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نبذة عامة

تأسست اإلمثار القابضة بعد موافقة مسامهي بنك اإلمثار ش.م.ب .سابقًا
شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب( .اإلمثار القابضة أو اإلمثار)
هي شركة قابضة تتخذ من البحرين مقرًا هلا ،وهي مرخصة يف مارس  2016على خطة التحول اهلامة يف عمليات اجملموعة .وكان
من قبل مصرف البحرين املركزي وختضع إلشرافه كشركة بنك اإلمثار ش.م.ب .سابقا ًحيمل رخصة مصرف جتزئة إسالمي .وقد
مت اقتراح اخلطة من جملس إدارة بنك اإلمثار ووافق عليها املسامهون
استثمارية وأسهمها مدرجة يف كل من بورصة البحرين
يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية .وتتضمن اخلطة احتفاظ اإلمثار
وبورصة الكويت.
القابضة بنسبة  100يف املائة من األصول اليت كانت مملوكة لبنك اإلمثار
ش.م.ب .سابقًا من خالل كيانني تابعني ،إحدامها بنك اإلمثار ش.م.ب.
(م) (بنك اإلمثار) وهو بنك جتزئة إسالمي تابع يتوىل أعمال التجزئة
املصرفية األساسية ،واألخرى آي يب كابيتال ش.م.ب( .م) وهي شركة
استثمارية تقوم بإدارة االستثمارات وغريها من األصول غري األساسية،
علمًا بأن ك ًال من الكيانني التابعني قد مت الترخيص هلما من قبل مصرف
البحرين املركزي وخيضعان إلشرافه.
وقد حصلت اخلطة على مجيع املوافقات الالزمة ومت استكمال عملية
تنفيذها بتاريخ  2يناير  .2017كما أن شركة اإلمثار القابضة ال تزال
مدرجة يف بورصة البحرين وبورصة الكويت.
إن اإلمثار القابضة هي شركة تابعة جملموعة دار املال اإلسالمي ترست،
ويبلغ رأس املال املدفوع هلا  757.69مليون دوالر أمريكي.
ويركز هذا التقرير السنوي لعام  2016على اإلجنازات واألداء املايل
لبنك اإلمثار ش.م.ب .السابق قبل عملية حتوله إىل شركة اإلمثار
القابضة ش.م.ب.
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رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا

رؤيتنا

قيمنا

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

•
•
•

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

•

رسالتنا

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

2012
2013
2014
2015
2016
()26،828( )79،327
()8،847
()46،395
صايف الربح( /اخلسارة) [بآالف الدوالرات األمريكية]
13،798
()30،480( )80،372
()15،012
()60،797
صايف الربح( /اخلسارة) املتعلقة باملسامهني [بآالف الدوالرات األمريكية]
3،279
33،939
4،805
28،962
77،958
صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية [بآالف الدوالرات األمريكية] 70،045
589،114
531،568
523،386
414،223
إمجايل احلقوق املتعلقة باملسامهني [بآالف الدوالرات األمريكية]
427،415
22
19
18
14
القيمة الدفترية للسهم الواحد [بالسنت األمريكي]
15
()11.35
()2.76
()0.52
()2.09
رحبية السهم الواحد [بالسنت األمريكي]
0.11
7،225،737 7،403،135 7،860،904 8،138،641 8،341،310
إمجايل املوجودات [بآالف الدوالرات األمريكية]
2،613،483 2،464،780 2،381،660 2،758،030 3،059،753
األموال حتت اإلدارة (احلسابات االستثمارية املقيدة واملطلقة) [بآالف الدوالرات األمريكية]
%5.23%14.34%2.85%12.97العائد على متوسط حقوق املسامهني
%0.78
%0.38%1.08%0.12%0.58العائد على متوسط املوجودات
%0.17
%4.54%11.49%2.06%8.36العائد على متوسط رأس املال املدفوع
%0.45
%85.38
%97.60
%87.28
%70.95
نسبة التكلفة إىل اإليرادات التشغيلية
%73.28
%12.64
%12.77
%12.11
%12.81
مالءة رأس املال
%13.02
17
23
16
14.5
سعر السهم يف السوق كما يف  31ديسمرب (بالسنت األمريكي)
12.5
0.77
1.21
0.89
1.02
سعر السهم الواحد يف السوق  /القيمة الدفترية للسهم كما يف  31ديسمرب
0.85
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رسالة مشتركة

بسم الله الرحمن الرحيم

المساهمون األعزاء

يطيب لنا أن نعلن بأن القرارات االستراتيجية اليت اختذها
املسامهون يف عام  ،2014واليت تهدف إىل حتقيق تغيري إجيايب
يف مسار جمموعة اإلمثار من خالل التحول اهلام يف عمليات
املجموعة ،تواصل حتقيق نتائج إجيابية ،كما أن خطة اهليكلة
اجلديدة للمجموعة اليت اقترحناها يف عام  2016قد مت تنفيذها
بالكامل مع بداية عام  ،2017وذلك بعد احلصول على كل
املوافقات الالزمة من املسامهني واهليئات الرقابية.

6

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

الـتـقـريــر الـســنـــوي ٢٠١٦

ومتثل اهليكلة اجلديدة للمجموعة خطوة هامة يف هذا التحول ،حيث تضمنت
حتويل البنك السابق بنك اإلمثار إىل شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب( .اإلمثار
القابضة) وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي وختضع إلشرافه
ومدرجة يف بورصة البحرين وبورصة الكويت.
وبعد هذا التحول ،حتتفظ اإلمثار القابضة بنسبة  100يف املائة من األصول
اململوكة يف السابق لبنك اإلمثار من خالل كيانني تابعني ،إحدامها بنك
اإلمثار ش.م.ب( .م) وهو بنك جتزئة إسالمي تابع يتوىل أعمال التجزئة
املصرفية األساسية ،واألخرى آي يب كابيتال ش.م.ب( .م) (آي يب كابيتال)
وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة االستثمارات وغريها من األصول غري
األساسية ،حيث أن ك ًال من الكيانني التابعني قد مت الترخيص هلما من
قبل مصرف البحرين املركزي وخيضعان إلشرافه .وتتداول اإلمثار القابضة
أسهمها برمز السهم .ITHMR
إن عملية إعادة التنظيم قد صممت لتتضمن استراتيجية منو طويلة املدى
ولتعطي صورة أوضح حول قوة وصالبة عمليات التجزئة املصرفية األساسية،
كما تسهل على اجملموعة التركيز على أداء األعمال األساسية وإدارة
االستثمارات واألصول االستثمارية غري األساسية والتخارج منها ،باإلضافة
إىل زيادة اجلهود اليت ستسمح باالستفادة من فرص النمو اجلديدة ،مما
سيعود بالنفع على املسامهني .وهذا بدوره سيعزز التطورات اهلامة اليت حتققت
بعد التنفيذ الفوري للقرارات االستراتيجية اليت مت اختاذها يف .2014
ويأيت التنفيذ الكامل للهيكلة اجلديدة بتاريخ  2يناير  2017إنطالقة جديدة
للتحول املتميز بالنسبة لإلمثار .وسنذكر تفاصيل هذا التحول يف قسم
استعراض العمليات من هذا التقرير السنوي .ويوثق التقرير كذلك التركيز
الواضح على تطوير العمليات املصرفية األساسية مع اإلشارة إىل اإلجنازات
األساسية اليت حتققت عام .2016

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل رئيس جملس اإلدارة

أمحد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي

"إن عملية إعادة الهيكلة قد صممت لتتضمن استراتيجية نمو طويلة
المدى ولتعطي صورة أوضح حول قوة وصالبة عمليات التجزئة
المصرفية األساسية ،كما تسهل على المجموعة التركيز على إدارة
االستثمارات واألصول االستثمارية غير األساسية".
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رسالة مشتركة تتمة

ويسرنا أن نعلن بأن تركيز اإلمثار قد أدى إىل حتقيق نتائج مشجعة يف
العديد من اجملاالت ،حيث يطيب لنا أن نعلن بأنه مت تسجيل ربح صايف بلغ
 13.80مليون دوالر أمريكي عام  2016مقارنة خبسارة صافية بلغت 46.40
مليون دوالر أمريكي عام  .2015وقد كان الربح الصايف اخلاص باملسامهني
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016قد بلغ  3.28مليون دوالر أمريكي مقارنة
خبسارة بلغت  60٫٨٠مليون دوالر أمريكي عام .2015
كما يسرنا أن نعلن بأن النتائج املالية تواصل حتقيق منو مستقر يف األعمال
املصرفية األساسية ،وذلك ينعكس بشكل واضح على منو الدخل الصايف قبل
خصم الضرائب اخلارجية والذي بلغ  36.74مليون دوالر أمريكي عام ،2016
أي بزيادة نسبتها  315يف املائة واالنتقال من خسارة قبل خصم الضرائب
قدرها  17.07مليون دوالر أمريكي يف عام  .2015وقد ارتفع أيضًا إمجايل
األصول ليصبح  8.34مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2016أي زيادة
بنسبة  2.4يف املائة بعد أن كان  8.14مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب
.2015
ويعود ذلك إىل حد كبري نتيجة التحسن املستمر يف املنتجات واخلدمات مع
بقاء التكاليف والنفقات حتت السيطرة ،إذ أن إمجايل نفقات عام  2016قد
بلغ  192.10مليون دوالر أمريكي ،حيث زاد بشكل طفيف عن إمجايل نفقات
عام  2015اليت بلغت  190.41مليون دوالر أمريكي ،وذلك على الرغم من
مواصلة التوسع يف عمليات التجزئة املصرفية يف كل من البحرين وباكستان.
وتواصل امليزانية العمومية استقرارها مع استمرار منو حمفظة حسابات
العمالء .ويتضح ذلك جليًا من خالل منو حمفظة احلسابات االستثمارية
املطلقة واليت بلغت  2.77مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2016أي
بزيادة نسبتها  15.5يف املائة مقارنة بـ  2.40مليار دوالر أمريكي كما يف 31
ديسمرب  .2015وتعكس هذه الزيادة ثقة العمالء يف اإلمثار وهي دليل على
أن اجلهود اليت تبذل لنصبح قريبني جدًا من العمالء تؤيت مثارها .وقد منت
على سبيل املثال احلسابات اجلارية ومستحقات املستثمرين بنسبة  9يف املائة
لتصل إىل  3.48مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  2016مقارنة
بـ  3.19مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  .2015كما ارتفعت أيضًا

حمفظة متويل املراحبة واإلجارة لتصبح  3.93مليار دوالر أمريكي كما يف
 31ديسمرب  ،2016أي بزيادة نسبتها  5.7يف املائة ،بعد أن كانت  3.72مليار
دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب .2015
إن هذا النمو هو نتيجة مباشرة جلهود اإلمثار املتواصلة لتحسني املنتجات
واخلدمات وتعزيز عروض اخلدمات املقدمة للعمالء مع زيادة انتشار
شبكة الفروع .وعلى الرغم من ذلك ،فإن اإلمثار مل تغفل عن االلتزام
مبسئولياهتا االجتماعية ،حيث حرصت يف عام  2016على مواصلة تقدمي
اإلسهامات احلقيقية اليت تُعىن باجملتمع احمللي .هذا باإلضافة إىل االلتزام
الواضح بالشفافية ،الذي أدى إىل اختيار اإلمثار يف املؤمتر العاملي للمصارف
اإلسالمية عام  2016من بني البنوك اإلسالمية يف العامل جلائزة عاملية
مرموقة تقديرًا هلا على املسئولية االجتماعية واإلفصاحات املالية.
وقد كان أداء اإلمثار يف عام  2016خري دليل على اجلهود املبذولة لتطوير
األعمال املصرفية األساسية .وحنن على ثقة بأنه بعد استكمال عملية إعادة
اهليكلة مبشيئة اهلل تعاىل سوف حنقق مزيدًا من النمو.
وكما هو معتاد ،فإننا نود أن نؤكد على أن هذه اإلجنازات هي يف األساس
نتيجة التزام وتفاين وخربة موظفي جمموعة اإلمثار الذين نعتربهم مبثابة
ثروتنا احلقيقية.
وختامًا ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر اجلزيل ملوظفينا على إسهاماهتم،
كما نعرب عن خالص شكرنا ملسامهينا الكرام على دعمهم املتواصل وإىل
العمالء واملستثمرين ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين على ثقتهم ودعمهم،
كما نتوجه بوافر الشكر واالمتنان إىل مصرف البحرين املركزي ووزارة
الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين وبورصة الكويت على مساندهتم
وإرشاداهتم املستمرة خالل فترة التحول إىل اهليكلة اجلديدة للمجموعة،
ونود أن نتوجه بالشكر اجلزيل إىل أعضاء جملس اإلدارة وهيئة الرقابة
الشرعية على دعمهم املتواصل لتحقيق رؤيتنا املشتركة للمجموعة.

عمرو حممد الفيصل

أمحد عبدالرحيم

رئيس جملس اإلدارة

8

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

الرئيس التنفيذي

الـتـقـريــر الـســنـــوي ٢٠١٦

استعراض العمليات

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

الـتـقـريــر الـســنـــوي ٢٠١٦

9

استعراض العمليات

مملكة البحرين

االستراتيجية واألهداف

من املرجح أن يظل منو االقتصاد البحريين متواضعًا مع توقع منو متوسط
إن استراتيجية اإلمثار تركز على شيء واحد وهو :العودة إىل حتقيق
الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي السنوي حبوايل  2يف املائة من عام 2016
الرحبية املستدامة .وتشمل االستراتيجيات املتعلقة بتحقيق األهداف
الرئيسية التركيز الراسخ على األعمال األساسية وحتسني توزيع األصول إىل عام .2020
مبا يف ذلك التخارج من االستثمارات واألصول االستثمارية غري األساسية وسينعكس االخنفاض يف أسعار النفط على هتدئة سوق املشاريع
وترشيد النفقات وحتسني مستويات الكفاءة.
االستثمارية يف املنطقة والذي قد يؤدي إىل اخنفاض مستوى الطلب يف
إعادة الهيكلة والتنظيم والتركيز
قطاع اخلدمات يف البحرين.
إن اهليكلة اجلديدة للمجموعة ،واليت هتدف إىل حتقيق املزيد من النمو يف
كما أن مواصلة احلكومة يف خفض اإلنفاق سيكون له تأثريات تبعية على
رائد
أعمال التجزئة املصرفية األساسية ،سوف تعزز مكانة اإلمثار كمصرف
االستهالك اخلاص واالستثمار .باإلضافة إىل أن قطاع اخلدمات املالية
يف قطاع بنوك التجزئة اإلسالمية ،وستسمح باالستفادة من فرص النمو
والذي ميثل  16يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي وهو ثاين
اجلديدة ،مما سيعود بالنفع على املسامهني.
أكرب قطاع يف اململكة بعد قطاع اهليدروكربونات ،سيظل مقيدًا باملنافسة
ويركز هذا التقرير السنوي لعام  2016على اإلجنازات واألداء املايل لبنك
يف املنطقة (خاصة مع قطر واإلمارات العربية املتحدة) وكذلك بسبب
اإلمثار ش.م.ب .وذلك قبل عملية حتوله إىل شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .أزمة السيولة على مستوى املنطقة الناجتة من تدين أسعار النفط.
ويف فرباير  ،2017أعلنت مملكة البحرين عن توقيع االتفاقية املوحدة
التوقعات االقتصادية
من املتوقع أن يصل النمو العاملي إىل  3.4يف املائة عام  .2017وهذا يعكس لضريبة القيمة املضافة والضريبة االنتقائية لدول جملس التعاون
اخلليجي .وسيتم تنفيذ هذه االتفاقية بعد القيام بالعمليات التشريعية
تراجع نسب النمو املتوقعة لالقتصادات املتقدمة عقب تصويت اململكة
املتحدة يف يونيو املاضي لصاحل اخلروج من االحتاد األورويب وحتقيق منو والدستورية من قبل السلطات التشريعية املعنية .وصرحت البحرين أيضًا
بأنه سيتم إنشاء هيئة مستقلة للضرائب إلدارة ضريبة القيمة املضافة
دون املستوى املتوقع يف الواليات املتحدة.
واليت ستنفذ حبلول منتصف عام .2018
وبعد انتخابات الرئاسة األمريكية يف شهر نوفمرب ،ارتفع سعر الفائدة
باكستان
الفيدرايل ،حيث يبدو أن االنتخابات أدت إىل ارتفاع توقعات أسعار
الفائدة بسبب زيادة التفاؤل بشأن نسب النمو يف الواليات املتحدة .ويف من املتوقع منو متوسط الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي السنوي حبوايل
 4.5يف املائة بني عامي  2016و  .2021وسيكون التوسع االقتصادي مقيدًا
الوقت نفسه أدى اتفاق أوبك ورواد املنتجني من خارج أوبك خلفض
نتيجة لعدم االستقرار األمين ،باإلضافة إىل العجز يف خدمات املاء
اإلنتاج إىل حتسن طفيف يف أسعار النفط.
والكهرباء .كما أن املعوقات اهليكلية للنمو مثل قلة االستثمار يف املوارد
ومع التباطؤ يف الصني واستمرار األداء االقتصادي الضعيف يف غريها من
البشرية ستكون أيضًا عائقًا رئيسيًا.
الدول النامية الكبرية واليت مير اقتصادها مبرحلة انتقالية ،فمن املتوقع
للدول النامية أن تساهم أكثر يف االقتصاد العاملي على املدى القريب بشرط ومن املتوقع ارتفاع متوسط التضخم يف األسعار االستهالكية إىل  4.9يف
النجاح يف احلد من خماطر االنكماش االقتصادي وحتفيز االستثمار والطلب املائة عام  2017من  3.8يف املائة عام  .2016وسيكون ارتفاع متوسط
األسعار االستهالكية  5.3يف املائة سنويًا من عام  2018إىل  2021نتيج َة
اإلمجايل.
لضعف العملة اليت ستؤدي إىل ارتفاع تكلفة الواردات.
(املصادر :صندوق النقد الدويل-آفاق االقتصاد العاملي أكتوبر ،2016
وضع وآفاق االقتصاد العاملي  - 2016األمم املتحدة ،وحدة إيكونومست
للمعلومات)
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ويف شهر ديسمرب ،أُعلن عن خدمة دفع املشتريات باستخدام اهلاتف
تركيز البنك على األعمال المصرفية األساسية
يف بداية عام  2016مت إطالق حساب االدخار مثار يف حلته اجلديدة بتقدمي النقال " "EasyPayواليت تعترب األوىل من نوعها يف مملكة البحرين ومت
 4000جائزة للعمالء ،وهو من برامج االدخار اليت تقدم أكرب عدد من اجلوائز التوقيع على اتفاقية مع كل من شركة بتلكو ،وهي الشركة الرائدة يف جمال
بني البنوك يف البحرين ،ليكون هذا املنتج اهلام أكثر متيزًا مع تزايد املنافسة االتصاالت بالبحرين ،وشركة اخلدمات املالية العربية ،الشركة اإلقليمية
الرائدة يف جمال الدفع اإللكتروين ،إلطالق هذه اخلدمة اجلديدة .وتستخدم
يف السوق .ويف شهر مارس ،مت إجراء سحب خاص للعمالء األوفياء الذين
اخلدمة تقنيات اجملال القريب ( )NFCاليت تغىن عن احلاجة الستخدام
لديهم حساب مثار منذ أكثر من عام ومل حيصلوا على أية جائزة ملنحهم
العمالت النقدية والبطاقات وتتيح الدفع عرب مترير اهلاتف النقال بالقرب
فرصة إضافية للربح.
من األجهزة املخصصة للدفع لدى احملالت املشاركة يف توفري اخلدمة.
وطوال العام ،حافظت اإلمثار على هذه اخلطى بتحسني املنتجات واخلدمات وقد كان اإلطالق الرمسي هلذه اخلدمة يف يناير  2017إجنازًا هامًا يف
مع إطالق اجلديد منها وتوسيع شبكة الفروع املصرفية وتعزيز العروض
جمال اخلدمات املصرفية لألفراد بالبحرين .كما أهنا تقدم جتربة تسوق
املقدمة للعمالء .وقد تضمن ذلك إطالق عرض اربح وسافر الفريد من
آمنة باستخدام أجهزة اهلواتف النقالة إلجراء عمليات الدفع املباشر ،حيث
نوعه الذي منح حلاملي بطاقات إمثار االئتمانية الفرصة لربح  30ألف دوالر أهنا ستحدث ثورة يف هذا اجملال.
أمريكي كباقات للسفر.
وقد قامت اإلمثار أيضًا يف عام  2016بإدارة جمموعة من عمليات إعادة
وقد قامت اإلمثار أيضًا بتركيب جهاز صراف آيل جديد يف حمطة وقود
اإلجراءات لتحسني كفاءة الفروع ،باإلضافة إىل تعزيز جتربة العمالء أينما
الروضة مبدينة محد يف شهر مارس وبتركيب جهاز آخر يف مدينة محد
أمكن.
بالقرب من مسجد كانو يف شهر أبريل ومت افتتاح فرع جديد مبنطقة قاليل
ونتيجة جلهود اإلمثار املتواصلة يف البحرين لتعزيز املنتجات وتوسيع شبكة
يف شهر يونيو استجابة لطلبات العمالء املتزايدة ،حيث أن ذلك يؤكد مدى
االلتزام باالستماع باهتمام الحتياجاهتم وتلبيتها بسرعة .وقد أصبح العدد الفروع وتقدمي خدمات جديدة ،زادت حمفظة احلسابات اجلارية وحسابات
التوفري وحسابات مثار وودائع احلسابات االستثمارية املطلقة للعمالء بنسبة
اإلمجايل لشبكة فروع اإلمثار ،واليت تعد واحدة من أكرب شبكات التجزئة
املصرفية يف البحرين 18 ،فرعًا ووصل العدد اإلمجايل ألجهزة الصراف اآليل  10.9يف املائة عام  ،2016من  1.72مليار دوالر أمريكي يف هناية عام  2015إىل
إىل  48جهازًا .ويف وقت الحق من العام ،مت نقل فرع سلماباد إىل مبىن جديد  1.91مليار دوالر أمريكي .كما زادت أيضًا حمفظة التمويالت بنسبة  7.2يف
املائة من  1.18مليار دوالر أمريكي يف هناية عام  2015إىل  1.27مليار دوالر
يتميز مبساحة أكرب مع موقع أفضل حيث تتوفر مواقف للسيارات.
أمريكي .ويعود السبب هلذا النمو بشكل رئيسي إىل التمويل العقاري والذي
ويف شهر يوليو ،مت التوقيع على اتفاقية مع بنك اإلسكان لتقدم للمواطنني
ارتفع بنسبة  51يف املائة عام .2016
يف مملكة البحرين متويالت مدعومة من احلكومة ملساعدهتم على شراء
أول منزل هلم يف مشروع جديد بضاحية السيف .إن هذه االتفاقية هي جزء
من خطة وطنية صممت ملواجهة التحديات اإلسكانية يف البحرين بتقدمي
متويالت مدعومة من احلكومة من خالل اإلمثار لشراء وحدات يف مشروع
دانات السيف ،والذي يضم  10مباين متصلة يتكوّن كل منها من  4طوابق
وتوفر  164شقة .ويف شهر أكتوبر ،مت التوقيع على اتفاقية أخرى مع بنك
اإلسكان لتقدمي برنامج متويل ملشروع دانات الرفاع ،وهو يتكون من ثالث
مبانٍ بعلو  6طوابق ،توفر  84شقة .وتواصل اإلمثار املشاركة بشكـل رئيسي
يف برنامج متويل السكـن االجتماعي «مزايا» منذ عام  2014والذي يقدم
متويالت مدعومة من احلكومة للبحرينيني من أجل شراء أول منزل هلم،
حيث أنه من أهم احللول التمويلية اإلسكانية املقدمة من حكومة مملكة
البحرين لتلبية املتطلبات االسكانية للمواطنني.

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

الـتـقـريــر الـســنـــوي ٢٠١٦

11

استعراض العمليات تابع

األسواق اليت تزاول اإلمثار نشاطاتها فيها (البحرين)
التمويالت  -السنة املالية املنتهية 2016
املنطقة
البحرين
دول جملس التعاون اخلليجي
مناطق أخرى

%92
%2
%6

اجملموع

%100

الودائع  -السنة املالية املنتهية 2016
املنطقة
البحرين
دول جملس التعاون اخلليجي
مناطق أخرى

%92
%1
%7

اجملموع

%100

القطاع
خدمات األفراد
املؤسسات املالية
العقارات واإلنشاء
التجارة والتصنيع
اخلدمات

%74
%3
%10
%6
%7
%100

القطاع
خدمات األفراد
املؤسسات املالية
العقارات واإلنشاء
التجارة والتصنيع
اخلدمات
القطاعات املرتبطة باحلكومة

%61
%2
%8
%10
%8
%11
%100

اخلدمات املصرفية لألفراد  -حسابات العمالء (البحرين)
حسابات العمالء (مباليني الدوالرات األمريكية)

2250
1،٩٠٧

ديسمرب ٢٠١٦
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1،719

ديسمرب 2015
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1750
1،540

ديسمرب 2014

1،382

ديسمرب 2013

1250
1،144
ديسمرب 2012

750

متويل عمالء اإلمثار (مباليني الدوالرات األمريكية)

ديسمرب 2012
ديسمرب 2013
ديسمرب 2014
ديسمرب 2015
ديسمرب 2016
واصلت وحدة األعمال املصرفية اخلاصة يف عام  2016تركيزها يف احملافظة
على منوها املستقر يف املطلوبات من خالل االستمرار يف توسيع العالقات مع
فئة أصحاب الثروات.
ويف عام  ،2016قامت اإلمثار كمدير لصندوق دملونيا للتطوير ببيع عدد
من أراضي جزيرة دملونيا ،مبا يف ذلك مشروع جنينة يف دملونيا
ذو الواجهة البحرية.
وقد قامت وحدة األعمال التجارية واملؤسسات املالية يف عام  2016بالتركيز
على متويل الشركات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وكذلك تطوير األعمال
املصرفية للشركات احمللية والدولية.
وكجزء من هذه اجلهود ،مت التوقيع على اتفاقية مع متكني ،وهي هيئة
شبه حكومية يف البحرين ،مكلفة جبعل القطاع اخلاص يف البحرين احملرك
الرئيسي للنمو االقتصادي املستدام ،لدعم برناجمي «متويل» و«متويل.»+
إن ك ًال من برنامج «متويل »+وبرنامج «متويل» ،والذي كان يطلق عليه
يف السابق برنامج متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،يقدمان متويالت
مدعومة من احلكومة للمساعدة يف تطوير القطاع اخلاص مبملكة البحرين.
ويقدم برنامج «متويل» حلول متويلية للمشاريع الناشئة والصغرية ،بينما
يقدم برنامج «متويل »+حلول متويلية للمشاريع املتوسطة والكبرية اليت
تسعى إىل توسيع أو تنويع أنشطتها حمليًا أو دوليًا .وتساعد مشاركة اإلمثار
يف هذين الربناجمني على منو األعمال التجارية احمللية وكذلك جذب
االستثمارات األجنبية مباشرة للبحرين.

التمويل
العقاري
44
51
78
185
280

التمويل
الشخصي
533
659
798
956
948

األعمــال املصرفية
للشركات
واملؤسســات الصغرية
واملتوسطة
617
577
552
490
474

ويف جمال حتصيل الديون ،أدت اجلهود املتواصلة إىل حتصيل جزء كبري من
املبالغ املتعثرة املستحقة على العمالء .كما مت تطوير معايري وإجراءات إدارة
املخاطر لقبول العمالء .وتركز وحدة األعمال التجارية واملؤسسات املالية على
توسيع العالقات احمللية والدولية ،باإلضافة إىل تزايد فرص احلصول على
املعامالت املالية ذات الصلة بأسواق املال ومتويل التجارة.
التحسن في توزيع األصول

إن اهلدف الرئيسي إلدارة األصول يف عام  2016هو احلفاظ على قيمة
احملفظة االستثمارية احلالية والتعرف على فرص التخارج االستثماري ضمن
التقييمات املقبولة .وسيساعد التخارج ،الذي مت التخطيط له وإدارته من
بعض االستثمارات غري املدرة للعائدات ،على إعادة توزيع األصول لتتماشى
مع النظراء ولتسهيل القيام باملزيد من عمليات توزيع املوارد يف التمويالت،
وبالتايل املسامهة يف حتسني صايف اهلوامش .ويف عام  ،2016استمرت إدارة
األصول يف القيام بإدارة ورصد استثمارات اإلمثار بشكل فعّال مبا يف ذلك
الشركات التابعة والزميلة .وتقوم إدارة األصول أيضًا بإدارة الصناديق حتت
اإلدارة يف كل من أسواق البحرين والواليات املتحدة وأوروبا كمضارب ألموال
املستثمرين.
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واستيعاب كامل بطبيعة وأمهية مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب يف
االستثمار في موظفينا
القطاع املصريف على مستوى العامل .وقد نظمت كذلك دورات تعريفية خبطة
يف عام  ،2016واصلت اإلمثار االستثمار يف املوظفني الذين
ميثلونمقرأهماإلمثار ،استمرارية األعمال وأمن املعلومات جلميع املنتسبني اجلدد واليت عقدت كل
األصول .ويشمل ذلك تنظيم عدد كبري من الربامج التدريبية يف
ثالثة أشهر خالل عام  -2016حيث أقيم ما جمموعه  8دورات حضرها 83
من
اإلمثار
باإلضافة إىل جمموعة متنوعة من الربامج نظمت خارج مقر
موظفًا -باإلضافة إىل ما جمموعه  12دورة تعريفية تنظم سنويًا عن أمن
ذوي
خلدمة
الفروع
بينها الدورة التدريبية يف لغة اإلشارة لعدد من موظفي
املعلومات حضرها  198موظفًا من خمتلف اإلدارات.
االحتياجات اخلاصة من العمالء.
ويف نوفمرب  ،2016أطلقت اإلمثار خطة التقدم املهين ،وهي مبادرة جديدة
وقد تضمنت الربامج التدريبية اليت عقدت يف مقر اإلمثار عام 2016
صممت إلعداد قادة املستقبل من خالل تطوير جمموعة من املوظفني الذين
املالية
حماضرات للتعريف مبعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
أثبتوا أن لديهم قدرات استثنائية .وهذه املبادرة عبارة عن برنامج ملدة
خمتلف
من
واإلسالمية قدمتها إدارة االلتزام الشرعي وحضرها  74موظفًا
عامني يتضمن اكتساب مهارات احترافية وحضور برامج تدريبية ،باإلضافة
اإلدارات ،ودورات تدريبية عن حتديد أهداف األعمال قدمتها إدارة
إىل تقدمي مشاريع وتقارير خاصة صممت لكي يكتسب املشاركون مهارات
املصرفية
تكنولوجيا املعلومات وحضرها موظفي إدارات املخاطر والعمليات
قيادية وإدارية متقدمة .وقد مت اختيار ثالثة من ذوي اخلربة ميثلون اجليل
املنتجات،
واألعمال املصرفية اخلاصة واألعمال املصرفية لألفراد
وتطويرإدارات األعمال .القادم من املديرين التنفيذيني من فريق إدارة اإلمثار لتبادل خرباهتم مع
ملديري
باإلضافة إىل تنظيم دورة متقدمة يف القيادة واإلدارة
اجملموعة املنتخبة للربنامج وتقدمي الدعم هلم.
كما مت أيضًا تنظيم دورة تدريبية يف مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب
واليت يتم تنظيمها سنويًا لضمان أن اإلدارة العليا على معرفة شاملة
التدريب (البحرين)
معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية
التدريب اخلارجي  -البحرين
التدريب خارج البحرين
دورة أخالقيات العمل املصريف اإلسالمي واحلوكمة (من متطلبات مصرف
البحرين املركزي)
برنامج املستشار املايل املستوى األول
مكافحة غسيل األموال (من متطلبات مصرف البحرين املركزي)
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اإلمجايل 1795 :ساعة
من منصب مدير فأعلى 185 :ساعة
املناصب األقل من مدير 1610 :ساعة
اإلمجايل 1253 :ساعة
من منصب مدير فأعلى 716 :ساعة
املناصب األقل من مدير 537 :ساعة
اإلمجايل 48 :ساعة
من منصب مدير فأعلى 32 :ساعة
املناصب األقل من مدير 16 :ساعة
 4موظفني جنحوا يف استكمال الدورة
 5موظفني جنحوا يف استكمال الدورة
املنتسبني اجلدد 13 :موظفًا
دورات املراجعة السنوية :حضر ما جمموعه  233موظفًا كما يلي:
 215موظفًا عرب التعليم اإللكتروين
حماضرات اإلدارة 18 :موظفًا

املوارد البشرية يف أرقام (البحرين)

ذكور
إناث
اجملموع

مساعد
مدير فأعلى
63
17
80

البحرينيون
مساعد
ومسئول أول
47
36
83

مسئول
فأقل
66
38
104

االحتفاء بالموظفين المتميزين

يف عام  ،2016مت تكرمي موظفي اإلمثار الذين حصلوا مؤخرًا على شهادات
أكادميية واحترافية متقدمة .وقد مت تكرمي  16موظفًا من خمتلف اإلدارات
مبا يف ذلك إدارة االلتزام الشرعي واألعمال املصرفية لألفراد وااللتزام
ومكافحة غسيل األموال وتطوير املنتجات واالتصاالت املؤسسية واألعمال
التجارية واملؤسسات املالية والتدقيق الداخلي وتقنية املعلومات واملوارد
البشرية وذلك حلصوهلم على شهادات يف خمتلف اجملاالت.
كما مت تكرمي  19موظفًا من ذوي سنوات اخلدمة الطويلة الذين عملوا
يف اإلمثار ملدة مخسة وعشرين عامًا ومخسة عشر عامًا وعشرة أعوام يف
االحتفال السنوي للموظفني.

