان وقيمـة الضمـان بطريقـة بـان ال توجـد نسـبة معقولـة لالسـترداد الكلـي .جيـوز للمجموعـة مـع ذلـك شـطب املوجـودات املاليـة التي ال تـزال
خاضعـة إلجـراءات التنفيذ.
 -2االستثمارات
عقارات قيد التطوير
وفقـا ملقاربـة صـايف القيمـة القابلـة للتحقق .ويشـمل ذلك املوقـف عندما يكون هناك مؤشـر
يتـم إدراج عقـارات قيـد التطويـر بالتكلفـة أو صـايف القيمـة القابلـة للتحقيـق املقـدرة ،أيهمـا أقـل ً
حمتمـل علـى اخنفـاض قيمـة هـذه اخلصائـص .يتـم حتديـد صايف القيمة املمكن حتقيقها باسـتخدام سـعر البيع املقدر يف سـياق األعمـال العادية ،ناقصًا نفقـات التطوير املقـدرة .يتم إدراج 
خسـائر اخنفـاض القيمـة يف بيانات الدخـل املوحدة.
املوجودات غري امللموسة
لغـرض اختبـار اخنفـاض القيمـة ،يتـم ختصيـص الشـهرة املكتسـبة يف دمـج األعمـال ،مـن تاريـخ االسـتحواذ ،إىل وحـدات توليد النقـد ،أو جمموعات الوحـدات املولـدة للنقد ،والتي يُتوقع أن
تسـتفيد مـن تظافـر اجملموعـة ،بصـرف النظـر عـن مـا إذا كانـت املوجـودات أو املطلوبـات األخرى للشـركة املشـتراة قد مت ختصيصهـا لتلك الوحـدات أو جمموعـات الوحدات.
يتـم حتديـد اخنفـاض القيمـة مـن خلال تقييـم املبلـغ القابـل لالسـترداد لوحـدة توليد النقد ،والتي تتعلق هبا الشـهرة .عندما تكـون القيمة القابلـة لالسـترداد للوحدة املنتجـة للنقد أقل من
القيمـة الدفتريـة ،يتم إدراج خسـارة اخنفـاض القيمة يف بيـان الدخل املوحد.
املوجودات املصنفة كمحتفظ بها للبيع
يتـم االعتـراف خبسـارة االخنفـاض يف القيمـة عـن أي شـطب مبدئـي أو تـا ٍل للموجودات (أو جمموعة التخلـص) إىل القيمة العادلة ناقصًـا تكاليف البيع .يتم االعتـراف بالربح عن أي زيادات
سـابقا .يتـم إثبات
الحقـة يف القيمـة العادلـة مطروحاً منهـا تكاليـف بيـع أحـد املوجـودات (أو جمموعـة التخلـص) ،ولكـن ال تزيـد عـن أي خسـائر اخنفـاض قيمـة تراكمـي مت االعتـراف هبـا ً
سـابقا يف تاريـخ بيـع األصل غير املتـداول (أو جمموعة التخلـص) يف تاريخ إلغـاء االعتراف.
الربـح أو اخلسـارة غير املعتـرف هبـا ً
استثمارات أخرى
وفقا لطريقة اخنفاض القيمة.
مجيع االستثمارات األخرى (باستثناء االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل) يتم تقييمها لالخنفاض يف القيمة ً
متثل خسارة اخنفاض القيمة املبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لالستثمار القيمة القابلة لالسترداد.

يف حالـة وجـود مؤشـرات علـى اخنفـاض القيمـة احملتمـل ،يتـم حتديـد القيمـة القابلـة لالسـترداد لالسـتثمار علـى أهنـا أعلـى مـن قيمتهـا العادلـة مطروحًا منهـا تكاليـف االسـتبعاد والقيمة
قيد االسـتخدام.
يتم االعتراف خبسائر اخنفاض القيمة يف بيان الدخل املوحد ،مع مراعاة الفصل بني املالكني وحسابات االستثمار غري املقيدة.
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3 .نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

احتياطي النقد لدى املصارف املركزية
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
2،950
166،162
85،877
437،607
88،827
603،769

املجموع
169،112
523،484
692،596

4 .سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

ودائع سلع
ناقصًا :خمصصات اخنفاض القيمة

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
11،702
382،465
()561
11،702
381،904

املجموع
394،167
()561
393،606

وفيما يلي النقد وما يف حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية:

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

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
88،827
603،769

املجموع
692،596

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
2،136
165،526
55،441
373،131
57،577
538،657
 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
15،827
269،943
()143
15،827
269،800
 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
57،577
538،657

381،904

11،702

393،606

269،800

15،827

()54،891
()166،162
764،620

()11،702
()2،950
85،877

()66،593
()169،112
850،497

()57،221
()165،526
585،710

()15،827
()2،136
55،441

اإلثمار القابضة ش.م.ب.

املجموع
167،662
428،572
596،234

املجموع
285،770
()143
285،627

املجموع
596،234
285،627
()73،048
()167،662
641،151
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5 .املراحبات والتمويالت األخرى

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
1،301،995
1،854،329
()26،624
()312،556
1،275،371
1،541،773

املراحبات والتمويالت األخرى
ناقصًا :خمصصات اخنفاض القيمة

املجموع
3،156،324
()339،180
2،817،144

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
1،433،544
2،211،536
()34،148
()346،067
1،399،396
1،865،469

املجموع
3،645،080
()380،215
3،264،865

متثل التمويالت األخرى قروض تقليدية وسلفيات يبلغ جمموعها  1،279مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  1،571 : 2018مليون دوالر أمريكي) لشركة تابعة لإلمثار.
تشتمل املراحبات والتمويالت األخرى على تسهيالت معاد هيكلتها تبلغ  ٩مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  20 :2018مليون دوالر أمريكي).
وفيما يلي احلركة يف خمصصات اخنفاض القيمة:

كما يف  1يناير
تأثري معيار احملاسبة املالية رقم 30
التحويل من احتياطي خماطر االستثمار إىل معيار
احملاسبة املالية رقم ( 30إيضاح )21
حممل خالل السنة
إعادة إطفاء خالل السنة
املستخدم خالل السنة
معاد تصنيفه
فروق أسعار الصرف وحتركات أخرى
كما يف  31ديسمرب

6 .استثمارات يف املضاربة
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40،539
()48،770
()1،470
()6،976
()16،834
312،556

5،031
()2،300
()9،751
()504
26،624

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
176
()176
-

استثمارات املضاربة
ناقصًا :خمصصات اخنفاض القيمة
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 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
34،148
346،067
-
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املجموع
380،215
45،570
()51،070
()11،221
()6،976
()17،338
339،180

املجموع
176
()176
-

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
14،933
306،644
888
116،441
16،094
()31،519
()391
()15،154
()46،048
346،067

17،950
6،606
()284
()5،741
90
()294
34،148

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
17،594
()11،834
5،760

املجموع
321،577
117،329
17،950
22،700
()31،803
()6،132
()15،064
()46،342
380،215

املجموع
17،594
()11،834
5،760

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٦استثمارات يف املضاربة (تابع)
وفيما يلي احلركة يف خمصصات اخنفاض القيمة:

كما يف  1يناير
معاد تصنيفه
املستخدم خالل السنة
كما يف  31ديسمرب

7 .صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

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

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
11،834
()11،658
176
 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة

املجموع
11،834
()11،658
176

املجموع

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
12،060
()226
11،834
 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة

املجموع
12،060
()226
11،834

املجموع

200،668
589
201،257

-

200،668
589
201،257

226،243
1،932
228،175

-

226،243
1،932
228،175

59،976
274،274
334،250
()188،624
145،626

-

59،976
274،274
334،250
()188،624
145،626

62،485
269،583
332،068
()170،530
161،538

-

62،485
269،583
332،068
()170،530
161،538

211،266
151،531
647،066
1،009،863
()13،880
995،983
1،342،866

192،922
192،922
192،922
192،922

404،188
151،531
647،066
1،202،785
()13،880
1،188،905
1،535،788

11،307
128،573
1،053،572
1،193،452
()15،187
1،178،265
1،567،978

188،717
188،717
188،717
188،717

200،024
128،573
1،053،572
1،382،169
()15،187
1،366،982
1،756،695

تتضمـن الصكـوك واألوراق املاليـة االسـتثمارية ومـا يف حكمهـا اسـتثمارات تقليديـة يبلـغ جمموعهـا  1،098مليـون دوالر أمريكـي ( 31ديسـمرب  1،334 : 2018مليـون دوالر أمريكـي) قامـت هبا
شـركة تابعـة لإلمثار.
بلغت القيمة العادلة للسندات االستثمارية بالتكلفة املطفأة  1،190مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  1،368 : 2018مليون دوالر أمريكي).
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 .7صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها (تابع)
فيما يلي احلركة يف املخصصات املتعلقة بالصكوك واألوراق املالية االستثمارية وما يف حكمها:
 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
185،717
كما يف  1يناير
تأثري معيار احملاسبة املالية رقم 30
19،431
حممل خالل السنة
()401
إعادة إطفاء خالل السنة
املستخدم خالل السنة
معاد تصنيفه
()2،243
فروق أسعار الصرف وحتركات أخرى
202،504
كما يف  31ديسمرب

املجموع
185،717
19،431
()401
()2،243
202،504

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
174،700
111
26،417
()1،330
()7،607
401
()6،975
185،717

املجموع
174،700
111
26،417
()1،330
()7،607
401
()6،975
185،717

بنـاء علـى إمكانيـة قيـاس ومالحظـة املدخلات لتقنيـات التقييـم أو عدمـه .املدخلات القابلـة للقيـاس واملالحظـة تعكـس
حيـدد معيـار احملاسـبة املاليـة رقـم ( )25سـلما لتقنيـات التقييـم ً
معلومـات السـوق املسـتقاة مـن مصـادر مسـتقلة؛ يف حين أن املدخلات غير القابلـة للقيـاس واملالحظة تعكـس افتراضـات اجملموعة ألوضاع السـوق .هـذان النوعان من املدخالت خلقا سـلم
القيمـة العادلـة التايل:
املرتبة  - 1األسعار املدرجة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة لالستثمارات.
املرتبة  - 2مدخالت قابلة للقياس واملالحظة لالستثمارات عدا األسعار املدرجة املتضمنة يف املرتبة  1إما بشكل مباشر(أي األسعار) أو بشكل غري مباشر(أي مشتقة من األسعار).
املرتبة  - 3مدخالت لالستثمارات غري معتمدة على معلومات متوفرة يف السوق وقابلة للقياس واملالحظة (مدخالت غري قابلة للقياس واملالحظة).
يتطلب السلم استخدام معلومات السوق القابلة للقياس واملالحظة إن وجدت .تعتمد اجملموعة أسعار السوق القابلة للقياس واملالحظة ذات الصلة يف تثميناهتا كلما كان ذلك ممكنا.
استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة
كما يف  31ديسمرب 2019
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أدوات ديون
سندات حقوق امللكية
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
سندات حقوق امللكية
كما يف  31ديسمرب 2018
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أدوات ديون
سندات حقوق امللكية
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
سندات حقوق امللكية
ال توجد أي حركة بني املستوى  1واملستوى  2خالل السنة.
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املرتبة 1

املرتبة 2

املرتبة 3

املجموع

589

200،668
-

-

200،668
589

65،817
66،406

519
201،187

79،290
79،290

145،626
346،883

1،932

226،243
-

-

226،243
1،932

59،489
61،421

3،845
230،088

98،204
98،204

161،538
389،713
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 .7صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها (تابع)
تسوية بنود املرتبة 3

سندات استثمارية بالقيمة العادلة
من خالل حقوق امللكية
 31ديسمرب 2018
 31ديسمرب 2019
157،652
98،204

كما يف  1يناير
إمجايل األرباح ( /اخلسائر) املسجلة يف:
 بيان الدخل حقوق امللكيةاحلركة بسبب االستحواذ على شركات تابعة
مشتريات
مبيعات
إعادة ختصيص
كما يف  31ديسمرب
إمجايل األرباح للسنة املتضمنة يف بيان الدخل املوحد يف  31ديسمرب

()23،353
()42،374
12،184
()1،421
()4،484
98،204
1،471

()17،300
()2،580
966
79،290
()3،348

8 .استثمارات يف شركات زميلة

تتكون االستثمارات يف الشركات الزميلة ،بصيغتها املعدلة حلصة اجملموعة من نتائجها ،مما يلي:

اسم الشركة
الشركات غري املدرجة:
سيتك الدولية إلدارة األصول احملدودة
سانباك للصناعات اهلندسية (اخلاصة) احملدودة
شركة مصر ملواد التغليف «إجيرياب»
شركة إثراء املالية
نسيج ش.م.ب( .م)
الشركة االسالمية للتجارة معفاة
شركة سوليدريت للتكافل السعودية
الشركات املدرجة:
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

2019

نسبة امللكية ٪

2018

نسبة امللكية ٪

بلد التأسيس

النشاط

41،014
608
1،924
73،465
18،800

20
31
23
23
31
24
28

42،189
720
3،859
93،658
288
33،590

20
31
23
23
31
24
٢٨

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

إدارة املوجودات
تصنيع
جتارة
شركة استثمارية
البنية التحتية
جتارة
تكافل

497،481
633،292

26

427،665
601،969

25

البحرين

خدمات مصرفية
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 .8استثمارات يف شركات زميلة (تابع)
تتكون حصة اجملموعة يف نتائجها بشكل أساسي من متابعة الشركات املرتبطة:
أسم الشركة
غري مدرجة:
شركة سوليدريت للتكافل السعودية
سيتك الدولية إلدارة األصول احملدودة
نسيج ش.م.ب( .م)
أخرى
مدرجة:
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

2019

2018

()7،515
()1،400
1،564
()2،224

707
()22،914
3،806
945

49،990
40،415

60،228
42،772

يتضمن االستثمار يف شركات زميلة استثمارات تقليدية يبلغ جمموعها  612مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  ٥٦٤ : 2018مليون دوالر أمريكي).
يتضمـن االسـتثمار يف شـركات زميلـة تعهـدات ضمـان مقابـل التمويلات مع الشـروط واألحكام يف سـياق العمـل العادي بقيمـة  ٤٩٨مليون دوالر أمريكـي ( 31ديسـمرب  ٤٢٨ :2018مليون دوالر
أمريكي) .
بلغت القيمة املطفأة لألصول الغري ملموسة  7مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  10 : 2018مليون دوالر أمريكي).
فيما يلي املعلومات املالية املوجزة للشركات الزميلة للمجموعة اليت يتم تسجيلها بطريقة حقوق امللكية:

 31ديسمرب 2019
10،522،736
8،673،977
325،991
141،171

إمجايل املوجودات
إمجايل املطلوبات
إمجايل اإليرادات
صايف الربح

9 .موجودات مقتناة بغرض التأجري
التكلفة
431،199

ممتلكات ومعدات

 31ديسمرب ٢٠١9
االستهالك
املتراكم
()38،402

وقد مت حتليل صايف القيمة الدفترية للموجودات املشتراة بغرض التأجري على النحو التايل:
تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات االستثمار املطلقة
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صايف القيمة
الدفترية
392،797

التكلفة
459،527

 31ديسمرب 2018
10،178،879
8،295،620
334،758
69،185

 31ديسمرب ٢٠١8
االستهالك
املتراكم
()48،762
 31ديسمرب 2019
3،205
389،592
392،797

صايف القيمة
الدفترية
410،765

 31ديسمرب 2018
3،475
407،290
410،765

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

	10.تكافل ومستحقات ذات صلة

 31ديسمرب 2019
62،828
21،080
37،404
121،312
()5،879
115،433

 31ديسمرب 2018
64،766
23،758
35،878
124،402
()4،368
120،034

احلركة يف حصة معيدي التأمني من املطالبات القائمة
مطالبات مت اإلبالغ عنها
املطالبات املستحقة الغري مبلغ عنها
يف  1يناير 2019
التغري يف املطلوبات
يف  31ديسمرب 2019

إمجايل
48،960
8،021
56،981
()6،329
50،652

 31ديسمرب 2019
إعادة التأمني
()22،209
()1،549
()23،758
2،678
()21،080

صايف
26،751
6،472
33،223
()3،651
29،572

مطالبات مت اإلبالغ عنها
املطالبات املستحقة الغري مبلغ عنها
يف  31ديسمرب 2019

43،925
6،727
50،652

()20،625
()455
()21،080

23،300
6،272
29،572

احلركة يف حصة معيدي التأمني من املطالبات غري املكتسبة
يف  1يناير 2019
صايف التحركات
يف  31ديسمرب 2019

إمجايل
77،892
1،224
79،116

إعادة التأمني
()35،878
()1،526
()37،404

صايف
42،014
()302
41،712

احلركة يف حصة معيدي التأمني من املطالبات القائمة
مطالبات مت اإلبالغ عنها
املطالبات املستحقة الغري مبلغ عنها
يف  1يناير 2018
التغري يف املطلوبات
يف  31ديسمرب 2018

إمجايل
52،658
6،632
59،290
()2،309
56،981

 31ديسمرب 2018
إعادة التأمني
()24،227
()1،046
()25،273
1،515
()23،758

صايف
28،431
5،586
34،017
()794
33،223

مطالبات مت اإلبالغ عنها
املطالبات املستحقة الغري مبلغ عنها
يف  31ديسمرب 2018

48،960
8،021
56،981

()22،209
()1،549
()23،758

26،751
6،472
33،223

احلركة يف حصة معيدي التأمني من املطالبات غري املكتسبة
يف  1يناير 2018
صايف التحركات
يف  31ديسمرب 2018

إمجايل
73،609
4،283
77،892

إعادة التأمني
()33،797
()2،081
()35،878

صايف
39،812
2،202
42،014

التأمني والذمم املدينة األخرى
حصة معيدي التأمني من املطالبات القائمة
حصة معيدي التأمني من املطالبات غري املكتسبة
ناقص :خمصصات اخنفاض القيمة
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	11.األحتياطات املتعلقة بالتأمني

 31ديسمرب 2019
50،652
79،116
129،768

املطالبات املعلقة  -اإلمجايل
املسامهات غري املكتسبة والعموالت واالحتياطيات األخرى

	12.املوجودات األخرى

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

تتعلق باملالكني
169،967
515
9،333
12،176
8،232
200،223
()75،176
125،047

فيما يلي حركة خمصصات اخنفاض القيمة:
تتعلق باملالكني
70,640
5,000
()88
()376
75,176

كما يف  1يناير
تأثري معيار احملاسبة املالية رقم 30
حممل خالل السنة
إعادة إطفاء خالل السنة
املستخدم خالل السنة
معاد تصنيفه
فروق أسعار الصرف وحركات أخرى
يف  31ديسمرب
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 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
47،426
8،671
56،097
()12،150
43،947

املجموع
217،393
515
9،333
12،176
16،903
256،320
()87،326
168،994

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
12,154
()4
12,150

املجموع
82,794
5,000
()88
()380
87,326

تتعلق باملالكني
199،391
11،574
9،718
24،909
13،312
258،904
()70،640
188،264

تتعلق باملالكني
62,084
7,149
3,712
()217
()1,186
()902
70,640

 31ديسمرب 2018
56,981
77,892
134,873

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
35،152
57
35،209
()12،154
23،055

املجموع
234،543
11،574
9،718
24،966
13،312
294،113
()82،794
211،319

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
12,255
()90
()11
12,154

املجموع
74،339
7،149
3،712
()217
()1,276
()913
82،794

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

	13.استثمارات عقارية

استثمارات عقارية
ناقصًا :خمصصات اخنفاض القيمة

تتعلق باملالكني
()37،178
251،005
213،827

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
-

املجموع
()37،178
251،005
213،827

تتعلق باملالكني
()38،146
270،066
231،920

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
-

املجموع
()38،146
270،066
231،920

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقاربة لقيمتها الدفترية يف هناية السنة.
يتضمن أعاله بعض املوجودات بلغ جمموعها  0.6مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  0.6 :2018مليون دوالر أمريكي) حمتفظ هبا لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن اجملموعة.
فيما يلي احلركة يف خمصصات اخنفاض القيمة املتعلقة باالستثمارات عقارية:

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

	14.عقارات قيد التطوير

أرض
تكاليف التطوير

تتعلق باملالكني
1،341
()8،660
6،976
37،178
36،835

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
-

املجموع
1،341
()8،660
6،976
37،178
36،835

تتعلق باملالكني
620
()7،607
18،103
38،146
49،262

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
االستثمار املطلقة
-

املجموع
620
()7،607
18،103
38،146
49،262

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
175،361
178،637
94،027
81،580
269،388
260،217

متثـل تكاليـف التطويـر تكاليـف البنيـة التحتيـة املتكبـدة مثـل الطـرق والشـبكات وحمطـات الكهرباء وتكاليـف التصميم واإلشـراف والتزامـات تكلفة البنيـة التحتية .مـن املتوقع أن يتـم الوفاء
وبنـاء عليـه  ،مل يتـم اعتبـار أي
بنـاء علـى ذلـك  ،قـدرت اإلدارة أن القيمـة الدفتريـة احلاليـة أقـل مـن صـايف القيمـة املمكـن حتقيقهـا ً ،
بالتزامـات تكلفـة البنيـة التحتيـة باملبيعـات املتوقعـةً .
اخنفـاض يف القيمـة ضروريًا.

اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التقرير السنوي ٢٠١٩

73

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

	15.موجودات ثابتة
تتعلق باملالكني

أراضي ومباين
حتسينات عقارية
أثاث ومعدات
سيارات

التكلفة
55،780
33،230
85،245
3،247
177،502

 31ديسمرب ٢٠١9
صايف القيمة
االستهالك خمصصات
اهلبوط يف القيمة الدفترية
املتراكم
45،397
()10،383
11،450
()21،780
20،161
()65،084
1،277
()1،970
78،285
()99،217

 31ديسمرب ٢٠١8
االستهالك خمصصات
اهلبوط يف القيمة
املتراكم
()10،869
()21،219
()64،293
()1،917
()98،298

التكلفة
50،226
30،358
77،979
2،951
161،514

صايف القيمة
الدفترية
39،357
9،139
13،686
1،034
63،216

يف  31ديسمرب  ،2019بلغت قيمة االستهالك احململة  7.7مليون دوالر أمريكي (يف  31ديسمرب  7.3 :2018مليون دوالر أمريكي).
خلال السـنة  ،مت حتويـل األراضـي التي تبلـغ صفـر مليـون دوالر أمريكـي (يف  31ديسـمرب  59 :2018مليـون دوالر أمريكي) إىل عقـارات التطوير بسـبب التغيري يف النية هبـدف تطويرها وبيعها
يف سـياق األعمال العادية.