دورنا في المجتمع

كرواد يف الصريفة اإلسالمية ،تدرك اإلمثار أمهية الدور الذي جيب أن تلعبه
يف اجملتمع ،حيث واصلت يف عام  2016تقدمي الدعم جلمعيات خريية حملية،
فض ًال عن املشاركة يف أنشطة اجتماعية متنوعة.
فخالل هذا العام ،مت تقدمي الدعم املايل جلامعة البحرين واملؤسسة الوطنية
خلدمات املعوقني ومجعية رعاية الطفل واألمومة واجلمعية اخلليجية لإلعاقة
واالحتاد البحريين لرياضة ذوي اإلعاقة واالحتاد البحريين لكرة القدم ونادي
البسيتني الرياضي والثقايف ومجعية املستقبل الشبابية ومجعية األحالم وبيت
القرآن ومسجد نوف بنت محد ومجعية البحرين للتأمل وتطوير الذات.
وللسنة التاسعة على التوايل ،قامت اإلمثار برعاية بطولة كأس جاللة امللك
محد للغولف .وقامت أيضًا برعاية فعاليات وطنية هامة يف البحرين تضمنت
منتدى ومعرض استثمر يف البحرين  2016ومعرض البحرين الدويل للعقارات
 2016وشاركت يف املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية ( )WIBCوغري ذلك من
الفعاليات اهلامة اليت نظمتها اجلمعية املصرفية بالبحرين وهيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (.)AAOIFI

مساعد
مدير فأعلى
11
1
12

غري البحرينيني

مساعد
ومسئول أول
0
0
0

مسئول فأقل
0
0
0

اجملموع
187
92
279

كما واصلت اإلمثار يف عام  2016دعم تعليم الطلبة احملرومني ،فباالشتراك
مع املؤسسة اخلريية امللكية يف مملكة البحرين ،تستمر اإلمثار يف رعاية 18
من الطلبة األيتام من مرحلة ما قبل املدرسة حىت الصف الثاين عشر وذلك
يف إحدى املدارس اخلاصة املعتمدة يف البحرين ،باإلضافة إىل رعاية طالب
واحد يدرس يف إحدى اجلامعات املعتمدة بالبحرين للحصول على شهادة
البكالوريوس.
وتواصل اإلمثار أيضًا االلتزام بتدريب جمموعة من البحرينيني من طلبة
املرحلة اجلامعية ليصبحوا مصرفيني متخصصني يف املستقبل ،حيث قدم
عام  2016فرص تدريبية ملا جمموعه  52من طلبة وطالبات خمتلف اجلامعات
يف البحرين .وقد تضمن ذلك برنامج التدريب الصيفي ملدة شهرين الذي
يعرف املتدربني باهليكل التنظيمي لإلمثار وجماالت العمل األساسية يف بنك
جتزئة إسالمي باإلضافة إىل التعرف على العمليات املصرفية اليومية اليت يتم
إجرائها .كما يوضح الربنامج أيضًا كيفية التعامل مع التحديات اليومية يف
بيئة العمل الواقعية.
ويف عام  ،2016تطوع ستة موظفني بوقتهم لتقدمي برامج مؤسسة «إجناز»
ومت تنظيم دورتني تدريبيتني لطلبة وطالبات املؤسسة هبدف املساعدة يف
إعدادهم الختيار مهنتهم املستقبلية مع تعليمهم طرق وأساليب تساعدهم
يف تقدمي طلبات االلتحاق بوظائف.
ومبناسبة يوم املرأة البحرينية عام  ،2016مت تنظيم دورة تدريبية خاصة
بعنوان «متكني املرأة لتويل القيادة» ملوظفات اإلمثار مع دعوة عدد من
السيدات البحرينيات العامالت يف كل من مصرف البحرين املركزي ومؤسسة
متكني ومعهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية ومؤسسة إجناز .وقد كانت
الدورة ،اليت حضرها  79موظف ًة من اإلمثار ،هتدف إىل االحتفاء بإسهاماهتن
يف العمل وجتاه أسرهن .كما تواصل اإلمثار االحتفال بيوم املرأة البحرينية يف
 1ديسمرب من خالل تكرمي املوظفات وتقدمي اهلدايا هلن.
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استعراض العمليات تتمة

تحسين الدعم المقدم لذوي االحتياجات الخاصة

إنجازات حصدت على جوائز

يف شهر ديسمرب ،مت اختيار اإلمثار من بني البنوك اإلسالمية يف العامل جلائزة
أطلقت اإلمثار يف عام  2016خدمات إضافية جديدة يف الفرع الرئيسي
عاملية مرموقة تقديرًا هلا على املسئولية االجتماعية واإلفصاحات املالية .وقد
للعمالء من ذوي االحتياجات اخلاصة .وتشمل هذه اخلدمات جهاز صراف
مت اإلعالن عن اجلائزة يف املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية الذي عقد يف
آيل جمهز مع برجمة صوتية لسحب النقود واالستفسار عن الرصيد ولتغيري
الرقم السري .ومت خفض جهاز الصراف اآليل عن مستوى األرض ليتناسب مع البحرين .ويعد هذا املؤمتر ،والذي حضره خرباء ورواد الصريفة الدولية ،من
مستخدمي الكراسي املتحركة .وقد مت ختصيص مكتب خلدمة العمالء ذوي أهم املؤمترات بالنسبة للمصارف اإلسالمية .وقد مت احلصول على اجلائزة
االحتياجات اخلاصة وطباعة استمارات جديدة برموز لغة برايل للعمالء ذوي من خالل تصدر قائمة املشاركني يف املؤمتر العاملي للمصارف اإلسالمية
يف املسئولية االجتماعية واإلفصاحات املالية للشركات مقارنة بالبنوك
اإلعاقة البصرية مع تطوير اإلجراءات الالزمة لتحسني جتربتهم املصرفية
اإلسالمية يف مجيع أحناء العامل .ومتثل هذه اجلائزة دليل على التزام اإلمثار
اإلسالمية.
بالشفافية والتأثري.
وقد مت إطالق هذه اخلدمات اجلديدة إضافة إىل الدعم الذي كان يقدم
للعمالء ذوي االحتياجات اخلاصة ،حيث أنه منذ مدة طويلة مت توفري مواقف ويف شهر فرباير ،أصبح اإلمثار أول بنك يف البحرين يتم توثيق حسابه من
موقع التواصل االجتماعي تويتر ،حيث أن ذلك جيعل من حساب اإلمثار على
خمصصة للسيارات من أجل العمالء ذوي االحتياجات اخلاصة يف الفرع
الرئيسي واليت صممت لتتناسب مع مستخدمي الكراسي املتحركة .ومت أيضًا تويتر ( )ithmaarbankBHعلى قدم املساواة مع أكثر احلسابات ثقة ومصداقية
يف املنطقة وهي توفر للعمالء وسيلة جديدة للتفاعل.
ختصيص موظفني حصلوا على التدريبات الالزمة ليقدموا خدمات فورية
للعمالء ذوي االحتياجات اخلاصة ،مثل األفراد الذين لديهم إعاقة بصرية ويف عام  ،2016ربح موظفو اإلمثار املركز األول لفئة كأس األمم خالل بطولة
أو مسعية.
رياضة الكارتينج للتحمل  SWSيف البحرين .وعلى الرغم من املشاركة ألول
مرة يف بطولة كرة القدم للصاالت السنوية للمؤسسات املالية واملصرفية
واليت استضافها نادي النجمة ،تأهل فريق اإلمثار للدور نصف النهائي .وربح
املوظفون كذلك املركز الثاين بني كل املشاركني يف مسابقة «مشروع الفرق
لصناعة لعبة» اليت نظمها معهد البحرين للدراسات املصرفية.
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استعراض األداء والوضع المالي

األداء المالي

لقد سجلت اإلمثار رحبًا صافيًا خاص باملسامهني بلغ  3.3مليون دوالر
أمريكي مقارنة بصايف خسارة بلغت  ٦٠٫٨٠مليون دوالر أمريكي سجلت
عام .2015
وتواصل األعمال املصرفية األساسية حتقيق منو مستقر .وذلك ينعكس بشكل
واضح على منو الدخل الصايف قبل خصم الضرائب اخلارجية والذي بلغ 36.7
مليون دوالر أمريكي للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2016أي بزيادة نسبتها
 315يف املائة مع تغري كامل يف صايف اخلسارة اليت سجلت عام  2015وبلغت
 ١٧٫٠٧مليون دوالر أمريكي قبل خصم الضرائب اخلارجية.
ويعود ذلك إىل حد كبري نتيجة التحسن املستمر يف منتجات وخدمات اإلمثار
مع بقاء التكاليف والنفقات حتت السيطرة ،إذ أن إمجايل نفقات السنة املالية
املنتهية يف  31ديسمرب  2016قد بلغ  192.10مليون دوالر أمريكي ،حيث
ارتفع بشكل طفيف عن إمجايل نفقات عام  2015الذي بلغ  190.41مليون
دوالر أمريكي ،على الرغم من مواصلة التوسع يف عمليات التجزئة املصرفيـة
لإلمثار يف كل من البحرين وباكستان ،حيث مت افتتاح  75فرعًا جديدًا عام
 2016يف باكستان.

الوضع المالي

حققت أنشطة العمل األساسية للتمويل وودائع العمالء وحمفظة احلسابات
االستثمارية املطلقة منوًا جيدًا مما أدى إىل ارتفاع إمجايل األصول ليصبح
 8.3مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2016أي زيادة بنسبة  2.5يف
املائة من  8.1مليار دوالر أمريكي كما  31ديسمرب .2015
كما أن مطلوبات العمالء تواصل النمو ،ويتضح ذلك جليًا من خالل منو
حمفظة احلسابات االستثمارية املطلقة واليت بلغت  2.77مليار دوالر أمريكي
كما يف  31ديسمرب  ،2016أي بزيادة نسبتها  15.5يف املائة مقارنة بـ 2.40
مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب .2015كما منت على سبيل املثال
احلسابات اجلارية ومستحقات املستثمرين بنسبة  9.3يف املائة لتصل إىل
 3.48مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  2016مقارنة بـ  3.19مليار دوالر
أمريكي كما يف  31ديسمرب .2015
وارتفعت أيضًا حمفظة متويل املراحبة واملشاركة واإلجارة لتصبح  3.93مليار
دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب  ،2016أي بزيادة نسبتها  5.7يف املائة ،بعد
أن كانت  3.72مليار دوالر أمريكي كما يف  31ديسمرب .2015
وقد ارتفعت أيضًا حقوق املسامهني لتصل إىل  427.4مليون دوالر أمريكي كما
يف  31ديسمرب  ،2016أي بزيادة قدرها  3.2يف املئة من  414.2مليون دوالر
أمريكي كما يف  31ديسمرب .2015

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

الـتـقـريــر الـســنـــوي ٢٠١٦

17

الشركات التابعة والزميلة
أعضاء مجلس اإلدارة
هيئة الرقابة الشرعية
اإلدارة التنفيذية
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الشركات التابعة والزميلة

الشركات الرئيسية التابعة
بنك فيصل المحدود

مت تأسيس بنك فيصل احملدود يف باكستان بتاريخ  3أكتوبر  ،1994وأسهمه
مدرجة يف سوق األوراق املالية بكراتشي والهور وإسالم أباد .ويعمل بنك
فيصل احملدود بشكل رئيسي يف األنشطة املصرفية للشركات واألفراد
واألنشطة املصرفية التجارية .وخالل عام  ،2014مت اختاذ القرار بشأن
حتويل العمليات التقليدية املتبقية لبنك فيصل احملدود باكستان إىل الصريفة
اإلسالمية .وميتلك البنك شبكة فروع تتكون من  354فرعًا مبا يف ذلك 146
فرعًا للصريفة اإلسالمية كما يف  31ديسمرب  .2016ومتتلك جمموعة اإلمثار
ما نسبته  66.57يف املائة من بنك فيصل احملدود.
إن االستراتيجية احلالية لبنك فيصل احملدود تركز على منو الودائع (مبا يف
ذلك حتسني حمفظة الودائع منخفضة التكلفة) وتقليل تكاليف التشغيل من
أجل حتقيق رحبية أعلى .وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني
كما يف  31ديسمرب  2016قد بلغا  440مليار روبية باكستانية و  30.7مليار روبية
باكستانية على التوايل.

شركة اإلثمار للتطوير

تأسست شركة اإلمثار للتطوير ،وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل
للمجموعة ،يف  2007هبدف القيام بتطوير وإدارة املشاريع الضخمة التطويرية
والعقارية ومشاريع البنية التحتية األخرى .وتشمل مشاريع شركة اإلمثار
للتطوير الرائدة مشروع دملونيا وهو جزيرة اصطناعية تقع على ساحل
البحرين وتبلغ مساحتها  1.25مليون متر مربع.
وتركز االستراتيجية احلالية لشركة اإلمثار للتطوير على تطوير البنية التحتية
ملشروع دملونيا وكذلك تقدمي خدمات تطوير إدارية إىل شركة نسيج فيما
يتعلق مبشروع الشراكة اإلسكاين بني القطاع العام واخلاص.

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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الشركات الرئيسية الزميلة
بنك البحرين والكويت ش.م.ب

مجموعة سوليدرتي القابضة ش.م.ب (م)

تعترب سوليدريت واحدة من كربيات شركات التكافل (التأمني اإلسالمي).
يعترب بنك البحرين والكويت واحدًا من أكرب البنوك التجارية يف البحرين
ولديه تواجد يف كل من الكويت واهلند وديب (دولة اإلمارات العربية املتحدة) .وتقدم الشركة منتجات وخدمات التكافل العام والعائلي واليت تتوافق مع
ويقدم بنك البحرين والكويت جمموعة متكاملة من خدمات اإلقراض والودائع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية حول العامل .وتعمل ضمن سوليدريت
واخلزينة واخلدمات االستثمارية .كما وقام بإنشاء عدد من الشركات التابعة شركتان تابعتان مملوكتان بالكامل هلا يف البحرين ،وشركة تابعة يف األردن
يف جماالت الوساطة واخلدمات املالية وبطاقات االئتمان .ومتتلك اجملموعة ولديها أنشطة جتارية أخرى يف السعودية .ومتتلك جمموعة اإلمثار ما نسبته
 36.4يف املائة من شركة سوليدريت.
ما نسبته  25.4يف املائة من بنك البحرين والكويت .ولدى بنك البحرين
والكويت  18فرعًا( ،مبا يف ذلك سبع جممعات مالية) و  53جهاز صراف آيل
وتركز استراتيجية سوليدريت على تقدمي خدمات التكافل العام حمليًا ويف
يف البحرين.
األسواق الدولية الرئيسية ،خاص ًة يف األردن واململكة العربية السعودية .وبلغ
إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني  315مليون دوالر أمريكي و186
وتركز سياسة بنك البحرين والكويت على منو األعمال املصرفية يف التجزئة
مليون دوالر أمريكي على التوايل كما يف  31ديسمرب .2016
من خالل التوسع يف انتشار فروعها بأسواق دول جملس التعاون اخلليجي
واألسواق العاملية (وبشكل أساسي يف اهلند) .وكان إمجايل املوجودات وإمجايل
مجموعة  CITICالدولية إلدارة األصول المحدودة ()CITICIAM
حقوق املسامهني كما يف  31ديسمرب  2016قد بلغا  9.7مليار دوالر أمريكي
إن شركة  CITICIAMهي جزء من جمموعة  CITICالدولية إلدارة األصول
و  1.2مليار دوالر أمريكي على التوايل.
احملدودة ،وهي جمموعة مالية واستثمارية متنوعة كربى مملوكة بالكامل
شركة نسيج ش.م.ب (م) (نسيج)
من قبل جملس الدولة جبمهورية الصني الشعبية .ويعد النشاط الرئيسي
لشركة  CITICIAMاالستثمار يف شركات ومشاريع يف الصني ودوليًا حلساهبا
إن شركة نسيج هي أول شركة متكاملة يف التطوير العقاري وتطوير البنية
التحتية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا ،وتشمل جمموعة متكاملة اخلاص وبالنيابة عن العمالء .وقد أنشأت الشركة عام  2002لتتخصص يف
إدارة األصول املتعثرة .وتتضمن حمفظة شركة  CIAMاستثمارات مباشرة
يف جمال التطوير العقاري بدءًا من مرحلة طرح الفكرة حىت تنفيذها.
وتتضمن األنشطة األساسية للشركة التصميم والتخطيط الرئيسي والتطوير يف العقارات والتقنيات العالية والصحة وجتارة التجزئة واملشاريع الصناعية.
والبناء ومكونات البناء والتسهيالت العقارية وإدارة األصول .وقد أسس شركة ومتتلك اجملموعة ما نسبته  20يف املائة من شركة .CITICIAM
نسيج جمموعة من رواد املستثمرين من القطاع العام واخلاص لتكون مبثابة وتركز استراتيجية شركة  CITICIAMعلى االستثمار بشكل رئيسي يف الصني يف
حافز ملواجهة احتياجات التطوير اإلسكاين يف املنطقة .ومتتلك اجملموعة ما قطاع البيئة والزراعة واملوارد الطبيعية والصحة وحتديدًا يف الشركات اليت يتم
نسبته  30.7يف املائة من شركة نسيج.
تشغيلها مبا يتماشى مع سياسات الدولة واملسامهة يف التنمية االقتصادية
وتركز استراتيجية شركة نسيج على البحث عن فرص التطوير واالستثمار
واالجتماعية يف الصني (وخصوصًا الشركات الصغرية واملتوسطة).
العقاري يف قطاع اإلسكان امليسر والتجزئة العقارية يف منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا ،إىل جانب العمل على مشروع الشراكة اإلسكاين بني القطاع
العام واخلاص يف مملكة البحرين.
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صاحب السمو الملكي األمير عمرو محمد الفيصل

تونكو يعقوب خيرا

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

لدى األمري يعقوب خربة عملية تزيد على  33عامًا يف القطاع املصريف واملايل.
يشغل األمري يعقوب منصب رئيس جملس إدارة شركة  MAAالقابضة برهاد
(ماليزيا) ،واليت انضم إليها يف عام  .1999وقبلها عمل األمري يعقوب ملدة 19
عامًا يف شركة التأمني برهاد املتحدة (ماليزيا) ،حيث توىل آخر منصب له
كرئيس جملس إدارة بتلك الشركة .كما عمل يف برايس ووتر هاوس باململكة
املتحدة وماليزيا .واألمري يعقوب حاصل على شهادة البكالوريوس يف العلوم
مع مرتبة الشرف من جامعة سييت بلندن ،وهو عضو زميل باملعهد القانوين
للمحاسبني يف اجنلترا وويلز.

رئيس جملس اإلدارة
مت انتخابه يف  28مارس 2016

الشيخ زامل عبدالله الزامل

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016

الشيخ زامل عبداهلل الزامل رجل أعمال معروف يف اململكة العربية السعودية
ويف دول جملس التعاون اخلليجي ،ولديه خربة عملية تزيد عن  36عامًا يف
إدارة األنشطة التجارية يف قطاعات خمتلفة.
إن الشيخ الزامل هو النائب التنفيذي لرئيس جمموعة الزامل القابضة وهو
أيضًا رئيس 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 حيث حيمل شهادة
البكالوريوس يف هندسة البترول من جامعة جنوب كاليفورنيا وشهادة
املاجستري يف نفس التخصص من جامعة ويست فرجينيا بالواليات املتحدة.

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016

الشيخة حصة بنت سعد الصباح

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخاهبا يف  28مارس 2016

لدى الشيخة حصة خربة عملية تزيد على  18عامًا يف القطاع املصريف ،وهي
رئيسة اجمللس العريب لسيدات األعمال ،ولديها تاريخ طويل يف اخلدمات
التطوعية يف احلكومة والقطاع اخلاص يف الكويت مبا يف ذلك دائرة
اخلدمات الطبية والبحوث والتطوير والدفاع ومكافحة املخدرات وعالج
اإلدمان .كما أن الشيخة حصة هي رئيسة اجمللس العريب األفريقي لسيدات
األعمال .وقد درست الشيخة حصة اإلدارة العامة والعلوم السياسية يف
اجلامعة األمريكية ببريوت ،لبنان وحتمل درجة الدكتوراه يف العلوم اإلنسانية.

عبد الحميد محمد أبو موسى

عضو تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016

لدى السيد أبو موسى خربة عملية تزيد على  47عامًا يف القطاع املصريف ،وهو
يشغل منصب حمافظ بنك فيصل اإلسالمي جبمهورية مصر العربية والذي
التحق به يف عام  .١٩٧٩وقبلها كان يعمل لدى البنك املركزي املصري ملدة
 16عامًا .وهو عضو يف اجلمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمني (مصر)،
وهو أيضًا رئيس جملس األعمال املصري  -السعودي.
حيمل السيد أبو موسى درجة البكالوريوس يف احملاسبة والدبلوم يف املالية
من جامعة القاهرة عالوة على الدبلوم العايل يف االقتصاد من جامعة لوجيي
بوكوين يف ميالنو بإيطاليا.

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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نبيل خالد محمد كانو

خالد عبد الله جناحي

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016

عضو تنفيذي
مت تعيينه يف  28مارس 2016

ميتلك السيد كانو خربة يف األعمال التجارية واإلدارة متتد ألكثر من
لدى السيد جناحي خربة عملية تزيد على  30عامًا يف القطاع املصريف يف
البحرين واخلارج ،وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي جملموعة دار املال
 18عامًا.
اإلسالمي ترست .كما أنه يشغل منصب رئيس جملس إدارة كل من دار
إن السيد نبيل كانو هو مدير العالقات العامة والتسويق جملموعة يوسف
اإلمثار
املال اإلسالمي للخدمات اإلدارية وشركة نسيج ش.م.ب( .م) وشركة
بن أمحد كانو وعضو جملس إدارة جمموعة يوسف بن أمحد كانو باململكة
للتطوير احملدودة وجمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب( .م) البحرين وشركة العربية السعودية وعضو جملس إدارة يوسف بن أمحد كانو بالبحرين وعضو
سوليدريت التكافل السعودية .كما أن السيد جناحي عضو يف جملس إدارة
جملس إدارة شركة كانو للسفريات يف اململكة املتحدة وفرنسا وعضو جملس
مصرف فيصل اإلسالمي مبصر واملركز الدويل لألعمال واإلدارة يف جامعة
إدارة شركة كانو والشرباوي املتحدة يف مصر .وحيمل السيد كانو شهادة
جبامعة
كامربيدج وعضو جملس عمادة كلية هاريس لدراسات السياسة العامة
البكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة سانت إدواردز يف مدينة أوسنت
شيكاغو.
بوالية تكساس األمريكية.
حيمل السيد جناحي شهادة البكالوريوس يف علوم الكمبيوتر واحملاسبة من
جامعة مانشستر باململكة املتحدة ،وهو وزميل باملعهد القانوين للمحاسبني يف عبداإلله إبراهيم القاسمي
اجنلترا وويلز.
عضو مستقل غري تنفيذي

مت انتخابه يف  28مارس 2016

محمد عبدالرحمن بوجيري

ميتلك السيد القامسي خربة تزيد على  33عامًا يف األعمال اإلدارية املتنوعة.
عضو غري تنفيذي
وقد شغل السيد القامسي سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لتمكني (صندوق
مت تعيينه يف  28مارس 2016
العمل) ،حيث استقال من هذا املنصب يف مايو  .2010وكان نائب الرئيس
التنفيذي ملشروع صندوق العمل يف جملس التنمية االقتصادية والوكيل
لدى السيد حممد بوجريي خربة تزيد على  46عامًا يف احملاسبة واألعمال
املساعد لشئون التدريب يف وزارة العمل والشئون االجتماعية ومدير قسم
املصرفية التجارية واخلارجية.
وقـد كـان السيـد بوجيـري رئيسًا تنفيذيًا يف بنك اإلمثـار من  12يوليو  2010اهلندسة والصيانة يف وزارة الصحة .وقد شغل أيضًا منصب رئيس جلنة إطار
حىت  31أغسطس  2013وأصبح عضوًا يف جملس إدارة البنك منذ مارس  .2010املؤهالت البحرينية واللجنة التنظيمية ملعرض املهن وقد كان عضوًا يف مجعية
املهندسني البحرينية ومجعية محاية املستهلك البحرينية.
وهو عضو أيضًا يف اللجنة التنفيذية للبنك.
وهو حاليًا عضو يف جملس إدارة جمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب(.م)
وقد كان السيد بوجريي سابقًا يشغل منصب املدير العام للمكاتب اخلاصة
وشركة نسيج ش.م.ب( .م) وبنك فيصل احملدود (باكستان) وشركة سوليدريت
لصاحب السمو امللكي األمري حممد الفيصل آل سعود يف اململكة العربية
السعودية للتكافل (اململكة العربية السعودية) وشركة األهلية للتأمني .وهو
السعودية ومنصب نائب الرئيس التنفيذي ملصرف البحرين الشامل ولديه
أيضًا عضو يف جملس أمناء مدرسة لؤلؤة اخلليج العريب.
حاليًا عضوية يف جملس الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي (الباهاما
حيمل السيد القامسي شهادة البكالوريوس يف اهلندسة املدنية من كلية كوين
والشارقة) احملدودة ،فيصل باهاما احملدودة ،كريسينت العاملية احملدودة
ماري ،جامعة لندن يف اململكة املتحدة وشهادة املاجستري يف ختطيط املرافق
(برمودا) ،دار املال اإلسالمي (جريسي) احملدودة ،أم أف إيه آي (جريسي)
الصحية من جامعة نورث لندن باململكة املتحدة وكذلك حاصل على الدبلوم
احملدودة ،شركة املستثمرون اخلليجيون إلدارة األصول (السعودية) ،كانتارا
أس.إيه( .سويسرا) وجمموعة أوفر الند كابيتال بالواليات املتحدة األمريكية .يف إدارة الرعاية الصحية من الكلية امللكية اإليرلندية للجراحني يف البحرين.
وقد درس السيد بوجريي احملاسبة والرياضيات واالقتصاد يف جامعة
بوليتكنك اخلليج بالبحرين.
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عمر عبدي علي

عضو غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016

لدى السيد علي خربة تزيد على  48عامًا يف القطاع املايل واإلدارة العامة
للتطوير وكذلك يف القطاع التجاري واخلدمات املصرفية االستثمارية يف
أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا .وهو مؤسس ورئيس جملس إدارة شركة
كودران لالستثمارات احملدودة (السودان) واالستثمارات العقارية املتكاملة
(اململكة املتحدة وتنزانيا).
ويف السابق ،عمل السيد علي يف دار املال اإلسالمي ترست حيث كان الرئيس
التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات من عام  1986إىل  ،1999وقبل ذلك
كان نائب الرئيس التنفيذي للشئون املالية ونائب الرئيس التنفيذي للتدقيق
الداخلي من عام  1983إىل  .1986وقبلها كان مدير الشئون املالية واملدير
املايل يف اهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي (السودان).
إن السيد علي هو حاليًا عضو جملس إدارة بنك فيصل اإلسالمي يف مصر
ويعمل كرئيس للجنة التدقيق وجلنة املخاطر يف جملس اإلدارة .كما عمل
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.

للتصنيف االئتماين يف الكويت وذلك من عام  2009إىل عام  ،2011وقد كانت
أيضًا عضو جملس إدارة بنك برقان يف الكويت من عام  2010إىل عام ،2011
وكانت رئيس مشروع هيئة أسواق املال من عام  2006إىل عام .2007
إن الدكتورة بورسلي ،واليت هلا العديد من املقاالت يف الكتب واجملالت
املتخصصة ،قد بدأت العمل يف القطاع املصريف ببنك الكويت الوطين عام
 1987ويف جمال التدريس جبامعة الكويت عام .1988
وحتمل 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.
عبدالشكور حسين تهلك

عضو مستقل غري تنفيذي
مت انتخابه يف  28مارس 2016

لدى السيد هتلك خربة عملية تزيد عن  ٣٦عامًا يف القطاعني العام واخلاص
بدولة اإلمارات العربية املتحدة .
ويشغل اآلن منصب املستشار اخلاص ملعايل وزيرة الدولة لشئون التعاون الدويل
يف اإلمارات العربية املتحدة وسفريًا إلكسبو  ،٢٠٢٠إثر تقاعده من وظيفته
املصرفية كنائب رئيس تنفيذي أول جملموعة بنك اإلمارات ديب الوطين ،بعد
عملية الدمج بني بنك ديب الوطين وبنك اإلمارات الدويل خالل عام  ،٢٠٠٧وهو
حاليًا عضو مبجلس إدارة االحتاد الدويل للمصرفيني العرب يف بريوت.
وقد تقلد السيد هتلك عدة مناصب إدارية ومصرفية تضمنت رئيس جملس
الدكتورة أماني خالد بورسلي
إدارة كل من الوطين اإلسالمي وبيت أبوظيب لالستثمار وعضو يف جملس
إدارات كل من املصرف الصناعي يف اإلمارات وبنك ديب الوطين لألوراق املالية
عضو مستقل غري تنفيذي
وبنك اإلمارات ديب الوطين االستثماري واحتاد مصارف اإلمارات العربية
مت انتخاهبا يف  28مارس 2016
املتحدة.
إن الدكتورة بورسلي ،وهي وزيرة سابقة لوزارة التجارة والصناعة ووزير الدولة
لشئون التخطيط والتنمية يف الكويت ،لديها ما يقارب  30عامًا من اخلربة يف وقد قام بتوطيد العالقات املصرفية أثناء عمله يف البنك مع كافة اهليئات
الرمسية واجلهات احلكومية ،تاركًا بصماته يف رفع الكفاءة اإلدارية واملهنية
جمال االستشارات والتدريب والقطاع املصريف.
للعاملني يف القطاع املصريف يف اإلمارات .كما لعب دورًا هامًا يف تطوير
تعمل الدكتورة بورسلي حاليًا بروفيسور يف قسم التمويل جبامعة الكويت
النظام املصريف واملايل بدولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل مشاركاته
جمال
يف كلية العلوم اإلدارية وهلا العديد من األحباث والتقارير املنشورة يف
املستمرة مع أكثر من جلنة تابعة للمصرف املركزي وللنظام املايل ،وكذلك من
أنظمة أسواق املال واحلوكمة املؤسساتية والتخطيط االستراتيجي .كما أن
خالل عضويته يف أكثر من جملس استشاري تابع للجامعات والكليات للنظر
جلائزة
الدكتورة بورسلي هي عضو يف جملس أمناء مجعية الشفافية الكويتية
يف احتياجات األسواق احمللية وتطوير النظام املصريف يف اإلمارات.
مكافحة الفساد للقطاع العام بدولة الكويت ،وحصلت على جائزة الشرق
األوسط للتميز يف جمال إدارة األعمال واالقتصاد وملسامهاهتا يف تطوير نظام وقبيل اخنراطه يف القطاع املصريف كان دبلوماسيًا يف وزارة اخلارجية
أسواق املال وقوانينه يف دولة الكويت .وهي مؤسس جائزة التميز يف احلوكمة اإلماراتية ،حيث كان يشغل منصب رئيس املنظمات الدولية يف اإلدارة العامة
للشئون السياسية .وأثناء عمله يف السلك الدبلوماسي والقنصلي ،انضم إىل
لدول جملس التعاون.
العديد من الوفود الرمسية حلضور لقاءات واجتماعات يف احملافل الدولية
وقبل تقلدها املناصب الوزارية ،كانت الدكتورة بورسلي رئيس جملس إدارة
وشارك يف عدة مؤمترات إقليمية ودولية وانتدب لفترات قصرية للعمل إىل
مستقلة
ومؤسس شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف االئتماين ،وهي أول وكالة
جانب املنظمات الدولية التابعة لألمم املتحدة.
اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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هيئة الرقابة الشرعية

سماحة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع

فضيلة الشيخ محسن آل عصفور

يعد الشيخ املنيع أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتد برأيهم
فهو عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية واملستشار بالديوان
امللكي .كما أنه نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ) )AAOIFIوهو أيضًا رئيس وعضو يف العديد
من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية.
إن الشيخ املنيع ،وهو خبري يف جممع الفقه اإلسالمي ،حاصل على درجة
املاجستري من املعهد العايل للقضاء ،وألف عدة كتب منها «النقود الورقية:
احلقيقة والتاريخ والواقع» و «حبوث اقتصادية» وغريها.

يعد الشيخ آل عصفور أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتد
برأيهم يف مملكة البحرين .وباإلضافة إىل عضويته يف هيئة الرقابة الشرعية
التابعة لبنك اإلمثار ،فهو أيضًا عضو يف العديد من هيئات الرقابة الشرعية
يف مملكة البحرين وخارجها ،كما أنه عمل قاضيًا يف حمكمة االستئناف
العليا الشرعية (اجلعفرية).
إن الشيخ آل عصفور هو رئيس جملس األوقاف اجلعفرية ،وهو عضو يف
تطوير املناهج الدراسية يف املعهد الديين اجلعفري ،وهو أيضًا عضو يف هيئة
الرقابة الشرعية للوكالة الدولية للتصنيف اإلسالمي التابعة للبنك اإلسالمي
للتنمية .وهو خريج احلوزة اإلسالمية من مدينة قم يف إيران .وقد ألف أكثر
من  60كتابًا عن الشريعة اإلسالمية.

رئيس اهليئة
مت تعيينه عام 2016

فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقوبي

عضو
مت تعيينه عام 2016

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

يعد الشيخ الدكتور يعقويب أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين
ومن الذين يعتد برأيهم ،وهو ورجل أعمال ناجح من مملكة البحرين .وهو
عضو يف هيئة الرقابة الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ) ،)AAOIFIوهو أيضًا رئيس وعضو هليئات الرقابة الشرعية يف
العديد من البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية والصناديق االستثمارية
والبنوك الدولية يف دول اخلليج العريب والوطن العريب والعامل.
ويف العام  ،2007منح حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين الشيخ الدكتور يعقويب وسام الكفاءة تقديرًا خلدماته
داخل وخارج البحرين .كما وحصل الشيخ الدكتور يعقويب أيضًا على جائزة
االبتكار يف الرقابة الشرعية من جملة يورو موين ،فض ًال عن جائزة األعمال
املصرفية اإلسالمية املاليزية ،وغريها من اجلوائز.
حيمل الشيخ الدكتور يعقويب الكثري من الشهادات األكادميية والتقديرية
والشهادات الفخرية .وله عدد كبري من املؤلفات والتحقيقات املطبوعة.
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يعد الشيخ الدكتور حبر أحد علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتد
برأيهم من مملكة البحرين .وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية ببنك الطاقة
األول (البحرين) .وهو رئيس وعضو يف العديد من البنوك واملؤسسات املالية
اإلسالمية والصناديق واحملافظ االستثمارية يف البحرين وخارجها.
وقد حصل الشيخ الدكتور حبر على شهادة الدكتوراه من جامعة الهاي يف
هولندا ،ودرجة املاجستري من جامعة اإلمام األوزاعي يف لبنان ،وشهادة
البكالوريوس يف الشريعة اإلسالمية من جامعة األمري عبد القادر اجلزائري
للدراسات اإلسالمية يف اجلزائر.
للشيخ الدكتور حبر العديد من املؤلفات املطبوعة يف جمال البنوك اإلسالمية
وشئون اجملتمع ،كما أن له العديد من اللقاءات واملشاركات اإلذاعية
والتلفزيونية واملقاالت الصحفية.