	16.موجودات غري ملموسة

الشهرة
عالقات العمالء
إيداعات أساسية
أخرى

التكلفة
93،355
120،212
155،546
56،209
425،322

االستهالك
املتراكم
()72،766
()104،030
()32،416
()209،212

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب ٢٠١9
خمصصات
اهلبوط يف القيمة
()60،500
()60،500

فروق صرف
العمالت
()11،709
()13،917
()19،053
()44،679

الشهرة
عالقات العمالء
إيداعات أساسية
أخرى

التكلفة
93،355
120،212
155،546
50،909
420،022

االستهالك
املتراكم
()67،299
()96،251
()29،413
()192،963

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب ٢٠١8
خمصصات
اهلبوط يف القيمة
()47،500
()47،500

فروق صرف
العمالت
()9،518
()13،424
()19،525
()42،467

خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2019بلغت قيمة اإلطفاء احململة إمجايل  16.2مليون دوالر أمريكي ( 16 :2018مليون دوالر أمريكي).
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صايف القيمة
الدفترية
21،146
33،529
32،463
23،793
110،931
صايف القيمة
الدفترية
36،337
39،489
39،770
21،496
137،092
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 .16موجودات غري ملموسة (تابع)
مت توزيع القيمة الدفترية للشهرة على الوحدات املولدة للنقد كما يلي:

 31ديسمرب ٢٠١9
10،570
7،998
2،578
21،146

وحدات األعمال ملصرف البحرين الشامل ش.م.ب( .م) (سابقًا)
بنك فيصل احملدود
جمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب (م)

 31ديسمرب ٢٠١8
23،570
10،189
2،578
36،337

مت حتديـد املبلـغ القابـل لالسـترداد مـن األقسـام املولـدة للنقـد على أسـاس القيمـة املسـتخدمة ( )VIUباسـتخدام تقديرات التدفقـات النقدية مـن امليزانيات املاليـة املعتمدة من قبـل اإلدارة
العليـا للمجموعـة التي تغطـي فتـرة ثلاث سـنوات والقيمـة العادلـة ناقصـا تكلفـة البيـع ( .)FVLCTSوميثـل معـدل اخلصـم املطبـق علـى توقعـات التدفقـات النقديـة تكلفـة رأس املـال املعدلة
لعلاوة املخاطـر املناسـبة هلـذه الوحـدات املولـدة للنقد .بالنسـبة حلسـاب القيمة العادلـة ناقصًا تكلفة البيع  ،مت اسـتخدام طريقة مضاعفة الشـركات القابلة للمقارنـة ( ، )CCMحيث مت النظر
يف مضاعـف سـعر القيمـة الدفتريـة ( )P / Bللبنـوك اإلسلامية املدرجـة العاملـة يف املنطقـة .ومت تقييـم االفتراضـات الرئيسـية املسـتخدمة يف تقديـر املبالـغ القابلـة لالسـترداد مـن الوحدات
املولـدة للنقـد لضمـان معقوليـة ( VIUو )FVLCTSويتـم تسـجيل التعديـل الناتـج عـن ذلـك ،إن وجـد ،يف بيـان الدخـل املوحـد .سـيؤدي تأثير كل  0.1مـرة مـن التغيير يف مضاعـف الربـح /
اخلسـارة إىل اخنفـاض الشـهرة مبقـدار  17.8مليـون دوالر أمريكي.

	17.حسابات جارية للعمالء

تتضمـن احلسـابات اجلاريـة للعملاء أرصـدة تتعلـق بأطـراف بلغت  203.8مليون دوالر أمريكي ( 31ديسـمرب  207.4 :2018مليـون دوالر أمريكي واليت ختضع لعقوبـات مبوجب تدابري الواليات
املتحدة واالحتـاد األورويب واألمم املتحدة).

	18.مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

مبالغ مستحقة ملصارف
مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
172،889
1،037،845
72،133
172،889
1،109،978

املجموع
1،210،734
72،133
1،282،867

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
79،927
1،343،107
118،312
79،927
1،461،419

املجموع
1،423،034
118،312
1،541،346

تتضمـن املبالـغ املسـتحقة ملصـارف ومؤسسـات ماليـة ومؤسسـات أخـرى أرصـدة بقيمـة إمجاليـة  428مليـون دوالر أمريكـي مـن طرفين ( 31ديسـمرب  ٤٢٩ :2018مليـون دوالر أمريكي) ختضع
لعقوبـات مبوجـب تدابير الواليـات املتحدة واالحتـاد األورويب واألمـم املتحدة.
تتضمـن املبالـغ املسـتحقة ملصـارف ومؤسسـات ماليـة ومؤسسـات أخـرى ودائـع تقليدية يبلغ جمموعهـا  298.6مليـون دوالر أمريكي ( 31ديسـمرب  625.6 :2018مليـون دوالر أمريكي) مت قبوهلا
مـن قبل شـركة تابعـة لإلمثار.
يف  31ديسمرب  ،2019بلغت املديونيات املرهونة مقابل استثمار يف شركة زميلة إمجايل  228.9مليون دوالر أمريكي (يف  31ديسمرب  178.7 :2018مليون دوالر أمريكي).
خلال السـنة مت اسـتالم أربـاح أسـهم نقديـة بقيمـة  36.3مليـون دوالر أمريكـي ( 31ديسـمرب  25.5 :2018مليـون دوالر أمريكـي) متعلقـة ببعـض األسـهم املرهونـة كضمـان مباشـرة مـن قبـل
املقـرض (وفقـا للشـروط واألحـكام املتفـق عليهـا) ،ومت تسـويتها مقابـل املبالـغ املسـتحقة يف التمويـل وذلـك مبوجـب الشـروط املتفـق عليها.
يتم إبرام معامالت املوجودات املرهونة كضمان مبوجب الشروط االعتيادية ملعامالت اإلقراض النموذجية وسندات اإلقراض وأنشطة اإلقراض.

اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التقرير السنوي ٢٠١٩

75

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

	19.مبالغ مستحقة ملستثمرين

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
751،047
774،222
716،990
720،654
226،940
68،921
1،694،977
1،563،797

مبالغ مستحقة لشركات
مبالغ مستحقة ألفراد
مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية
متثل املبالغ املستحقة ملستثمرين ودائع تقليدية مت قبوهلا من قبل شركة تابعة لإلمثار.

	20.املطلوبات األخرى

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
64،688
313،928
160
1،305
4،351
64،688
319،744

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

املجموع
378،616
160
1،305
4،351
384،432

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
107،963
452،852
107
849
4،351
107،963
458،159

املجموع
560،815
107
849
4،351
566،122

	21.حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

يتم استثمار األموال اليت مت استالمها من أصحاب حسابات االستثمار املطلقة بالنيابة عنهم ودون خماطرة على اجملموعة كما يلي:
إيضاح
3
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
4
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية و مؤسسات أخرى
5
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
7
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
9
موجودات مقتناة لغرض التأجري
12
موجودات أخرى
مستحق من اجملموعة (بالصايف)
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مطلوبات أخرى
حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

17
18
20

املستحق من اجملموعة ميثل صايف االقتراض من حاملي حسابات االستثمار غري املقيدة لتمويل األصول املمولة ذاتيا.
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 31ديسمرب ٢٠١9
88،827
11،702
1،275،371
621،874
192،922
389،592
43،947
771،571
3،395،806

 31ديسمرب ٢٠١8
57،577
15،827
1،399،396
495،053
188،717
407،290
23،055
442،333
3،029،248

()355،885
()172،889
()64،688
2،802،344

()219،047
()79،927
()107،963
2،622،311
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 .21حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة (تابع)
وقـد مت اإلفصـاح عـن املوجـودات املتعلقـة حبسـابات االسـتثمار املطلقـة صـايف احتياطـي خماطـر االسـتثمار مببلـغ وقـدره  44.9مليـون دوالر أمريكـي ( 31ديسـمرب  49.9 :2018مليـون دوالر
أمريكـي) .كمـا مت اإلفصـاح عـن حركـة احتياطـي اهلبـوط يف القيمـة املتعلقـة حبسـابات االسـتثمار املطلقـة يف إيضـاح .29
تشمل الذمم الدائنة األخرى احتياطي معادلة األرباح واحلركة كما يلي:
 31ديسمرب ٢٠١9
22،048
()2،553
19،495

كما يف  1يناير
صايف اإلضافة خالل السنة
كما يف  31ديسمرب
تشمل الذمم الدائنة األخرى احتياطي خماطر االستثمار واحلركة كما يلي:

 31ديسمرب ٢٠١9
1،500
()1،500
-

كما يف  1يناير
صايف (املستخدم)  /اإلضافة خالل السنة
مستخدمة ملعيار احملاسبة املالية رقم 30
كما يف  31ديسمرب

 31ديسمرب ٢٠١8
17،548
4،500
22،048
 31ديسمرب ٢٠١8
17،950
1،500
()17،950
1،500

بلغـت نسـبة متوسـط العائـد اإلمجـايل السـنوي لعـام  2019املتعلـق حبسـابات االسـتثمار املطلقـة ( ٪4.6لعـام  )٪4.9 :2018حيث مت توزيع ما نسـبته ( ٪3.1لعـام  )٪2.7 :2018على املسـتثمرين
ومت االحتفـاظ جانباً بالرصيـد إمـا كمخصصـات اخنفـاض القيمـة أو كرسـوم إداريـة (ال تتجـاوز نسـبتها  ٪1.5مـن جممـوع مبلـغ االسـتثمار السـنوي لتغطيـة املصاريـف اإلداريـة املتعلقـة بـه
واملصاريـف األخـرى املتعلقـة بـإدارة صناديـق مماثلـة) و/أو مت اسـتبقاؤه مـن قبـل البنـك كحصـة مـن الربح بصفتـه مضاربًا.

	22.حقوق األقلية

تتضمـن البيانـات املاليـة املوحـدة نسـبة  ٪100مـن املوجـودات واملطلوبـات وأربـاح الشـركات التابعـة .أمـا حقـوق امللكية للمسـامهني اآلخريـن يف الشـركات التابعـة فيطلق عليها تسـمية حقوق
األقلية.
اجلدول التايل يلخص حقوق األقلية للمسامهني من حقوق ملكية الشركات التابعة املوحدة:
بنك فيصل احملدود
جمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب( .م)
اجلزيرة الصحية ش .م .ب( .م)
صندوق دملونيا للتطوير
سيت فيو للتطوير العقاري ش.م.ب( .م)
سكنا للحلول اإلسكانية املتكاملة ش.م.ب( .م)

33
45
50
34
49
50

 31ديسمرب ٢٠١9
األقلية ٪
104،344
95،435
40،202
71،544
()2،867
2،645
311،303

33
45
50
43
49
50

 31ديسمرب ٢٠١8
األقلية ٪
100،833
106،506
49،324
80،272
()3،565
3،193
336،563

إن حقـوق األقليـة يف بيـان الدخـل املوحـد البالغـة  1٢مليـون دوالر أمريكي ( 31ديسـمرب  34 :2018مليون دوالر أمريكي) متثل حصة مسـامهي األقلية من أرباح هذه الشـركات التابعة للسـنوات
املعنية.
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	23.رأس املــال

عدد األسهم (باآلالف) رأس املال
2،000،000
8،000،000

املصرح
املصدرة واملدفوعة بالكامل
إمجايل األسهم
اسهم اخلزينة
يف  31ديسمرب ( 2018مدققة)
املصدرة واملدفوعة بالكامل
إمجايل االسهم كما يف  1يناير 2019
اسهم اخلزينة
يف  31ديسمرب ( 2019مدققة)

3،030،755
()120،595
2،910،160

757،690
()30،149
727،541

3،030،755
()120،595
2،910،160
2،910،160

757،690
()30،149
727،541
727،541

يف  31ديسـمرب  2019مشـل جممـوع رأس مـال اإلمثـار املصـدر واملدفـوع بالكامل  3،030،755،027سـهم بسـعر  0.25دوالر أمريكي للسـهم ويبلغ قيمتـه  757،688،757دوالر أمريكـي .يتم تداول
رأس مـال اإلمثـار بالـدوالر األمريكـي يف بورصـة البحريـن ،ويف بورصـة الكويـت يتم التـداول بالدينار الكويتي ،وبالدرهم اإلمارايت يف سـوق ديب املايل.
امتلـك اإلمثـار  120،595،238مـن أسـهمه يف  31ديسـمرب  31( 2019ديسـمرب  .)120،595،238 : 2018ويتـم االحتفـاظ هبـذه األسـهم كأسـهم خزينـة وحيـق لإلمثـار إعـادة إصدارهـا يف وقـت
الحق.

	24.عائد السهم (األساسي واملخفف)

يتم احتساب عائد السهم األساسي واملخفف لكل سهم بقسمة صايف ربح الفترة املتعلق باملسامهني على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل خالل الفترة.
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
()23،981
669
صايف (اخلسارة)  /الربح املتعلق باملسامهني
2،910،160
2،910،160
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل (باآلالف)
()0.82
0.02
عائد السهم (األساسي واملخفف)  -بالسنتات األمريكية
مت إدراج عائد السهم املتعلق باإليرادات واملصاريف غري املتوافق مع أحكام الشريعة ضمن إيضاح رقم .41

	25.الدخل من متويالت املراحبات ومتويالت أخرى
الدخل من متويالت إسالمية
الدخل من التمويالت األخرى
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تتعلق باملالكني
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
6،085
4،309
155،013
179،937
161،098
184،246

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

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

	27.إيرادات أخرى
إيرادات خدمات مصرفية
ربح من اكتتاب التأمني
إيرادات ودائع السلع
(خسارة)  /أرباح فروق صرف العمالت
ربح من استبعاد أصول ثابتة
أرباح من الرسوم والعموالت
 ١.٢٧تفاصيل أرباح اكتتاب التأمني
صايف أقساط التأمني املكتسبة
صايف مطالبات التأمني املتكبدة

	28.املصروفات اإلدارية والعمومية
الرواتب واملنافع األخرى
مصروفات مكتبية
رسوم مهنية
مصروفات إدارية أخرى

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
59،717
93،319
5،823
1،226
27،732
26،782
6،035
3،270
99،307
124،597
تتعلق باملالكني
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
45،525
44،507
24،356
5،788
24،205
7،618
()599
249
798
4،602
8،160
63،782
101،427
74،305
()49،949
24،356

-

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
87،651
85،665
60،322
66،173
12،570
14،781
22،475
24،465
183،018
191،084

اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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	29.خمصصات اخنفاض القيمة

يف  1يناير
تأثري معيار احملاسبة املالية رقم 30
التحويل من احتياطي خماطر االستثمار (إيضاح )21
حممل خالل السنة
املشطوب خالل السنة
املستخدم خالل السنة
احلركة بسبب االستحواذ على شركات زميلة
فروق الصرف
يف  31ديسمرب

 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
49،938
834،101
8،306
81،529
()2،638
()49،259
()9،751
()21،787
()997
()8،962
44،858
835،622

املجموع
884،039
89،835
()51،897
()31،538
()9،959
880،480

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
29،426
739،715
888
123،850
17،950
8،880
88،399
()394
()33،061
()5،741
()15،605
()12،778
()1،071
()56،419
49،938
834،101

املجموع
769،141
124،738
17،950
97،279
()33،455
()21،346
()12،778
()57،490
884،039

متثل املخصصات املستخدمة خالل السنة شطبًا خالل الفترة  ،والذي يتعلق باملرحلة .3
فيما يلي توزيع خمصصات اخنفاض القيمة على كل من املوجودات على النحو التايل:

مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
استثمارات يف املضاربة
استثمارات يف شركات زميلة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
حسابات االستثمار املقيدة
التأمني واملدينون ذوو الصلة
موجودات أخرى
خارج امليزانية العمومية ذات الصلة
عقارات قيد التطوير
استثمارات عقارية
موجودات ثابته
موجودات غري ملموسة
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 31ديسمرب ٢٠١9
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
26،624
312،556
6،084
561
176
76،895
202،504
49،735
5،880
12،150
73،695
1،481
14،461
37،178
60،500
44،858
835،622

املجموع
339،180
6،084
561
176
76،895
202،504
49،735
5،880
85،845
1،481
14،461
37،178
60،500
880،480

 31ديسمرب ٢٠١8
تتعلق حبسابات
تتعلق باملالكني االستثمار املطلقة
34،148
346،067
3،636
143
11،834
75،892
185،717
49،735
4،368
12،154
68،603
2،037
4،059
38،146
47،500
49،938
834،101

املجموع
380،215
3،636
143
11،834
75،892
185،717
49،735
4،368
80،757
2،037
4،059
38،146
47،500
884،039

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .٢٩خمصصات إخنفاض القيمة (تابع)
خمصصات اخلسارة
يوضح اجلدول اآليت معلومات عن جودة االئتمانية لألصول ملالية مقاسة بالتكلفة املطفاءة .ما مل يذكر خالف ذلك لألصول املالية املذكورة يف اجلدول متثل املبالغ الدفترية اإلمجالية.
املجموع
املرحلة 3
املرحلة 2
املرحلة 1
كما يف  31ديسمرب 2019
األصول املالية بالتكلفة املطفاءة
1،086،760
1،086،760
نقد وسلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
متويالت (التعرضات املمولة وغري املمولة) الشركات
1،012،715
41،593
971،122
خطر قليل ()3-1
1،319،157
400
146،280
1،172،477
خطر مقبول ()6-4
596،793
596،793
قائمة املراقبة ()7
371،781
371،781
املتعثرة ()10-8
3،300،446
372،181
784،666
2،143،599
القيمة الدفترية (الشركات)
1،418،037
54،479
21،246
1،342،312
التجزئة (غري مقيّمة)
4،718،483
426،660
805،912
3،485،911
القيمة الدفترية مع التسهيالت الغري ممولة
1،202،784
14،047
1،188،737
صكوك وسندات أستثمارية
347،377
62،539
13،028
271،810
ذمم أخرى
()454،188
()336،062
()69،598
()48،528
خمصصات اخلسارة
6،901،216
167،184
749،342
5،984،690
جمموع قيمة الدفترية لألصول املمولة
كما يف  31ديسمرب 2018
األصول املالية بالتكلفة املطفاءة
نقد وسلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
متويالت (التعرضات املمولة وغري املمولة) الشركات
خطر قليل ()3-1
خطر مقبول ()6-4
قائمة املراقبة ()7
املتعثرة ()10-8
القيمة الدفترية (الشركات)
التجزئة (غري مقيّمة)
القيمة الدفترية مع التسهيالت الغري ممولة
صكوك وسندات استثمارية
ذمم أخرى
خمصصات اخلسارة
جمموع قيمة الدفترية لألصول املمولة

املرحلة 1

املرحلة 2

املرحلة 3

املجموع

882،004

-

-

882،004

936،356
1،356،248
6،232
2،298،836
1،425،686
3،724،522
1،366،592
336،495
()135،050
6،174،563

80،142
365،197
643،688
1،089،027
20،339
1،109،366
()5،197
1،104،169

422،090
422،090
7،878
429،968
15،577
64،249
()347،192
162،602

1،016،498
1،721،445
649،920
422،090
3،809،953
1،453،903
5،263،856
1،382،169
400،744
()487،439
7،441،334

بلـغ إمجـايل التمويـل (املمـول) يف  31ديسـمرب  2019مبلـغ  3.0مليـار دوالر و  0.8مليـار دوالر و  0.4مليـار دوالر للمرحلـة األوىل واملرحلـة الثانيـة واملرحلـة الثالثـة علـى التـوايل ( 1ينايـر 3.2 :2018
مليـار دوالر و  0.9مليـار دوالر و  0.4مليـار دوالر) .بلغـت التغطيـة الضمانيـة للتمويـل اإلمجـايل يف  31ديسـمرب  ٪81 2019و  ٪42و  ٪53للمرحلـة األوىل واملرحلـة الثانيـة واملرحلـة الثالثـة علـى
التـوايل ( 1ينايـر  ٪132 :2018و  ٪17و .)٪46
اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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	30.ضرائب خارجية

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
17،080
34،347
11،852
()4،695
28،932
29،652

ضرائب حالية
ضرائب مؤجلة

ختضـع اجملموعـة لضرائـب علـى الدخـل يف بعـض التشـريعات التي متـارس يف نطاقهـا اجملموعـة أنشـطتها .وتوضـع تقديـرات لتحديـد خمصصـات الضرائـب علـى الدخـل .هنـاك بعـض
املعاملات واحلسـابات تكـون فيهـا عمليـة حتديـد الضرائـب غير مؤكـدة .ويف حالـة إذا كان ناتـج الضرائـب النهائـي على هـذه األمور خمتلف عـن املبالغ اليت مت احتسـاهبا مبدئياً ،فإن مثل
هـذه الفروقـات تؤثـر علـى خمصصـات الضرائـب علـى الدخـل وخمصصـات الضرائـب املؤجلـة يف الفتـرة التي مت فيهـا التوصـل إىل هـذا الفـرق.
الضرائب احلالية املدينة ( /املستحقة)
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
26،476
24،117
يف  1يناير
()17،080
()34،347
احململ خالل السنة
25،128
29،895
املدفوعات
()10،407
()8،794
فروق صرف العمالت والتغريات األخرى
24،117
10،871
يف  31ديسمرب
الضرائب املؤجلة للموجودات(/املطلوبات)
يف  1يناير
احململ خالل السنة
التغيري الناتج عن احتياطي القيمة العادلة
فروق صرف العمالت والتغريات األخرى
يف  31ديسمرب
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 31ديسمرب ٢٠١9
5،367
4،695
()2،166
()2،914
4،982

 31ديسمرب ٢٠١8
18،127
()11،852
672
()1،580
5،367

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

	31.معلومات القطاعات

تشتمل اجملموعة على ثالثة قطاعات رئيسية وهي:

(أ) أعمال مصرفية لألفراد والشركات ،حيث تقوم اجملموعة بتلقي أموال وودائع العمالء وتوفري التمويالت لعمالئها من األفراد والشركات.
(ب) حمفظة التداول ،حيث تقوم اجملموعة بتداول األسهم والعمالت األجنبية وغريها من املعامالت هبدف حتقيق أرباح قصرية األجل.
(ج) إدارة املوجودات  /االستثمار املصريف ،حيث تقوم اجملموعة باملشاركة مباشرة يف الفرص االستثمارية.
 31ديسمرب ٢٠١9
أعمال
إدارة املوجودات
مصرفية
حمفظة  /االستثمارات
لألفراد
أخرى املجموع
والشركات التداول املصرفية
296،197 23،959
27،844 59،705 184،689
إيرادات تشغيلية
()222،077( )24،291
()25،495( )10،810( )161،481
إمجايل املصروفات
صايف الربح ( /اخلسارة) قبل
(74،120 )332
2،349 48،895
املخصصات والضرائب اخلارجية 23،208
أرباح ناشئة من عمليات االستحواذ
على شركة (صايف)
()61،922( )1،769
املخصصات والضرائب اخلارجية ()25،689( )22،358( )12،106
(12،198 )2،101
)23،340( 26،537
11،102
صايف الربح ( /اخلسارة) للسنة
متعلقة بالتايل:
(669 )2،365
)21،028( 17،666
6،396
مسامهي البنك
11،529
264
()2،312
8،871
4،706
حقوق األقلية
(12،198 )2،101
)23،340( 26،537
11،102
8،085،239 355،764
1،134،809 1،498،054 5،096،612
إمجايل املوجودات
املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات
7،678،390 196،101
75،978 301،444 7،104،867
االستثمار املطلقة