اإلدارة التنفيذية

أحمد عبدالرحيم

الرئيس التنفيذي

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

الرئيس التنفيذي للعمليات

املؤهالت واخلربات:
·بكالوريوس يف التجارة (احملاسبة املالية) من جامعة مومباي،
باهلند (.)1983
·زميل يف املعهد القانوين للمحاسبني يف اهلند (.)1996
· 31عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف واملايل.
·انضم إىل اإلمثار عام .2007
عبدالحكيم خليل المطوع

مدير عام ،املجموعة املصرفية

املؤهالت واخلربات:
·ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة البحرين (.)1991
·بكالوريوس يف اهلندسة من جامعة تكساس يف أوسنت،
الواليات املتحدة األمريكية (.)1981
· 35عامًا من اخلربة 14 ،عامًا منها يف القطاع املصريف واملايل.
·انضم إىل اجملموعة عام .2003
كريشنان هاريهاران

رئيس إدارة املخاطر ،مسئول املخاطر

املؤهالت واخلربات:
·ماجستري يف اإلدارة املالية من معهد جامناال باجاج للدراسات
اإلدارية ،جامعة مومباي يف اهلند ()1996
·بكالوريوس اآلداب من اجلامعة العثمانية يف اهلند ()1993
·بكالوريوس التجارة من جامعة مومباي يف اهلند ()1990
· 34عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.
·انضم إىل اإلمثار عام .2016

محمد حسن جناحي

مساعد املدير العام ،األعمال املصرفية لألفراد

املؤهالت واخلربات:
·دبلوم متقدم يف الصريفة واملالية من معهد البحرين للدراسات
املصرفية واملالية (.)1998
· 32عامًا من اخلربة يف جمال األعمال املصرفية.
·انضم إىل اجملموعة عام .2002
يوسف عبدالله الخان

مساعد املدير العام ،تقنية املعلومات

املؤهالت واخلربات:
·ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة إيه أم إيه الدولية يف
البحرين (.)2005
·بكالوريوس يف علوم احلاسوب من جامعة البحرين (.)1989
· 28عامًا من اخلربة العملية.
·انضم إىل اجملموعة عام .1989
رافد أحمد المناعي

رئيس األعمال املصرفية اخلاصة

املؤهالت واخلربات:
·ماجستري التجارة يف األنظمة املعلوماتية من جامعة
كوينزالند (.)2000
·بكالوريوس العلوم يف اهلندسة املعمارية من جامعة البحرين
(.)1998
· 16عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.
·انضم إىل اجملموعة عام .2007
عبدالله عبدالعزيز علي طالب

رئيس األعمال التجارية واملؤسسات املالية

املؤهالت واخلربات:
·بكالوريوس يف الصريفة والتمويل من جامعة اململكة (.)2009
· 17عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.
·انضم إىل البنك عام .٢٠١٤

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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اإلدارة التنفيذية تتمة

ثاقب محمود مصطفى

رئيس الرقابة املالية واملدير املايل

املؤهالت واخلربات:
·عضو يف املعهد القانوين للمحاسبني يف إجنلترا وويلز ()2010( )ICAEW
·زميل عضو يف اجلمعية القانونية للمحاسبني املعتمدين
()2003( )ACCA
·شهادة احملاسب القانوين اإلسالمي املعتمد ( )CIPAمن هيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ()2009
· 18عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف واملايل.
·انضم إىل اإلمثار عام .2007
دانة عقيل رئيس

رئيس إدارة الشئون القانونية وسكرتري الشركة

املؤهالت واخلربات:
·بكالوريوس يف القانون (ليسانس حقوق) ،اململكة املتحدة (.)2003
·الدبلوم العايل يف املمارسة القانونية ،اململكة املتحدة (.)2004
·مت اعتمادها كمحامي يف احملاكم العليا يف إجنلترا وويلز (.)2010
· 11عامًا من اخلربة يف اجملال القانوين.
·انضمت إىل اإلمثار عام .2006
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هناء أحمد المران

رئيس االلتزام ومكافحة غسيل األموال ،مسئول االلتزام

املؤهالت واخلربات:
·ماجستري إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد ،اململكة املتحدة (.)2012
·بكالوريوس يف األعمال املصرفية واملالية من جامعة البحرين (.)2003
·شهادة اخصائي معتمد يف مكافحة غسيل األموال ( )CAMSمن مجعية
االخصائيني املعتمدين يف مكافحة غسيل األموال (.)ACAMS
· 14عامًا من اخلربة يف اجلهات التنظيمية للقطاع املصريف واملايل.
·انضمت إىل اإلمثار عام .2015
الدكتور عادل أحمد المرزوقي

رئيس إدارة االلتزام الشرعي

املؤهالت واخلربات:
·الدكتوراه يف الدراسات اإلسالمية من جامعة الهاي ،هولندا ()2011
·دكتوراه الفلسفة يف ختصص الدراسات اإلسالمية من جامعة
رجينت أوف أمريكان وورد (.)2008
·ماجستري يف الدراسات اإلسالمية من كلية اإلمام األوزاعي
للدراسات اإلسالمية بلبنان (.)2004
·بكالوريوس يف الدراسات اإلسالمية من كلية اإلمام األوزاعي
للدراسات اإلسالمية بلبنان (.)1997
· 16عامًا من اخلربة يف الشريعة اإلسالمية.
·انضم إىل اجملموعة عام .2009

إيناس محمد رحيمي

رئيس إدارة املوارد البشرية

خليل إبراهيم العصفور

القائم بأعمال رئيس إدارة التدقيق الداخلي

املؤهالت واخلربات:
·ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة إيه أم إيه ()2007
·بكالوريوس يف الصريفة والتمويل من جامعة البحرين ()2002
·الشهادة التخصصية يف شئون املوظفني من معهد ()2010( )CIPD
· 12عامًا من اخلربة يف جمال املوارد البشرية.
·انضمت إىل اإلمثار عام .2005

املؤهالت واخلربات:
·شهادة مساعد مدير إدارة املخاطر ( )APRMمن اجلمعية الدولية
ملديري إدارة املخاطر ()2012( )PRMIA
·زميل يف اجلمعية القانونية للمحاسبني املعتمدين
()2005( )ACCA
·بكالوريوس العلوم يف احملاسبة من جامعة البحرين ()2001
·15عامًا من اخلربة يف التجزئة املصرفية واملالية.
·انضم إىل اإلمثار عام .2016

املؤهالت واخلربات:
·الدبلوم املتقدم يف الدراسات املصرفية من معهد البحرين للدراسات
املصرفية واملالية (.)1994
·الدبلوم املتوسط يف الدراسات املصرفية من معهد البحرين للدراسات
املصرفية واملالية (.)1988
· 30عامًا من اخلربة يف التجزئة املصرفية.
·انضم إىل اإلمثار عام .1986

أحمد خميس عبدالله السويدي

يعقوب سالم الشوملي

رئيس إدارة العمليات املصرفية

رئيس اخلزينة

املؤهالت واخلربات:
·ماجستري يف إدارة األعمال (اإلدارة املالية) من جامعة هل ،اململكة
املتحدة (.)1993
·بكالوريوس يف إدارة األعمال من جامعة البحرين (.)1987
· 29عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف واملايل.
·انضم إىل اجملموعة عام .1994
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الحوكمة المؤسساتية

إن اإلمثار تلتزم بالدليل اإلرشادي اخلاص مبراقبة املستويات العالية الصادر
عن مصرف البحرين املركزي وميثاق احلوكمة املؤسساتية ململكة البحرين.
ومتثل سياسة احلوكمة املؤسساتية لإلمثار دلي ًال إرشاديًا للتعامل مع
جمموعات أصحاب املصلحة .وتستند هذه السياسة على القواعد املنظمة
ملصرف البحرين املركزي حول إجراءات الرقابة عالية املستوى واإلفصاح
العام وعلى عقد التأسيس والنظام األساسي لإلمثار وعلى قانون الشركات
البحريين وتوصيات جملس اخلدمات املالية اإلسالمية ومعايري هيئة احملاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وأفضل املمارسات الدولية.
ومن خالل إدراك الدور األساسي القيادي حنو املسامهني ،فإن سياسة اإلمثار
تقوم على معاملة املسامهني ذوي حصص األغلبية واألقلية سواسية وبشكل
يتفق مع القوانني املنظمة والقواعد اإلرشادية والرقابية .واهلدف األول لإلمثار
هو ضمان حتقيق منو مستدام مع األخذ بعني االعتبار للمخاطر احلالية
واملستقبلية وبذلك يتم حتقيق أقصى قيمة للمسامهني على املدى البعيد.
وتلتزم اإلمثار مببادئ وأحكام الشريعة وذلك من خالل املوازنة بني مصاحل
خمتلف األطراف ذات العالقة.
تلتزم اإلمثار 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 املرعية يف جمال احلوكمة
املؤسساتية من خالل تبنيه للعديد من املبادئ املتعلقة هبذا األمر مثل
النزاهة والشفافية واالستقاللية واملساءلة اإلدارية وحتمل املسئولية واإلنصاف
ومبادئ الشريعة اإلسالمية واملسئولية االجتماعية.
وإىل جانب ذلك يتم تصميم سياسات احلوكمة املؤسساتية على حنو من
شأنه أن يضع أساسًا صلبًا لإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة إلدارة اإلمثار
وتشجيع اختاذ قرارات أخالقية تتحلى باملسئولية وضمان النزاهة يف إعداد
التقارير املالية وإصدار تقارير اإلفصاح يف التوقيت املناسب وحفظ حقوق
املسامهني ،وحتديد وإدارة املخاطر ،وتشجيع األداء املتميز واملكافأة بإنصاف
ومسئولية واإلقرار باملصلحة املشروعة ألصحاب املصلحة.
وإىل ذلك يعطي ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي امللزم على
مجيع املوظفني وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأعضاء جملس اإلدارة ،أمهية
إضافية على التطبيق العملي للسياسات املقررة .وقد مت نشر سياسة احلوكمة
املؤسساتية على املوقع اإللكتروين لإلمثار.
اإلدارة

تدار اإلمثار من قبل جملس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية ،يف حني تتوىل
اإلدارة التنفيذية إدارة األعمال اليومية.

يتم تصميم سياسات الحوكمة المؤسساتية على نحو من شأنه أن يضع
ً
ً
صلبا لإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة إلدارة اإلثمار وتشجيع اتخاذ
أساسا
قرارات أخالقية تتحلى بالمسئولية وضمان النزاهة في إعداد التقارير
المالية وإصدار تقارير اإلفصاح في التوقيت المناسب وحفظ حقوق
المساهمين ،وتحديد وإدارة المخاطر ،وتشجيع األداء المتميز والمكافأة
بإنصاف ومسئولية واإلقرار بالمصلحة المشروعة ألصحاب المصلحة.
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الحوكمة المؤسساتية تابع

الهيكل التنظيمي

جملس اإلدارة

هيئة الرقابة الشرعية

اللجنة التنفيذية

مسئول االلتزام الشرعي
جلنة سياسة املخاطر

جلنة التدقيق واحلوكمة

جلنة املكافآت والتعيينات
الرئيس التنفيذي

إدارة االلتزام ومكافحة
غسيل األموال

إدارة املخاطر

مدير عام املجموعة املصرفية

إدارة املوارد البشرية

الرئيس التنفيذي للعمليات
إدارة تقنية املعلومات

األعمال املصرفية
لألفراد
األعمال
املصرفية اخلاصة
إدارة اخلزينة
األعمال التجارية
واملؤسسات املالية

التدقيق الداخلي

إدارة العمليات املصرفية
شئون املسامهني

إدارة الرقابة املالية
سكرتري الشركة وإدارة
الشئون القانونية
الشئون اإلدارية

إدارة األصول

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

يوضح اهليكل التنظيمي التسلسل اإلداري يف بنك اإلمثار ش.م.ب .السابق.
بعد عملية تنفيذ إعادة هيكلة اجملموعة اجلديدة واليت مت استكماهلا يف  2يناير  ،2017مجيع أعمال اإلمثار القابضة باستثناء الرئيس التنفيذي قد مت حتويلها
إىل بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) .كما مت دمج جلنة التدقيق واحلوكمة مع جلنة إدارة املخاطر لتصبح جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر.
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مجلس اإلدارة

يتكون جملس اإلدارة من اثين عشر عضوًا ،سبعة منهم أعضاء مستقلني،
ويتوىل رئاسة اجمللس رئيس جملس اإلدارة ،وهو ليس عضوًا مستق ًال كما هو
حمدد يف جملد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين املركزي.
إن جملس اإلدارة مسئول أمام املسامهني عن وضع إرشادات السياسة العامة
واالجتاه االستراتيجي ،وعن حتقيق أداء مايل قوي مستدام وإضفاء القيمة
على حقوق املسامهني على املدى الطويل ،يف حني أن رئيس جملس اإلدارة
مسئول عن قيادة اجمللس وضمان فعاليته.
وتشمل مسئوليات جملس اإلدارة مهمة مراقبة اإلدارة التنفيذية بالطريقة اليت
تضمن وضع السياسات ونظم العمل املالئمة وتطبيقها بفعالية وضمان القيام
بتطبيق خطط وأهداف امليزانية .إن مهام ومسئوليات جملس اإلدارة موثقة
يف سياسة احلوكمة املؤسساتية وتشمل من بني أمور أخرى املسئوليات التالية:
	•وضع إرشادات استراتيجية
	•حتديد املسئوليات العامة ألداء اإلمثار
	•اختيار وتعيني وتقييم اإلدارة التنفيذية
•مراجعة أداء اإلدارة والتعويضات واملكافآت
	•مراجعة هيكل اإلدارة واخلطط املتتالية
	•تقدمي املشورة والنصح لإلدارة
	•مراقبة وإدارة تضارب املصاحل احملتمل
	•ضمان نزاهة املعلومات املالية
	•مراقبة فعالية احلوكمة وممارسات االلتزام
	•تقدمي اإلفصاحات الكافية يف الوقت املناسب
	•ضمان تدابري فعالة إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية
	•ترتيب االجتماعات العامة للمسامهني
	•ضمان املعاملة املنصفة لألقلية من املسامهني
وقد مت تفويض بعض مسئوليات جملس اإلدارة إىل جلانه.
إن جملس اإلدارة وضع سياسة «السلطات التقديرية لألعمال» واليت وضعت
صالحيات وتفويضات متفق 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 حدود معينة ،ويشمل ذلك العالقات
التجارية مع نظرائنا تتطلب موافقة جملس اإلدارة.
إن مجيع املعامالت اليت تتطلب موافقة جملس اإلدارة متت املوافقة عليها من
قبل اجمللس وفقًا للوائح املعمول هبا .وحيدد النظام األساسي مهام وتكليفات
ومسئوليات وتعيينات أعضاء جملس اإلدارة وإهناء اجمللس وفقًا هلياكل
األنظمة والقوانني .ويعمل أعضاء جملس اإلدارة ملدة ثالث سنوات ما مل يتم
جتديد املدة.

وسيتم انتخاب أعضاء جملس اإلدارة القادم خالل االجتماع السنوي العام
يف .2019
هيكل وتكوين مجلس اإلدارة

تدار اإلمثار يف أعلى مستوياهتا بواسطة جملس إدارة .وحيدد احلجم الفعلي
جمللس اإلدارة يف اجلمعية العمومية للمسامهني .وخيضع احلجم املقرر جمللس
اإلدارة يف كل األحوال للنظام األساسي لإلمثار واللوائح واإلجراءات الصادرة
عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و/أو مصرف البحرين املركزي.

مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة

إن أعضاء جملس اإلدارة ملزمون منفردين وجمتمعني بواجبات ائتمانية
حمددة جتاه اإلمثار .ويدين أعضاء جملس اإلدارة مبسئولية ائتمانية لإلمثار
بوصفها كيانًا مؤسسيًا قائمًا بذاته وليس جمرد أفراد مسامهني و/أو جمموعة
من املسامهني .وتسري هذه املسئوليات على كافة أعضاء جملس اإلدارة سواء
كانوا ممثلني (معينني) من قبل أغلبية املسامهني ،أو مت انتخاهبم كأعضاء
مستقلني.
وتشمل الواجبات االئتمانية الرئيسية اليت تقع على عاتق أعضاء جملس
اإلدارة جتاه اإلمثار ،واجب االمتثال وواجب بذل العناية وواجب الوالء.

واجب االمتثال

جيب على أعضاء جملس اإلدارة التصرف وفق لوائح وسياسات اإلمثار ،ودعم
األهداف كما هي موضحة يف بيان اهلدف وعقد التأسيس والنظام األساسي
لإلمثار .وعلى ذلك جيب على أعضاء جملس اإلدارة االمتثال للقوانني
واللوائح ذات الصلة .ومينع واجب االمتثال التصرف خارج نطاق السلطات
والصالحيات واحلدود الداخلية املقرة.

واجب بذل العناية

يقع على عاتق أعضاء جملس اإلدارة واجب بذل نفس القدر من العناية الذي
يبذله أي شخص حريص يف أية وظيفة أو حتت أية ظروف مماثلة .ويف إطار
الوفاء هبذا الواجب يتوقع من أعضاء جملس اإلدارة القيام مبا يلي:
·حضور مجيع اجتماعات جملس اإلدارة .ويتوقع أال يقل احلد األدىن
حلضور األعضاء عن نسبة  75يف املائة يف كل االجتماعات اجملدولة
جمللس اإلدارة وللجان.
·النظر يف كل املعلومات املتاحة على حنو معقول و/أو البحث عن
املعلومات املوضوعية قبل اختاذ أي قرار بشأن األعمال .ويكون ألعضاء
جملس اإلدارة حق الرجوع إىل اإلدارة التنفيذية و/أو إىل املستشارين يف
حاالت وجود أي شك.
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واجب الوالء

البرنامج التعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة

يتطلب للوفاء هبذا الواجب من أعضاء جملس اإلدارة التصرف بأفضل طريقة يقوم سكرتري الشركة بتوفري معلومات كافية لألعضاء اجلدد املعينني أو
ملصلحة اإلمثار ،وعلى حنو خيلو من التعامالت الذاتية وتضارب املصاحل
املنتخبني جمللس اإلدارة ويشمل ذلك مناقشة املبادئ اليت تعتمدها اإلمثار
جملس
واإلخالل باملبادئ من أجل املنافع الشخصية .وحيظر على أعضاء
يف احلوكمة املؤسساتية وميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي.
يف
أو
الشخصية
اإلدارة استخدام ممتلكات اإلمثار أو املوجودات ألغراضهم
وإىل ذلك يلتقي األعضاء اجلدد أيضًا بالرئيس التنفيذي الذي يزودهم
التعامالت من الداخل أو االستئثار بفرص األعمال ألنفسهم .كما يتطلب هذا بالتفاصيل بشأن هيكل اإلمثار واخلطط االستراتيجية وخطط األعمال
الواجب من أعضاء جملس اإلدارة أيضًا احملافظة على سرية املعلومات اليت واألداء املايل السابق واملسائل املعلقة .كما يلتقي األعضاء اجلدد برؤساء
ينص صراحة على سريتها ،إضافة إىل املعلومات اليت يبدو من موضوعها أو خمتلف اإلدارات والذين يقدمون هلم معلومات عن اإلدارات ويبقى جملس
طبيعتها أهنا سرية.
اإلدارة مطلعًا بصفة دائمة على اللوائح والقوانني اجلديدة.
تقوم اإلمثار بعمل تأمني لتعويض أعضاء جملس اإلدارة عن اإلمهال أو
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
التقصري أو اإلخالل بالواجب أو الثقة يف حالة حدوث هذا اإلخالل حبسن نية.
إن رسوم اجتماع أعضاء جملس اإلدارة لعام  2016بلغت  423،500دوالر
وقد مت بيان الواجبات املشار إليها أعاله بالتفصيل يف سياسات ميثاق السلوك أمريكي ( 291،500 :2015دوالر أمريكي) .أما رسوم عمل هيئة الرقابة الشرعية
فقد بلغت  60،000دوالر أمريكي ( 60،000 :2015دوالر أمريكي) وكانت رسوم
األخالقي وقواعد العمل الوظيفي اليت اعتمدها جملس اإلدارة.
اجتماعاهتم لعام  2016هي  29،500دوالر أمريكي ( 16،000 :2015دوالر
أمريكي).
نظام انتخاب األعضاء وتقييم مجلس اإلدارة
لكل مساهم ميتلك نسبة  10يف املائة أو أكثر من رأمسال اإلمثار احلق يف
اإلفصاحات املتعلقة باملكافآت
تعيني ممثل له يف جملس اإلدارة .وبناء على ما سبق ،على اجلمعية العامة
األعضاء يف عام  ،2014تبىن بنك اإلمثار ش.م.ب .التطبيقات املتعلقة باملكافآت
انتخاب أعضاء جملس اإلدارة عن طريق االقتراع السري .وينتخب
الصادرة من مصرف البحرين املركزي ومت وفقًا لذلك وضع سياسة املكافآت
عن طريق األغلبية النسبية من األصوات الصحيحة.
غري الثابتة ونظام احلوافز املرتبطة باألسهم.
وختضع مجيع تعيينات جملس اإلدارة إىل عقد التأسيس والنظام األساسي
ويف عام  2016وافق كل من جلنة املكافآت والترشيحات وجملس اإلدارة على
لإلمثار ،وميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي وسياسة احلوكمة تعديل سياسة املكافآت غري الثابتة ونظام احلوافز املرتبطة باألسهم .وقبل
املؤسساتية ،والقوانني والقواعد واألنظمة والسياسات واملواثيق السارية
عملية إعادة التنظيم ،فإن سياسة املكافآت غري الثابتة ونظام احلوافز
واملعدلة من وقت آلخر.
املرتبطة باألسهم كانت تطبق فقط على بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) (البنك).
وتراجع جلنة املكافآت والتعيينات تشكيل وأداء جملس اإلدارة .إن واجبات
وقد مت تلخيص املزايا الرئيسية للسياسة احلالية فيما يلي.
جلنة املكافآت والتعيينات فيما يتعلق بتشكيل وأداء جملس اإلدارة تشمل،
من بني أمور أخرى ،تقييم املهارات املطلوبة جمللس اإلدارة مبا يعينها على استراتيجية املكافآت
إن فلسفة البنك األساسية املتعلقة بالسياسة العامة لألجور واملكافآت هو خلق
االضطالع مبسؤولياهتا بكفاءة وحتقيق أهدافها ،وكذلك تطوير وتنفيذ
خطة لتحديد وتقييم وتعزيز كفاءة جملس اإلدارة .ويف حالة وجود شاغر يف مستوى منافس يسهم يف جذب واالحتفاظ باملوظفني املؤهلني ومن ذوي
جملس اإلدارة ،فإنه جيب على جلنة املكافآت والتعيينات أن تقدم توصيات الكفاءة .وسترتكز سياسة املكافآت غري الثابتة على تعزيز الثقافة القائمة
على تقييم األداء ومن مث خلق حالة من االنسجام بني مصاحل املوظفني
إىل جملس اإلدارة لتعيني عضو آخر على أن تكون هذه التوصية خاضعة
ومصاحل املسامهني .وعليه فإن هذه العوامل ستدعم حتقيق غاياتنا من
للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
خالل موازنة املكافآت وربطها بالنتائج على املدى القصري والطويل من خالل
هذا ،ويتلقى مجيع أعضاء جملس اإلدارة رسالة التعيني ،موقعة من قبل رئيس األداء املستدام .وقد صممت استراتيجيتنا لنتقاسم النجاح ،ولتالئم حوافز
جملس اإلدارة ،تتضمن معلومات حول التعيني واملسؤوليات .كما وحيصل
موظفينا مع هيكلة نظام املخاطر وخمرجاته.
أعضاء جملس اإلدارة على نسخة من ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل
وتتضمن اجملموعة العامة لألجور واملزايا العوامل األساسية التالية:
الوظيفي لإلمثار.
 .١الراتب األساسي
 .٢املزايا والعالوات
 .٣مكافأة األداء
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إن نظام احلوكمة القوي والفعّال يضمن أن البنك يعمل ضمن معايري واضحة
الستراتيجية وسياسة املكافآت .وتشرف جلنة املكافآت والترشيحات التابعة
جمللس اإلدارة على مجيع املسائل املتعلقة باألجور واملزايا اخلاصة باملوظفني
وكافة األمور املتعلقة باالمتثال للمتطلبات التنظيمية.
وتعتمد سياسة البنك املتعلقة باملكافآت باألخذ بعني االعتبار دور كل موظف
حيث مت وضع إرشادات حتدد ما إذا كان املوظف صاحب قرارات خماطرة
جوهرية و/أو شخص معتمد يف وظائف األعمال التجارية أو الرقابة أو الدعم.
والشخص املعتمد هو املوظف الذي يتطلب تعيينه موافقة اجلهة التنظيمية
نظرًا جلسامة الدور الذي يؤديه يف البنك ويعترب املوظف بأنه صاحب قرارات
خماطرة جوهرية إذا كان يترأس إدارة ذات عالقة باألعمال التجارية باإلضافة
ألي فرد لديه تأثري جوهري على قرارات املخاطر بالبنك.
ومن أجل ضمان عملية التناسب بني ما ندفعه ملوظفينا واستراتيجية أعمالنا،
فإننا نقوم بتقييم أداء األفراد مقارنة باألهداف املالية وغري املالية السنوية
وطويلة األمد واليت يتم إجيازها مبا يتماشى مع نظامنا إلدارة األداء .كما
يأخذ هذا التقييم بعني االعتبار القيم اخلاصة بالبنك ومعايري االلتزام واملخاطر
وامتثال البنك قبل كل شيء بالنزاهة ،ولذلك فإن احلكم على األداء يف اإلمجال
ليس فقط ما مت حتقيقه على املدى القصري والطويل ولكن أيضًا واألهم من
ذلك طرق حتقيقه ،حيث ترى جلنة املكافآت والترشيحات أن هذا األمر يسهم
يف استدامة األعمال على املدى الطويل.

دور جلنة املكافآت والترشيحات

·اقتراح مكافآت عضو جملس اإلدارة استنادا على نسبة احلضور واألداء ومبا
يتوافق مع املادة  188من قانون الشركات التجارية يف البحرين.
إن سياسة املكافآت تتم مراجعتها بصورة دورية لتعكس التغريات اليت تطرأ على
ممارسات السوق وخطة العمل وتصورات املخاطر للبنك.

نطاق تطبيق سياسة املكافآت

لقد مت اعتماد سياسة املكافآت عام  2014ليشمل مجيع نطاقات البنك.
وقد وافقت جلنة املكافآت والترشيحات يف عام  2016على التعديالت يف سياسة
املكافآت من أجل تنفيذ خطة إعادة اهليكلة.

االستشاريون اخلارجيون

لقد مت تعيني استشاريون خالل العام من أجل تقدمي املشورة فيما يتعلق
بالتعديالت على سياسة املكافآت غري الثابتة ومبا يتماشى مع إعادة اهليكلة
للبنك .وقد نصح االستشاريون اخلارجيون البنك بتعديالت على سياسة
املكافآت غري الثابتة على أن تظل متماشية مع ممارسات املكافآت السليمة
الصادرة من مصرف البحرين املركزي ومعايري القطاع .وقد تتضمن أيضًا
املساعدة يف إعادة تصميم نظام احلوافز املرتبطة باألسهم .وتشمل بعض
التعديالت اهلامة على السياسة ما يلي:
التغريات

نطاق تطبيق
تقوم جلنة املكافآت والترشيحات مبراقبة مجيع سياسات املكافآت ملوظفي
البنك ،وتعترب اللجنة هي اهليئة املشرفة واملتحكمة يف سياسة وممارسات وخطط السياسة
املكافآت.
إن مسئوليات جلنة املكافآت والترشيحات فيما يتعلق بسياسة املكافآت غري
مكافآت غري
الثابتة للبنك كما جاء يف توصياهتا تتضمن ،على سبيل املثال ال احلصر ،ما
نقدية
يلي:
·إقرار ومراجعة ومتابعة نظام املكافآت لضمان عمل النظام بالطريقة
املرجوة منه.
·إقرار سياسة املكافآت واملبلغ املخصص لكل موظف معتمد واملوظف صاحب
قرارات املخاطرة اجلوهرية ،وكذلك إمجايل املكافآت غري الثابتة اليت سيتم
توزيعها ،مع األخذ بعني االعتبار إمجايل األجور والفوائد مبا يف ذلك
الرواتب والرسوم والنفقات واملكافآت وغريها من حوافز املوظفني.
·التحقق من أن املكافآت كيفت لتتناسب مع مجيع أنواع املخاطر وأن نظام قيمة املكافأة
املكافآت يأخذ بعني االعتبار حصول املوظفني على حوافز يف املدى القصري
بينما يدخلون يف خماطر متفاوتة على املدى األطول.
·التحقق من أن ترجح كفة األجور والفوائد الثابتة للموظف املعتمد بإدارة
استحقاقات
املخاطر والتدقيق الداخلي وإدارة العمليات والرقابة املالية وإدارة االلتزام
األرباح
على كفة املكافآت غري الثابتة.

نبذة عن التغريات
·تطبق فقط على بنك اإلمثار ش.م.ب( .م) (البنك) يف
البحرين
·شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .وآي يب كابيتال ش.م.ب.
(م) ال تطبق عليها هذه السياسة
·أسهم اإلمثار القابضة ش.م.ب( .بنك اإلمثار ش.م.ب.
سابقًا) تستبدل بأسهم صورية للبنك واليت ال يتم تداوهلا
يف السوق
·تقدمي خيارات إضافية (مرتبطة بأداء الوحدات) يف
السياسة ليتم تطبيقها حسب تقدير جلنة املكافآت
والترشيحات
·تقدمي خطة احلوافر طويلة املدى وجوائز األداء
املستقبلية لتوفري املزيد من املرونة يف السياسة واليت يتم
تطبيقها حسب تقدير جلنة املكافآت والترشيحات
·سيتم استخدام صايف القيمة الدفترية للبنك يف تاريخ كل
ميزانية مدققة بدالً من سعر السهم يف السوق إذا مل تكن
املؤسسة املصرفية مدرجة يف سوق األوراق املالية
·أرباح األسهم ال ترد أية عوائد
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مكافآت جملس اإلدارة

يتم حتديد مكافآت جملس اإلدارة مبا يتماشى مع أحكام املادة  188من
قانون الشركات التجارية يف البحرين ،لسنة  .2001وسيتم وضع حد أقصى
ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة كي ال يتجاوز إمجايل املكافآت (باستثناء رسوم
حضور االجتماعات)  10يف املائة من صايف األرباح ،وذلك بعد إجراء مجيع
اخلصومات املطلوبة املبينة يف املادة  188من قانون الشركات ،يف أي سنة
مالية .وختضع مكافآت جملس اإلدارة ملوافقة املسامهني يف االجتماع السنوي
العام .وال تشمل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيذيني العناصر
املتعلقة باألداء مثل منح األسهم أو خيارات األسهم أو خطط احلوافز
األخرى ذات الصلة باألسهم املؤجلة أو العالوات أو مزايا التقاعد.

مكافآت املوظفني غري الثابتة

إن املكافآت السنوية غري الثابتة تعتمد بشكل أساسي على تقييم األداء
وتتكون من مكافآت األداء السنوية .وكجزء من املكافآت غري الثابتة
بناء على نسبة حتقيق األهداف
للموظفني ،يتم منح املكافآت السنوية ً
التشغيلية واملالية احملددة لكل سنة ،وعلى األداء الفردي للموظفني ومدى
مسامهتهم يف حتقيق األهداف االستراتيجية.
وقد طبق البنك نظام معتمد وافق عليه جملس اإلدارة يتميز بالشفافية لربط
نظام املكافآت غري الثابتة باألداء الوظيفي .ومت تصميم النظام على أساس
استيفاء األداء املايل املرضي وحتقيق العوامل غري املالية األخرى ،اليت ستؤدي
عند تساوي مجيع العناصر األخرى ،إىل توفري ميزانية عامة للمكافآت قبل
توزيعها على األعمال واملوظفني بشكل فردي .ويف النظام املعتمد لتحديد
املكافآت غري الثابتة ،هتدف جلنة املكافآت والترشيحات إىل حتقيق التوازن
بني توزيع األرباح على املسامهني ومكافآت األداء للموظفني.
وتتضمن مقاييس األداء الرئيسية جمموعة من التدابري على املدى القصري
واملدى الطويل وتشمل الرحبية واملالءة والسيولة ومؤشرات النمو .وتقوم عملية
إدارة األداء بضمان توزيع مجيع األهداف بشكل مناسب على مجيع وحدات
األعمال واملوظفني.
وبالنسبة إىل حتديد املبلغ املخصص للمكافآت غري الثابتة ،يبدأ البنك بوضع
أهداف حمددة ومعايري األداء النوعية األخرى اليت من شأهنا أن تؤدي إىل
حتديد املكافآت من األعلى إىل األقل قيمة .مث يتم تعديل ميزانية املكافآت
لتتوافق مع املخاطر باستخدام املقاييس املعدلة (مبا يف ذلك االعتبارات
املرتقبة).
ويتم اتباع عملية حمددة تتسم بالشفافية من أجل تعديل املكافآت حسب
نوعية األرباح .واهلدف من ذلك هو دفع مكافآت من األرباح احملققة
واملستدامة .وإذا مل تكن جودة األرباح قوية ،ميكن تعديل قاعدة الربح بناء
على تقدير جلنة املكافآت والترشيحات.
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ولتمويل ميزانية املكافآت ،فإنه جيب حتقيق األهداف املالية األساسية.
وعالوة على ذلك ،فإن املكافآت احملددة أعاله ختضع لتعديالت املخاطر
لتتماشى مع نظام تقييم املخاطر واالرتباط.

مكافآت الوظائف الرقابية والدعم

إن مستوى مكافآت املوظفني يف الوظائف الرقابية والدعم يسمح لإلمثار
بتوظيف موظفني لديهم الكفاءة واخلربة يف هذه الوظائف واحملافظة
عليهم .ويضمن اإلمثار هلذه اجملموعة أن يكون مزيج األجور والفوائد الثابتة
واملكافآت غري الثابتة للموظفني العاملني يف وظائف الرقابة والدعم لصاحل
األجور والفوائد الثابتة .أما املكافآت غري الثابتة للوظائف الرقابية فإهنا تقوم
على األهداف اخلاصة بالوظيفة.
ويلعب نظام إدارة األداء دورًا كبريًا يف حتديد أداء وحدات الدعم والرقابة
على أساس األهداف املوضوعة هلا .هذه األهداف تتوقف بشكل أكرب على
األهداف غري املالية اليت تشمل املخاطر والرقابة وااللتزام واالعتبارات
األخالقية ،فض َال عن متطلبات السوق والبيئة التنظيمية بصرف النظر عن
املهام ذات القيمة املضافة اليت ختص كل وحدة.