 31ديسمرب ٢٠١8

أعمال
مصرفية
لألفراد
والشركات
152،760
()146،914

حمفظة
التداول
67،630
()30،803

إدارة املوجودات
 /االستثمارات
أخرى
املصرفية
1،546
37،884
()954
()37،734

املجموع
259،820
()216،405

5،846

36،827

150

592

43،415

()30،396
()24،550

()19،211
17،616

50،912
()34،636
16،426

()27
565

50،912
()84،270
10،057

()4،207( 11،727 )31،849
20،633
5،889
7،299
(16،426 17،616 )24،550
1،700،091 1،563،543 4،842،981
711،032 7،014،201

116،489

()23،981
348
34،038
217
10،057
565
8،488،656 382،041
8،035،737 194،015

تشتمل اجملموعة على أربع قطاعات جغرافية وهي :أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وقطاعات أخرى.
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 .31معلومات القطاعات (تابع)

إيرادات تشغيلية
إمجايل املصروفات
صايف الربح ( /اخلسارة)
قبل املخصصات
والضرائب اخلارجية
أرباح ناشئة من عمليات
االستحواذ على شركة
(صايف)
املخصصات والضرائب
اخلارجية
صايف الربح ( /اخلسارة)
للسنة
متعلقة بالتايل:
مسامهي البنك
حقوق األقلية

أوروبا
7،768
3،759

 31ديسمرب ٢٠١9
الشرق
األوسط
أمريكا
أخرى
الشمالية وأفريقيا آسيا
- 215،005 73،424
(- )115،425( )110،411
-

11،527

-

(99،580 )36،987

املجموع
296،197
()222،077

أوروبا
11،047
()9،963

أمريكا
الشمالية
-

الشرق
األوسط
وأفريقيا
84،284
()84،571

أخرى
آسيا
2،109 162،380
(- )121،871

املجموع
259،820
()216،405

-

74،120

1،084

-

()287

40،509

2،109

43،415

-

-

-

-

50،912

-

-

50،912

()61،922

()1،934

-

()59،779

()22،557

-

()84،270

12،198

()850

-

()9،154

17،952

2،109

10،057

669
11،529
12،198

()850
()850

-

()29،531
20،377
()9،154

4،291
13،661
17،952

2،109
2،109

()23،981
34،038
10،057

35،643

44،323 4،301،145 3،655،272

8،488،656

8،122

3،998 3،906،878 3،836،191

8،035،737

-

-

-

-

()6،794

-

()20،261

(- )34،867

4،733

-

(64،713 )57،248

-

4،733
4،733

-

(51،216 )55،280
(13،497 )1،968
(64،713 )57،248

-

267،904

190،358

- 3،971،227 3،655،750

إمجايل املوجودات
املطلوبات وحقوق أصحاب
حسابات االستثمار
7،009 294،563
املطلقة

 31ديسمرب ٢٠١8

1،216 3،579،047 3،796،555

452،273 8،085،239
7،678،390

280،548

	32.الــزكـــاة

يقـوم املسـامهون واملسـتثمرون يف حسـابات االسـتثمار املقيـدة واملطلقـة بـأداء فريضـة الـزكاة بشـكل مباشـر وبالتـايل ال يقـوم اإلمثـار بتحصيل أو دفـع الزكاة نيابـة عن املسـامهني أو أصحاب
حسـابات االستثمار.

	33.مطلوبات طارئة والتزامات
املطلوبات الطارئة

موافقات ومصادقات
ضمانات وخطابات اعتماد غري قابلة لإللغاء
مطالبات عمالء ومطالبات أخرى
التزامات
تسهيالت غري مسحوبة وخطوط متويل والتزامات أخرى بتمويل

84

اإلثمار القابضة ش.م.ب.

التقرير السنوي ٢٠١٩

 31ديسمرب ٢٠١9
59،038
438،773
234،002
731،813

 31ديسمرب ٢٠١8
78،081
612،965
257،042
948،088

 31ديسمرب ٢٠١9
1،436،934

 31ديسمرب ٢٠١8
2،009،136

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

	 34.خماطر العمالت

تتعرض موجودات ومطلوبات اجملموعة ملخاطر العمالت  ،مبا يف ذلك حسابات االستثمار املطلقة ،على الشكل التايل:
درهم إمارايت
1،542

أخرى
28،654

املجموع
692،596

 31ديسمرب 2019
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
تكافل ومستحقات ذات صلة
موجودات أخرى
استثمارات عقارية
عقارات قيد التطوير
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات

دوالر أمريكي روبية باكستانية دينار حبريين يورو
46،953
192،599
332،129
90،719
88،459
307،612
124،019
120
1،724
19،814
94،693
727،160

11،702
1،377،065
635،151
1،290،751
69،061
6،362
57،017
11،989
3،791،227

228،606
1،062،079
114،481
571،554
392،677
61،645
55،148
173،755
260،217
7،342
4،249
3،124،352

49،637
6،186
3،871
1،746
108،393

1،542

15،202
64،202
2،666
61،738
52،064
23،225
70،888
13،926
332،565

393،606
2،817،144
635،151
1،535،788
633،292
392،797
115،433
168،994
251،005
260،217
78،285
110،931
8،085،239

115،084
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 307،444
108،654
مبالغ مستحقة ملستثمرين
احتياطي تابع للتكافل
61،316
املطلوبات األخرى
592،498
إمجايل املطلوبات

884،920
415،411
1،440،975
120،840
2،862،146

278،233
132،538
84،484
170،529
665،784

217،544
100،057
2،021
3،457
323،079

238
327،397
1،319
328،954

19،163
20
12،147
45،284
26،971
103،585

1،515،182
1،282،867
1،563،797
129،768
384،432
4،876،046

حقوق حسابات االستثمار املطلقة

378،465

411،396

2،012،106

-

-

377

2،802،344

إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

970،963

3،273،542

2،677،890

323،079

328،954

103،962

7،678،390

مطلوبات طارئة والتزامات

695،045

1،260،150

88،481

56،578

223

68،270

2،168،747

 31ديسمرب 2018
إمجايل املوجودات

784،188

4،118،310

3،065،290

155،289

20،848

344،731

8،488،656

إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

989،235

3،572،538

2،716،049

336،904

329،978

91،033

8،035،737

مطلوبات طارئة والتزامات

768،433

1،726،759

253،352

90،048

1،838

116،794

2،957،224

اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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	35.جدول االستحقاقات

86

إن جدول االستحقاقات ،للموجودات واملطلوبات للمجموعة ،مبا يف ذلك حسابات االستثمار املطلقة ،هو على الشكل التايل:
اكثر من شهر أكثر من  3شهور
لغاية
إىل سنة
إىل  3شهور
شهر واحد
 31ديسمرب 2019
4،135
12،996
675،465
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

أكثر من سنة
إىل  5سنوات
-

 5سنوات
فأكثر
-

املجموع
692،596

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
تكافل ومستحقات ذات صلة
موجودات أخرى
استثمارات عقارية
عقارات قيد التطوير
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات

286،241
1،026،029
113،493
8،238
274
46،053
17،731
2،173،524

44،907
170،001
16،267
809،177
201
34،290
1،087،839

50،756
418،397
148،853
114،471
602
115،433
54،587
6،362
913،596

11،702
688،988
204،957
112،063
5،521
16،132
36،596
260،217
29،916
1،366،092

513،729
151،581
491،839
633،292
386،199
17،932
208،047
30،638
110،931
2،544،188

393،606
2،817،144
635،151
1،535،788
633،292
392،797
115،433
168،994
251،005
260،217
78،285
110،931
8،085،239

حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
احتياطي تابع للتكافل
املطلوبات األخرى

1،515،182
868،924
1،037،126
170،824

90،179
175،876
45،329

84،624
338،737
129،768
64،366

239،140
12،058
102،410

1،503

1،515،182
1،282،867
1،563،797
129،768
384،432

إمجايل املطلوبات

3،592،056

311،384

617،495

353،608

1،503

4،876،046

حقوق حسابات االستثمار املطلقة

477،451

967،336

950،596

406،961

-

2،802،344

إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

4،069،507

1،278،720

1،568،091

760،569

1،503

7،678،390

صايف املركز

()1،895،983

()190،881

()654،495

605،523

2،542،685

406،849

مطلوبات طارئة والتزامات

1،195،976

380،597

272،442

296،690

23،042

2،168،747

 31ديسمرب 2018
إمجايل املوجودات

2،161،218

1،252،096

1،035،265

1،831،270

2،208،807

8،488،656

إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

5،135،049

704،562

1،304،395

629،264

262،467

8،035،737

مطلوبات طارئة والتزامات

1،739،393

303،289

476،492

335،866

102،184

2،957،224

اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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	 36.متركز املوجودات واملطلوبات وخطابات االعتماد وخطابات الضمان

إن موجودات ومطلوبات اجملموعة ،مبا فيها حقوق حسابات االستثمار املطلقة وخطابات االعتماد والضمان ،موزعة على املناطق اجلغرافية والقطاعات الصناعية التالية:
العقارات
التجارة
املصارف
املجموع
أخرى
األقمشة
واملؤسسات املالية والصناعة واإلنشاءات اخلدمات األفراد
 31ديسمرب 2019
692،596
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية 692،596
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية
393،606
13،276
380،330
ومؤسسات أخرى
2،817،144
131،005
69،554
835،442
480،881
89،426
793،157
417،679
مراحبات ومتويالت أخرى
635،151
24،986
3،290
138،913
111،516
8،218
347،103
1،125
متويالت املشاركة
1،535،788
29،388
512،978
11،764
21،656
960،002
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
633،292
18،799
4،086
608
609،799
استثمارات يف شركات زميلة
392،797
350،120
202
39،391
3،084
موجودات مقتناة بغرض التأجري
115،433
115،433
تكافل ومستحقات ذات صلة
168،994
37،760
31،566
20،451
54،158
489
24،570
موجودات أخرى
251،005
251،005
استثمارات عقارية
260،217
260،217
عقارات قيد التطوير
78،285
17،306
2،501
58،478
موجودات ثابتة
110،931
18،839
92،092
موجودات غري ملموسة
8،085،239 291،359
72،844 1،356،041 1،241،461 681،375 1،202،404
3،239،755
إمجايل املوجودات
14،720

441،399

108،314

164،399

378،654

8،120

399،576

1،515،182

حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
احتياطي تابع للتكافل
املطلوبات األخرى

1،221،390
68،922
35،685

396،081
55،965

42،745
91،645

61،477
300،149
129،768
41،795

404،834
22،142

10،646
-

340،420
137،200

1،282،867
1،563،797
129،768
384،432

إمجايل املطلوبات
حقوق حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات
االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

1،340،717
89،172

893،445
691،811

242،704
82،537

697،588
403،794

18،766 805،630
2،240 1،375،360

877،196
157،430

4،876،046
2،802،344

1،429،889
632،271

325،241 1،585،256
37،865
871،609

1،101،382
157،487

21،006 2،180،990
117،267
19،444

7،678،390 1،034،626
2،168،747 332،804

 31ديسمرب 2018
إمجايل املوجودات

4،138،532

1،204،302

716،653

360،855

إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات
االستثمار املطلقة

1،944،892

980،271

257،771

780،229

مطلوبات طارئة والتزامات

1،105،729

876،258

52،620

393،405

175،676 1،530،472
62 2،671،041
7،546

34،794

اإلثمار القابضة ش.م.ب.

362،166

8،488،656

1،401،471

8،035،737

486،872

2،957،224
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 .36متركز املوجودات واملطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان (تابع)
آسيا  /الباسيفك
 31ديسمرب 2019

88

الشرق األوسط

أوروبا

أمريكا الشمالية

أخرى

املجموع

نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
استثمارات يف شركات زميلة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
تكافل ومستحقات ذات صلة
موجودات أخرى
استثمارات عقارية
عقارات قيد التطوير
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات

407،813
12،062
1،431،908
635،151
1،295،811
41،622
69،473
8،381
57،017
11،989
3،971،227

215،556
376،787
1،111،203
230،645
591،670
392،797
115،433
59،987
181،265
260،217
21،248
98،942
3،655،750

63،638
4،757
93،155
6،388
38،587
61،359
20
267،904

5،589
180،878
2،944
947
190،358

-

692،596
393،606
2،817،144
635،151
1،535،788
633،292
392،797
115،433
168،994
251،005
260،217
78،285
110،931
8،085،239

حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
احتياطي تابع للتكافل
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات

995،869
471،501
1،563،797
128،763
3،159،930

307،650
788،413
129،768
189،693
1،415،524

204،773
22،234
65،976
292،983

6،746
6،746

144
719
863

1،515،182
1،282،867
1،563،797
129،768
384،432
4،876،046

حقوق حسابات االستثمار املطلقة

419،117

2،381،031

1،580

263

353

2،802،344

إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

3،579،047

3،796،555

294،563

7،009

1،216

7،678،390

مطلوبات طارئة والتزامات

2،067،064

88،481

13،202

-

-

2،168،747

 31ديسمرب 2018
إمجايل املوجودات

4،301،145

3،655،272

452،273

35،643

44،323

8،488،656

إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

3،906،878

3،836،191

280،548

8،122

3،998

8،035،737

مطلوبات طارئة والتزامات

2،674،967

268،953

13،201

-

103

2،957،224

اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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	37.إدارة املخاطر

إدارة املخاطر يف املجموعة
أنشـطة اجملموعـة تعـرض اجملموعـة لعـدة مـن املخاطـر املالية وتلك األنشـطة تتضمـن التحليل والتقييم والتقبـل واإلدارة لدرجة من اخلطـورة أو جمموع من اخلطورات .أخـذ اخلطورات جزء
مـن عمـل اجملموعـة األساسـي وتلـك اخلطـورات حمتومـة عندمـا تشـارك يف األسـواق املاليـة .هتـدف اجملموعـة يف احلصـول علـى موازنة معقولـة ما بين اخلطـورة واملكافئة وتقلـل احتمالية
األمور السـلبية علـى البيانات املاليـة للمجموعة.
سياسـات وإجـراءات وأنظمـة إدارة خماطـر اجملموعـة مصممـة لتحديـد وحتليـل املخاطـر ووضـع ضوابـط مناسـبة لتقليـل املخاطر .اجملموعـة تراجـع سياسـة إدارة املخاطر واألنظمة باسـتمرار
لتعكـس التغيير يف السـوق واملنتجـات وأفضل املمارسـات املسـتجدة.

إدارة املخاطـر تنفـذ مـن قبـل قسـم إدارة املخاطـر حتـت سياسـات موافـق عليهـا من قبل جملـس اإلدارة .قسـم إدارة املخاطر حيدد ويقيّـم املخاطر املالية مـع وحدات التشـغيل للمجموعة .هم
أنـواع املخاطـر احملـددة مـن قبـل اجملموعـة هـي خماطـر االئتمـان ،خماطـر السـيولة ،خماطـر األسـواق ،خماطر األسـعار ،خماطر السـمعة ،خماطـر التشـغيلية وخماطر أمـن املعلومـات .خماطر
األسـواق يشـمل خماطـر العملـة ،خماطر معـدالت األرباح وخماطر السـعر.
خماطر االئتمانية
خماطـر االئتمانيـة يعتبر أهـم وأكثـر انتشـارا للمجموعـة .اجملموعـة تأخـذ التعـرض ملخاطر االئتمـان وهو خطورة بان الطرف اآلخر ال يسـدد املسـتلزمات املاليـة وذلك يـؤدي إىل تكبد البنك
خلسـارة ماليـة .املخاطـر االئتمانيـة تنشـأ مـن التمويلات (التسـهيالت االئتمانيـة للعملاء) ومـن النقـد و الودائـع لـدى مصـارف ومؤسسـات ماليـة .هنـاك خماطـر ائتمانيـة مـن التسـهيالت
خـارج املركـز املـايل مثـل الضمانـات ،خطابـات االعتمـاد ،القبـول وااللتزامات لتقـدمي االئتمان .مراقبة وحتكـم املخاطر االئتمانيـة تُنفذ من قبل قسـم إدارة املخاطر الذين حيـددون املعلمات
واحلـدود لتمويلات اجملموعـة والتسـهيالت التي تظهر خارج املركـز املايل.
خماطر السيولة
خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة شركة اإلمثار القابضة على الوفاء بالتزاماته املالية عند استحقاقها  ،واليت قد تنشأ بسبب عدم التطابق يف التدفقات النقدية.
تنشأ خماطر السيولة إما:
من عدم القدرة على إدارة النقصان أو التغريات غري املتوقعة يف مصادر التمويل ؛ أو
من الفشل يف التعرف على التغريات يف ظروف السوق أو التعامل معها واليت تؤثر على القدرة على تصفية املوجودات بسرعة وبأقل اخلسائر يف القيمة.
تضمـن إدارة خماطـر السـيولة توافـر األمـوال يف مجيـع األوقـات لتلبيـة متطلبـات التمويـل  ،ويتـم إدارة التمويـل وإدارة السـيولة بشـكل مركـزي مـن قبـل اخلزينـة  ،مـع اإلشـراف مـن جلنـة
املوجـودات واملطلوبـات .تتـوىل جلنـة املوجـودات واملطلوبـات مسـؤولية وضـع إطـار العمـل والرصـد الفعـال ملخاطـر السـيولة لدى اجملموعـة .مت تصميم سياسـات السـيولة لدى اجملموعـة للتأكد
مـن أهنـا سـتفي بالتزاماهتـا عنـد اسـتحقاقها  ،وذلـك مـن خلال ضمان قدرهتا علـى توليد األموال من السـوق  ،أو امتالك أصول سـائلة عالية اجلـودة ( )HQLAsلبيع ومجع األمـوال الفورية
دون تكبـد تكاليـف غير مقبولـة .التكاليـف واخلسـائر .تراقـب شـركة اإلمثـار القابضـة بشـكل منتظـم التركيـز يف مصـادر التمويل ويضمـن أن مصـادر التمويل متنوعة بشـكل كاف.
خماطر السوق
خماطـر السـوق هـي خماطـر اخلسـارة احملتملـة الناشـئة عـن التغير يف قيمـة أي تعـرض بسـبب التغيرات السـلبية يف أسـعار السـوق املرجعيـة األساسـية  ،أي أسـعار صـرف العملات األجنبيـة
وأسـعار األسـهم ومعـدالت الربح.
تتنـاول سياسـة إدارة خماطـر السـوق مجيـع جوانـب خماطـر السـوق .إن تنفيـذ سياسـة وإجـراءات ومراقبة احلـدود التنظيميـة والداخلية لإلمثار هي مسـؤولية وحـدات األعمـال ذات الصلة مع
إشـراف جلنـة األصول واخلصـوم (.)ALCO
املخاطر التشغيلية
تتمثل املخاطر التشـغيلية يف خماطر اخلسـارة الناجتة عن عدم كفاية أو فشـل العمليات الداخلية أو األشـخاص واألنظمة أو األحداث اخلارجية اليت تشـمل على سـبيل املثال حصر املخاطر
القانونية وخماطر االلتزام بأحكام الشـريعة .هذا التعريف يسـتبعد املخاطر االسـتراتيجية والسـمعة.
ال تتوقع شركة اإلمثار القضاء على مجيع املخاطر التشغيلية  ،ولكن من خالل إطار الرقابة واملراقبة واملخاطر احملتملة  ،فإن بنك اإلمثار قادر على إدارة املخاطر التشغيلية إىل مستوى مقبول.
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 .3٧إدارة املخاطر (تابع)
خماطر معدالت الربح
يلخـص اجلـدول أدنـاه تعـرض اجملموعـة ملخاطـر معـدالت الربـح .ويشـتمل علـى األدوات املاليـة للمجموعـة بالقيـم الدفتريـة ،مصنفـة بإعـادة التسـعري املتعاقد عليهـا أو تواريخ االسـتحقاق
أيهما حيـدث أوالً.
ال يوجد تأثر
من شهر إىل من ثالثة أشهر من سنة إىل أكثر من
حىت
املجموع
مخس سنوات مخس سنوات باألسعار
ثالثة أشهر إىل سنة
شهر واحد
 31ديسمرب 2019
692،596
692،596
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية
393،606
18،032
12،062
69،013
8،368
286،131
ومؤسسات أخرى
2،817،144
360،074
856،015
714،069
89،075
797،911
مراحبات ومتويالت أخرى
635،151
297،982
308،279
18،614
9،845
431
متويالت املشاركة
1،535،788
121،042
404،722
102،998
263،185
307،115
336،726
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
392،797
385،570
6،306
706
215
موجودات مقتناة بغرض التأجري
115،433
115،433
التكافل واملدينون ذوو الصلة
168،994
168،994
موجودات أخرى
6،751،509
1،098،065 1،466،380 1،285،660
1،065،587
414،618
1،421،199
إمجايل املوجودات املالية
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات املالية
حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات
االستثمار املطلقة
إمجايل فارق إعادة التسعري
 31ديسمرب 2018
إمجايل املوجودات املالية
إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات
االستثمار املطلقة
إمجايل فارق إعادة التسعري
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-

-

-

-

-

1،515،182

1،515،182

923،868
935،592
1،859،460

259،638
201،441
461،079

397،066
397،066

22،016
29،698
51،714

13،126
13،126

64،219
384،432
1،963،833

1،282،867
1،563،797
384،432
4،746،278

1،198،019

338،915

934،416

330،994

-

-

2،802،344

3،057،479
()1،636،280

1،331،482
799،994
()265،895( )385،376

382،708
902،952

13،126
1،453،254

1،963،833
()865،768

7،548،622
()797،113

1،371،002

939،253

1،518،448

1،232،869

938،511

1،141،082

7،141،165

2،628،729
()1،257،727

1،247،496
()308،243

1،300،077
218،371

271،490
961،379

938،511

2،453،072
()1،311،990

7،900،864
()759،699
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	38.املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة

تعتبر األطـراف ذات صلـة إذا كان ألحـد هـذه األطـراف اإلمكانيـة بالسـيطرة علـى الطـرف اآلخر أو ممارسـة تأثري هام أو سـيطرة مشـتركة علـى الطرف اآلخـر يف اختاذ القرارات التشـغيلية
واملالية.
تشتمل األطراف ذات الصلة على ما يلي:
أ) أعضاء جملس اإلدارة والشركات اليت ميلكون فيها حصص ملكية؛
ب) املسامهني األغلبية لإلمثار والشركة األم الرئيسية والشركات اليت متلك فيها حصص ملكية والشركات التابعة لتلك الشركات؛
ج) الشركات الزميلة للبنك
د) اإلدارة العليا.
تكون معامالت األطراف ذات الصلة عبارة عن حتويل املوارد واخلدمات ،أو االلتزامات بني األطراف ذات الصلة ،بغض النظر عن إذا مت احتساب السعر.
تتكون األرصدة اجلوهرية مع األطراف ذات الصلة مما يلي:

املوجودات
مراحبات ومتويالت أخرى
استثمارات يف شركات زميلة
موجودات أخرى
املطلوبات
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
حسابات االستثمار املطلقة
املطلوبات األخرى
اإليرادات
العائد حلسابات االستثمار املطلقة
الدخل من املراحبات والتمويالت األخرى
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب
إيرادات أخرى
أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
املصروفات
املصروفات اإلدارية والعمومية

 31ديسمرب 2019
أعضاء جملس اإلدارة
املؤسسات ذات الصلة

اإلدارة العليا

املجموع

392،794
-

633،292
-

12،809
-

2،095
515

407،698
633،292
515

6،105
160

10،622
72،133
-

-

824
4،148
-

17،551
72،133
4،148
160

3،910
7،334
()2،103

40،415
()3،458

-

()124
-

()124
3،910
40،415
7،334
()5،561

800

-

50

-

850

املسامهني
والتابعون

الشركات الزميلة
واستثمارات أخرى
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 .3٨املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة (تابع)

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

 31ديسمرب 201٨
أعضاء جملس اإلدارة
املؤسسات ذات الصلة

اإلدارة العليا

اجملموع

409،479
-

68،234
601،969
10،455

12،809
-

1،119

422،288
68،234
601،969
11،574

107

118،312
-

-

1،209
2،886
-

1،209
118،312
2،886
107

()181
4،173
6،509
-

()343
42،772
()3،298

-

()115
-

()639
4،173
42،772
6،509
()3،298

800

-

50

-

850

املسامهني
والتابعون

الشركات الزميلة
واستثمارات أخرى

حيتفـظ أطـراف ذات صلـة علـى بعـض الضمانـات بشـكل قانونيـا والتي تبلـغ  238.5مليـون دوالر أمريكـي ( 306.3 :2018مليـون دوالر أمريكـي) متعلقـة ببعـض التسـهيالت التمويليـة لصـاحل
اجملموعة.
فيما يتعلق بتسهيالت متويل قدرها  12.8مليون دوالر تتعلق بعضو يف جملس اإلدارة  ،ال يتم استحقاق الربح عليه ألن ذلك مرتبط بالتخارج من استثمار معني (حمتفظ به كضمان).

	39.إدارة رأس املال

تتمثل أهداف اجملموعة عند إدارة رأس املال مببدأ أمشل من «حقوق امللكية» يف بيان املركز املايل يف:

 االلتزام مبتطلبات رأس املال احملددة من قبل اجلهات املنظمة اليت خيضع هلا القطاع املصريف واليت تعمل ضمنها اجملموعة. محاية قدرة اجملموعة باالستمرار على أساس جتاري حبيث تستطيع مواصلة تقدمي العوائد للمسامهني واملنافع لألطراف األخرى الرئيسية؛ واحملافظة على قاعدة رأمسالية قوية لدعم تطوير أعماله.ال تشـارك اجملموعـة يف أي نشـاط مصـريف علـى املسـتوى الفـردي  ،وبالتـايل ال تنطبـق متطلبـات بـازل  .3تلتـزم اجملموعـة بتوجيهات مصـرف البحرين املركـزي فيما يتعلـق بترخيص الفئة
 1لشـركة االسـتثمار .تتوافـق الشـركات التابعـة مـع توجيهـات اجلهات التنظيميـة احمللية املعنيـة إلدارة رأس املال.

	40.أرباح األسهم املقترحة

مل يقم جملس اإلدارة باقتراح توزيع أرباح أسهم للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  :2018( 2019مل يتم توزيع أرباح).
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	41.اإليرادات واملصروفات غري املتوافقة مع الشريعة

وردت بعض اإليرادات واملصروفات للمجموعة خالل السنة من موجودات ومطلوبات تقليدية ،يتم التعامل معها من خالل خطة التوافق مع أحكام الشريعة.

تفاصيل إمجايل اإليرادات واملصروفات هي على النحو التايل:
اإليرادات
الدخل من التمويالت األخرى
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب  -إيضاح 1
الدخل من االستثمارات
إيرادات أخرى
إمجايل اإليرادات

السنة املنتهية يف
 31ديسمرب ٢٠١8
 31ديسمرب ٢٠١9
179،937
49،547
112،036
22،409
363،929

155،013
42،091
92،306
26،857
316،267

ناقصا :أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى (صايف)  -إيضاح 2
إمجايل اإليرادات
املصروفات
املصروفات اإلدارية والعمومية  -إيضاح 2
االستهالك واإلطفاء
إمجايل املصروفات

()162،758
201،171

()120،674
195،593

()79،035
()18،038
()97،073

()93،235
()22،219
()115،454

صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية

104،098

80،139

خمصصات اهلبوط يف القيمة (صايف)

()12،115

1،093

صايف الربح قبل الضرائب اخلارجية

91،983

81،232

ضرائب خارجية
صايف ربح السنة

()27،001
64،982

()25،686
55،546

56،599
8،383
64،982
1.94

45،323
10،223
55،546
1.56

متعلقة بالتايل:
مسامهي البنك
حقوق األقلية
عائد السهم األساسي واملخفف  -سنتات أمريكية

إيضاح  -1تسـتند حصـة األربـاح مـن الشـركات الزميلـة غير املتوافقـة مـع الشـريعة علـى سياسـاهتم احملاسـبية التي ختتلف عـن السياسـات احملاسـبية للمجموعة .مبـا انه يتـم اإلفصاح عن
اإليـرادات غير املتوافقـة مـع الشـريعة علـى حـدة ،فبالتـايل ليـس هنـاك أي تعديل لتأثير السياسـات احملاسـبية املختلفة.
إيضاح  -2مصروفات تتعلق باملؤسسات اليت يتم توحيدها كل بند على حدة وال يشمل الشركات الزميلة
إيضاح  -3قامـت شـركة مـن الشـركات التابعـة التي تعمـل يف الوقـت احلاضـر باعتبارها بنـك تقليدي بزيادة عـدد فروعها اإلسلامية خالل العـام إىل  414فرعاً ( 254 :2018فرعًا) من أصل
جممـوع  555فرعاً ( 454 :2018فرعًا).
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	42.األستحواذ على استثمار

صندوق تنمية دملونيا
خلال ديسـمرب  ، 2018ارتفعـت حصـة اجملموعـة يف ملكيـة دملونيـا إىل  ٪53.54مـن  ٪40.56نتيجـة لالسـترداد العيني مـن قبـل مسـتثمرين مـن وحـدات الصنـدوق ضـد ممتلـكات التطويـر
األساسـية .باإلضافـة إىل ذلـك  ،حصـل البنـك علـى حصـة إضافية بنسـبة  ٪3.61يف  31ديسـمرب  2018نتيجة لتسـوية التمويل  ،ممـا زاد إمجايل حصته يف الصنـدوق إىل  .٪57.15ومن مث فقد
مت تصنيـف الصنـدوق كشـركة تابعـة للبنـك مـن احملاسـبة احلالية كاسـتثمار يف حسـابات االسـتثمار املقيدة

وفقـا ملتطلبات املعيار الدويل إلعـداد التقارير املالية رقم « 3دمـج األعمال» .مت قياس
مت تسـجيل املعاملـة الناجتـة للصنـدوق التي مت تصنيفهـا كشـركة تابعـة من خالل تطبيق طريقة الشـراء ً
تكلفـة املعاملـة بالقيمـة العادلـة للمقابـل املدفـوع حيـث يتم إدراج األصول احملددة املشـتراة أو املطلوبات املفترضة أو املتكبـدة بالقيمة العادلة كما يف تاريخ الشـراء كما يلي:
إن القيمة العادلة لصايف األصول املكتسبة هي كما يلي:
املبلغ
187،332
القيمة العادلة لصايف األصول كما يف  31ديسمرب ( 2018على أساس التقييم املستقل خلصائص التطوير)
%57.15
النسبة املئوية إذا كان هناك صايف أصول قابلة للتحديد
القيمة العادلة لصايف األصول كما يف  31ديسمرب 2018

107،060

ناقص :حقوق امللكية القائمة

()78،320

كسب على صفقة الشراء

28،740

مصاحل األقليات

22،172

جمموع الربح على شراء الصفقة

50،912

إن القيمة العادلة لصايف األصول املكتسبة هي كما يلي:
األصول
النقد واألرصدة لدى مؤسسة مالية
أصول أخرى
عقارات قيد التطوير
املطلوبات
مطلوبات أخرى
صايف املوجودات
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القيمة الدفترية يف
 31ديسمرب 2018

تعديالت القيمة
العادلة

القيمة العادلة يف
 31ديسمرب 2018

17،600
39،338
111،010
167،948

()4،225
99،324
95،099

17،600
35،113
210،334
263،047

31،528
31،528
136،420

44،187
44،187
50،912

75،715
75،715
187،332

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٩

 .42االستحواذ على استثمار (تابع)
جمموعة سوليدريت القابضة القابضة (.)C
خلال العـام  ، 2019أكملـت اجملموعـة عمليـة التقييـم العـادل فيمـا يتعلـق بشـراء حصتهـا يف جمموعـة سـوليدريت القابضـة يف ديسـمرب  2018وذلـك نتيجـة لتسـوية جزئيـة مـن تسـهيالت
التمويـل .نتـج عـن هـذه الصفقـة حتويـل جمموعـة سـوليدريت القابضـة مـن شـركة زميلـة إىل شـركة تابعة ممـا أدى إىل زيادة حصـة اإلمثـار يف سـوليدريت مـن  ٪36.39إىل  . ٪55.42وكنتيجة
وفقا ملتطلبـات املعيار
لعمليـة التقييـم العـادل  ،قامـت اجملموعـة بتحديـد بعـض املوجـودات غير امللموسـة والتعديلات علـى قيمـة املوجـودات والتي مت التعامل معهـا كتعديلات بأثر رجعـي ً
الـدويل للتقاريـر املاليـة رقـم  .3ونتيجـة لذلـك  ،متـت إعـادة بيـان املركـز املـايل املوحـد يف  31ديسـمرب .2018
القيمة الدفترية لالستحواذ تعديالت
املبلغ
القيمة العادلة
كما يف  31ديسمرب 2018
املوجودات
16،532
16،532
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
73،786
73،786
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية
17،649
17،649
مراحبات ومتويالت أخرى
120،034
120،034
تكافل ومستحقات ذات صلة
8،315
8،315
موجودات أخرى
74،135
74،135
صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها
26،168
()16،646
42،814
استثمارات يف شركات زميلة
19،619
19،619
استثمارات عقارية
14،526
14،526
موجودات ثابتة
24،970
11،994
12،976
موجودات غري ملموسة
395،734
()4،652
400،386
املطلوبات
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
املطلوبات األخرى
احتياطي تابع للتكافل
صايف املوجودات

13،250
66،364
134،873
214،487
185،899

()4،652

النسبة املئوية لصايف املوجودات القابلة للتحديد املستحوذ عليها
حصة اإلمثار يف صايف املوجودات
القيمة العادلة لالستثمار املستحوذ عليه
الشهرة

13،250
66،364
134،873
214،487
181،247
%55.42
100،447
103،025
2،578

	43.املسئوليات االجتماعية

قامت اجملموعة بتطبيق التزامها مبسئولياهتا االجتماعية من خالل التربعات ألسباب ومؤسسات خريية.