التعويضات غري الثابتة لوحدات األعمال

يتم حتديد التعويضات غري الثابتة لوحدات األعمال التجارية بشكل رئيسي
من خالل أهداف األداء الرئيسية احملددة ضمن نظام إدارة األداء للبنك.
وحتتوي هذه األهداف على األهداف املالية وغري املالية ،مبا يف ذلك التحكم
يف املخاطر وااللتزام واالعتبارات األخالقية ،فضال عن متطلبات السوق
والبيئة التنظيمية .ويضمن مراعاة حتديد املخاطر لتقييم أداء األفراد أنه
إذا حقق أي موظ ّفني نفس الربح على املدى القصري مع اختالف مستويات
املخاطر اليت يتحمالهنا أن يتم التعامل معهم بطريقة خمتلفة من خالل
نظام املكافآت.

نظام تقييم املخاطر

إن اهلدف من تقييم ارتباطات املخاطر هو الربط بني املكافآت غري الثابتة
وحجم املخاطر .وتشمل عملية تقييم املخاطر احلاجة إىل ضمان أن سياسة
املكافآت صممت حوافز خمفضة للموظفني الختاذ خماطر إضافية وغري
ضرورية وهي تتناسب مع نتائج تقييم املخاطر وتقدم جمموعة مالئمة من
املكافآت اليت تتناسب مع حجم املخاطر.
وتقوم جلنة املكافآت والترشيحات بالنظر فيما إذا كانت سياسة املكافآت غري
الثابتة تتماشى مع حجم املخاطر .كما تضمن من خالل تقييمها للمخاطر
أن ال يتم ربط املكافأة باإليرادات املستقبلية احملتملة اليت يظل وقتها
وإمكانية حدوثها غري مؤكد.

كما تأخذ تعديالت املخاطر بعني االعتبار مجيع أنواع املخاطر ،مبا يف
ذلك املخاطر غري امللموسة وخماطر السمعة وخماطر السيولة وتكلفة رأس
املال .وتقوم اإلمثار بتقييم املخاطر ملراجعة األداء املايل والتشغيلي مقابل
استراتيجية األعمال وأداء املخاطر قبل توزيع املكافآت السنوية .باإلضافة
إىل ضمان أن إمجايل املكافآت غري الثابتة ال حتد من القدرة على تقوية رأس
املال .ويتوقف مدى احلاجة إىل تعزيز رأس املال على الوضع احلايل لرأمسال
البنك وعملية تقييمه الداخلية ملالءة رأس املال.

نظام إعادة املكافآت أو استرجاع األموال

(أ) تكلفة وكمية رأس املال املطلوب لدعم املخاطر اليت مت اختاذها
(ب) تكلفة وكمية خماطر السيولة املفترضة يف إدارة األعمال
(ج)توافق التوقيت مع إمكانية حتقيق العائدات احملتملة يف املستقبل
واملدجمة يف األرباح احلالية

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

إن أحكام إعادة املكافآت أو استرجاع األموال تسمح جمللس اإلدارة بتحديد،
إذا كان ذلك مناسبًا ،إمكانية مصادرة  /تعديل العناصر حتت خطة
املكافآت املؤجلة أو استرداد التعويضات غري الثابتة اليت مت تقدميها يف بعض
احلاالت .والغرض من ذلك هو االستجابة بشكل مناسب إذا كانت عوامل
األداء املرتبطة بقرارات املكافآت قد استندت يف التحول إىل عدم التأثري على
األداء املماثل يف املدى الطويل .وتتضمن مجيع مكافآت التعويضات املؤجلة
يراعى مجيع املخاطر احلالية واحملتملة يف حجم ميزانية املكافآت غري الثابتة أحكام متكن البنك من خفض أو إلغاء مكافآت املوظفني الذين كان لسلوكهم
الفردي تأثريًا ماديًا سلبيًا على البنك خالل أداء العام.
وتوزيعها ،مبا يف ذلك:

تعديالت املخاطر

لدى البنك نظام لتقييم خماطر رجعي وهو تقييم نوعي الختبار األداء
الفعلي حسب البيانات السابقة مقابل افتراضات املخاطر.
ويف السنوات اليت يعاين فيها البنك من اخلسائر املادية يف األداء املايل ،فإن
نظام تعديل املخاطر سيعمل على النحو التايل:
·سيكون هناك اخنفاض يف إمجايل املكافآت غري الثابتة للبنك.
·على املستوى الفردي ،يعين األداء الضعيف للبنك عدم استيفاء مؤشرات
األداء الفردية الرئيسية ،وبالتايل يكون تقييم أداء املوظفني منخفضًا.
·اخنفاض يف قيمة األسهم الصورية أو املكافآت املؤجلة.
·إمكانية إحداث تغريات يف فترات االستحقاق وإجراء تأجيل إضايف على
املكافآت غري الثابتة.
·وأخريًا ،إذا ما كان التأثري النوعي والكمي للخسارة يعترب كبريًا ،فإنه
ميكن النظر يف إعادة أو استرداد املكافآت.
ميكن للجنة املكافآت والترشيحات مبوافقة جملس اإلدارة ،ترشيد واختاذ
القرارات التالية حسب تقديرها:
·زيادة  /خفض التعديل الرجعي.
·النظر يف القيام بتأجيل إضايف أو زيادة يف كم املكافآت غري النقدية.
·التعايف من خالل ترتيبات إعادة املكافآت أو استرجاع األموال.

وتتيح أحكام إعادة املكافآت أو استرجاع األموال جمللس اإلدارة حتديد ،إذا
كان ذلك مناسبًا ،إمكانية تعديل  /إلغاء العناصر الثابتة وغري الثابتة حتت
خطة املكافآت املؤجلة يف بعض احلاالت .وتشمل هذه احلاالت ما يلي:
·وجود دليل معقول لسوء السلوك املتعمد أو األخطاء الكبرية أو اإلمهال
أو عدم كفاءة املوظف مما يتسبب يف خسارة مادية أو أخطاء كبرية
يف البيانات املالية أو فشل ذريع يف إدارة املخاطر أو فقدان السمعة أو
تعريضها للمخاطر بسبب أداء املوظف ،وإمهاله ،وسوء تصرفه أو عدم
الكفاءة خالل أداء العام.
·قيام املوظف عمدًا بتضليل السوق و  /أو املسامهني فيما يتعلق باألداء
املايل خالل أداء العام.
ميكن القيام باسترجاع األموال إذا كانت عملية تسوية املكافآت للحصة غري
الثابتة ليست كافية نظرًا لطبيعة وحجم املشكلة.
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مكونات املكافآت غري الثابتة

إن املكونات الرئيسية للمكافآت غري الثابتة هي:
مبالغ نقدية مقدمة

هي جزء من املكافآت غري الثابتة اليت يتم منحها ودفعها نقدًا يف هناية عملية تقييم األداء لكل سنة.

مبالغ نقدية مؤجلة

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

مكافآت غري نقدية مؤجلة

يوجد نوعان من املكافآت غري النقدية للبنك حسب األداء واملخاطر على املدى الطويل لتشجيع بقاء املوظفني
·حوافز مؤجلة قصرية املدى  -وهي حوافز يتم منحها على األداء احلايل وتعترب مستحقة ولكن دفعها
للموظفني مؤجل .وتتضمن العالوات السنوية املؤجلة على هيئة أسهم صورية أو عالوات سنوية مؤجلة
مرتبطة بأداء الوحدات .ومدة احلوافز املؤجلة هي ثالث سنوات.
·املكافآت املستقبلية على األداء-هي احلوافز اليت يتم منحها حسب األداء الوظيفي يف املستقبل وشروط
اخلدمة وال يكون املوظف قد استحقها يف الوقت احلايل .وتتضمن أسهم خطة احلوافز طويلة املدى على
هيئة أسهم صورية ومرتبطة بأداء الوحدات وتتضمن خماطـر متوافقـة بشكـل أفضل مع األعمـال واألداء
الفردي للموظفني.

مجيع املكافآت املؤجلة ختضع ألحكام إعادة واسترجاع املكافآت .ويتم إصدار
مجيع املكافآت غري النقدية لصاحل املوظف بعد استبقاءها ملدة ستة أشهر من
تاريخ االستحقاق .ويرتبط عدد مكافأة حصة األسهم الصورية بصايف قيمة
األصول وفقا لقواعد نظام حوافز أسهم البنك .ويتم توزيع أي أرباح على
هذه األسهم للموظف مع السهم (أي بعد فترة االستبقاء).

التعويضات املؤجلة (البحرين)

وستقوم إدارة املوارد البشرية خالل عام  2017بتنفيذ التعديالت اليت وافق
عليها جملس اإلدارة الستبدال النظام احلايل حيث سيتم على الفور استبدال
األسهم احملددة واليت مل يتم استالمها مببالغ نقدية حسب السعر يف تاريخ
االستبدال .بينما سيتم استبدال األسهم غري احملددة مببالغ نقدية يتم
تسويتها خالل فترة التأجيل لألسهم املمنوحة .وسيتم منح أسهم صورية
كجزء من املكافآت غري الثابتة للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2016
والسنوات اليت تليها.

مجيع املوظفني الذين يشغلون منصب مدير تنفيذي أول أو منصب أعلى سوف حيصلون على مكافآت غري ثابتة مؤجلة كما يلي:

عناصر املكافآت غري الثابتة
مبالغ نقدية مقدمة
مبالغ نقدية مؤجلة
مكافآت غري نقدية

مساعد املدير العام مدير تنفيذي
أول
فأعلى
%70
%40
%30
%10
%50

فترة
التأجيل
فورًا
خالل سنتني
خالل  ٣سنوات
خالل  3سنوات

االستبقاء
 6أشهر

استرجاع
املكافآت غري
املدفوعة
نعم
نعم
نعم

استرجاع
املكافآت
املدفوعة
نعم
نعم
نعم
نعم

بناء على تقييم جلنة املكافآت والترشيحات للمخاطر وأنواعها اليت قام املوظف باختاذها ميكن زيادة تغطية املوظفني الذين قد خيضعون لترتيبات مؤجلة.
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مكافآت الموظفين (البحرين)

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

بالدينار البحريين

عدد
املوظفني

2014
التوقيع على مكافآت
مكافآت ثابتة
املكافآت مضمونة
(نقدًا( /نقدًا/
أخرى
نقدًا
أسهم)
أسهم)

مكافآت غري ثابتة
مبالغ نقدية مؤجلة
مبالغ نقدية مقدمة
أسهم

أخرى

138،354

-

276،707

84،653

-

227،193

-

31،488

نقدًا

أسهم

3

577،906

-

-

-

110،683

-

27،670

11
غري
مطبق
5
غري
مطبق
غري
مطبق
19

1،095،845
غري
مطبق
339،911
غري
مطبق
غري
مطبق
2،013،662

-

-

-

108،449

-

34،091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22،352

-

9،136

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

241،484

-

70،897

223،007

-

535،388

عدد
املوظفني

2015
التوقيع على مكافآت
مكافآت ثابتة
املكافآت مضمونة
(نقدًا( /نقدًا/
أخرى
نقدًا
أسهم)
أسهم)

األفراد املعتمدين
يف وحدات األعمال
1،256،677
11
وحــدات الرقابة والدعم
غري
غري
األفراد اآلخرين الذين
مطبق
مطبق
يتخــذون خماطر كبرية
352،309
5
موظفون آخرون
غري
موظفون آخرون
غري
مطبق
للعمليــات يف البحرين
مطبق
موظفي الفروع
غري مطبق غري مطبق
والشركات التابعة
2،339،915
19
املجموع
3

730،929

نقدًا

املجموع

مكافآت غري ثابتة
مبالغ نقدية مؤجلة
مبالغ نقدية مقدمة
نقدًا

املجموع

أسهم

أخرى

180،031

-

360،062

93،537

-

275،364

-

37،546

نقدًا

أسهم

-

-

-

144،025

-

36،006

-

-

-

136،633

-

45،194

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26،282

-

11،264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

306،940

-

92،464

273،568

-

672،972
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المكافآت المؤجلة للعام الحالي 2016

أخرى

املجموع

نقدًا
(دينار حبريين)

العدد

(دينار حبريين)

(دينار حبريين)

(دينار حبريين)

٦٩،٨٧٩

-

49٦،٥٧٥

-

٥٥٦،٤٥٥

مكافآت اســتحقت خالل الفترة

-

-

-

-

-

مت دفعهــا  /إصدارها خالل الفترة

-

-

-

-

-

اخلدمــات واألداء وتعديالت املخاطر

-

-

-

-

-

التغــرات يف قيمة الرصيــد االفتتاحي الغري
مستحقة

-

-

-

-

-

الرصيد االفتتاحي

األسهم

٦٩،٨٧٩

اإلمجايل

٥٥٦،٤٥٥

49٦،٥٧٥

المكافآت المؤجلة للعام السابق 2015

أخرى

املجموع

نقدًا
(دينار حبريين)

العدد

(دينار حبريين)

(دينار حبريين)

(دينار حبريين)

الرصيد االفتتاحي

712،402

-

497،436

-

1،209،838

مكافآت اســتحقت خالل الفترة

)(548،425

-

-

-

)(548،425

مت دفعهــا  /إصدارها خالل الفترة

)(94،098

-

()٨٦٠

-

)(94،958

اخلدمــات واألداء وتعديالت املخاطر

-

-

-

-

-

التغــرات يف قيمة الرصيــد االفتتاحي الغري
مستحقة

69،879

الرصيد اخلتامي

وسيتم نشر بيانات إضافية بشأن املكافآت على املوقع اإللكتروين.
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األسهم

-

496،٥٧٦

-

566،455

لجان مجلس اإلدارة

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

·املراجعة واملوافقة على خطة واستراتيجية التدقيق الداخلي السنوية
املقترحة ومجيع التقارير الصادرة من قبل إدارة التدقيق الداخلي.
·مراقبة احلوكمة املؤسساتية وااللتزام واملتطلبات التنظيمية.
لجنة إدارة المخاطر

لجنة التدقيق والحوكمة
تتلخص األهداف األساسية للجنة إدارة املخاطر يف إعداد التوصيات جمللس
اإلدارة بشأن املستوى العام لقبول املخاطر والقدرة على حتملها والسياسات
تعني جلنة التدقيق واحلوكمة من قبل جملس اإلدارة للمساعدة يف مراجعة
اليت تتم مبوجبها إدارة املخاطر .وتشمل هذه السياسات خماطر االئتمان
اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية واملالية ،ومراجعة سالمة النظم
احملاسبية ونظم إعداد التقارير املالية وفعالية هيكل املراقبة الداخلية ،ورصد وخماطر السوق وخماطر التشغيل وخماطر السيولة ،إضافة إىل أية فئات أخرى
من املخاطر تواجهها اإلمثار عند القيام باألنشطة.
األنشطة واألداء الوظيفي للتدقيق الداخلي واملدققني اخلارجيني والتنسيق
والتكامل يف تطبيق إطار سياسة احلوكمة املؤسساتية.
وإىل ذلك تقترح اللجنة وتراقب اإلطار العام إلدارة املخاطر الذي يشمل
وتقوم جلنة التدقيق واحلوكمة ،من بني أمور أخرى ،باملراجعة وحسب ما هو التطورات يف كافة األنشطة وسياسات التشغيل والرقابة الداخلية وطرق إدارة
املخاطر واملطابقة ورفع تقارير املخاطر جمللس اإلدارة.
مناسب املوافقة و /أو تقدمي التوصيات ملوافقة جملس اإلدارة ،حول النتائج
التنظيمية
املالية الفصلية والسنوية املوحدة والتطورات حول تطبيق
التقارير(حسب ما هو وقد قامت جلنة إدارة املخاطر جمللس اإلدارة باستكمال مسئولياهتا متامًا
تنفيذها
املختلفة وتقارير التدقيق الداخلي واخلارجي وحاالت
واملعايري احملاسبية والتنظيمية خالل االجتماعات حيث تتم مناقشة األمور الرئيسية أو خالل عملية اختاذ
مناسب) والسيولة وخطة عمل مالءة رأس املال
القرارات بالتمرير.
اجلديدة وما يترتب عليها.
تتكون جلنة إدارة املخاطر من:
كما تقوم اللجنة مبساعدة جملس اإلدارة يف الوفاء مبسئوليات احلوكمة،
·عبداحلميد حممد أبو موسى ،رئيسًا وعضوًا
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
·عبداإلله إبراهيم القامسي ،عضوًا
تستند على النتائج اليت توصلت هلا خالل ممارسة وظيفتها.
·نبيل خالد حممد كانو ،عضوًا
يرأس جلنة التدقيق واحلوكمة عضو جملس إدارة مستقل ،وتتكون جلنة
وختضع األمور الرئيسية للمراجعة واملوافقة (حسب ما هو مناسب) وتقدم
التدقيق واحلوكمة من:
التوصيات للموافقة عليها (حسب ما هو مناسب) ألعضاء جملس اإلدارة
·الدكتورة أماين خالد بورسلي ،رئيسًا وعضوًا
خالل العام ويتضمن ذلك ما يلي:
·تونكو يعقوب خريا ،عضوًا
·حتديث وضبط مجيع سياسات املخاطر مبا يتماشى مع التغريات يف
املتطلبات التنظيمية.
·الشيخ زامل عبداهلل الزامل ،عضوًا
·إقامة حدود جديدة للمخاطر لتحسني التحكم يف االئتمان والسوق
·عبدالشكور حسني هتلك ،عضوًا
والسيولة وتركيز املخاطر.
·الشيخ د .أسامة حبر ،عضوًا
·مراجعة تقرير عملية التقييم الداخلية ملالءة رأس املال ()ICAAP
الشيخ د .أسامة حبر وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية له حق التصويت على
خالل عام  ،2017فإن جلنة التدقيق واحلوكمة وجلنة إدارة املخاطر قد
جداول األعمال املتعلقة باحلوكمة املؤسساتية فقط.
مت دجمهما لتصبح جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر اليت ستتوىل
إن املسائل الرئيسية اليت متت مراجعتها ،وحسب ما هو مناسب املوافقة عليها مسئوليات اللجنتني.
و /أو مت تقدمي التوصيات بشأهنا ملوافقة جملس اإلدارة عليها خالل العام
تتضمن ما يلي:
·مراجعة النتائج املاليـة املوحـدة وتقدمي التوصيات جمللس اإلدارة
للموافقـة عليها.

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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ويرأس جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر عضو جملس إدارة مستقل،
وتتكون جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر من:
·الدكتورة أماين خالد بورسلي ،رئيسًا وعضوًا
·الشيخ زامل عبداهلل الزامل ،عضوًا
·عبداإلله إبراهيم القامسي ،عضوًا
· نبيل خالد حممد كانو ،عضوًا
·الشيخ د .أسامة حبر ،عضوًا
الشيخ د .أسامة حبر وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية له حق التصويت على
جداول األعمال املتعلقة باحلوكمة املؤسساتية فقط.

·مراجعة االستثمارات االستراتيجية وغريها من االستثمارات.
وقد أُحلت اللجنة التنفيذية خالل عام .2017
لجنة المكافآت والترشيحات

تعني 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 وحسب ما هو مناسب املوافقة
و /أو تقدمي التوصيات ملوافقة جملس اإلدارة حول:
·املرشحني النتخابات جملس اإلدارة.
·تعيينات مديرين تنفيذيني جدد يف اإلدارة العليا.
اللجنة التنفيذية
·سياسات املكافآت اليت يتبعها البنك وكذلك تقدمي التوجيهات فيما يتعلق
بزيادة الرواتب والترقيات.
تعني اللجنة التنفيذية من قبل جملس اإلدارة للمساعدة يف اإلشراف على
اإلدارة العامة لإلمثار واألعمال اليت تقوم هبا اإلدارة ،ودراسة وتقدمي
وتضم اللجنة على األقل عضوين مستقلني من أعضاء جملس اإلدارة،
التوصيات جمللس اإلدارة بشأن االستراتيجية وخطط األعمال وامليزانية
أحدمها يكون رئيسًا هلذه اللجنة:
وكذلك تقييم األداء املايل وأداء األعمال التجارية .وتقوم اللجنة التنفيذية
·الشيخة حصة بنت سعد الصباح ،رئيسًا وعضوًا
باملراجعة وحسب ما هو مناسب املوافقة و /أو تقدمي التوصيات ملوافقة جملس
اإلدارة عليها ،حول مقترحات االئتمان ضمن حدود معينة ومراجعة جودة
·تونكو يعقوب خريا ،عضوًا
األصول واستراتيجيات التخارج واملستجدات والتقارير املقدمة من اإلدارة
·عبداإلله إبراهيم القامسي ،عضوًا
فيما يتعلق بعملية إعادة التنظيم واألداء املايل املوحد والسيولة ومالءة رأس
املال وخطة استراتيجية األعمال واملبادرات الرئيسية لإلدارة مبا يف ذلك ما إن املسائل الرئيسية اليت متت مراجعتها واملوافقة عليها (حسب ما هو
يتعلق باألموال حتت اإلدارة.
مناسب) ومت تقدمي التوصيات بشأهنا ملوافقة جملس اإلدارة عليها (حسب ما
هو مناسب) خالل العام تتضمن ما يلي:
تتكون اللجنة التنفيذية من:
·تقدمي التوصيات للمجلس بشأن التغريات يف اهليكل والتعريف الوظيفي
·عمر عبدي علي ،رئيسًا وعضوًا
للموظفني الذين مت املوافقة عليهم.
·حممد عبدالرمحن بوجريي ،عضوًا
·تقدمي التوصيات جمللس اإلدارة بشأن تسوية التعويضات حسب
التقييمات السنوية وترقيات اإلدارة التنفيذية.
إن املسائل الرئيسية اليت متت مراجعتها وحسب ما هو مناسب املوافقة
·تقدمي التوصيات بشأن مبلغ وحصة وهيكل املكافآت ألعضاء هيئة الرقابة
عليها و /أو تقدمي التوصيات بشأهنا ملوافقة جملس اإلدارة عليها خالل العام
الشرعية.
تتضمن ما يلي:
·تقدمي التوصيات بشأن اهليكل التنظيمي وخطة اإلحالل للمسئولني.
·تقييم األداء املايل واألعمال ومتابعة تنفيذ خطط العمل  /امليزانية
·تقدمي التوصيات بشأن سياسة املكافآت غري الثابتة اليت يتم تطبيقها
املعتمدة مقابل مؤشرات األداء الرئيسية.
التزامًا بالقواعد اإلرشادية ملصرف البحرين املركزي فيما يتعلق
·املوافقة على مقترحات األعمال اليت تقع ضمن سلطتها وفقًا لسياسة
باملمارسات السليمة بشأن املكافآت للموظف الذي مت اعتماده أو الذي
السلطات التقديرية لألعمال.
يتخذ خماطر كبرية.
·مراجعة املتطلبات واالستراتيجية التمويلية لإلمثار.
·مراجعة خطط العمل االستراتيجية وامليزانية السنوية وعرضها على
جملس اإلدارة للموافقة عليها.
·مراجعة الوضع املايل (مبا يف ذلك أوضاع مالءة رأس املال والسيولة) ووضع
حمفظة األعمال الشاملة.
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إن إمجايل مكافآت أعضاء جلنة املكافآت والترشيحات كانت  80،500دوالر
أمريكي عام  2015و  135،000دوالر أمريكي عام  .2016وقد اجتمعت جلنة
املكافآت والترشيحات أربع مرات عام  2015ومخس مرات عام .2016

الحضور

خالل عام  ،2017مت إعادة هيكلة جلنة املكافآت والترشيحات .ويرأس جلنة
املكافآت والترشيحات عضو جملس إدارة مستقل ،وتتكون جلنة املكافآت
والترشيحات من:
·الشيخة حصة بنت سعد الصباح ،رئيسًا وعضوًا
·عبداإلله إبراهيم القامسي ،عضوًا
·عبدالشكور حسني هتلك ،عضواً

اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة  /جلان جملس اإلدارة لعام 2016
جلنة املكافآت
جلنة التدقيق
اللجنة التنفيذية والترشيحات جلنة إدارة املخاطر
واحلوكمة
جملس اإلدارة
االنعقاد احلضور االنعقاد احلضور االنعقاد احلضور االنعقاد احلضور االنعقاد احلضور
 .1صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد
4
4
الفيصل
4
4
 .2خالد عبداهلل جناحي
4
5
3
4
4
4
 .3تونكو يعقوب خريا
5
5
4
4
 .4الشيخة حصة بنت سعد الصباح
4
4
4
4
 .5الشيخ زامل عبداهلل الزامل
3
4
3
4
 .6احملافظ عبداحلميد حممد أبو موسى
4
4
4
4
 .7نبيل خالد حممد كانو
5
5
4
4
 .8حممد عبدالرمحن بوجريي
4
4
5
5
4
4
 .9عبداإلله إبراهيم القامسي
 .10امتياز أمحد برفيز (فترة عضويته انتهت
1
1
1
1
يف  28مارس )2016
 .11جراهام ر .ووكر (فترة عضويته انتهت يف
2
2
1
1
 28مارس )2016
5
5
4
4
 .12عمر عبدي علي
 .13الدكتورة أماين خالد بورسلي (مت انتخاهبا
3
3
3
3
يف  28مارس )2016
 .14عبدالشكور حسني هتلك (مت انتخابه يف
2
3
3
3
 28مارس )2016
تواريخ االجتماعات خالل عام 2016
 2مارس
 3مارس
 17فرباير
 18فرباير
 3مارس
 5يونيو
 20مارس
 2مارس
 8مايو
 6يونيو
 7سبتمرب
 6يونيو
 5يونيو
 7أغسطس
 8سبتمرب
 4ديسمرب
 8سبتمرب
 7سبتمرب
 6نوفمرب
 5ديسمرب
 5ديسمرب
 4ديسمرب
*الشيخ د .أسامة حبر (عضو هيئة الرقابة الشرعية) هو أيضًا عضو يف جلنة التدقيق واحلوكمة.
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يعقد جملس اإلدارة ،مبقتضى النظام األساسي لإلمثار ،أربعة اجتماعات على إن هذا النظام قد مت وضعه بالتنسيق مع جملس اإلدارة وهو منشور على
األقل خالل العام ،ويتوقع اجمللس من كل عضو أن حيضر نسبة  75يف املائة
املوقع اإللكتروين.
على األقل من اجتماعات جملس اإلدارة واللجان اليت يشارك يف عضويتها.
وحيق ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية احلصول على مكافآت تتكون من مبلغ
إن جملس اإلدارة مسئول عن وضع توجهات استراتيجية وفقًا لألهداف
سنوي وبدل حلضور االجتماعات عن كل اجتماع يشاركون فيه .كما حيق
اليت حددهتا اإلمثار وضمان أن األنشطة متوافقة مع شروط رخصة اهليئات لألعضاء غري املقيمني أيضًا احلصول على مصاريف انتقال .تقترح جلنة
الرقابية وكذلك مبا يتناسب مع مصلحة املسامهني.
املكافآت والترشيحات هذه املصاريف ويصادق عليها املسامهون.
ويتحمل جملس اإلدارة املسئولية الكاملة عن أداء اإلمثار ولذلك فإن جملس
ويف الوقت احلايل ،ال تقدم اإلمثار أية مكافآت تتعلق باألداء ألعضاء هيئة
اإلدارة من بني أمور أخرى يقوم باستالم ومراجعة حسب ما هو مناسب
الرقابة الشرعية .ويف حالة وجودها ستكون طبقًا ملذكرة التأسيس والنظام
واملوافقة على املستجدات املقدمة من رؤساء اللجان املختلفة جمللس اإلدارة
األساسي وخاضعة ملوافقة املسامهني.
واملستجدات والتقارير املقدمة من اإلدارة املتعلقة خبطة العمل االستراتيجي
وقد مت تضمني نبذة تعريفية عن أعضاء اهليئة يف اجلزء اخلاص هبيئـة
واألداء املايل املوحد والسيولة وخطة عمل مالءة رأس املال والتقارير
التنظيمية واالتصاالت ذات الصلة والتطورات التنظيمية اجلديدة واملقترحات الرقابة الشرعية.
املتعلقة باألطراف ذات العالقة واملبادرات الرئيسية لإلدارة.
اإلدارة التنفيذية

هيئة الرقابة الشرعية

تقوم اإلمثار مبمارسة األعمال دائمًا على حنو يتوافق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية.
ووفقًا الشتراطات الترخيص اليت حيددها مصرف البحرين املركزي ،وعقد
التأسيس والنظام األساسي واملمارسات العامة يف العمل املصريف اإلسالمي،
لدى اإلمثار هيئة دائمة للرقابة الشرعية ،تقوم بانتخاهبا اجلمعية العمومية
بناء على توصية من جملس اإلدارة (من خالل جلنة املكافآت
للمسامهني ً
والترشيحات).
وتساهم هيئة الرقابة الشرعية بفعالية يف تطوير ومراقبة املنتجات وأنشطة
أعمال اإلمثار .كما أهنا مسئولة عن اعتماد كل منتج لضمان التزامه الصارم
مببادئ الشريعة اإلسالمية.
تتوافر هليئة الرقابة الشرعية اإلمكانية الكاملة لالتصال مبجلس اإلدارة
واإلدارة العليا لإلمثار ويشمل ذلك االتصال برئيس إدارة الرقابة الشرعية
الداخلية الذي يكون مشاركًا بصورة تفاعلية يف( :أ) إجراء املراجعات وتقدمي
االستشارات بشأن مطابقة كافة املنتجات ومشاريع االستثمار للمبادئ
الشرعية و(ب) مراجعة العمليات ومطابقتها حسب فتاوى هيئة الرقابة
الشرعية ومعايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
( )AAOIFIو(ج) إصدار تقارير دورية هليئة الرقابة الشرعية لضمان أن
العمليات جترى من خالل االلتزام الصارم بتوجيهات وقرارات هيئة الرقابة
الشرعية .وباإلضافة إىل ذلك تراقب إدارة الرقابة الشرعية الداخلية على حنو
يومي ضمان التزام كافة العمليات بقرارات وتوصيات هيئة الرقابة الشرعية.
إ ّن هيئة الرقابة الشرعية تعمل حسب الئحة عمل حتدد هلا السياسات
واإلجراءات ونظم االجتماعـات واملسئوليات إضافة إىل مؤهـالت العضويـة.
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إن األعمال اليومية التشغيلية تتم إدارهتا بواسطة فريق اإلدارة التنفيذية.
وقد مت ضم األقسام يف شكل جمموعات هي عبارة عن وحدات األعمال
والرقابة والدعم ،وذلك بتحديد مسئوليات كل منهم لتجنب تعارض املصاحل.
وهذه الوحدات مدعومة بقسم التدقيق الداخلي املستقل ،وقسم إدارة املخاطر
وقسم االلتزام.
يتبع قسم إدارة املخاطر حبكم وظيفته جلنة إدارة املخاطر وإداريًا الرئيس
التنفيذي.
ويتبع قسم إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال حبكم وظيفته جلنة
التدقيق واحلوكمة املؤسساتية وإداريًا الرئيس التنفيذي.
أما قسم التدقيق فيتبع حبكم وظيفته جلنة التدقيق واحلوكمة وإداريًا يتبع
الرئيس التنفيذي.
وابتداء من  ،2017فإن رؤساء كل من إدارة املخاطر والتدقيق الداخلي
ً
وااللتزام ومكافحة غسيل األموال سيتبعون وظيفيًا جلنة التدقيق واحلوكمة
وإدارة املخاطر وإداريًا الرئيس التنفيذي.
مكافآت اإلدارة التنفيذية

تتم مكافأة الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا (من منصب مدير تنفيذي أول
فأعلى) وفقًا لالجتاهات السائدة يف السوق .وقد مت تطبيق إرشادات مصرف
البحرين املركزي فيما يتعلق مبكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية لتقييم األداء.
وقد كان جمموع املكافآت للرئيس التنفيذي واإلدارة العليا عام  2016هو 7.2
مليون دوالر أمريكي ( 8.4 :2015مليون دوالر أمريكي).

لجان اإلدارة التنفيذية

لدى اإلمثار عدد من اللجان الرئيسية ضمن اإلدارة التنفيذية ،تضم يف
عضويتها رؤساء الوحدات اليت كانت ختتص اللجان مبجال عملها ،وبعد
عملية إعادة التنظيم احتفظ بنك اإلمثار هبذه اللجان.

جلنة االستثمار واالئتمان

اهلدف الرئيسي هلذه اللجنة هو إدارة خماطر االئتمان ويتضمن ذلك املراجعة
والتصديق على مقترحات األعمال التجارية الواقعة يف نطاق صالحيتها،
ومراجعة تقارير إدارة املخاطر وتسوية كل األمور املتعلقة باالئتمان .ويتوىل
رئاسة اللجنة الرئيس التنفيذي.

جلنة املوجودات واملطلوبات

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

جلنة اإلدارة التنفيذية

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

يقر جملس اإلدارة بأمهية احملافظة على اتصاالت منظمة مع األطراف ذات
العالقة وخاصة مع املستثمرين عن طريق العديد من السبل بغية تعزيز
التفاهم واحلوار معهم .وتشمل هذه السبل االجتماعات السنوية للجمعية
العمومية والتقارير السنوية واإلفصاحات ربع السنوية للتقارير املالية إضافة
إىل العديد من اإلعالنات اليت تصدر خالل العام على املوقع اإللكتروين
لبورصة البحرين وبورصة الكويت وكذلك على املوقع اإللكتروين حيث يستطيع
أصحاب املصلحة االطالع علىأداء وعمليات اإلمثار.
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 مبناقشـة وجهـات نظر كبـار املسامهني مـع أعضاء
جملس اإلدارة.

ولدى اإلمثار موقع إلكتروين يستطيع أصحاب املصلحة واملستثمرون الدخول
إليه للحصول على معلومات تشمل ضمن أشياء أخرى نبذة عن الشركة
ومعلومات مؤسسية ونشرات صحفية وتقارير عن األداء املايل ونشرات وفرص
التوظيف.
وبغرض دعم التواصل مع املسامهني قامت اإلمثار بإنشاء «إدارة شئون
املسامهني» اليت تتركز مهمتها األساسية يف العمل كمكتب اتصال بني اإلمثار
واملسامهني وأسواق األوراق املالية املدرج فيها أسهم اإلمثار .وتقوم إدارة
شئون املسامهني بنقل وجهات نظرهم إىل جملس اإلدارة ضمن جداول أعمال
اجتماعات اجمللس.

حصص أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا

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

معلومات عن السهم

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

حقوق املسامهني

إقرارًا مبا للمسامهني من أمهية ،حترص سياسة اإلمثار 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 أو عزل أي
عضو يف جملس اإلدارة .كما تشمل حقوق املسامهني أيضًا التصويت على
تعيني املدققني اخلارجيني ،والتصويت على األعمال األخرى لإلمثار مثل
زيادة أو خفض رأس املال ،واحلق يف استالم دفعات أرباح األسهم ،إضافة
إىل احلق يف إبداء الرأي واالستفسار خالل اجتماعات املسامهني.
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حقوق األقلية من املسامهني

تتم هيكلة جملس اإلدارة ليضم أعضاء مستقلني ذوي مسئوليات إضافية
تتمثل يف محاية حقوق األقليات من املسامهني.

وتتقيد اإلمثار باإلرشادات التالية باعتبارها تدابري إضافية حلماية حقوق
األقليات من املسامهني:
·إلزامية موافقة املسامهني على املعامالت الرئيسية كالتغري يف رأس املال أو
نقل األعمال (وفقًا للحدود اليت حيددها مصرف البحرين املركزي).
·إلزامية اإلفصاح عن املعامالت من قبل كبار املسامهني.
·حقوق األولوية إلصدار أسهم جديدة.
·فرض قيود على املعامالت التجارية مع اإلدارة ،واألطراف اليت تسيطر
على اإلمثار واألطراف ذات العالقة وفقًا لقواعد مصرف البحرين املركزي.
·ممارسة حق انتخاب األعضاء املستقلني.
·فرض عقوبات على تداول األسهم من قبل املطلعني.
·خمصصات على عمليات االستيالء واالندماجات واالستحواذات.
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ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي

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

خيضع توظيف أقارب األفراد املعتمدين لسياسة املوارد البشرية اليت تتطلب
من املوظفني اإلفصاح إلدارة املوارد البشرية عن صلة القرابة بالنسبة للموظف
املعتمد (أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة) عند التوظيف و /أو بعد
ذلك ،كما هو مناسب .وسيتم إعطاء املوظفني فترة مساح مدهتا سنة واحدة
يستقيل على أثرها أحد األقارب من البنك .ويتطلب االستثناء من السياسة
اآلنفة الذكر ،إن وجدت ،موافقة الرئيس التنفيذي.

إدارة المخاطر

إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال والرقابة الداخلية
األموال تحت اإلدارة
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إدارة المخاطر

لدى اإلمثار نظام شامل إلدارة املخاطر على نطاق املؤسسة يتضمن كافة
األنشطة ويتناسب مع العمليات .ويلعب هذا النظام دورًا هامًا يف محاية
مصاحل املسامهني والعمالء وحيظى باهتمام اإلدارة.
إن ثقافة إدارة املخاطر تبدأ من جملس اإلدارة الذي يقوم بتحديد مستويات
حتمل وقبول املخاطر مبا يتماشى مع استراتيجية األعمال .وحيتوي ميثاق
املخاطر على نظام إدارة املخاطر وسياسات إدارة املخاطر املختلفة واليت
تتضمن طريقة ومنهجية إدارة خمتلف املخاطر .ويتم بانتظام مراجعة القدرة
على حتمل املخاطر وكذلك سياسات املخاطر اليت يتم اتباعها للمحافظة
على توافقها ومتاشيها مع استراتيجية األعمال والظروف السائدة يف السوق.
وتعترب إدارة املخاطر يف اإلمثار مسئولية مشتركة ،ولذلك فإن ثقافة إدارة
املخاطر تنتشر على مستوى املؤسسة .ولدى اإلمثار هيكل حلوكمة املخاطر
يسمح مبراقبة وإدارة املخاطر يف كافة أنشطة األعمال وأنشطة الدعم.
وحيصل جملس اإلدارة على املساعدة من جلنة إدارة املخاطر يف جملس
اإلدارة واليت تعقد اجتماعات دورية لالطالع على عملية تنفيذ نظام وإدارة
املخاطر .وعلى الرغم من ذلك ،فإن جملس اإلدارة حيتفظ مبسئولية تنفيذ
وعمل نظام إدارة املخاطر واملوافقة على مجيع سياسات إدارة املخاطر.
وحتصل جلنة إدارة املخاطر على الدعم من وحدة مستقلة إلدارة املخاطر
واليت تكون مسئولة عن تنفيذ نظام إدارة املخاطر الذي وافق عليه جملس
اإلدارة بالتنسيق مع اإلدارة العليا ومجيع اإلدارات األخرى ذات الصلة.
ويتضمن نظام إدارة املخاطر أيضًا عمليات صارمة للمراقبة واإلبالغ عن
املخاطر ،حيث تراقب وحدة إدارة املخاطر باستمرار مؤشرات املخاطر مقابل
حدود وقدرة حتمل املخاطر اليت وافق عليها جملس اإلدارة ويتم إبالغ اإلدارة
التنفيذية وجملس اإلدارة عنها.
وقد تضمن قسم اإلفصاحات العامة املزيد من املعلومات عن نظام املخاطر
وطريقة ومنهجية إدارة أبعاد املخاطر.
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إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال والرقابة الداخلية

اإللتزام

خماطر االلتزام هي خماطر العقوبات القانونية أو التنظيمية أو اخلسائر
املالية أو األضرار بالسمعة اليت من املمكن أن تُفرض على اإلمثار نتيجة
اإلخفاق يف االلتزام مبتطلبات القوانني واللوائح املتعلقة هبا .أما من ناحية
شروط الترخيص وقواعد القيد ،فإن اإلمثار ملزمة بالتقيد باالشتراطات
اليت ينص عليها كل من مصرف البحرين املركزي وبورصة البحرين وبورصة
الكويت وقانون الشركات التجارية البحريين إضافة إىل معايري احملاسبة املالية
اليت تصدرها هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملعايري
الشرعية وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية.
إن إدارة خماطر االلتزام تدار من خالل سياسة االلتزام واليت تنص على
تقييم خماطر االلتزام وتنفيذ الضوابط ورصد واختبار فعالية اإلطار وتصعيد
أو معاجلة حاالت عدم االلتزام وجوانب الرقابة الضعيفة.
وتعمل اإلدارة على ضمان قيام اإلمثار جبميع عملياته وفق أعلى املعايري
األخالقية ،وااللتزام بكافة القوانني واللوائح ذات الصلة باملؤسسات املالية.
ويعمل مسئول االلتزام على ضمان أن حتقق العمليات  -وبشكل متناغم -
مستوى عا ٍل من االلتزام بكافة القوانني واللوائح املتعلقة هبا .وقد وظفت
كل الشركات التابعة جملموعة اإلمثار مسئويل التزام حمليني لضمان االلتزام
باملتطلبات احمللية واملوضوعات التنظيمية إذا اقتضى ذلك .كما مت إعداد
تقارير موحدة لكي تتم مراجعتها من قبل جملس اإلدارة.

اإلجراءات اخلاصة بشكاوى الزبائن

الرقابة الداخلية

يويل جملس اإلدارة اهتمامًا كبريًا ألنظمة الرقابة الداخلية لضمان محاية
توجد إجراءات رمسية خاصة بشكاوى الزبائن واليت تتوافق مع قوانني
وأنظمة مصرف البحرين املركزي .وتوجد وحدة خاصة بتلقي شكاوى الزبائن مصلحة املسامهني وأصحاب حسابات االستثمار وكذلك محاية أصول اإلمثار.
باإلضافة إىل مسئول يعمل على معاجلة الشكاوى وحلها .وتُنشر مجيع بيانات وقد مت تكييف أنظمة الرقابة الداخلية بطريقة مناسبة مع السياسات
االتصال بوحدة إدارة الشكاوى يف مجيع الفروع وكذلك على املوقع اإللكتروين .واإلجراءات والكتيبات الرقابية باإلضافة إىل نظام تقارير اإلدارة التنظيمية.
كما ويتم حل مجيع الشكاوى اخلاصة بالزبائن بشكل حيقق أعلى درجات
وقد وافق جملس اإلدارة على اهليكل التنظيمي من أجل تعزيز األداء الفعال
الرضا لديهم بشكل فوري.
لإلدارة ولتجنب أي تضارب يف املصاحل.
مكافحة غسيل األموال
وحيدد اهليكل التنظيمي بشكل واضح املسئوليات وسلطة املوافقة واملساءلة مبا
إن سياسة اإلمثار هتدف إىل حظر ومنع غسيل األموال وكل نشاط يؤدي إىل يتفق مع متطلبات األعمال التجارية والعمليات واليت تدعم احملافظة على
تسهيل غسيل األموال أو متويل أنشطة إرهابية أو جنائية.
بيئة رقابية قوية .وتوجد إجراءات مناسبة مثل احلدود التنظيمية والفصل بني
املهام وتسوية احلسابات وتقييم املوجودات ،إىل جانب وضع أنظمة للميزانية
وهلذا الغرض ،حددت اإلمثار سياسات وإجراءات صارمة لاللتزام بلوائح
والتنبؤات وتقدمي التقارير بشكل منتظم إىل جملس اإلدارة حبيث تفصل:
اجلرائم املالية الصادرة عن مصرف البحرين املركزي .إن هذه السياسات
·خطط واستراتيجيات األعمال
واإلجراءات مطبقة على مجيع املوظفني والفروع واملكاتب.
·نتائج العمليات
وقد اعتمد البنك مبادرات وتدابري حمددة لتسهيل تنفيذ هذه السياسات
(،)MLRO
واإلجراءات واليت تشمل تعيني مسئول اإلبالغ عن غسيل األموال
·اجملاالت الرئيسية للمخاطر
ومتكني املسئول من خالل تفويضه بشكل كافٍ لتنفيذ برامج البنك اخلاصة
·الفروق مقابل امليزانية
بعمليات مكافحة غسيل األموال وذلك عن طريق تطبيق سياسات مكافحة
غسيل األموال بشكل مستقل وإبالغ جملس اإلدارة و/أو اجلهات التنظيمية
·بيانات األداء األخرى
مباشرة عنها .ويتم تنظيم دورات تدريبية إلزامية حول مكافحة غسيل
األموال جلميع املوظفني.
ويتضمن إطار عمل اإلمثار فيما يتعلق مبكافحة غسيل األموال و«اعرف
عميلك» العناصر األربعة الرئيسية التالية :قبول العميل وإجراءات حتديد
العميل ومراقبة املعامالت وإدارة املخاطر.
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األموال تحت اإلدارة

إن اهلدف األساسي للبنك باعتباره مؤسسة مالية جتارية هو القيام بدور
·خماطر السيولة نظرًا لطبيعة أرصدة تلك األموال كوهنا غري قابلة للتسويق
وال مدرجة يف منصات سوق األوراق املالية.
الوسيط من خالل تدوير األموال بني الوكالء الذين يعانون من نقص
يف األموال والوكالء الذين لديهم فوائض مالية من أجل حتقيق املنافع
·خماطر السوق نتيجة لظروف السوق املتغرية ،مبا يف ذلك التغريات يف
أصحاب
االقتصادية .ويتم ذلك يف العادة من خالل جتميع املوارد املالية من
الطلب واألسعار.
حسابات االستثمار واستثمارها يف السوق واقتسام األرباح مع أصحاب حسابات
·املخاطر االقتصادية النامجة عن التغريات يف املناخ االقتصادي.
االستثمار وذلك بأسعار وشروط حمددة مسبقًا مبوجب اتفاقيات موقعة بني
البنك وأصحاب حسابات االستثمار .ويعرف هذا النشاط باألموال حتت اإلدارة.
·خماطر االئتمان من األطراف الذين يديرون أموال األعمال التجارية واليت
قد تتحمل أيضًا املخاطرة بالتخلف عن سداد التسوية.
هيكل األموال تحت اإلدارة
·خماطر التغريات يف سياسة احلكومة ،مبا يف ذلك إصدار ضرورة احلصول
يقدم البنك ثالثة أنواع من األموال حتت اإلدارة وهي مصنّفة كحسابات
على املوافقات الالزمة.
استثمارية مطلقة وحسابات استثمارية مقيدة ومشاريع استثمارية مشتركة.
·قيمة االستثمارات يف العقارات و/أو إيرادات اإلجيار الناجتة عن تغري قيمة
 -1احلسابات االستثمارية املطلقة
العقار وصعود وهبوط إيرادات اإلجيار.
يف حالة احلسابات االستثمارية املطلقة ،فإن البنك بصفته مضاربًا (مدير
·االستثمارات يف القطاع العقاري قد تتأثر بسبب التغريات يف املناخ
أمواهلم
االستثمار) لديه تفويض من قبل أصحاب حسابات االستثمار باستثمار
االقتصادي العام واملنافسة على أسعار اإلجيار والوضع املايل للمستأجرين
بالطريقة اليت يعتربها البنك مناسبة وذلك بدون وضع قيود بالنسبة ملكان
وجودة خدمات الصيانة والتأمني واخلدمات اإلدارية والتغريات يف التكاليف
احلسابات
وطريقة االستثمار وفيما يتم استثمار أمواهلم ويتم اعتبار مجيع
التشغيلية.
االستثمارية املطلقة حماسبيًا على أهنا بنود مضمنة يف امليزانية العمومية وهذه
·االستثمارات يف القطاع العقاري واليت تتطلب أعمال التطوير والترميم قد
األموال تكون مفتوحة للجمهور (من األشخاص العاديني واهليئات االعتبارية مبا
تتضمن أيضًا املخاطر املتعلقة بالتأخر يف البناء وجتاوز التكاليف وعدم
يف ذلك املؤسسات املالية) وذلك بشرط أن تفي باشتراطات "أعرف عميلك" اليت
القدرة على االستئجار إما على اإلطالق أو يف مستويات اإلجيار املرضية بعد
يضعها البنك.
االنتهاء من أعمال التطوير أو الترميم.
وكما يف  31ديسمرب  ،2016يدير البنك حسابات استثمارية مطلقة كما يلي:
·قيمة االستثمارات قد تتأثر نتيجة االضطرابات كالتطورات السياسية
·مضاربة عامة
والتغريات يف السياسات احلكومية والضرائب وفرض قيود على إعادة حتويل
العمالت والقيود املفروضة على االستثمار األجنيب يف بعض أو مجيع الدول
·مضاربة خاصة
اليت قد يتم استثمار األموال فيها بشكل مباشر أو غري مباشر.
 -٢احلسابات االستثمارية املقيدة
·اإلشراف التنظيمي والبنية التحتية القانونية واحملاسبة والتدقيق ومعايري
يف احلسابات االستثمارية املقيدة ،فإن البنك بصفته مضاربًا يكون مقيدًا من
إعداد التقارير يف األسواق الناشئة قد ال توفر نفس الدرجة من احلماية أو
قبل أصحاب حسابات االستثمار فيما يتعلق باستثمار أمواهلم بالنسبة ملكان
املعلومات اليت توجد بشكل عام يف األسواق املتطورة واملتقدمة.
وطريقة االستثمار ومدة االستثمار وفيما يتم استثمار أمواهلم .وجيب االتفاق
·املخاطر الناجتة عن االضطرابات كالتطورات السياسية أو الدبلوماسية،
على هذه اخلصائص والشروط بني األطراف عند التعاقد (كالتوقيع على
وعدم االستقرار االجتماعي والديين والتغريات يف السياسات احلكومية
عالقاهتم.
اتفاقيات املضاربة و/أو الوكالة) وذلك إلضفاء الصفة الرمسية على
والضرائب ومعدالت الفائدة والتطورات السياسية واالقتصادية األخرى
أهنا
على
حماسبيًا
ويتم اعتبار األموال املودعة يف حسابات االستثمار املقيدة
يف التشريع ،خاص ًة التغيريات يف التشريعات املتعلقة حبق ومستوى امللكية
بنود غري مضمنة يف امليزانية العمومية حيث أن البنك ليست لديه احلرية يف
األجنبية.
استخدام األموال مبوجب احلسابات االستثمارية املقيدة .وحسب تعليمات
·خماطر خارجية تتحكم يف األموال ،وتشمل اضطرابات عمالية واضطرابات
مصرف البحرين املركزي ،فإن مجيع األموال املودعة يف احلسابات االستثمارية
مدنية واحلروب وأعمال التخريب والتدمري واحلرائق والفيضانات والكوارث
املقيدة جتب هيكلتها يف املستقبل على أهنا برامج استثمارية مشتركة.
الطبيعية واالنفجارات.
يدير البنك األموال بشكل رئيسي يف العقارات واألسهم اخلاصة ،واليت ختضع إىل
إن املخاطر احملددة لألموال موضحة بشكل مفصل يف نشرات خمصصة .ويقوم
خماطر خمتلفة مبا يف ذلك:
بنك اإلمثار باإلفصاح بانتظام عن التطورات املتعلقة بالصناديق على املوقع
·خماطر الصرف األجنيب نتيجة لتغري أسعار صرف العمالت.
اإللكتروين www.ithmaarbank.com
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 -3املشاريع االستثمارية املشتركة

استرداد األموال المستثمرة

يتم استرداد مجيع األموال حسب فترات االستحقاق اخلاصة هبا .ويف ظروف
إن الربامج االستثمارية املشتركة تتمتع باملزايا التالية:
معينة ،جيوز للبنك السماح بعمليات سحب مبكرة من خالل إما العثور على
االستثمار املشترك لرأس املال الذي يتم احلصول عليه من اجلمهور أو من خالل مشتر للمشاركة االستثمارية ،أو شراء مشاركة صاحب احلساب االستثماري
استثمار خاص ،مبا يف ذلك االستثمار الذي يضعه مشغل املشروع يف البداية
باألسعار السارية يف السوق وبشرط أن ال يتسبب هذا يف التعرض خلطر أية
وذلك يف أدوات مالية وأصول أخرى واليت تعمل على أساس توزيع املخاطر
خمالفات أو قيود رقابية أو داخلية.
عندما يكون مناسبًا .وميكن إعادة شراء احلصص فيها أو استردادها من بني
أصول هذه املشاريع.
االلتزامات االئتمانية
وتتم هيكلة هذه األموال وفقًا للقواعد اخلاصة باملشاريع االستثمارية املشتركة رغم أن صاحب احلساب االستثماري يعترب مسئوالً بشكل كامل عن املخاطر
الصادرة من مصرف البحرين املركزي
املرتبطة باستثماراته يف األموال والصناديق حتت اإلدارة ،إال أن البنك يتقيد
بالتزاماته االئتمانية وواجبه يف ممارسة احلرص من أجل احملافظة على أصول
جيب أن يفي مجيع املستثمرين باشتراطات «اعرف عميلك» وذلك حسب
صاحب احلساب االستثماري .ويف هذا الصدد ،فإن البنك يلتزم بالقواعد
قواعد مصرف البحرين املركزي.
اإلرشادية التالية الصادرة من قبل جملس اخلدمات املالية اإلسالمية:
المخاطر والعوائد
·السعي لتحقيق أعلى معايري النزاهة واألمانة والصدق والعدالة يف مجيع
تصرحياته وبياناته وتعامالته وعليه أن يعامل عمالئه بشكل عادل.
وفقًا للمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية ،تتم إدارة مجيع األموال حتت
احلساب
اإلدارة على أساس املشاركة يف الربح واخلسارة حيث يتحمل صاحب
·ممارسة احلرص والعناية الواجبة يف مجيع عملياته ،مبا يف ذلك الطريقة
اجلسيم.
االستثماري مجيع املخاطر ماعدا يف حاالت اإلمهال وسوء التصرف
اليت يقوم مبوجبها هبيكلة وعرض منتجاته وتقدمي التمويل ،وباعتبار
خاص لاللتزام الشرعي ومشولية البحث وإدارة املخاطر.
ويتم حتديد أرباح أو خسائر األموال حتت اإلدارة املستثمرة باستخدام
توزيع
السياسات احملاسبية املطبقة يف العادة من قبل البنك .وجيوز أن يكون
·التأكد من أن لديه األنظمة واإلجراءات الالزمة وأن موظفيه لديهم املعرفة
األرباح واخلسائر على أساس حمدود أو مستمر وذلك كما يلي:
واملهارات إلدارة األموال حتت اإلدارة وفقًا هلذه السياسة والقواعد الرقابية
األخرى.
املدة احملددة
·اختاذ اخلطوات اليت تضمن فهمه لطبيعة وظروف أصحاب احلسابات
عندما يقوم صاحب احلساب االستثماري باستثمار أمواله ملدة حمددة.
االستثمارية حبيث يقوم بطرح أفضل املنتجات املناسبة لتلبية احتياجاهتم
تتم معاجلة األرباح /اخلسائر من ناحية حماسبية عند تصفية الصندوق
باإلضافة إىل تقدمي التمويل فقط للمشاريع املتفقة مع أحكام ومبادئ
االستثماري (أو عند تصفية منظمة) وتتم إعادة رأس املال إىل أصحاب
الشريعة اإلسالمية.
احلسابات االستثمارية باإلضافة إىل أية أرباح /خسائر.
·تقدمي املعلومات الصحيحة والواضحة يف أي مستند عام صادر إىل عمالئه
املدة املفتوحة
احلاليني واملرتقبني خالل عملية البيع واالتصاالت والتقارير الالحقة.
عندما يقوم صاحب احلساب االستثماري باستثمار أمواله ملدة غري حمددة (مثل
·فهم واستيعاب تعارض املصاحل بينه وبني عمالئه واليت قد تنشأ عن
حسابات التوفري) ،تتم معاجلة األرباح حماسبيًا على أساس مرحلي خالل مدة
نوع املنتجات اليت يقدمها والعمل على جتنبها أو اإلفصاح عنها وإدارهتا
املضاربة.
وذلك باألخذ بعني االعتبار واجباته االئتمانية حنو أصحاب احلسابات
ويف حالة احلساب االستثماري املقيد واملشروع االستثماري املشترك ،فإنه جيوز
االستثمارية وحنو املسامهني.
احتساب املصروفات احملددة اليت قد تنشأ فيما يتعلق بطرح أموال املضاربة
·التأكد من أن عملياته ختضع لنظام فعّال من احلوكمة الشرعية وأنه يقوم
ويف سياق استخدام األموال واحتساهبا من إمجايل اإليرادات اليت حتققها تلك
مبزاولة أنشطته بطريقة مسئولة من ناحية اجتماعية.
املضاربة ،بشرط أن يتم حتديد ذلك يف اتفاقية املضاربة ذات العالقة .وتعترب
مصروفات التدقيق واملصروفات القانونيـة ومصروفـات التوثيق والطباعة مجيعها
األهداف االستثمارية
أمثلة على املصروفات اليت يتم احتساهبا على املضاربة .ويتم احتساب األرباح
أموال
القابلة للتوزيع بعد أن يتم خصم مجيع املصروفات املسموح هبا .وال ختضع
إن اهلدف االستثماري لألموال هو حتقيق أقصى العوائد املمكنة ألصحاب
احلسابات االستثمارية املطلقة ألية رسوم إدارية.
احلسابات االستثمارية والبنك وذلك بطريقة تنسجم مع اتفاقية املضاربة
للصندوق احملدد والقواعد الشرعية ويف نفس الوقت إدارة املخاطر ضمن
ويطبق بنك اإلمثار إجـراءات مناسبة يف توزيع األرباح للتأكـد من توزيعـها
املستويات اليت مت حتديدها مسبقًا.
بشكل عادل على أصحاب احلسابات االستثمارية يف الوقت احلاضر ويف
املستقبل .وتشمل هذه اإلجراءات احتياطيات معادلة األرباح واحتياطيات
خماطر االستثمار.
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األموال تحت اإلدارة تتمة

مراجعة مجيع أموال الصناديق بصفة مستقلة من قبل دائرة إدارة املخاطر
حوكمة إدارة األموال
ودائرة االلتزام قبل املوافقة عليها وطرحها .ومبجرد املوافقة عليها ،فإن هذه
يعترب جملس اإلدارة مسئوالً عن ضمان االلتزام بأهداف استثمار األموال.
األموال يتم استخدامها بشكل صارم وفقًا لنشرة إصدار الصندوق وشروط
وقد قام جملس اإلدارة بتشكيل جلنة التدقيق واحلوكمة املؤسساتية واليت
تسعى ،من بني مسئولياهتا األخرى ،إىل االهتمام مبصاحل أصحاب احلسابات املوافقة.
االستثمارية .وتلعب جلنة األصول واملطلوبات وجلنة االئتمان واالستثمار دورًا ويتم استخدام أموال احلسابات االستثمارية املطلقة وبشكل أساسي لعمليات
هامًا يف مراقبة ومتابعة أداء األموال والصناديق .وتعترب دائرة إدارة األصول متويل التجزئة والتمويالت التجارية .ويقوم البنك بتنويع حمفظته من خالل
مسئولة عن اإلدارة الفعّالة ألموال احلسابات االستثمارية املقيدة ومشاريع
وضع حدود حذرة خاصة باملناطق اجلغرافية والقطاعية والفترات الزمنية
االستثمار املشتركة.
وأنواع العمالء وذلك من بني عوامل أخرى .ويتم تضمني األمور اخلاصة
بشكل وخصائص وتوزيعات هياكل التمويل اخلاصة بالبنك يف سياساته
وتتم إدارة شئون العمالء من قبل وحدات أعمال خمتلفة ،مبا يف ذلك
املتعلقة باملخاطر.
األعمال املصرفية لألفراد واألعمال املصرفية اخلاصة واألعمال املصرفية
التجارية واملالية.
كما تتم مراجعة مجيع الصناديق بصفة دورية على األقل كل سنة وذلك
لتقييم األداء .ويتم تقدمي هذه املراجعات إىل جلنة االئتمان واالستثمار
ويتم طرح احلسابات االستثمارية املقيدة واملشاريع االستثمارية املشتركة
ملراجعتها وموافقتها .ويف حالة حدوث تغيري سليب يف شكل املخاطر اخلاصة
بعد إجراء العناية الواجبة الشاملة للسوق واحتياجات املستثمرين وتقبلهم
للمخاطر .وهناك سياسة خاصة حتدد العمليات املتعلقة بإدارة األموال .وتتم بالصندوق ،فإن هذه املراجعة يتم تقدميها للسلطة املختصة اليت قامت
باملوافقة على املشروع يف البداية.
وفيما يلي جدول توزيع األرباح (حسابات املضاربة) والذي يتضمن تفاصيل عن فترة االستثمار وحصة البنك من األرباح عام  2016وفقا للشروط
واألحكام:
حصة البنك ()%
املــدة
60
مدة غري حمددة (حســابات التوفري)
50
شهر واحد
45
 3أشهر
40
 6أشهر
38
 9أشهر
35
سنة واحدة
33
 18شهرًا
30
سنتان
28
 30شهرًا
25
 3سنوات
متوسط املؤشر وعائد األرباح املعلن على حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح حسب االستحقاق وذلك من حيث النسبة املئوية املدفوعة سنويًا يف :2016
3
18
سنة
9
6
3
شهر
7
مقومة بالدوالر األمريكي يوم
سنتان سنوات
واحدة شهرًا
أشهر
أشهر
أشهر
واحد
أيام
واحد
أو بالدينار البحريين
0.10
التوفري
2.80
2.70
2.65
2.55
2.20
2.00
1.62
1.07
0.10
0.10
املضاربة العامة
3.84
3.75
3.60
3.10
2.90
2.80
2.20
1.25
املضاربة اخلاصة
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الموحدة
المالية
البيانات
خالف ذلك)
األمريكية ما مل يذكر
(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات
للسنة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١6

احملتويات

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

51

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

الـتـقـريــر الـســنـــوي ٢٠١٦

52
54
56
57
58
59
60
61
62

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

الـتـقـريــر الـســنـــوي ٢٠١٦

51

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
عن أعمال اإلمثار القابضة ش.م.ب (سابقا بنك اإلمثار ش.م.ب) عن السنة املالية من  21ربيع األول 1437هـ إىل  2ربيع الثاين 1438هـ املوافق  1يناير 2016
إىل  31ديسمرب 2016م
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد إمام األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إىل يوم الدين ،وبعد...
فإن هيئة الرقابة الشرعية إلمثار القابضة ش.م.ب (سابقا بنك اإلمثار ش.م.ب) قد قامت خالل السنة املالية من  1يناير إىل  31ديسمرب  2016مبا يلي:
1.1إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية املتعلقة مبنتجات وأعمال البنك ،ومتابعة تنفيذها من خالل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية مع توجيه اإلدارات املختلفة إىل االلتزام
باألحكام الشرعية الصحيحة للمعامالت.
2.2دراسة آليات التمويل واالستثمار واملضاربات املختلفة وإعداد مستنداهتا مع اإلدارات املختصة بتطوير وعرض املنتجات.
3.3مراجعة املعامالت املنفذة من خالل السجالت واملعامالت ،ومتابعة ذلك من خالل إدارة الرقابة الشرعية الداخلية مع التدقيق على مناذج وعينات منها حسب األصول
املعتمدة للتدقيق الشرعي.
4.4التحقق من مصادر الدخل والنفقات وذلك من خالل االطالع على امليزانية وبيان الدخل املوحد وجممل األعمال املصرفية.
5.5االطالع واملوافقة على التقارير الشرعية الدورية اليت تصدر عن إدارة الرقابة الشرعية الداخلية بالبنك.
لقد راقبنا املبادئ املعتمدة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات اليت نفذها البنك خالل الفترة من  1يناير 2016م إىل  31ديسمرب 2016م ،كما قمنا باملراقبة إلبداء رأينا
عما إذا كان البنك التزم بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية والفتاوى والقرارات اليت صدرت من قبلنا.
إن مسؤولية التأكد من أن البنك يعمل وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية تقع على اإلدارة ،أما مسؤوليتنا فتنحصر يف إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا لعمليات
البنك ،ويف إعداد تقرير لكم .وبناء عليه تقرر اهليئة ما يلي:
أوال :فيما خيص أعمال البنك عامة:
 .أأن جممل أعمال وأنشطة البنك االستثمارية والتمويلية وخدماته املصرفية متت وفق مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وحسب العقود النمطية املعتمدة من قبل هيئة
الرقابة الشرعية.
 .بمت جتنيب أي مكاسب مستحصلة من مصادر حمرمة شرعًا ختص أعمال البنك وأنشطته املصرفية إىل حساب اخلريات .أما فيما خيص اإليرادات املستحصلة من
االستثمارات غري املتوافقة مع الشريعة فقد مت حتديدها وإعالهنا وبياهنا للمسامهني يف اإليضاح رقم ( )41املتعلق بالبيانات املالية ،مع العلم أن البنك مستمر يف
تصحيح أوضاع هذه االستثمارات حسب توجيه اهليئة.
 .جيتم حساب الزكاة وفق املعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وأن مسؤولية إخراج الزكاة بالنسبة للمسامهني تقع
عليهم.
ثانيا :األصول واخلصوم التقليدية احملولة من بنك اإلمثار القدمي قبل التحويل وإعادة اهليكلة:
لقد راجعت اهليئة وحددت جمموع األصول واخلصوم التقليدية احملولة من بنك اإلمثار السابق قبل التحويل وإعادة اهليكلة ،وأصدرت على إثر ذلك فتوى تسمح للبنك
بتحويل تلك األصول واخلصوم إىل بدائل إسالمية ،أو التخلص منها خالل فترة متفق عليها ،شريطة أن يفصح البنك بشكل مناسب ملسامهيه يف تقاريره السنوية عن
مبالغ اإليرادات والنفقات املرتبطة هبذه األصول واخلصوم التقليدية ،علما بأن هذه الفتوى تتوافق مع أحكام املعيار الشرعي السادس حتت عنوان (حتول البنك التقليدي
إىل مصرف إسالمي) من معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية .كما تؤكد اهليئة أنه مت  -حبمد اهلل  -تصحيح وضع /أو التخلص من  14أصال من
جمموع  ،21وجاري العمل على التخلص مما تبقى من أصول وفق هذه املعايري.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية (تتمة)

عن أعمال اإلمثار القابضة ش.م.ب (سابقا بنك اإلمثار ش.م.ب) عن السنة املالية من  21ربيع األول 1437هـ إىل  2ربيع الثاين 1438هـ املوافق  1يناير 2016
إىل  31ديسمرب 2016م (تتمة)
وحيث إنه قد مت هيكلة البنك ومشاريعه وشركاته التابعة ،بتأسيس شركة قابضة يندرج حتتها شركتان مها :بنك اإلمثار ش.م.ب (مقفلة) (لألعمال التجارية 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 تصحيحية إجيابية.
ولضمان االلتزام بفتاواها وتوجيهاهتا فقد راجعت هيئة الرقابة الشرعية بيان دخل البنك للسنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب 2016م ،وتبني هلا أن البنك قد أفصح عن
اإليرادات والنفقات املرتبطة باألصول واخلصوم التقليدية وباخلصوص اإليضاح الوارد برقم ( .)41وعليه فإن هيئة الرقابة الشرعية توجه مسامهي البنك إىل وجوب التخلص
من هذه املكاسب احملرمة املتحققة من تلك األصول ،علما بأهنا حمددة يف ميزانية هذه السنة مبقدار  1.89سنتا أمريكيا عن كل سهم.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفق البنك والعاملني فيه إىل ما فيه العناية باخلدمات واملنتجات املصرفية اإلسالمية وااللتزام مبقتضاها ومتابعة تنفيذها ودوام التوفيق ملا
حيبه ويرضاه .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

مساحة الشيخ عبداهلل املنيع
رئيس اهليئة

فضيلة الشيخ حمسن آل عصفور
عضو اهليئة

فضيلة الشيخ الدكتور نظام يعقويب
عضو اهليئة

فضيلة الشيخ الدكتور أسامة حبر
عضو اهليئة
املنامة  -مملكة البحرين
 27فرباير ٢٠١7
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١٦