	44.أرقام املقارنة

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

	45.أحداث خالل السنة

مل تكن هناك أحداث بعد  31ديسمرب  2019من شأهنا أن تؤثر بشكل كبري على املبالغ املدرجة يف البيانات املالية املوحدة كما يف  31ديسمرب .2019
اإلثمار القابضة ش.م.ب.
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معلومات عن السهم
هيكل املسامهة
10،000-1
100،000 - 10،001
1،000،000 - 100،001
10،000،000 - 1،000،001
أكثر من 10،000،000
إمجايل
حصص األسهم حسب اجلنسية
الدولة
جزر الباهاما
مملكة البحرين
اململكة العربية السعودية
الكويت
دول خليجية أخرى
دول أخرى
إمجايل

عدد املسامهني
235
2،335
798
189
28
3،585

 31ديسمرب 2019
عدد األسهم
1،074،615
60،739،735
268،215،921
548،015،362
2،152،709،394
3،030،755،027

%
0٫04
2٫00
8٫85
18٫08
71٫.3
100٫00

عدد املسامهني
2
781
832
712
٤٩٢
٧٦٦
3،585

 31ديسمرب 2019
عدد األسهم
959،467،864
331،542،494
719،901،878
388،571،380
372،399،054
258،872،357
3،030،755،027

%
31.66
10.94
23.75
12.82
12.29
8.54
100.00

 31ديسمرب 2019
عدد األسهم
1،176،925،741
469،284،062
1،٣٨٤،٥٤٥،٢٢٤
3،030،755،027

%
38.83
15.48
٤٥٫٦٨
100.00

حصص األسهم حسب النسبة
أقل من %1
 %1إىل %5
أكثر من %٥
اإلمجايل

عدد املسامهني
3،٥٧٥
8
2
3،585

املسامهون الرئيسيون
دار املال اإلسالمي ترست
الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي (جزر الباهاما) احملدودة
أخرى
إمجايل

عدد املسامهني
219
2،431
872
201
28
3،751
عدد املسامهني
2
773
840
815
281
1،040
3،751

عدد املسامهني
3،742
7
2
3،751

 31ديسمرب 2018
عدد األسهم
1،057،033
67،359،493
293،145،313
574،730،280
2،094،462،908
3،030،755،027

%
0٫04
2٫22
9٫67
18٫96
69٫11
100٫00

 31ديسمرب 2018
عدد األسهم
959،467،864
322،054،761
720،688،708
478،129،770
190،883،385
359،530،539
3،030،755،027

%
31.66
10.62
23.78
15.78
6.29
11.86
100.00

 31ديسمرب 2018
عدد األسهم
1،237،923،080
408،286،723
1،384،545،224
3،030،755،027

%
40.85
13.47
45.68
100.00

عدد األسهم
790،416،000
594،129،224
1،646،209،803
3،030،755،027

%
26٫08
19٫60
54٫32
100٫00

اإلدارة التنفيذية ال متتلك أسهمًا يف شركة اإلمثار القابضة.
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معلومات عن السهم (تابع)
بورصة البحرين

حركة سعر سهم ITHMR

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

١٦٠٠

٠٫٢٥

١٥٥٠

٠٫٢٠

١٥٠٠

٠٫١٥

١٤٠٠

٠٫١٠

١٣٥٠

٠٫٠٥

١٣٠٠

ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

١٦٥٠

٠٫٣٠

-

ﱪ١٩-

ﻳﺴﻤ

-١ﺩ

-١ﻧ
ﻮﻓﻤ
ﱪ١٩-

ﺮ١٩-

ﻛﺘﻮﺑ

-١ﺃ

-١
ﺳﺒﺘﻤ

ﱪ١٩-

ﻏﺴﻄ

-١ﺃ

-١

ﺲ١٩-

ﻮ١٩-

ﻳﻮﻟﻴ

-١
ﻮ١٩-

ﻳﻮﻧﻴ

ﻣﺎﻳ١
ﻮ١٩-

ﺇﺑﺮﻳ١
ﻞ١٩-

ﺱ١٩-

ﻣﺎﺭ١

-١
ﺮ١٩-

ﻓﱪﺍﻳ

ﻳﻨﺎﻳ١

األداء يف بورصة البحرين
رمز التداولITHMR :
سعر السهم بالنسبة للمؤشرات 2019 -
سعر سهم ( ITHMRبالدوالر األمريكي)
املؤشر العام يف البحرين
مؤشر قطاع البنوك التجارية
مؤشر البحرين اإلسالمي

ﺮ١٩-

ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺳﻌﺮ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻹﲦﺎﺭ

مفتوح
0.085
1،337.26
2،769.81
823.10

مقفل
0.050
1،610.18
3،947.61
760.04

النقاط
()0.035
272.92
1،177.80
()63.06

التغري يف 2019
%
()41.18
20.41
42.52
()7.66

تداول سهم ( ITHMRالبحرين)
2019
28،181،109
1،846،504

حجم ،عدد األسهم
القيمة بالدوالر األمريكي
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2018
123،458،859
18،793،618

بورصة الكويت

حركة سعر سهم ITHMR
٥٤٠٠

٠٫٠٣٥

٥٣٥٠

٠٫٠٣٠
٠٫٠٢٥

٥٣٠٠
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

٥٢٥٠

٠٫٠١٥

٥٢٠٠

ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ

٠٫٠٢٠

٠٫٠١٠

٥١٥٠

٠٫٠٠٥

٥١٠٠

٠٫٠٠٠

ﺱ١٩-

-ﻣﺎﺭ

١٢

٥
-ﻣﺎﺭ

ﺱ١٩-

ﺮ١٩-

ﺮ١٩-

ﻓﱪﺍﻳ

-٢٦

-١٩

ﻓﱪﺍﻳ

ﺮ١٩-

ﻓﱪﺍﻳ

-١٢

-٥

ﺮ١٩-

ﻓﱪﺍﻳ

٢٩
-ﻳﻨﺎﻳ

ﺮ١٩-

ﺮ١٩-

-ﻳﻨﺎﻳ

٢٢

١٥
-ﻳﻨﺎﻳ

ﺮ١٩-

ﺮ١٩-

-ﻳﻨﺎﻳ

٨

١
-ﻳﻨﺎﻳ

األداء يف بورصة الكويت
رمز التداولITHMR :
سعر السهم بالنسبة للمؤشرات 2019 -
سعر سهم ( ITHMRبالفلس الكوييت)
املؤشر العام يف الكويت
مؤشر قطاع البنوك

ﺮ١٩-

ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻌﺮ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻹﲦﺎﺭ

مفتوح
25
5،079.56
1،092.67

مقفل
22
5،302.50
1،180.64

النقاط
()3.00
222.94
87.97

التغري يف *2019
%
()12.00
4.39
8.05

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

*2019
148،402،254
3،756،036

2018
1،091،338،175
45،698،688

* لقد مت إيقاف تداول أسهم اإلمثار منذ  14مارس  ،2019ولذلك فإن املعلومات املذكورة أعاله هي للفترة من  1يناير  2019إىل  14مارس .2019
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معلومات عن السهم (تتمة)
املؤشر العام يف سوق ديب املايل
حركة سعر سهم ITHMR

٣٠٠٠٫٠٠

١٫٠٠٠
٠٫٩٠٠

٢٩٠٠٫٠٠

٠٫٨٠٠
٠٫٦٠٠

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

٢٧٠٠٫٠٠

٠٫٥٠٠

ﺑﺎﻟﺪﺭﻫﻢ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﰐ

٢٨٠٠٫٠٠

٠٫٧٠٠

٠٫٤٠٠

٢٦٠٠٫٠٠

٠٫٣٠٠

٢٥٠٠٫٠٠

٠٫٢٠٠
٠٫١٠٠

٢٤٠٠٫٠٠
ﱪ١٩-

ﻳﺴﻤ

-١ﺩ

-١ﻧ
ﻮﻓﻤ
ﱪ١٩-

ﺮ١٩-

ﻛﺘﻮﺑ

-١ﺃ

-١
ﱪ١٩-

ﺳﺒﺘﻤ

-١ﺃ
ﻏﺴﻄ
ﺲ١٩-

ﻮ١٩-

ﻳﻮﻟﻴ

-١

-١
ﻮ١٩-

ﻳﻮﻧﻴ

ﻣﺎﻳ١
ﻮ١٩-

ﻞ١٩-

ﺱ١٩-

ﺇﺑﺮﻳ١

ﻣﺎﺭ١

-١
ﺮ١٩-

ﻓﱪﺍﻳ

ﻳﻨﺎﻳ١

األداء يف سوق ديب املايل
رمز التداولITHMR :
سعر السهم بالنسبة للمؤشرات 2019 -
سعر سهم ( ITHMRبالدرهم اإلمارايت)
املؤشر العام يف سوق ديب املايل
مؤشر قطاع البنوك

ﺮ١٩-

ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺩﰊ ﺍﳌﺎﱄ

ﺳﻌﺮ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻹﲦﺎﺭ

مفتوح
0.310
2،529.75
2،120.30

مقفل
0.166
2،764.86
2،765.53

النقاط
()0.144
235.11
645.23

التغري يف 2019
%
()46.45
9.29
30.43

تداول سهم ( ITHMRديب)
2019
747،407،740
192،255،403

حجم ،عدد األسهم
القيمة بالدرهم اإلمارايت
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2018
2،573،144،069
1،307،935،555

معلومات عن الشركة
اسم الشركة

شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب.

الشكل القانوين

شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .هي مؤسسة مالية تتخذ من البحرين مقرًا هلا ،وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي
كشركة استثمار فئة  1وختضع إلشرافه.
إن شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .مسجلة كشركة مسامهة حسب قانون الشركات التجارية يف البحرين (قانون رقم  21لسنة .)2001

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

سجل جتاري رقم 15210
بورصة البحرين وسوق ديب املايل وبورصة الكويت
«»ITHMR
برج السيف ،مبىن  ،2080طريق  ،2825ضاحية السيف  ،428ص.ب ،2820 .املنامة ،مملكة البحرين
+973 1758 4000
+973 1758 4017
info@ithmaarholding.com
www.ithmaarholding.com
 31ديسمرب
بالو ترافالندر رامامورثي  -رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال
علي أمحد حممد  -القائم بأعمال سكرتري الشركة
برايس ووتر هاوس كوبرز إم إي ليميتد ،ص.ب ،60771 .املنامة ،مملكة البحرين

اإلثمار القابضة ش.م.ب

التقرير السنوي ٢٠١٩

101