يقدم أعضاء جملس اإلدارة تقريرهم عن أنشطة اإلمثار القابضة ش.م.ب( .سابقًا بنك اإلمثار ش.م.ب«( ).اإلمثار») للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2016مع البيانات املالية
املوحدة املدققة لإلمثار وشركاته التابعة (معًا «اجملموعة») للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
األنشطة الرئيسية
تأسست اإلمثار القابضة بعد موافقة جملس إدارة بنك اإلمثار ش.م.ب .سابقا ً يف مارس  2016على خطة التحول اهلامة يف عمليات اجملموعة .وكان بنك اإلمثار سابقا
حيمل رخصة مصرف جتزئة إسالمي .وقد مت اقتراح اخلطة من قبل جملس إدارة بنك اإلمثار ووافق عليها املسامهون يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية .وتتضمن
اخلطة احتفاظ اإلمثار القابضة بنسبة  100يف املائة من األصول اليت كانت مملوكة لبنك اإلمثار سابقًا من خالل كيانني تابعني ،إحدامها بنك اإلمثار ش.م.ب( .مقفلة)
(بنك اإلمثار) وهو بنك جتزئة إسالمي يتوىل أعمال التجزئة املصرفية األساسية ،واألخرى آي يب كابيتال ش.م.ب( .مقفلة) وهي شركة استثمارية ستقوم بإدارة االستثمارات
وغريها من األصول غري األساسية ،وقد حصلت اخلطة على مجيع املوافقات الالزمة ومت استكمال عملية تنفيذها بتاريخ  2يناير .2017
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة يف جمموعة كبرية من اخلدمات املالية اليت تشمل األعمال املصرفية لألفراد والتجارية وإدارة األصول واألعمال املصرفية اخلاصة،
والتكافل ،واإلجارة ،وتطوير العقارات.
املركز املايل املوحد والنتائج
مت عرض املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31ديسمرب  ،2016باإلضافة إىل النتائج املوحدة لنفس السنة املنتهية يف البيانات املالية املوحدة املرفقة.
حققت اجملموعة صايف ربح  3.3مليون دوالر أمريكي لعام  2016متعلقة مبسامهي البنك مقارنة بصايف خسارة وقدره  60.8مليون دوالر أمريكي لعام  .2015وبلغ إمجايل
املوجودات كما يف  31ديسمرب  2016ما قيمته  8،341.3مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  8،138.6 :2015مليون دوالر أمريكي).
بلغ معدل مالءة رأس املال املوحد لإلمثار مبوجب اتفاقية بازل الثالثة  ٪13.02كما يف  31ديسمرب  31( 2016ديسمرب  )٪12.81 :2015مقارن ًة باحلد األدىن حسب املتطلبات
الرقابية البالغ  31( ٪12.5ديسمرب  .)٪12.5 :2015ويبني اإليضاح رقم  39من البيانات املالية املوحدة املرفقة أرصدة البنك املوزونة باملخاطر ورأس املال النظامي.
أعضاء جملس اإلدارة
فيما يلي أمساء أعضاء جملس اإلدارة خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب :2016
صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل (رئيس جملس اإلدارة)
السيد خالد عبداهلل جناحي
تونكو يعقوب خريا
السيد عبداحلميد أبو موسى
الشيخة حصة بنت سعد الصباح
الشيخ زامل عبداهلل الزامل
السيد نبيل خالد كانو
السيد حممد بوجريي
السيد عبداإلله إبراهيم القامسي
السيد عمر عبدي علي
الدكتورة أماين خالد بورسلي (عُيّنت اعتبارًا من  28مارس )2016
السيد عبدالشكور حسني تهلك (عُيّن اعتبارًا من  28مارس )2016
السيد امتياز أمحد بريفيز (استقال اعتبارًا من  28مارس )2016
السيد جراهام ووكر (استقال اعتبارًا من  28مارس )2016
رسوم احلضور ألعضاء جملس اإلدارة
بلغت رسوم احلضور ألعضاء جملس اإلدارة املتعلقة بعام  2016ما قيمته  423،500دوالر أمريكي ( 291،500 :2015دوالر أمريكي).
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

نسبة أعضاء جملس اإلدارة
نسبة أعضاء جملس اإلدارة يف أسهم اإلمثار موضحة كالتايل:
األسم

 31ديسمرب 2016

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
السيد خالد عبداهلل جناحي
تونكو يعقوب خريا
السيد عبداحلميد أبو موسى
الشيخة حصة بنت سعد الصباح
الشيخ زامل عبداهلل الزامل
السيد نبيل خالد كانو
السيد حممد بوجريي
السيد عبداإلله إبراهيم القامسي
السيد عمر عبدي علي
الدكتورة أماين خالد بورسلي (عُيّنت اعتبارًا من  ٢٨مارس )٢٠١٦
السيد عبدالشكور حسني تهلك (عُيّن اعتبارًا من  ٢٨مارس )٢٠١٦
السيد امتياز أمحد بريفيز (استقال اعتبارًا من  ٢٨مارس )٢٠١٦
السيد جراهام ووكر (استقال اعتبارًا من  ٢٨مارس )٢٠١٦

106،100
20،749،693
106،100
106،100
106،100
205،000
106،100
105،600
106،100
1،056،000

عدد األسهم

 31ديسمرب 2015

106،100
20،749،693
106،100
106،100
106،100
205،000
106،100
105،600
106،100
1،056،000

أرباح األسهم
مل يتم إقتراح توزيع أرباح أسهم لعام  :2015( 2016صفر).
املدققون
أعرب املدققون «برايس وترهاوس كوبرز ام إي ليمتد» عن رغبتهم يف إعادة تعيينهم كمدققي حسابات اإلمثار للسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2017

بالنيابة عن جملس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة
 27فرباير 2017
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تقرير مدقق الحسابات المستقل

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

التقرير حول البيانات املالية
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لإلمثار القابضة ش.م.ب( .سابقًا بنك اإلمثار ش.م.ب«( ).اإلمثار») وشركاته التابعة (معًا «اجملموعة») واليت تشمل بيان
املركز املايل املوحد كما يف  31ديسمرب  2016وبيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغريات يف حسابات االستثمار املقيدة للسنة
املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخص السياسات احملاسبية اهلامة واإليضاحات األخرى.
مسؤولية أعضاء جملس اإلدارة عن البيانات املالية
أعضاء جملس اإلدارة مسؤولني عن اإلعداد والعرض العادل هلذه البيانات املالية املوحدة وفقًا ملعايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية وعمليات اإلمثار وفق ًا ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية .تشمل هذه املسؤولية :التصميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة الداخلية املتعلقة باإلعداد والعرض
سواء كان بسبب االختالس أو اخلطأ؛ وكذلك اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية املناسبة؛ وإعداد التقديرات
العادل للبيانات املالية واليت تعد خالي ًة من أي خطأ جوهري ً
احملاسبية اليت تعد معقولة مبوجب الظروف املتوفرة.
مسؤولية مدقق احلسابات
بناء على عملية التدقيق .لقد أجرينا تدقيقنا وفق ًا ملعايري املراجعة الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة ً
للمؤسسات املالية اإلسالمية .تستدعي هذه املعايري القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إىل درجة مقبولة من القناعة فيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالي ًة
من أي خطأ جوهري .تتضمن عملية التدقيق الفحص بطريقة اختبارية لألدلة اليت تدعم صحة املبالغ واإلفصاحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة .كما تتضمن عملية
التدقيق تقييمًا للسياسات احملاسبية املستخدمة والتقديرات احملاسبية املوضوعة من قبل اإلدارة ،وكذلك تقييمًا ألسلوب عرض البيانات املالية املوحدة بشكل عام .نعتقد
أن عملية التدقيق اليت قمنا هبا توفر أساس ًا معقوال لرأي التدقيق الذي نبديه.
الــرأي
برأينا ،إن البيانات املالية املوحدة تعرب بصورة عادلة ،من مجيع النواحي اجلوهرية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31ديسمرب  2016وأدائها املايل وتدفقاهتا النقدية
والتغيريات يف حقوق امللكية والتغريات يف حسابات االستثمار املقيدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية.
التقرير حول املتطلبات التنظيمية و أمور أخرى
وفقًا ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريين ودليل اللوائح واألنظمة ملصرف البحرين املركزي (جملد  ،)2نفيدكم بأن:
(أ) قد احتفظ اإلمثار بسجالت حماسبية منتظمة وأن البيانات املالية املوحدة متوافقة معها،
(ب) وأن املعلومات املالية الواردة يف تقرير أعضاء جملس اإلدارة متوافقة مع البيانات املالية املوحدة،
(ج) ومل يلفت انتباهنا ما جيعلنا نعتقد بأن اإلمثار قد خالف أيًا من األحكام السارية لقانون الشركات التجارية البحريين ومصرف البحرين املركزي وقانون املؤسسات
املالية ودليل اللوائح واألنظمة ملصرف البحرين املركزي (جملد  2واألحكام املنطبقة من جملد  )6و توجيهات مصرف البحرين املركزي أو أنظمة وإجراءات بورصة
البحرين أو أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك على وجه قد يوثر بصورة جوهرية على أنشطته أو مركزه املايل خالل السنة،
(د) وقد قامت اإلدارة بتقدمي تفسريات ومعلومات مرضية ردًا على كل طلباتنا،
(هـ) وقد امتثل اإلمثار ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما هي حمددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة.

رقم ترخيص الشريك 201
 27فرباير 2017
املنامة  -مملكة البحرين
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بيان المركز المالي الموحد

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

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

كما يف
 31ديسمرب 2016
إيضاحات )مدققة(
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21

كما يف
 31ديسمرب 2015
)مدققة(

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

590،409
270،820
3،399،770
149،673
21،348
655،388
1،919،430
78،651
169،482
256،493
319،437
112،389
195،351
8،138،641

1،581،113
1،141،513
1،903،612
342،622
4،968،860
2،769،694
175،341

1،436،335
1،639،871
1،752،626
320،011
5،148،843
2،397،957
177،618

7،913،895
757،690
)(27،802
218،460
)(520،933
427،415
8،341،310

7،724،418
757،690
)(30،149
210،894
)(524،212
414،223
8،138،641

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  ٢٧فرباير  ،2017ووقعها بالنيابة عنهم:

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد
رئيس جملس اإلدارة

أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

الدكتورة أماين خالد بورسلي
عضو جملس اإلدارة

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٦٢إىل ً ٩٧
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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
حصة اجملموعة من دخل حسابات االستثمار املقيدة 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  -صايف
إيرادات تشغيلية
املصروفات
املصروفات اإلدارية والعمومية
اإلستهالك واإلطفاء
إمجايل املصروفات
صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية
خمصصات اهلبوط يف القيمة  -صايف
صايف الربح ( /اخلسارة) قبل الضرائب اخلارجية
ضرائب خارجية
صايف الربح ( /اخلسارة) للسنة
متعلقة بالتايل:
مسامهي البنك
حقوق األقلية

20

عائد السهم األساسي واملخفف  -سنتات أمريكية

22

29
23
24
7
25
26

27
7.13.14
29
30

 31ديسمرب 2016
(مدققة)

 31ديسمرب 2015
(مدققة)

109،951
()80،231
29،720
81
152،372
46،481
143،246
53،991
425،891
()163،743
262،148

95،036
()69،143
25،893
164
187،092
33،058
179،456
52،687
478،350
()209،981
268،369

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

()160،620
()29،791
()190،411
77،958
()95،025
()17،067
()29،328
()46،395

3،279
10،519
13،798
0.11

()60،797
14،402
()46،395
()2.09

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  ٢٧فرباير  ،2017ووقعها بالنيابة عنهم:

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد
رئيس جملس اإلدارة

الدكتورة أماين خالد بورسلي
عضو جملس اإلدارة

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٦٢إىل ً ٩٧
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أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

رأس
املال

عالوة
أسهم إصدار
اخلزينة أسهم

149،692 )30،149( 757،690
يف  1يناير ( 2016مدققة)
صايف ربح السنة
)1،030( 2،347
أسهم حتت نظام حوافز املوظفني (إيضاح - )21
حركة القيمة العادلة للصكوك وأوراق مالية
استثمارية وما يف حكمها
حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة
تسوية حتويل العمالت األجنبية
148،662 )27،802( 757،690
يف  31ديسمرب ( 2016مدققة)

يف  1يناير ( 2015مدققة)
صايف خسارة السنة
حركة القيمة العادلة للصكوك وأوراق مالية
استثمارية وما يف حكمها
حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
حركة القيمة العادلة للشركات الزميلة
تسوية حتويل العمالت األجنبية
يف  31ديسمرب ( 2015مدققة)

االحتياطيات
احتياطي
القيمة
حتويل
العادلة
احتياطي
احتياطي احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات عمالت
أجنبية
لإلستثمارات العقارية
عام
قانوين

إمجايل
االحتياطيات

خسائر
متراكمة

إمجايل
حقوق
امللكية

38،090
-

9،212 50،727
-

1،586
-

(210،894 )38،413
()1،030
-

(414،223 )524،212
3،279
3،279
1،317
-

38،090

18،227
()1،739
11
25،711 50،727

657
405
2،648

18،227
657
()1،739
()8،549( )8،965
(218،460 )47،378

18،227
657
()1،739
()8،549
(427،415 )520،933

عالوة
إصدار
أسهم
رأس
اخلزينة أسهم
املال
149،692 )30،149( 757،690
-

احتياطي
قانوين
38،090
-

االحتياطيات
احتياطي
القيمة العادلة
احتياطي
احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات
لإلستثمارات العقارية
عام
457
45،436 50،727
-

149،692 )30،149( 757،690

38،090

50،727

()5،031
()31،134
()59
9،212

1،033
96
1،586

حتويل
عمالت
أجنبية
()25،142
-

خسائر
إمجايل
االحتياطيات متراكمة
()463،415
259،260
()60،797
-

إمجايل
حقوق
امللكية
523،386
()60،797

()13،271
()38،413

()524،212

()5،031
1،033
()31،134
()13،234
414،223

()5،031
1،033
()31،134
()13،234
210،894

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٦٢إىل ً ٩٧
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بيان التدفقات النقدية الموحد
(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

إيضاحات

للسنة املنهية يف
 31ديسمرب 201٥
 31ديسمرب 2016
(مدققة)
(مدققة)

األنشطة التشغيلية
صايف الربح ( /اخلسائر) قبل الضرائب اخلارجية
تعديالت يف:
7.13.14
االستهالك واإلطفاء
7
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب
29
خمصصات اهلبوط يف القيمة  -صايف
26
أرباح بيع موجودات ثابتة
إيرادات تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
النقص ( /الزيادة) يف أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يومًا ولدى املصارف املركزية املتعلقة مبتطلبات احلد األدىن لإلحتياطي
(الزيادة)  /النقص يف املوجودات التشغيلية:
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
موجودات أخرى
الزيادة ( /النقص) يف املطلوبات التشغيلية:
احلسابات اجلارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

36،743

()17،067

29،489
()46،481
33،302
()877
52،176
113،110

29،791
()33،058
95،025
()1،259
73،432
()64،534

()56،878
()79،243
()51،564

()20،628
()64،465
()69،319

139،577
()501،758
140،885
16،514
370،840
143،659

99،724
196،955
37،691
43،646
197،178
429،680

األنشطة االستثمارية
صايف (الزيادة)  /النقص يف:
استثمارات يف املضاربة
استثمارات يف شركات زميلة
استثمارات يف حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناه بغرض التأجري
صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها
أرباح أسهم مستلمة من شركات زميلة
شراء موجودات ثابتة
صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

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

()707
7،539
()8،645
()95،909
()247،912
14،513
()3،744
()334،865

()14،791
()12،490
()27،281
24،123
130،287
586،495
716،782

()15،440
()7،957
()23،397
()5،693
65،725
520،770
586،495

األنشطة التمويلية
الضرائب املدفوعة
حقوق األقلية
صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
تسوية حتويل العمالت األجنبية
صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية السنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة
جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٦٢إىل ً ٩٧
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بيان التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحد
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

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

صندوق دملونيا للتطوير *1
مضاربة الشامل البوسفور*
احملفظة العقارية األوروبية*
صندوق فرص التطوير االمريكي*
الودائع العقارية األوروبية *
الودائع العقارية األمريكية*
أسهم مدرجة وغري مدرجة
اجملموع
صناديق مدارة على أساس الوكالة

كما يف
 1يناير 2016

صايف
الودائع/
(السحوبات)

إيرادات/
(مصروفات)

رسم
املضارب

حركة القيمة
العادلة

كما يف
 31ديسمرب 2016

149،900
6،250
16،641
16،782
28،065
77،205
294،843
65،230
360،073

()409
118
7،753
7،462
7،462

()10
()17
()54
()81
()81

()726
()749
16
()1،459
()1،459

()510
()84،857
9،406
()75،961
25
()75،936

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

كما يف
 1يناير 2015

صايف
الودائع/
(السحوبات)

إيرادات/
(مصروفات)

رسم
املضارب

حركة القيمة
العادلة

كما يف
 31ديسمرب 2015

160،813
6،250
18،514
3،268
20،415
47،865
57،339
314،464
65،247
379،711

()564
39
7،362
6،837
6،837

()25
()50
()89
()164
()164

()1،873
()2،182
5،474
12،593
14،012
14،012

()10،349
()3،268
()1،465
()25،224
()40،306
()17
()40،323

149،900
6،250
16،641
16،782
28،065
77،205
294،843
65،230
360،073

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

جزء ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
تشكل اإليضاحات من  1إىل  42الواردة على الصفحات من  ٦٢إىل ً ٩٧
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

 1 .1التأسيس واألنشطة
تأسست اإلمثار القابضة ش.م.ب( .سابقًا بنك اإلمثار ش.م.ب«( ).اإلمثار») يف مملكة البحرين يف  13أغسطس  1984وحصل على رخصة بنك استثماري حتت إشراف مصرف
البحرين املركزي .اعتبارا من  14أبريل  2010يعمل اإلمثار على تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية لألفراد بترخيص من مصرف البحرين املركزي.
خالل العام ،وافق مسامهوا 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 ٪100
من 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 االساسية لإلمثار ،وهي إدارة إئتمانية 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.
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 ومثانية عشر فرعًا جتاريًا يف البحرين والشركات الرئيسية التابعة للمجموعة وهي كالتايل::
نسبة امللكية ٪
االقتصادية
التصويتية
67
67
بنك فيصل احملدود
100
100
مكتب فيصل اخلاص (سويسرا) إس إيه
100
100
شركة االمثار للتطوير احملدودة
51
51
شركة سيت فيو للتطوير العقاري ش.م.ب(.م)
50
50
اجلزيرة الصحية ش.م.ب(.م)
50
شركة سكنا للحلول االسكانية املتكاملة ش.م.ب (م) (حتت التصفية الطوعية) 63
100
100
كانترا (سويسرا) إس إيه
100
100
دار املال اإلسالمي للخدمات اإلدارية إس إيه
100
100
فيصل للتمويل (لوكسمبورغ) إس إيه
100
100
مؤسسة الشامل املالية (لوكسمبورغ) إس إيه
100
100
فيصل للتمويل (األنتيل ،هولندا) .N.V

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

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

إحدى الشركات التابعة لإلمثار هي شركة اخلليج اإلسالمية لالستثمار احملدودة (الباهاما) ( ،)IICGواليت تأسست يف كومنولث البهاما ،ومملوكة بنسبة  ٪100من (.)DMIT
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

2 .2أهم 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  2016بعض 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 الحكام الشريعة اإلسالمية (اخلطة) .وتقوم هيئة الرقابة الشرعية
باالشراف 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 .2016
موضح أدناه أهم السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد البيانات املالية املوحدة:
أ)  ١التصرحيات احملاسبية اجلديدة  :صادرة وسارية املفعول

معيار احملاسبة املالية رقم  - 27حسابات االستثمار:
يف ديسمرب  2014مت إصدار معيار احملاسبة املالية رقم  27حسابات االستثمار إلستبدال معيار احملاسبة املالية رقم « 5األفصاح عن أسس توزيع األرباح بني أصحاب حقوق امللكية
وأصحاب حسابات االستثمار» ومعيار احملاسبة املالية رقم « 6حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما يف حكمها» .إن اعتماد هذا املعيار سيؤدي إىل اإلسهاب يف اإلفصاحات
املتعلقة حبقوق أصحاب حسابات االستثمار .كما إن اعتماد هذا املعيار ليس له أي أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.

 2التصرحيات احملاسبية اجلديدة  :صادرة وغري سارية املفعول
ال توجد معايري حماسبية جديدة هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،التعديالت على املعايري والتفسريات اليت تطبق ألول مرة للسنة املالية اليت تبدأ يف أو بعد
 1يناير  2017واليت يتوقع أن يكون هلا تأثري جوهري على اجملموعة.
) بأساس اإلعداد:
يتم إعداد البيانات املالية املوحدة طبقا ملبدأ التكلفة التارخيية ماعدا السندات االستثمارية اليت يتم إعادة تقييمها على حسب القيمة العادلة من خالل بيان الدخل وحقوق
امللكية واالستثمارات العقارية.
) تتأكيد االمتثال:
مت إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفقًا ملعايري احملاسبة املالية الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية وقوانني ومبادىء الشريعة كما
حيددها جملس الشريعة الرقايب التابع للمجموعة وقانون الشركات التجارية البحريين ومصرف البحرين املركزي وقانون املؤسسات املالية وفقًا ملتطلبات هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وحني التكون لبعض املسائل معايري متعلقة هبا ضمن املعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية تقوم اجملموعة
بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املتعلقة هبا.
) ثملخص السياسات احملاسبية اهلامة:
	)أ(أساس التوحيد
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي الشركات اليت متلك فيها اجملموعة  ٪50أو أكثر من حقوق امللكية ،وعليه فإن اجملموعة تسيطر جوهريًا على مثل هذه الشركات .يتم توحيد الشركات
التابعة ،مبا يف ذلك املنشآت ذات األغراض اخلاصة ،واليت تقع حتت سيطرة اإلمثار ،من تاريخ انتقال حق السيطرة إىل اجملموعة ويتم التوقف عن هذا التوحيد من تاريخ
توقف هذا احلق.

الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي الشركات اليت تكون للمجموعة تأثري كبري عليها لكن ال تتمتع حبق السيطرة على شؤوهنا اإلدارية ،وهي ليست شركات تابعة أو مشاريع مشتركة .ويتم
احتساب استثمارات اجملموعة يف الشركات الزميلة باستخدام طريقة حماسبة حقوق امللكية ،وبناء عليه ،يتم إدراج االستثمار يف الشركة الزميلة يف بيان املركز املايل بالتكلفة
زائدا التغريات يف حصة اجملموعة من صايف موجودات الشركة الزميلة بعد تاريخ االستحواذ .ويعكس بيان الدخل املوحد حصة اجملموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة.
تقوم اجملموعة بتسجيل حصتها يف أي تغيري مباشر تسجله الشركة الزميلة يف بياهنا حلقوق امللكية ويتم اإلفصاح عنه عند االقتضاء يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد.
يف حالة عدم توفر البيانات املالية املدققة للشركات الزميلة ،يتم التوصل حلصة اجملموعة من صايف الربح أو اخلسارة باستخدام أحدث احلسابات اإلدارية املتاحة.
اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

ث) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
األرصدة بني شركات املجموعة وحقوق األقلية
تتضمن املعلومات املالية املوحدة املوجودات واملطلوبات ونتائج عمليات اإلمثار والشركات التابعة له بعد التسويات املتعلقة حبقوق األقلية وحسابات االستثمار املطلقة اليت
تديرها اجملموعة .مت استبعاد كافة األرصدة واملعامالت اجلوهرية بني شركات اجملموعة .ويتم اعداد البيانات املالية للشركات التابعة يف نفس الفترة احملاسبية لإلمثار
باستخدام سياسات حماسبية منتظمة.
	)ب(معامالت وأرصدة العمالت األجنبية
العملة املتداولة وعملة العرض
يتم قياس العملة املتداولة للبنود املدرجة يف املعلومات املالية املوحدة للمنشآت ضمن اجملموعة باستخدام العملة املتداولة يف البيئة االقتصادية الرئيسية اليت تعمل فيها
املنشأة ،واليت هي بالدينار البحريين (العملة املتداولة) .مبا أن الدينار البحريين مربوط بالدوالر األمريكي ،وبنا ًء على ذلك فإن التغريات يف عملة العرض ليس هلا تأثري
على كل من بيان املركز املايل املوحد ،وبيان الدخل املوحد ،وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ،وبيان التدفقات النقدية املوحد وبيان التغريات يف حسابات االستثمار
املقيدة املوحد.

املعامالت واألرصدة
يتم حتويل معامالت العمالت األجنبية إىل العملة املتداولة باستخدام أسعار الصرف السائدة يف تاريخ املعامالت .وتسجل أرباح وخسائر حتويل العمالت الناجتة عن تسوية
هذه املعامالت وعن التحويل بسعر الصرف السائد يف هناية الفترة للموجودات واملطلوبات النقدية املقيمة بالعمالت األجنبية يف بيان الدخل املوحد .كما يتم تسجيل فروقات
التحويل على البنود غري النقدية واملدرجة بالقيمة العادلة  -مثل بعض الصكوك واألوراق املالية االستثمارية وما يف حكمها  -املدرجة ضمن احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات.
يتم حتويل النتائج واملركز املايل جلميع منشآت اجملموعة اليت تعتمد عملة متداولة خمتلفة عن عملة العرض إىل عملة العرض كما يلي:
(أ) يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املدرجة لكل بيان مركز مايل بسعر اإلقفال يف تاريخ بيان املركز املايل؛
(ب) يتم حتويل اإليرادات واملصروفات لكل بيانات الدخل املوحد باستخدام متوسط أسعار الصرف ؛
(ت) ويتم تسجيل مجيع فروقات التحويل الناجتة كعنصر منفصل ضمن حقوق امللكية.
خالل عملية التوحيد ،تؤخذ فروق أسعار الصرف النامجة عن التحويل من صايف االستثمارات يف العمليات اخلارجية واالقتراض وغريها من صكوك العملة املصنفة املعينة
للتحوط من هذه االستثمارات ،إىل حقوق املسامهني .جيب تسجيل خسائر حتويل العمالت الناجتة عن اخنفاض حاد يف القيمة أو انتقاص يف القيمة (على خالف اخنفاض
مؤقت) يف العملة لصايف االستثمارات يف العمليات اخلارجية احملولة مبوجب سعر الصرف بتاريخ بيان املركز املايل املوحد ،باملقام األول كعبء مقابل أي رصيد دائن للعناصر
املنفردة حلقوق امللكية ،ويتم تسجيل أي مبلغ متبقي كخسارة يف بيان الدخل املوحد .عند القيام باستبعاد جزئي أو بيع لعملية أجنبية ،يتم ادراج فروق أسعار الصرف اليت
مت تسجيلها يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد كجزء من الربح أو اخلسارة من البيع.
تعامل الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناجتة عن االستحواذ على منشآت أجنبية على أهنا موجودات ومطلوبات للمنشأة االجنبية ويتم حتويلها بسعر اإلقفال.
)ج(التقديرات احملاسبية واألحكام
تضع اجملموعة تقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات خالل السنة املالية املقبلة .وجيري تقييم التقديرات واألحكام بشكل متواصل ،وتستند على
اخلربة التارخيية وعوامل أخرى وتشمل توقعات األحداث املستقبلية اليت يعتقد أهنا معقولة يف ظل الظروف احلالية.
أ) تصنيف االستثمارات
تقوم إدارة اجملموعة خالل عملية تطبيق السياسات احملاسبية بتصنيف االستثمارات عند االستحواذ عليها وفق الفئات التالية لسندات استثمارات بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل مسجلة بالتكلفة املطفئة أو لسندات استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية .يعكس هذا التصنيف نية اإلدارة املتعلقة بكل من هذه
االستثمارات وهي ختضع إىل معاجلة حماسبية ختتلف مع إختالف تصنيفها.
ب) املنشآت ذات األغراض اخلاصة
تبادر اجملموعة بإنشاء منشآت ذات األغراض اخلاصة إلعطاء العمالء فرصة لالستثمار .ال تقوم اجملموعة بتوحيد هذه املنشآت يف حال ال متلك حق السيطرة عليها.
ويتم حتديد وجوب هذا احلق بنا ًء على األهداف ألعمال هذه املنشآت وتعرضها للمخاطر واملكاسب باإلضافة إىل إمكانية اجملموعة على اختاذ القرارات التنفيذية
للمنشأت ذات األغراض اخلاصة.
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 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

ث) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
ت) االخنفاض يف قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارات
يتم تقييم كل متويل واستثمار بشكل مستقل لتقدير تعرضها لالخنفاض يف القيمة .وتقوم اإلدارة بوضع تقديرات متعلقة بالوضع املايل للطرف املقابل ،وصايف القيمة
القابلة للتحقق من املوجودات الضمنية .يتم تقدير كل أصل اخنفضت قيمته بنا ًء على مميزاته ،ويتم تقييم استراتيجية التخارج ،وتقديرات التدفقات النقدية اليت
تعترب قابلة لالسترداد.
ث) فروقات السيولة
تراقب اجملموعة باستمرار فروقات السيولة الناجتة يف السري العادي لألعمال .جترى اختبارات الضغط الدوري على وضع السيولة لتقييم قدرة اإلمثار على تلبية فروقات
السيولة .ويشمل اختبار الضغط أيضا على التقديرات السلوكية ملختلف مصادر التمويل والتدفقات التقديرية الناجتة عن التخلص من املوجودات.
	)د(النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه واملشار إليه يف بيان التدفقات النقدية املوحد من النقد واألرصدة غري املقيدة لدى املصارف املركزية ومصارف أخرى واستثمارات سائلة قصرية
األجل حتت الطلب أو تستحق خالل فترة ثالثة أشهر 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.
متثل التمويالت األخرى القروض التقليدية والسلفيات ،واليت تعترب موجودات مالية غري مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد .يتم تسجيلها مبدئيًا بالقيمة العادلة
وفيما بعد يتم إحتساهبا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.
تستلم اجملموعة ضمانات على املراحبات والتمويالت األخرى حيث تعترب ضرورية يف شكل مبالغ نقدية أو أوراق مالية أخرى مبا يف ذلك الضمانات املصرفية ،والرهن
العقاري على املمتلكات واألسهم واألوراق املالية .إن سياسة اجملموعة هو احلصول على ضمانات بالقيمة يف السوق مساوية أو تزيد على املبلغ األصلي للتمويل يف إطار
اتفاقية التمويل .تقدر قيمة الضمانات بشكل دوري للتأكد من أن القيمة يف السوق للضمانات األساسية ال تزال كافية.
يرصد خمصص معني حينما ترى اإلدارة بأن هناك اخنفاضًا يف القيمة املدرجة للمراحبات والتمويالت األخرى.
باإلضافة إىل املخصصات املعينة ،تقوم اجملموعة بتقييم االخنفاض يف قيمة امجايل اخلسائر الناجتة عن التسهيالت التمويلية واليت ليس هلا تأثري جوهري بصورة منفصلة
وال يوجد حىت االن دليل موضوعي على اخنفاض قيمته الفردية .يتم تقييم املخصص العام يف تاريخ كل تقرير.
	)و(متويالت املشاركة
تسجل متويالت املشاركة بقيمة التكلفة ناقصًا خمصص االخنفاض يف القيمة.
يرصد خمصص معني حينما ترى اإلدارة بأن هناك اخنفاضًا يف القيمة املدرجة لتمويالت املشاركة.
	)ز(االستثمارات
 -1سندات استثمارية بالتكلفة املطفأة
تشمل أدوات الديون بالتكلفة املطفأة حيث تتم إدارة االستثمار على أساس العائد التعاقدي وتقييم أدائها على أساس التدفقات النقدية التعاقدية .ويتم قياس هذه
االستثمارات باالحتساب املبدئي ناقص أي حتصيل استرداد رأس مال وناقص أي ختفيض لالخنفاض يف القيمة.

 -2سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
أدوات حقوق امللكية هي االستثمارات اليت ال متلك ميزات أدوات الديون وتشمل األدوات اليت تظهر عائد متبقي يف أصول املنشأة بعد خصم مجيع املطلوبات.
االستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية هي ادوات حقوق امللكية اليت يستهدف متلكها ملدة غري حمددة ،واليت ميكن بيعها عند احلاجة للسيولة؛
ابتداء ويتم تسجيل عملية شراء وبيع هذه االستثمارات يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه اجملموعة بشراء أو بيع األصول.
ويتم تصنيفها على هذا النحو ً
اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

ث) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
(ز) االستثمارات (تتمة)
ابتداء بقيمة التكلفة إضافة إىل تكاليف العملية .ويتم الحقًا إعادة تقييمها بالقيمة العادلة ويتم احتساب األرباح أو اخلسائر غري احملققة
يتم تسجيل هذه االستثمارات
ً
يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحدة أو حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة ضمن «احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات» ،حىت يتم استبعاد أو شطب هذه
املوجودات املالية .يف حني ،يتم احتساب األرباح أو اخلسائر املتراكمة اليت سبق احتساهبا يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد.
تستند القيم العادلة لالستثمارات املدرجة يف األسواق النشطة إىل أسعار الطلب احلالية .إذا مل يكن هناك أسواق نشطة ملثل هذه املوجودات املالية ،فإن اجملموعة تقدر
القيمة العادلة باستخدام أساليب التقييم .وهذا يتضمن استخدام املعامالت اليت نفذت على أساس جتاري حبت ،أو أساليب تقييم مستخدمة من أطراف أخرى .وتقوم
اجملموعة باستخدام نتائج التقييم اليت قام بإعدادها مديري استثمارات أخرى وذلك لتحديد القيمة العادلة لبعض املوجودات املالية غري املدرجة.
تقوم اجملموعة بإجراء تقييم يف تاريخ كل بيان مركز مايل للتأكد من وجود أدلة موضوعية على هبوط قيمة أحد املوجودات املالية أو جمموعة من املوجودات املالية أو
خالفه .يف حالة تصنيف السندات االستثمارية كسندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية ،ولغرض حتديد ما إذا تعرضت املوجودات للهبوط يف القيمة،
فإنه يؤخذ يف االعتبار وجود اخنفاض كبري أو مطول يف القيمة العادلة للسندات إىل أقل من تكلفتها .إذا ثبت وجود مثل هذا الدليل للسندات االستثمارية بالقيمة العادلة
من خالل حقوق امللكية ،فإن اخلسارة املتراكمة املقاسة باعتبارها الفارق بني تكلفة الشراء والقيمة العادلة احلالية ناقصًا أي خسارة للهبوط يف القيمة للموجودات املالية
اليت سبق احتساهبا ،يتم استبعادها من حقوق امللكية وحتتسب ضمن بيان الدخل املوحد .إذا ارتفعت القيمة العادلة ألدوات حقوق امللكية يف الفترات الالحقة فإنه ال يتم
عكس خسائر اهلبوط يف القيمة واليت سبق احتساهبا يف بيان الدخل املوحد ،ولكن يتم تسجيلها كتعديالت على القيمة العادلة يف بيان الدخل املوحد.
 -3سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
يصنف االستثمار كاستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل إذا استحوذ عليه أو نشأ أساسا لغرض توليد ربح من التقلبات قصرية األجل يف السعر أو من هامش
املتعاملني .جيب تسجيل االستثمارات يف تاريخ االستحواذ بالتكلفة زائد املصروفات املباشرة اليت تتعلق باالستحواذ .ويتم إعادة قياس االستثمارات بالقيمة العادلة ويتم
تسجيل الربح أو اخلسارة يف بيان الدخل املوحد يف هناية كل فترة إعداد التقرير.
 -4حسابات االستثمار املقيدة
يتم تسجيل حسابات االستثمار املقيدة مبدئيًا بالتكلفة ويتم الحقا إعادة تقييمها بالقيمة العادلة .ويتم إدراج اخلسائر غري احملققة يف حدود الرصيد املتوفر يف حقوق
امللكية ،مع األخذ بعني األعتبار النسبة املتعلقة حبقوق املالكني ونسبة حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة .يف حالة زيادة اخلسارة املتراكمة عن الرصيد املتوفر يف
حقوق امللكية يتم احتساهبا يف بيان الدخل املوحد.
 -5االستثمارات العقارية
إن كافة العقارات احملتفظ هبا لغرض التأجري أو الرتفاع قيمتها تصنف كاستثمارات عقارية .يتم تسجيل االستثمارات العقارية احملتفظ هبا لغاية ارتفاع قيمتها بالتكلفة
مبدئيًا ويعاد الحقًا تقييمها بالقيمة العادلة وفقا لنموذج القيمة العادلة وتسجيل أي ربح غري حمقق ينتج يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ضمن احتياطي القيمة
العادلة لالستثمارات العقارية .ويتم تسجيل أي خسائر غري حمققة من تقييمها بالقيمة العادلة لالستثمار يف العقارات بالقيمة العادلة يف حقوق امللكية مقابل االستثمار
يف العقارات احتياطي القيمة العادلة ،ويؤخذ بعني االعتبار التقسيم بني اجلزء التابع حلقوق امللكية وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة .ويف حال جتاوز اخلسائر
املتراكمة للرصيد املتوفر ،يتم تسجيل اخلسائر الغري حمققة يف بيان الدخل املوحد .يف حالة وجود خسائر غري حمققة متعلقة باالستثمار يف العقارات اليت مت تسجيلها يف
بيان الدخل املوحد يف الفترة املالية السابقة ،يتم تقييد الربح غري احملقق للفترة احلالية مقابل اخلسائر السابقه يف بيان الدخل املوحد .يتم احتساب األرباح أو اخلسائر
احملققة الناجتة عن بيع أي استثمار عقاري على أساس الفرق بني القيمة الدفترية (أو القيمة املسجلة) وصايف العائدات النقدية أو ما يف حكمها من بيع كل استثمار على
حدة .كما جيب تسجيل الربح أو اخلسارة الناجتة باإلضافة إىل الرصيد املتوفر يف احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات العقارية يف بيان الدخل املوحد للفترة املالية احلالية.
يتم تسجيل االستثمارات العقارية احملتفظ هبا لغرض التأجري بالتكلفة ناقصًا االستهالك املتراكم.
 -6استثمارات يف املضاربة
تسجل استثمارات املضاربة بالتكلفة وحيمل االخنفاض غري املؤقت يف قيمة االستثمار مباشرة يف بيان الدخل املوحد.
 -7القيمة العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة لالستثمارات املتداولة يف األسواق املالية املنتظمة حسب أسعار العرض املعلنة يف السوق.
يتم تقدير القيمة العادلة لالستثمارات غري املعلنة أسعارها يف السوق ،وذلك بالرجوع إىل أسعار السوق احلالية ألدوات أخرى مشاهبة أو تستند إىل تقدير التدفقات النقدية
املستقبلية أو صايف قيمة املوجودات .وتقوم اجملموعة بتحديد القيمة النقدية املعادلة على أساس معدل الربح احلايل لعقود تتمتع بشروط ومواصفات خماطر مماثلة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

ث) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
	)ح(املوجودات املقتناة بغرض التأجري (اإلجارة)
تسجل املوجودات املقتناة بغرض التأجري بقيمة التكلفة وختضع لالستهالك حسب سياسة اجملموعة إلستهالك املوجودات الثابتة أو حسب فترة االجيار ،أيهما أقصر.

يتم تسجيل خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها كلما رأت اإلدارة أن اإلجيارات املستحقة مشكوك يف حتصيلها.
	)ط(املوجودات الثابتة
تسجل املوجودات الثابتة بقيمة التكلفة ناقصًا اإلستهالك املتراكم .ويتم احتساب اإلستهالك بطريقة القسط الثابت مبعدالت تكفي لشطب تكلفتها على مدى أعمارها
اإلنتاجية املقدرة كما يلي:
 50سنة
مباين
على مدى فترة التأجري
حتسينات عقارات اإلجيار
 10-3سنوات
أثاث ومعدات ومركبات

يتم حساب االستهالك بشكل منفصل لكل جزء مهم من فئة املوجودات .وأينما تتجاوز القيمة الدفترية ألي نوع من املوجودات قيمتها القابلة لالسترداد ،فإنه يتم
ختفيضها مباشر ًة إىل قيمتها القابلة لالسترداد .ويتم مراجعة القيمة املتبقية للموجودات وعمرها اإلنتاجي ،وتعديلها ،حسبما يكون مالئمًا ،بتاريخ كل بيان مركز مايل.
يتم تضمني التكاليف الالحقة يف القيمة الدفترية للموجودات ،أو إحتساهبا 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.
مت حتديد األرباح واخلسائر عند استبعاد املوجودات الثابتة من خالل مقارنة العوائد مع القيم الدفترية.
	)ي(موجودات غري ملموسة
 -1الشهرة
تسجل الشهرة الناجتة عن االستحواذ على شركات تابعة يف بيان املركز املايل املوحد كأصل يقيم مبدئيًا بقيمة التكلفة واليت متثل الفائض من قيمة تكلفة الشراء على
القيمة العادلة حلصة اجملموعة يف تاريخ االستحواذ من صايف موجودات الشركة التابعة املستحوذ عليها .تقيم الشهرة بعد ذلك بصورة سنوية لتحديد ما إذا كانت
هناك أي خسائر ناشئة عن إخنفاض القيمة .وتسجل الشهرة يف هناية الفترة املالية يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة ناقصًا أية خسائر متراكمة لإلخنفاض يف
القيمة.

ختصص الشهرة املستحوذ عليها من اندماج األعمال للوحدات املنتجة للنقد ،أو جملموعات من الوحدات املنتجة للنقد من تاريخ االستحواذ ،واليت من املتوقع أن
يستفاد من تضافر االندماج ،بغض النظر عما إذا مت تعيني املوجودات أو املطلوبات األخرى املترتبة على تلك الوحدات املشتراة ،هلذه الوحدات أو جملموعات من
الوحدات.
يتحدد االخنفاض يف القيمة عن طريق تقييم القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة املنتجة للنقد ،واليت تتعلق بالشهرة .ويتم تسجيل خسائر االخنفاض يف القيمة عندما
تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية.
يتم تسجيل الشهرة السلبية الناجتة عن االستحواذ على الشركات يف بيان الدخل املوحد.
يتم احتساب االستحواذ على حقوق األقلية حسب أسلوب الكيان االقتصادي ،حيث أن شراء حصة األقلية تعد صفقة مع املسامهني .وعلى هذا النحو يتم تسجيل اي
زيادة على حصة اجملموعة من صايف األصول يف حقوق امللكية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

ث) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
 -2برامج احلاسوب اآليل
تتم رمسلة تراخيص برامج احلاسوب اآليل على أساس تكاليف احلصول على الربنامج احملدد وتشغيله .ويتم إطفاء هذه التكاليف على اساس العمر االنتاجي املتوقع
(ثالث إىل مخس سنوات) .يتم احتساب التكاليف املرتبطة بتطوير أو صيانة برامج احلاسوب اآليل كمصروفات عند انفاقها.

ويتم احتساب التكاليف اليت ترتبط مباشرة بانتاج برامج قابلة للتحديد ومتميزة حتت سيطرة اجملموعة ،واليت قد ينشأ عنها مزايا اقتصادية تزيد عن التكلفة ملا
وجزء مناسبًا يف التكاليف املباشرة ذات
يزيد عن عام واحد كموجودات غري ملموسة .تتضمن التكاليف املباشرة تكاليف املوظفني املتعلقة بتطوير برامج احلاسب اآليل ً
الصلة .ويتم إطفاء تكاليف تطوير برامج احلاسب اآليل احملتسبة كموجودات باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها االنتاجية.
 -3موجودات أخرى غري ملموسة مستحوذ عليها
يتم اطفاء املوجودات غري امللموسة األخرى املستحوذ عليها وذو عمر انتاجي حمدد ،على سبيل املثال الودائع األساسية وعالقات العمالء ،على مدى أعمارها االنتاجية
املقدرة حبد أقصى عشرين عامًا .وقد مت حتديد القيمة الدفترية املبدئية للودائع األساسية وعالقات العمالء من قبل خممنني مستقلني على أساس طريقة معدل الربح
التفاضلية للمدة املتوقعة للودائع.
تقيم املوجودات غري امللموسة األخرى املستحوذ عليها بشكل سنوي أو أكثر ،يف حال وجدت مؤشرات للهبوط يف القيمة واملسجلة بالتكلفة ناقصًا االطفاء املتراكم.
)ك(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.
)ل(الضرائب املؤجلة
تزود الضرائب املؤجلة بإستخدام طريقة االلتزام جلميع الفروقات املؤقتة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات على الطريقة الضرييبة والقيمة احلالية ألغراض التقارير املالية.

يتم تسجيل موجودات الضرائب املؤجلة عن مجيع الفروقات املؤقتة الواجب اقتطاعها وترحيل خسائر الضرائب غري املستغلة ومستردات الضرائب إىل حدود امكانية توفر
األرباح املستقبلية اخلاضعة للضريبة اليت يتم مقابلها استخدام الفروقات املؤقتة الواجب اقتطاعها وخسائر الضرائب غري املستغلة ومستردات الضرائب .تستخدم يف الوقت
احلاضر معدالت الضريبة السارية الحتساب ضرائب الدخل املؤجلة.
)م(خمصص منافع املوظفني
حتتسب منافع ومستحقات املوظفني املتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر سفر اإلجازات وغري ذلك من املنافع قصرية األجل عندما تستحق للموظفني .يتم حتميل مسامهات
اجملموعة يف خطط املسامهة احملددة يف بيان الدخل املوحد يف السنة ذاهتا .للمجموعة التزامات قانونية وتأسيسية بدفع املسامهات كلما استحقت دون وجود أي التزام
عليها بدفع فوائد مستقبلية.

يتم تقدمي تكلفة مكافآت هناية اخلدمة ،اليت يكون مؤهل للحصول عليها بعض املوظفني العاملني لدى اجملموعة ،مبوجب متطلبات قانون العمل الساري يف الدول ذات
بناء على التوصية املقدمة من خرباء
العالقة أو مبوجب طريقة وحدة اإلعتماد املتوقعة .ويتم تقدير تلك التكاليف احملتسبة مبوجب طريقة وحدة اإلعتماد املتوقعة ً
اكتواريني .ويتم توزيع األرباح واخلسائر االكتوارية على متوسط مدة اخلدمة املتبقية للموظفني حىت تاريخ استحقاق تلك املنافع.
وخبصوص املكافآت غري الثابتة ،يتم إحتساب خمصص للمبالغ املتوقع دفعها وذلك إذا كان للمجموعة أي إلتزام قانوين أو استداليل لدفع هذه املبالغ للموظف نتيجة
خدمات قدمها يف املاضي وميكن إحتساب هذه االلتزامات بطريقة مرنة.
)ن(مبالغ مستحقة ملستثمرين
تصنف األموال املستلمة من املودعني الذين يتحملون املخاطر املتعلقة باإلمثار أو الشركات التابعة على أهنا «مبالغ مستحقة ملستثمرين».
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 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تابع)

ث) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تابع)
	)س(حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
حتت إطار حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة ،يقوم صاحب حساب االستثمار بتفويض اجملموعة بإستثمار األموال احملتفظ هبا يف حسابه بالطريقة اليت تراها
اجملموعة مناسبة دون وضع أية قيود بالنسبة إيل املوضع والكيفة والغرض من استثمار هذه األموال.

يتم قياس األصول املدرجة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة على نفس األساس لفئات خمتلفة من األصول كما هو مبني أعاله .حيتسب املبلغ املخصص هلذا
االحتياطي من جمموع اإليرادات من أصول حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة قبل حتميل املصاريف املتعلقة بالرسوم اإلدارية ،وحصة املضارب يف الربح والربح
ألصحاب حسابات االستثمار .يتم إنشاء احتياطي معادلة الربح للمحافظة على مستوى معني من العائد على االستثمارات ألصحاب حسابات االستثمار. .
	)ع(حسابات االستثمار املقيدة
حتت إطار حسابات االستثمار املقيدة ،يقوم أصحاب حسابات االستثمار املقيدة بفرض قيود معينة فيما يتعلق مبوضع وكيفية وغرض استثمار األموال .وتسجل األصول
املدرجة يف حسابات االستثمار املقيدة بصايف القيمة الدفترية.
)ف(أسهم اخلزينة
يتم احتساب هذه األسهم على أهنا اخنفاض يف حقوق امللكية .وتسجل األرباح واخلسائر الناجتة عن بيع أسهم اخلزينة يف بيان حقوق امللكية.
)ص(االحتياطي القانوين
وف ًقا ملتطلبات قانون الشركات التجارية البحريين ،يتم حتويل  ٪10من صايف ربح اإلمثار للسنة إىل االحتياطي القانوين حىت يصل هذا االحتياطي إىل  ٪50من رأس املال
املدفوع .ويكون هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ولكن ميكن استخدامه كما هو موضح يف قانون البحرين للشركات التجارية وغريها من القوانني احمللية القابلة للتطبيق.
	)ق(حتقق اإليرادات
 .1املشاركة يف األرباح ورسوم اإلدارة
يتم احتساب اإليرادات الناجتة عن املشاركة يف األرباح ورسوم اإلدارة احملمّلة على الصناديق املدارة من قبل اجملموعة على أساس حق اجملموعة يف استالم تلك
اإليرادات من حسابات االستثمار املقيدة واملطلقة كما هو حمدد يف عقود املضاربة (صكوك األمانة) ،باستثناء احلالة اليت تقوم اجملموعة فيها بالتنازل مؤقتًا عن
هذا احلق.

 .٢أرباح املراحبة والتمويالت األخرى
يتم احتساب ربح عمليات املراحبة على أساس توزيع األرباح لكل معاملة تناسبيًا على امتداد فترة العملية حيث حتمل كل فترة مالية حصتها من األرباح بغض النظر
عما إذا مت أو مل يتم استالم مبلغ نقدي .ومع ذلك ،فال تستحق األرباح على عمليات املراحبة إذا تأخر تسديد األقساط ملدة تزيد عن تسعني يومًا إال إذا رأت إدارة
اإلمثار بأن هناك مربراتٍ كافي ًة الستحقاق تلك األرباح.
يتم استحقاق االيرادات من التمويالت األخرى على أساس طريقة العائد الفعلي طوال مدة العملية .حينما ال يكون االيراد حمدد تعاقديًا أو كميًا فيتم احتسابه عندما
يصبح حتقيقه مؤكدًا بشكل معقول أو عندما يتم حتقيقه.
 .٣أرباح املوجودات املقتناة بغرض التأجري
يتم تسجيل اإليرادات من عقود التأجري تناسبيًا على امتداد فترة اإلجيار.
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .2أهم السياسات احملاسبية للمجموعة (تتمـة)

ث) ملخص السياسات احملاسبية اهلامة (تتمـة)
(ق) حتقق اإليرادات (تتمة)
 .٤أرباح عقود املضاربة
يتم تسجيل اإليرادات من عقود املضاربة عندما يقوم املضارب بتوزيع األرباح؛ ويتم تسجيل احلصة من خسائر الفترة إىل حد امكانية اقتطاع هذه اخلسائر من
رأمسال املضاربة.

 .٥أرباح عقود املشاركة
يتم احتساب حصة اجملموعة من األرباح لعقود املشاركة اليت تستمر ألكثر من فترة مالية واحدة حينما يتم تسديدها جزئيًا أو كليًا فيما يتم احتساب حصة اجملموعة
من اخلسائر يف احلدود اليت يتم فيها اقتطاع تلك اخلسائر من حصة اجملموعة يف رأمسال املشاركة .بينما يتم احتساب األرباح واخلسائر لعقود املشاركة املتناقصة
بعد األخذ يف االعتبار االخنفاض يف حصة اجملموعة يف رأمسال املشاركة وبالتايل احلصة التناسبية من األرباح أو اخلسائر.
 .٦أرباح نقدية
يتم احتساب األرباح النقدية حينما يتأكد حق اجملموعة يف استالمها.
 .٧الرسوم والعموالت
يتم تسجيل الرسوم والعموالت (شاملة اخلدمات املصرفية) كإيرادات حني تتحقق.
ويتم تسجيل العمولة املستحقة عن االعتمادات املستندية وخطابات الضمان كإيراد على مدى فترة املعاملة.
تتحقق رسوم هيكلة وتنظيم معامالت التمويل ألطراف أخرى أو بالنيابة عنهم كإيراد بعد إيفاء اإلمثار جلميع التزاماته املتعلقة بالعمليات ذات الشأن.
	)ر(ختصيص األرباح بني املجموعة وحاملي حسابات االستثمار
متتلك اجملموعة سجالت منفصلة لألصول اليت تعود ملكيتها إىل املالكني وحسابات اإلستثمار املقيدة واملطلقة .كما يتم قيد مجيع األرباح الناشئة من هذه األصول لصاحل
حسابات االستثمار بعد اقتطاع املخصصات وإحتياطي معادلة األرباح وحصة املضارب من األرباح والرسوم اإلدارية.

تتحمل اجملموعة بصورة مباشرة املصاريف اإلدارية املتعلقة بإدارة الصناديق.
يتم تسجيل خمصص اهلبوط يف القيمة عندما تتحقق اإلدارة من وجود إخنفاض يف القيمة الدفترية لألصول املمولة من حسابات اإلستثمار.
	)ش(حتويل األصول بني حقوق امللكية وحسابات االستثمار املطلقة وحسابات االستثمار املقيدة
يتم حتويل األصول بالقيمه العادلة بني حقوق امللكية وحسابات االستثمار املطلقة وحسابات االستثمار املقيدة.
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3 .3نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

احتياطي النقد لدى املصارف املركزية
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

تتعلق
باملالكني
161،858
551،069
712،927

4 .4سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

ودائع سلع
ناقصًا :املخصصات

تتعلق
باملالكني
142،607
142،607

وفيما يلي النقد وما يف حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية:

تتعلق
باملالكني
712،927
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
142،607
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى  -صايف
ناقصا :ودائع تستحق بعد تسعني يومًا
ناقصا :أرصدة لدى املصارف املركزية املتعلقة مبتطلبات احلد األدىن لالحتياطي ()161،858
693،676

وفيما يلي احلركة يف املخصصات:

كما يف  1يناير
حممل خالل السنة
املستخدم خالل السنة
فروق أسعار الصرف وحركات أخرى
كما يف  31ديسمرب

تتعلق
باملالكني
7،539
()6،878
()661
-

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
23،106
23،106
 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
23،106
23،106
 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
-

املجموع
161،858
574،175
736،033

املجموع
142،607
142،607

املجموع
736،033
142،607
()161،858
716،782

املجموع
7،539
()6،878
()661
-

تتعلق
باملالكني
161،064
402،387
563،451

تتعلق
باملالكني
278،359
()7،539
270،820

تتعلق
باملالكني
563،451
270،820
()113،670
()161،064
559،537

تتعلق
باملالكني
6،779
760
7،539

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
اجملموع
املطلقة
161،064
429،345
26،958
590،409
26،958
 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
اجملموع
املطلقة
278،359
()7،539
270،820
 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
26،958
26،958
 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
-

اجملموع
590،409
270،820
()113،670
()161،064
586،495

اجملموع
6،779
760
7،539
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5 .5املراحبات والتمويالت األخرى

املراحبات والتمويالت األخرى
ناقصًا :املخصصات

 31ديسمرب 2015
 31ديسمرب 2016
تتعلق
تتعلق
حبسابات
حبسابات
تتعلق
تتعلق
االستثمار
االستثمار
باملالكني
باملالكني
املجموع
املطلقة
املطلقة
1،479،853 2،268،833 3،753،135 1،423،518 2،329،617
()50،266( )298،650( )308،547
()19،153( )289،394
1،429،587 1،970،183 3،444،588 1،404،365 2،040،223

اجملموع
3،748،686
()348،916
3،399،770

متثل التمويالت األخرى قروض تقليدية وسلفيات يبلغ جمموعها  1،647مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  1،537 : 2015مليون دوالر أمريكي) لشركة تابعة لإلمثار.
وفيما يلي احلركة يف املخصصات:

كما يف  1يناير
حممل خالل السنة
إعادة إطفاء خالل السنة
املستخدم خالل السنة
احملول من إحتياطي خماطر االستثمار
فروق أسعار الصرف وحركات أخرى
كما يف  31ديسمرب

تتعلق
باملالكني
298،650
33،618
()13،042
()26،224
()4،046
438
289،394

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
50،266
5،550
()36،826
163
19،153

املجموع
348،916
39،168
()13،042
()63،050
()4،046
601
308،547

تتعلق
باملالكني
268،357
54،564
()14،147
()3،304
()6،820
298،650

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
54،552
7،074
()11،261
()99
50،266

اجملموع
322،909
61،638
()14،147
()14،565
()6،919
348،916

بلغ إمجايل املخصصات  308.5مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  348.9 :2015مليون دوالر أمريكي) واليت تتضمن خمصصات عامة بقيمة  13.8مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب
 11.8 :2015مليون دوالر أمريكي).

6 .6استثمارات يف املضاربة
تتعلق
باملالكني
733
()733
-

استثمارات املضاربة
ناقصًا :املخصصات

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
26،006
()11،581
14،425

املجموع
26،739
()12،314
14،425

تتعلق
باملالكني
5،854
()854
5،000

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
27،929
()11،581
16،348

اجملموع
33،783
()12،435
21،348

يشمل اجلدول أعاله بعض املوجودات البالغ جمموعها  14.4مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  16.3 :2015مليون دوالر أمريكي) حمتفظ هبا لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن
اجملموعة.
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 .٦استثمارات يف املضاربة (تتمـة)

كما يف  1يناير
املستخدم خالل السنة
فروق أسعار الصرف وحركات أخرى
كما يف  31ديسمرب

تتعلق
باملالكني
854
()121
733

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
11،581
11،581

املجموع
12،435
()121
12،314

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
14،788
()3،207
11،581

تتعلق
باملالكني
854
854

اجملموع
15،642
()3،207
12،435

7 .7استثمارات يف شركات زميلة
تتكون االستثمارات يف الشركات الزميلة ،بصيغتها املعدلة حلصة اجملموعة من نتائجها ،مما يلي:
اسم الشركة
الشركات غري املدرجة:
جمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب( .م)
سيتك الدولية إلدارة األصول احملدودة
سانباك للصناعات اهلندسية (اخلاصة) احملدودة
شركة مصر ملواد التغليف "إجيرياب"
فيصل إلدارة األصول احملدودة
شركة إثراء املالية
نسيج ش.م.ب( .م)
شايس مانارا ش.م.ب( .م)
الشركة االسالمية للتجارة معفاة
الشركات املدرجة:
بنك البحرين والكويت ش.م.ب.

2016

نسبة
امللكية 2015 ٪

بلد
نسبة
امللكية  ٪التأسيس

النشاط
تكافل
إدارة املوجودات
تصنيع
جتارة
إدارة املوجودات

68،076
74،588
536
2،224
441

36
20
31
23
30

64،494
75،113
482
4،688
649

36
20
31
23
30

3،858
107،775
1،679
669

23
30
40
24

4،640
100،963
1،679
669

23
30
40
24

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

شركة استثمارية
البنية التحتية
شركة عقارية
جتارة

25 408،557
668،403

402،011
655،388

25

البحرين

خدمات مصرفية

يتضمن االستثمار يف شركات زميلة استثمارات تقليدية يبلغ جمموعها  590.9مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  578.1 : 2015مليون دوالر أمريكي).
خالل شهر يوليو  ،2015قامت جمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب .بإلغاء أسهم اخلزينة وسداد  ٪10من رأس املال للمسامهني .ونتيجة لذلك ،ارتفعت حصة اجملموعة من ٪33.8
إىل .٪36.3
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 .٧استثمارات يف شركات زميلة (تتمـة)
تشمل حصة اجملموعة يف صايف موجودات الشركات الزميلة على التحركات املفصلة كما يلي:
 31ديسمرب 2016
655،388
46،367
114
()18،202
()1،739
()6،748
()3،698
()3،079
668،403

يف  1يناير
حصة الربح قبل الضرائب
حصة الضرائب
أرباح نقدية حمصلة
حصة احتياطي القيمة العادلة
استبعاد
إطفاء األصول الغري ملموسة
ختصيص
فروق العمالت األجنبية
يف  31ديسمرب

 31ديسمرب 201٥
684،821
34،866
()1،808
()14،513
()31،134
()7،539
()6،748
()2،557
655،388

تتضمن االستثمارات يف الشركات الزميلة ما قيمته  408.6مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  402 :2015مليون دوالر أمريكي) كضمان مقابل قروض (إيضاح  )16مع أحكام وشروط
ضمن سياق العمل املعتاد.
يتضمن أعاله بعض املوجودات بلغ جمموعها  2.2مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  4.7 :2015مليون دوالر أمريكي) حمتفظ هبا لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن اجملموعة.
تتضمن االستثمارات يف الشركات الزميلة كما يف  31ديسمرب  2016ما قيمته  76.9مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  76.9 :2015مليون دوالر أمريكي) من الشهرة .التحركات كما يلي:
 31ديسمرب 2016
76،939
76،939

يف  1يناير
خمصصات
يف  31ديسمرب

 31ديسمرب 201٥
76،939
76،939

بلغت القيمة املطفأة لألصول الغري ملموسة  6.7مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  6.7 : 2015مليون دوالر أمريكي).
فيما يلي املعلومات املالية املوجزة للشركات الزميلة للمجموعة اليت يتم تسجيلها بطريقة حقوق امللكية:
 31ديسمرب 2016
14،176،938
11،589،096
413،721
166،421

امجايل املوجودات
امجايل املطلوبات
امجايل االيرادات
صايف الربح
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10،799،588
8،824،626
429،661
177،749
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 8 .8صكوك وأوراق مالية 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

تتعلق
باملالكني

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املجموع
املطلقة

تتعلق
باملالكني

16،606
16،606

16،606
16،606

61،837
4،417
66،254

-

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
اجملموع
املطلقة
-

61،837
4،417
66،254

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

78،829
78،829
()5،700
73،129

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

49،632
216،687
266،319
()142،575
123،744

79،829
79،829
()5،700
74،129

49،632
296،516
346،148
()148،275
197،873

185،301
74،201
1،408،059
1،667،561
()20،065
1،647،496
1،801،653

73،129

185،301
74،201
1،408،059
1،667،561
()20،065
1،647،496
1،874،782

102،454
6،906
1،566،167
1،675،527
()20،224
1،655،303
1،845،301

74،129

102،454
6،906
1،566،167
1،675،527
()20،224
1،655،303
1،919،430

تتضمن الصكوك واألوراق املالية االستثمارية وما يف حكمها استثمارات تقليدية يبلغ جمموعها  1،490.1مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  1،549.6 : 2015مليون دوالر أمريكي) قامت
هبا شركة تابعة لإلمثار.
تتضمن أدوات ديون أخرى  -مدرجة سندات دائمة قابلة للتحويل يبلغ جمموعها  68.2مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  : 2015ال شىء) صدرت خالل العام من قبل شركة زميلة.
بلغت القيمة العادلة للسندات االستثمارية بالتكلفة املطفأة  1،650.4مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  1،674.6 : 2015مليون دوالر أمريكي) وهذه السندات االستثمارية قابله للتداول.
يتضمن أعاله بعض املوجودات بلغ جمموعها  10.4مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  12.8 :2015مليون دوالر أمريكي) حمتفظ هبا لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن اجملموعة.
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 8صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها (تابع)
فيما يلي احلركة يف املخصصات املتعلقة بالصكوك واألوراق املالية االستثمارية وما يف حكمها:

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

تتعلق
باملالكني
162،799
7،013
()637
()578
()993
167،604

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املجموع
املطلقة
168،499
5،700
7،013
()637
()578
()993
173،304
5،700

تتعلق
باملالكني
121،686
46،203
()1،652
()1،175
()2،263
162،799

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
5،756
()56
5،700

اجملموع
127،442
46،203
()1،652
()1،231
()2،263
168،499

بناء على إمكانية قياس ومالحظة املدخالت لتقنيات التقييم أو عدمه .املدخالت القابلة للقياس واملالحظة تعكس
حيدد معيار احملاسبة املالية رقم ( )25سلما لتقنيات التقييم ً
معلومات السوق املستقاة من مصادر مستقلة؛ يف حني ان املدخالت غري القابلة للقياس واملالحظة تعكس افتراضات اجملموعة ألوضاع السوق .هذان النوعان من املدخالت خلقا سلم
القيمة العادلة 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 2016
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أدوات ديون
سندات حقوق امللكية
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
سندات حقوق امللكية
كما يف  31ديسمرب 2015
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
أدوات ديون
سندات حقوق امللكية
سندات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
سندات حقوق امللكية
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املرتبة 1

املرتبة 2

املرتبة 3

املجموع

-

16،606
-

-

16،606
-

52،342
52،342

16،606

158،338
158،338

210،680
227،286

4،417

61،837
-

-

61،837
4،417

44،795
49،212

61،837

153،078
153،078

197،873
264،127

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 8صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها (تتمة)
تسوية بنود املرتبة 3

سندات استثمارية بالقيمة العادلة
من خالل حقوق امللكية
 31ديسمرب 2015
 31ديسمرب 2016
205،941
153،078

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

9 .9حسابات االستثمار املقيدة

االستثمار يف حسابات االستثمار املقيدة
ناقصًا :املخصصات

()5،934
12،327
()1،133
158،338
2،272
 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املجموع
املطلقة
147،129
43،876
103،253
()67،277
()8،626
()58،651
79،852
35،250
44،602

()40،026
()7،738
275
()6،546
1،172
153،078
2،652

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
اجملموع
املطلقة
146،000
44،248
101،752
()67،349
()8،626
()58،723
78،651
35،622
43،029

فيما يلي احلركة يف املخصصات املتعلقة بالسندات االستثمارية:

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

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املطلقة
8،626
58،723
()72
8،626
58،651

املجموع
67،349
()72
67،277

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املطلقة
8،626
58،509
214
8،626
58،723

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

1010موجودات مقتناه بغرض التأجري

 31ديسمرب 2016

صايف
االستهالك القيمة
املتراكم
الدفترية
(256،204 )37،080

التكلفة
293،284

ممتلكات ومعدات

 31ديسمرب 2015
التكلفة
230،690

االستهالك
املتراكم
()61،208

صايف
القيمة
الدفترية
169،482

وقد مت حتليل صايف القيمة الدفترية للموجودات املشتراة بغرض التأجري على النحو التايل:
 31ديسمرب 2016
9،553
246،651
256،204

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات االستثمار املطلقة

1111استثمارات عقارية
تتعلق
باملالكني
261،623
()19،029
242،594

استثمارات عقارية
ناقصًا :املخصصات

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املجموع
املطلقة
261،623
()19،029
242،594
-

تتعلق
باملالكني
273،775
()17،282
256،493

 31ديسمرب 2015
14،773
154،709
169،482
 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
اجملموع
املطلقة
273،775
()17،282
256،493
-

القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مقاربة لقيمتها الدفترية يف هناية السنة.
يتضمن أعاله بعض املوجودات بلغ جمموعها  1.2مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  63.4 :2015مليون دوالر أمريكي) حمتفظ هبا لدى طرف ثالث كمرشح نيابة عن اجملموعة.
فيما يلي احلركة يف املخصصات املتعلقة باالستثمارات العقارية:

كما يف  1يناير
حممل خالل السنة
إعادة إطفاء خالل السنة
مستخدم خالل السنة
فروق أسعار الصرف وحركات أخرى
كما يف  31ديسمرب
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تتعلق
باملالكني
17،282
2،900
()1،153
19،029

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
-

املجموع
17،282
2،900
()1،153
19،029

تتعلق
باملالكني
23،258
()1،634
()2،450
()1،892
17،282

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
اجملموع
املطلقة
23،258
()1،634
()2،450
()1،892
17،282
-

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

1212املوجودات األخرى
تتعلق
باملالكني
167،614
93،582
29،800
20،185
18،529
329،710
()44،685
285،025

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

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املجموع
املطلقة
256،206
88،592
93،582
29،800
20،185
18،529
418،302
88،592
()56،648
()11،963
361،654
76،629

تتعلق
باملالكني
174،164
96،236
41،830
16،369
17،251
345،850
()62،141
283،709

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
االستثمار
املطلقة
47،916
47،916
()12،188
35،728

اجملموع
222،080
96،236
41،830
16،369
17،251
393،766
()74،329
319،437

فيما يلي حركة املخصصات:
 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املجموع
املطلقة
74،329
12،188
62،141
866
866
()915
()915
()18،692
()63
()18،629
1،060
()162
1،222
56،648
11،963
44،685

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

1313موجودات ثابتة

أراضي ومباين
حتسينات عقارية
أثاث ومعدات
سيارات

التكلفة
106،633
29،845
75،045
3،240
214،763

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

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
اجملموع
املطلقة
104،885
27،122
77،763
6،741
6،741
()811
()811
()33،286
()15،033
()18،253
()3،200
99
()3،299
74،329
12،188
62،141

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2015
صايف
خمصصات
االستهالك
القيمة
اهلبوط يف
التكلفة املتراكم
الدفترية
القيمة
()2،804
)12،812( 110،391
90،573
)20،336( 25،151
8،301
)63،997( 75،184
13،012
)2،076( 3،688
1،095
()2،804
)99،221( 214،414
112،981

صايف
القيمة
الدفترية
94،775
4،815
11،187
1،612
112،389

يف  31ديسمرب  ،2016بلغت قيمة االستهالك احململة  5.9مليون دوالر أمريكي (يف  31ديسمرب  6.4 :2015مليون دوالر أمريكي).
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1414موجودات غري ملموسة

الشهرة
عالقات العمالء
إيداعات أساسية
أخرى

 31ديسمرب 2016
خمصصات
االستهالك اهلبوط يف
التكلفة املتراكم
القيمة
()8،500
- 87،830
)55،966( 113،565
)80،696( 155،546
)23،705( 29،312
()8،500
)160،367( 386،253

تتعلق باملالكني
صايف
فروق صرف القيمة
العمالت الدفترية
(70،099 )9،231
(46،995 )10،604
(54،526 )20،324
5،607
(177،227 )40،159

 31ديسمرب 2015
خمصصات
االستهالك
اهلبوط يف
التكلفة املتراكم
القيمة
()5،000
- 87،830
)49،512( 113،565
)72،918( 155،546
)21،124( 27،848
()5،000
)143،554( 384،789

صايف
فروق صرف القيمة
العمالت الدفترية
(73،599 )9،231
(52،943 )11،110
(62،304 )20،324
6،505
()219
(195،351 )40،884

خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب  ،2016بلغت قيمة اإلطفاء احململة إمجايل  16.8مليون دوالر أمريكي ( 16.7 :2015مليون دوالر أمريكي).
مت توزيع القيمة الدفترية للشهرة على الوحدات املولدة للنقد كما يلي:
 31ديسمرب 2016
62،570
7،529
70،099

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

 31ديسمرب 2015
66،070
7،529
73،599

مت حتديد املبلغ القابل لالسترداد من الوحدات املولدة للنقد على أساس القيمة املستخدمة ( )VIUباستخدام تقديرات التدفقات النقدية من امليزانيات املالية املعتمدة من قبل
اإلدارة العليا للمجموعة اليت تغطي فترة ثالث سنوات والقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع ( .)FVLCTSوميثل معدل اخلصم املطبق على توقعات التدفقات النقدية تكلفة رأس املال
املعدلة لعالوة املخاطر املناسبة هلذه الوحدات املولدة للنقد .مت تقييم االفتراضات الرئيسية املستخدمة يف تقدير املبالغ القابلة لالسترداد من الوحدات املولدة للنقد لضمان معقولية
 VIUو FVLCTSويتم تسجيل التعديل الناتج عن ذلك ،إن وجد ،يف بيان الدخل املوحد.

1515حسابات جارية للعمالء
تتضمن احلسابات اجلارية للعمالء أرصدة تتعلق بأطراف بلغت  187.8مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  196.3 :2015مليون دوالر أمريكي واليت كانت خاضعة لعملية التجميد ناشئة
عن سلطات قضائية للواليات املتحدة واالحتاد األوريب واألمم املتحدة).
1616مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

مبالغ مستحقة ملصارف
مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
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 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املطلقة
- 1،107،700
33،813
- 1،141،513

املجموع
1،107،700
33،813
1،141،513

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املطلقة
- 1،480،579
159،292
- 1،639،871

اجملموع
1،480،579
159،292
1،639،871

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

 16مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى (تتمة)
تتضمن املبالغ املستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى أرصدة بقيمة إمجالية  417.2مليون دوالر أمريكي من طرفني ( 31ديسمرب  417 :2015مليون دوالر أمريكي كانو
خاضعني لعملية التجميد ناشئة عن سلطات قضائية للواليات املتحدة واالحتاد األوريب واألمم املتحدة) ولديهم استحقاقات تعاقدية لغاية شهر واحد.
تتضمن املبالغ املستحقة للمصارف مديونيات قصرية ومتوسطة األجل للمجموعة يف إطار ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف وبفترات استحقاقات تتراوح بني سنة وثالث سنوات.
تتضمن املبالغ املستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى ودائع تقليدية يبلغ جمموعها  505.2مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  766.7 :2015مليون دوالر أمريكي)
مت قبوهلا من قبل شركة تابعة لإلمثار.
يف  31ديسمرب  ،2016بلغت املديونيات املرهونة إمجايل  134.5مليون دوالر أمريكي (يف  31ديسمرب  151 :2015مليون دوالر أمريكي).
خالل السنة مت استالم أرباح أسهم نقدية بقيمة  14.6مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  11.1 :2015مليون دوالر أمريكي) متعلقة ببعض األسهم املرهونة كضمان مباشرة من قبل
املقرض (وفقا للشروط واالحكام املتفق عليها) ،ومت تسويتها مقابل املبالغ املستحقة يف التمويل وذلك مبوجب الشروط املتفق عليها.
يتم ابرام معامالت املوجودات املرهونة كضمان مبوجب الشروط االعتيادية ملعامالت االقراض النموذجية وسندات االقراض وأنشطة االقراض.

1717مبالغ مستحقة ملستثمرين

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2015
 31ديسمرب 2016
1،024،104
1،153،623
657،365
668،559
71،157
81،430
1،752،626
1،903،612

مبالغ مستحقة لشركات
مبالغ مستحقة ألفراد
مبالغ مستحقة ملؤسسات مالية

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

1818

املطلوبات األخرى

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

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املجموع
املطلقة
335،427
95،648
239،779
2،188
2،188
1،006
1،006
4،001
4،001
342،622
95،648
246،974

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املطلقة
63،787
240،132
10،844
831
4،417
63،787
256،224

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

اجملموع
303،919
10،844
831
4،417
320،011
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

1919حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
يتم استثمار األموال اليت مت استالمها من أصحاب حسابات االستثمار املطلقة بالنيابة عنهم ودون خماطرة على اجملموعة على النحو التايل:
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
مراحبات ومتويالت أخرى
استثمارات يف املضاربة
متويالت املشاركة
استثمارات يف شركات زميلة
صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناة لغرض التأجري
موجودات أخرى
مستحقات من البنك
مطلوبات أخرى
حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

إيضاح
5
6
7
8
9
10
12
18

 31ديسمرب 2016
23،106
1،404،365
14،425
211،926
4،340
73،129
35،250
246،651
76،629
775،521
2،865،342
()95،648
2،769،694

 31ديسمرب 2015
26،958
1،429،587
16،348
148،128
4،340
74،129
35،622
154،709
35،728
536،195
2،461،744
()63،787
2،397،957

فيما يلي احلركة يف احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات (املدرجة يف حسابات االستثمار املطلقة):
 31ديسمرب 2016
9،292
9،292

كما يف  1يناير
صايف احلركة خالل السنة
يف  31ديسمرب

 31ديسمرب 2015
9،292
9،292

وقد مت اإلفصاح عن املوجودات املتعلقة حبسابات االستثمار املطلقة صايف احتياطي خماطر االستثمار مببلغ وقدره  57مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  88.4 :2015مليون دوالر
أمريكي) .كما مت اإلفصاح عن حركة احتياطي خماطر االستثمار (خمصصات تتعلق حبسابات االستثمار املطلقة) يف إيضاح .29
تشمل الذمم الدائنة األخرى احتياطي معادلة األرباح واحلركة كما يلي:
 31ديسمرب 2016
12،547
5،001
17،548

كما يف  1يناير
صايف االضافة خالل السنة
كما يف  31ديسمرب

 31ديسمرب 2015
7،548
4،999
12،547

تشمل الذمم الدائنة األخرى احتياطي خماطر االستثمار واحلركة كما يلي:
كما يف  1يناير
صايف االضافة خالل السنة
احملول من خمصصات عامة (إيضاح )29
كما يف  31ديسمرب

 31ديسمرب 2016
8،804
5،000
4،046
17،850

 31ديسمرب 2015
2،915
5،889
8،804

يف  31ديسـمرب  ،2016بلغـت نسـبة متوسـط العائـد اإلمجـايل املتعلـق حبسـابات االسـتثمار املطلقـة ( ٪4.1يف  31ديسـمرب  )٪3.9 :2015حيـث مت توزيـع مـا نسـبته ٪2.8
(يف  31ديسـمرب  )٪2.7 :2015علـى املسـتثمرين ومت االحتفـاظ جانباً بالرصيـد إمـا كمخصصـات ،رسـوم إداريـة (ال تتجـاوز نسـبتها  ٪1.5مـن جمموع مبلغ االسـتثمار السـنوي لتغطية
املصاريـف اإلداريـة املتعلقـة بـه واملصاريـف األخـرى املتعلقـة بـإدارة صناديـق مماثلـة) و/أو مت اسـتبقاؤه من قبـل البنك كحصة مـن الربح بصفتـه مضاربًا.
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2020حقوق األقلية
تتضمن البيانات املالية املوحدة نسبة  ٪100من املوجودات واملطلوبات وأرباح الشركات التابعة .أما حقوق امللكية للمسامهني اآلخرين يف الشركات التابعة فيطلق عليها تسمية حقوق األقلية.
اجلدول التايل يلخص حقوق األقلية للمسامهني من حقوق ملكية الشركات التابعة املوحدة:
بنك فيصل احملدود
اجلزيرة الصحية ش .م .ب( .م)
سيت فيو للتطوير العقاري ش.م.ب( .م)
سكنا للحلول اإلسكانية املتكاملة ش.م.ب( .م)

األقلية ٪
33
50
49
50

 31ديسمرب 2016
109،780
63،176
()2،694
5،079
175،341

األقلية ٪
33
50
49
50

 31ديسمرب 2015
99،996
68،823
1،602
7،197
177،618

إن حقوق األقلية يف بيان الدخل املوحد البالغة  10.5مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  14.4 :2015مليون دوالر أمريكي) متثل حصة مسامهي األقلية من أرباح هذه الشركات التابعة
للسنوات املعنية.

2121رأس املال
املصرح
املصدرة واملدفوعة بالكامل
إمجايل األسهم
اسهم اخلزينة
يف  31ديسمرب ( 2015مدققة)
املصدرة واملدفوعة بالكامل
إمجايل األسهم كما يف  1يناير 2016
اسهم اخلزينة *
يف  31ديسمرب ( 2016مدققة)

عدد األسهم (باآلالف)
8،000،000

رأس املال
2،000،000

3،030،755
()120،595
2،910،160

757،690
()30،149
727،541

3،030،755
()111،207
2،919،548

757،690
()27،802
729،888

يف  31ديسمرب  2016مشل جمموع رأس مال اإلمثار املصدر واملدفوع بالكامل  3،030،755،027سهم بسعر  0.25دوالر أمريكي للسهم ويبلغ قيمته  757،688،757دوالر أمريكي .يتم
تداول رأس مال اإلمثار بالدوالر األمريكي يف بورصة البحرين ،أما يف بورصة الكويت يتم التداول بالدينار الكوييت.
امتلك اإلمثار  111،207،124من أسهمه يف  31ديسمرب  31( 2016ديسمرب  .)120،594،984 : 2015ويتم االحتفاظ هبذه االسهم كأسهم خزينة وحيق لإلمثار إعادة اصدارها يف وقت الحق.
* أسهم حتت نظام حوافز املوظفني
خالل اجتماع اجلمعية العامة لعام  2014والذي عقد يف  31مارس  ،2015وتطبيقًا ملمارسات املكافآت السليمة ملصرف البحرين املركزي ،متت املوافقة على نظام حوافز املوظفني
باألسهم « النظام» .وعليه مت ختصيص  9.4مليون سهم عادي من أسهم اخلزينة ( 3.6 :2015مليون سهم).

2222عائد السهم (األساسي واملخفف)
يتم احتساب عائد السهم األساسي واملخفف لكل سهم بقسمة صايف ربح الفترة املتعلق باملسامهني على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل خالل الفترة.
صايف اخلسارة املتعلق باملسامهني
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية الصادرة واملدفوعة بالكامل (باآلالف)
عائد السهم (األساسي واملخفف)  -بالسنتات األمريكية

 31ديسمرب 2016
3،279
2،910،957
0.11

 31ديسمرب 2015
()60،797
2،910،160
()2.09

مت ادراج عائد السهم املتعلق باإليرادات واملصاريف غري املتوافق مع أحكام الشريعة ضمن إيضاح رقم .41
اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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2323الدخل من حسابات االستثمار املقيدة
يشمل الدخل من حسابات االستثمار املقيدة املشاركة يف األرباح كمضارب ورسوم إدارة االستثمارات صايف من االشتراكات املقدمة حلسابات استثمار مقيدة معينة.
2424الدخل من متويالت املراحبات ومتويالت أخرى
الدخل من متويالت املراحبات
الدخل من متويالت املشاركة
الدخل من التمويالت األخرى

2525الدخل 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

2626إيرادات أخرى

2727املصروفات اإلدارية والعمومية
الرواتب واملنافع األخرى
مصروفات مكتبية
رسوم مهنية
مصروفات إدارية أخرى

2828املسئوليات االجتماعية
قامت اجملموعة بتطبيق التزامها مبسئولياهتا االجتماعية من خالل التربعات ألسباب ومؤسسات خريية.

84

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2015
 31ديسمرب 2016
138،342
118،262
4،127
5،331
27،044
15،496
9،943
4،157
179،456
143،246
تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2015
 31ديسمرب 2016
40،762
48،531
6،330
4،423
1،259
877
4،336
160
52،687
53،991

إيرادات خدمات مصرفية
أرباح فروق صرف العمالت
ربح من استبعاد أصول ثابتة
أرباح من الرسوم والعموالت

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2015
 31ديسمرب 2016
16،880
12،500
12،930
17،594
157،282
122،278
187،092
152،372

الـتـقـريــر الـســنـــوي ٢٠١٦

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2015
 31ديسمرب 2016
77،097
79،148
48،169
43،023
13،047
12،640
22،307
27،803
160،620
162،614

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

2929املخصصات

يف  1يناير
حممل خالل السنة
املشطوب خالل السنة
حمول إىل احتياطي خماطر االستثمار (إيضاح )19
املستخدم خالل السنة
فروق الصرف
يف  31ديسمرب

فيما يلي توزيع املخصصات على كل من املوجودات على النحو التايل:

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت أخرى
استثمارات يف املضاربة
استثمارات يف شركات زميلة
صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات ثابتة
استثمارات عقارية
موجودات غري ملموسة
موجودات أخرى

تتعلق
باملالكني
686،320
47،897
()14،595
()4،046
()52،309
()1،339
661،928

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
االستثمار
املطلقة
88،361
5،550
()36،888
57،023

 31ديسمرب 2016
تتعلق حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املطلقة
19،153
289،394
11،581
733
70،528
5،700
167،604
8،626
58،651
2،804
19،029
8،500
11،963
44،685
57،023
661،928

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

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

تتعلق
باملالكني
630،538
113،267
()18،242
()25،182
()14،061
686،320

تتعلق
باملالكني
7،539
298،650
854
70،528
162،799
58،723
2،804
17،282
5،000
62،141
686،320

 31ديسمرب 2015
تتعلق حبسابات
االستثمار
املطلقة
110،844
7،074
()29،557
88،361
 31ديسمرب 2015
تتعلق حبسابات
االستثمار
املطلقة
50،266
11،581
5،700
8،626
12،188
88،361

اجملموع
741،382
120،341
()18،242
()54،739
()14،061
774،681

اجملموع
7،539
348،916
12،435
70،528
168،499
67،349
2،804
17،282
5،000
74،329
774،681

جمموع املخصصات ،واليت تبلغ  719مليون دوالر أمريكي ( 774.7 :2015مليون دوالر أمريكي) ،تتضمن  29مليون دوالر أمريكي ( 16.5 : 2015مليون دوالر أمريكي) كمخصصات عامة.
فيما يلي احلركة يف املخصصات العامة:
تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2015
 31ديسمرب 2016
6،509
16،492
يف  1يناير
9،983
17،787
احململ خالل السنة
()4،046
حمول إىل احتياطي خماطر االستثمار (إيضاح )19
()1،315
ختصيص
فروق صرف العمالت
16،492
28،918
يف  31ديسمرب
بلغت املخصصات العامة  29مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  16.5 :2015مليون دوالر أمريكي) واليت تتضمن  13.8مليون دوالر أمريكي ( 31ديسمرب  11.8 :2015مليون دوالر أمريكي)
متعلقة باملراحبات والتمويالت األخرى.

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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3030ضرائب خارجية

تتعلق باملالكني
 31ديسمرب 2015
 31ديسمرب 2016
35،261
14،338
()5،933
8،607
29،328
22،945

ضرائب حالية
ضرائب مؤجلة

ختضع اجملموعة لضرائب على الدخل يف بعض التشريعات اليت متارس يف نطاقها اجملموعة أنشطتها .وتوضع تقديرات لتحديد خمصصات الضرائب على الدخل .هناك بعض
املعامالت واحلسابات تكون فيها عملية حتديد الضرائب غري مؤكدة .ويف حالة إذا كان ناتج الضرائب النهائي على هذه األمور خمتلف عن املبالغ اليت مت احتساهبا مبدئيًا ،فإن مثل
هذه الفروقات تؤثر على خمصصات الضرائب على الدخل وخمصصات الضرائب املؤجلة يف الفترة اليت مت فيها التوصل اىل هذا الفرق.
الضرائب احلالية املدينة ( /املستحقة)
يف  1يناير
احململ خالل السنة
املدفوعات
فروق صرف العمالت والتغريات األخرى
يف  31ديسمرب

الضرائب املؤجلة للموجودات(/املطلوبات)
يف  1يناير
احململ خالل السنة
التغيري الناتج عن احتياطي القيمة العادلة
فروق صرف العمالت والتغريات األخرى
يف  31ديسمرب
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 31ديسمرب 2016
15،538
()14،338
14،791
3،188
19،179

 31ديسمرب 2015
35،555
()35،261
15،440
()196
15،538

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

 31ديسمرب 2015
33،103
5،933
4
()1،627
37،413

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

3131معلومات 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.

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

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

 31ديسمرب 2016
حمفظة
التداول
46،713
()2،882
43،831
()18،996
24،835

إدارة املوجودات/
االستثمارات
أخرى
املصرفية
2،063
3،461
()239
()17،646
1،824
()14،185
()774
()11،169
1،050
()25،354

)23،763( 16،533
9،896
()1،591
8،302
3،371
)25،354( 24،835 13،267
1،185،085 1،646،567 5،498،591
74،356 507،141 7،156،975

إمجايل املوجودات
املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

أعمال
مصرفية
حمفظة
لألفراد
والشركات التداول
62،048 205،743
()2،313( )168،622
59،735
37،121
()26،890( )49،256
32،845
()12،135

املجموع
262،148
()192،103
70،045
()56،247
13،798

 31ديسمرب 2015
إدارة املوجودات/
االستثمارات
أخرى
املصرفية
351
227
()237
()19،239
114
()19،012
()175
()48،032
()61
()67،044

)69،086( 21،865
()13،434
3،279
613
2،042
10،980
1،299
10،519 437
)67،044( 32،845
()12،135
13،798 1،050
1،216،471 1،764،711 5،148،061 8،341،310 11،067
80،270 864،730 6،601،729 7،738،554
82

اجملموع
268،369
()190،411
77،958
()124،353
()46،395

()60،797( )142
14،402
81
()46،395
()61
8،138،641 9،398
7،546،800
71

تشتمل اجملموعة على أربع قطاعات جغرافية وهي :أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وقطاعات أخرى.
 31ديسمرب 2016

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

أوروبا

2،566
()9،403

أمريكا
الشمالية

2،793
-

(2،793 )6،837
()714( )1،439
(2،079 )8،276

الشرق
األوسط
وأفريقيا

آسيا

 31ديسمرب 2015
أوروبا

أمريكا
الشمالية

70،801
()67،898

183،869
()114،795

أخرى

2،119
()7

املجموع

262،148
()192،103

2،962
()12،746

2،903
()23،486
()20،583

69،074
()30،608
38،466

2،112
2،112

70،045
()56،247
13،798

3،245
()9،784
()467( )3،350
(2،778 )13،134

3،245
-

الشرق األوسط
آسيا
وأفريقيا

58،020
()67،709

200،908
()109،945

268،369 3،234
()190،411
()11

()9،689
()73،282
()82،971

90،963
()47،254
43،709

77،958 3،223
()124،353
)46،395( 3،223

()13،134
3،279
2،112
25،607
()18،243( 2،079 )8،276
10،519
12،859
()2،340
)13،134( 13،798
2،112
38،466
()20،583( 2،079 )8،276
465،967 8،341،310 105،634 4،328،237 3،379،948 82،789 444،702

2،778
2،778
60،404

()84،676
1،705
()82،971
3،318،341

220،496 7،738،554

18،541

3،477،074

16،599 199،075

17،094 3،919،297 3،586،489

أخرى

اجملموع

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

31،012
12،697
43،709
4،210،641

)60،797( 3،223
14،402
)46،395( 3،223
8،138،641 83،288

7،546،800 18،712 3،811،977
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3232الزكاة
يقوم املسامهون واملستثمرون يف حسابات االستثمار املقيدة واملطلقة بأداء فريضة الزكاة بشكل مباشر وبالتايل ال يقوم اإلمثار بتحصيل أو دفع الزكاة نيابة عن املسامهني أو أصحاب
حسابات االستثمار.
3333مطلوبات طارئة والتزامات
املطلوبات الطارئة

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

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

التزامات

 31ديسمرب 2016
1،849،842

تسهيالت غري مسحوبة وخطوط متويل والتزامات أخرى بتمويل

3434خماطر العمالت
بناء على تغيري معقول هو كالتايل:
مع فرض بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة ،فإن اثر خماطر العملة على بيان الدخل املوحد  /حقوق امللكية ً

 31ديسمرب 2015
63،006
768،934
322،802
1،154،742
 31ديسمرب 2015
2،048،276

كما يف  31ديسمرب 2016
جمموع التعرض للعمالت
التغيري املعقول
جمموع األثر على الدخل /حقوق امللكية

روبية باكستانية

يورو

دوالر أمريكي

زلويت بولندي

92،594
%2.79
2،583

86،265
%2.60
2،243

237،998
%0.21
500

37،921
%0.67
254

كما يف  31ديسمرب 2015
جمموع التعرض للعمالت
التغيري املعقول
جمموع األثر على الدخل /حقوق امللكية

92،346
%4.03
3،722

73،227
%0.69
505

57،854
%0.88
509

41،298
%1.64
677

مت التوصل إىل حساب التغيري املعقول من خالل مقارنة السعر الفوري لصرف العمالت بتاريخ  31ديسمرب باملقارنة مع األسعار اآلجلة لسنة واحدة للفترة ذاهتا.
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 ٣٤خماطر العمالت (تتمة)
تتعرض موجودات ومطلوبات اجملموعة ملخاطر العمالت ،مبا يف ذلك حسابات االستثمار املطلقة ،على الشكل التايل:
 31ديسمرب 2016

دوالر
أمريكي

روبية
باكستانية

فرنك
سويسري

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

78،885
430،205
14،425
136،614
71،706
12،816
4،862
110،422
4،006
161،214
1،025،155
99،432
147،534
109،812
24،613
381،391
454،347
835،738
832،301

308،377
47،931
1،650،696
229،960
977
1،645،069
10،352
191،066
53،784
16،013
4،154،225
973،779
507،142
1،767،703
132،975
3،381،599
311،231
3،692،830
1،544،133

3،092
676
43،325
1،970
36
49،099
9،047
9،047
9،047
20،028

181،464
42،444
1،232،961
587،062
70،479
243،388
146،133
21،146
55،149
2،580،226
285،732
52،194
173،431
511،357
1،978،678
2،490،035
525،477

 31ديسمرب 2015
إمجايل املوجودات
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

1،087،874
731،505
753،115

4،003،092
3،586،435
1،804،281

49،107
10،441
19،402

2،379،827
2،457،810
503،091

دوالر
هونغ
كونغي

أخرى

املجموع

134،984
52،232
20،363
5،692
8،146
26،888
6
248،311
205،785
93،061
8،557
1،735
309،138
25،438
334،576
47،807

9،812
45،232
55،044
1،133
341،564
342،697
342،697
4،645

30
74،588
8
74،626
-

19،389
65،131
5،776
16،252
37،922
10،154
154،624
15،252
18
17،540
821
33،631
33،631
48،480

736،033
142،607
3،444،588
229،960
14،425
668،403
1،874،782
79،852
256،204
242،594
361،654
112،981
177،227
8،341،310
1،581،113
1،141،513
1،903،612
342،622
4،968،860
2،769،694
7،738،554
3،022،871

310،266
383،493
61،631

62،411
340،609
61،498

75،141
-

8،138،641 170،923
7،546،800 36،507
3،203،018
-

دينار حبريين

يورو

درهم
إمارايت

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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3535جدول االستحقاقات
إن جدول االستحقاقات ،للموجودات واملطلوبات للمجموعة ،مبا يف ذلك حسابات االستثمار املطلقة ،هو على الشكل التايل:

90

 31ديسمرب 2016
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
استثمارات يف مضاربة
استثمارات يف شركات زميلة
صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات
حقوق حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

لغاية شهر
واحد
736،033
90،375
720،573
1،358
41،055
3،390
173،385
92
1،766،261
1،581،113
796،693
1،123،321
263،135
3،764،262
1،215،986
4،980،248
1،499،617

اكثر من
شهر إىل 3
شهور
52،232
527،017
3،103
321،423
15
85،636
43
989،469
108،226
302،420
31،153
441،799
313،601
755،400
479،702

أكثر من 3
شهور إىل
سنة
491،390
11،308
787،988
3،345
77،651
4،682
1،376،364
64،859
465،355
3،060
533،274
914،482
1،447،756
475،833

أكثر من
سنة إىل 5
سنوات
928،960
150،574
14،425
560،667
10،528
177،269
24،978
8،602
3،952
1،879،955
166،001
12،037
37،710
215،748
325،625
541،373
534،535

 5سنوات
فأكثر
776،648
63،617
668،403
163،649
79،852
238،926
65،325
4
99،562
173،275
2،329،261
5،734
479
7،564
13،777
13،777
33،184

 31ديسمرب 2015
إمجايل املوجودات
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

1،754،565
5،012،926
1،923،145

1،025،966
567،599
318،914

1،290،679
1،274،485
402،810

1،805،711
663،364
519،026

8،138،641 2،261،720
7،546،800
28،426
3،203،018
39،123

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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املجموع
736،033
142،607
3،444،588
229،960
14،425
668،403
1،874،782
79،852
256،204
242،594
361،654
112،981
177،227
8،341،310
1،581،113
1،141،513
1،903،612
342،622
4،968،860
2،769،694
7،738،554
3،022،871

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

 3636متركز 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:
 31ديسمرب 2016
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات
مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
استثمارات يف مضاربة
استثمارات يف شركات زميلة
صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات
حقوق حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار
املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات
 31ديسمرب 2015
إمجايل املوجودات
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار
املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

املصارف
واملؤسسات
املالية
736،033

التجارة
والصناعة
-

العقارات
واإلنشاءات
-

اخلدمات
-

األفراد
-

األقمشة
-

أخرى
-

142،607
815،539
47،034
487،444
1،696،963
170،016
53،784
177،227
4،326،647
38،008

725،440
75،890
3،429
80،179
14،829
59،093
958،860
455،303

109،020
36،071
14،425
109،454
33،719
79،852
8،392
242،594
46،315
59،197
739،039
72،068

96،971
27،080
68،076
19،433
15
31
211،606
120،656

1،172،859
38،020
232،968
31،418
1،475،265
474،093

257،011
2،361
259،372
15،702

142،607
3،444،588 267،748
229،960
3،504
14،425
668،403
1،874،782 44،488
79،852
256،204
242،594
361،654 54،781
112،981
177،227
8،341،310 370،521
1،581،113 405،283

1،112،774
499،469
119،551
1،769،802
356،885

558،006
31
1،013،340
257،409

23،569
45،796
141،433
82،649

28،739
185،697
319
335،411
147،367

377،704
56،029
907،826
1،785،059

13،436
29،138
-

1،141،513
1،903،612 245،731
342،622 120،896
4،968،860 771،910
2،769،694 140،325

2،126،687
1،410،764

1،270،749
718،585

224،082
254،420

482،778
35،644

2،692،885
424،273

29،138
181،696
.

7،738،554 912،235
3،022،871 47،489

4،289،848

1،082،735

702،936

206،218

1،274،262

229،340

353،302

8،138،641

2،090،247
1،721،880

1،270،117
792،934

422،576
252،345

470،353
24،631

2،437،228
321،594

26،093
30،831

830،186
55،803

7،546،800
3،203،018

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

املجموع
736،033
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 ٣6متركز املوجودات واملطلوبات وخطابات االعتماد وخطابات الضمان (تتمة)

92

 31ديسمرب 2016
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
استثمارات يف مضاربة
استثمارات يف شركات زميلة
صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها
حسابات االستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
استثمارات عقارية
موجودات أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
إمجايل املوجودات

آسيا /
الباسيفك
367،858
47،931
1،684،028
229،960
75،565
1،656،198
13،977
182،923
53،784
16،013
4،328،237

الشرق األوسط أوروبا
87،556
226،643
94،676
233،313 1،421،623
592،838
5،529
209،096
79،852
256،204
81،247
147،370
37،015
131،277
42
59،155
161،214
444،702 3،379،948

حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات
حقوق حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

1،063،594
507،141
1،903،606
133،725
3،608،066
311،231
3،919،297
2،447،329

312،309
617،641
6
198،070
1،128،026
2،458،463
3،586،489
553،408

189،232
9،843
199،075
199،075
19،776

15،615
984
16،599
16،599
-

 31ديسمرب 2015
إمجايل املوجودات
إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

4،210،641
3،811،977
2،641،074

3،318،341
3،477،074
538،736

465،967
220،496
20،883

60،404
18،541
-

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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أمريكا
الشمالية
53،976
14،425
3،959
10،429
82،789

أخرى
105،624
10
105،634

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

363
16،731
17،094
17،094
2،358

1،581،113
1،141،513
1،903،612
342،622
4،968،860
2،769،694
7،738،554
3،022،871

83،288
18،712
2،325

8،138،641
7،546،800
3،203،018

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

3737إدارة املخاطر
خماطر االئتمان
يبني اإليضاح رقم  36متركز خماطر اإلئتمان اهلامة كما يف  31ديسمرب.
تعترب التمويالت املستحقة الغري مدفوعة ألكثر من  90يوم وبشكل متحفظ كغري مؤدية .وال يتم ادراج الربح الناتج عن هذه املوجودات يف بيان الدخل املوحد .فيما يلي تفاصيل
التعرض للتمويالت املتعثرة واملستحقة املتعلقة باإلمثار وحسابات االستثمار املطلقة:

إمجايل التعرض
التمويالت املستحقة املتأخرة ولكن مؤدية
تعرض متويالت غري مؤدية
القيمة العادلة للضمانات
التمويالت املستحقة املتأخرة ولكن مؤدية
تعرض متويالت غري مؤدية

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني املطلقة

املجموع

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
اجملموع
باملالكني املطلقة

156،478
346،984
503،462

56،670
154،158
210،828

213،148
501،142
714،290

50،192
405،065
455،257

74،480
208،815
283،295

124،672
613،880
738،552

228،433
76،828
305،261

46،656
176،762
223،418

275،089
253،590
528،679

342،032
86،028
428،060

26،006
195،954
221،960

368،038
281،982
650،020

تتضمن التعرضات للتمويالت املؤدية للمجموعة تسهيالت معاد هيكلتها خالل السنة وبالتايل اعتبارها غري مؤدية وهي على النحو التايل:

متويالت معاد هيكلتها

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني املطلقة
6،002
13،092

املجموع
19،094

 31ديسمرب 2015
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
اجملموع
باملالكني املطلقة
39،668
14،012 25،656

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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 37إدارة املخاطر (تابع)
خماطر معدالت الربح
يلخص اجلدول أدناه تعرض اجملموعة ملخاطر معدالت الربح .ويشتمل على األدوات املالية للمجموعة بالقيم الدفترية ،مصنفة بإعادة التسعري املتعاقد عليها أو تواريخ االستحقاق
أيهما حيدث أوالً.
 31ديسمرب 2016
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت أخرى
متويالت املشاركة
صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها
موجودات مقتناة بغرض التأجري
موجودات أخرى
إمجايل املوجودات املالية
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مبالغ مستحقة ملستثمرين
املطلوبات األخرى
إمجايل املطلوبات املالية
حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل فارق إعادة التسعري

حىت شهر
واحد
263،556
90،336
426،768
15،040
3،583
379
799،662
720،142
437
502
721،081
1،239،370
1،960،451
()1،160،789

من سنة
من شهر إىل من ثالثة أشهر إىل مخس
ثالثة أشهر إىل سنة
سنوات
52،271
1،031،302
584،607 689،826
52،696
11،308
1،665
219،632
885،853 385،657
2،184
4،543
456
4،230
430
1،305،814
1،490،541 1،130،305
41،999
244،655
129،807
461،756
516،661 312،348
453
503،755
761،316
442،608
451،811
821،782 256،731
955،566
1،583،098 699،339
350،248
)92،557( 430،966

 31ديسمرب 2015
إمجايل املوجودات املالية
إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
إمجايل فارق إعادة التسعري

1،236،861
2،466،794
()1،229،933

1،046،679
426،070
620،609

كما يف  31ديسمرب 2016
إمجايل التعرض ملعدالت الربح
التغري املعقول
إمجايل التأثري على الدخل
كما يف  31ديسمرب 2015
إمجايل التعرض ملعدالت الربح
التغري املعقول
إمجايل التأثري على الدخل

1،531،643 1،225،851
2،432،003 447،826
)900،360( 778،025

94

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

املجموع
736،033
142،607
3،444،588
229،960
1،874،782
256،204
361،654
7،045،828
1،581،113
1،141،513
1،903،612
342،622 341،667
4،968،860 1،922،780
2،769،694
7،738،554 1،922،780
()692،726( )814،898

6،819،021 899،612 878،375
7،546،800 1،748،579 25،528
)727،779( )848،967( 852،847

دوالر أمريكي

يورو

80،899
%0.44
356

94،415
%0.35
330

380،270
%0.38
1،445

دوالر أمريكي

يورو

روبية باكستانية دينار حبريين

94،372
%0.30
283

81،757
%0.23
188

مت التوصل إىل حساب التحول املعقول من خالل مقارنة سعر اإلقراض الداخلي بني البنوك يف بداية وهناية السنة.
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أكثر من
مخس
سنوات
712،085
149،251
101،141
249،021
126
1،211،624
4،910
612،410
617،320
617،320
594،304

ال يوجد تأثر
باألسعار
472،477
278،916
356،489
1،107،882
1،581،113
-

روبية باكستانية دينار حبريين

334،841
%3.23
10،815

698،153
%0.50
3،491
874،911
%1.42
12،424

درهم إمارايت
287،647
%0.38
1،093
درهم إمارايت
278،200
%0.95
2،643

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

 37إدارة املخاطر (تتـمـــة)
خماطر األسعار
يلخص اجلدول أدناه تأثري زيادة أو اخنفاض مؤشرات األسهم على ربح اجملموعة ما بعد الضريبة للسنة والعناصر األخرى حلقوق امللكية .ويستند هذا التحليل إىل افتراضات زيادة أو
اخنفاض مؤشرات األسهم بنسبة  31( ٪10ديسمرب  )٪10 :2015مع بقاء كافة املتغريات األخرى ثابتة وحترك كافة أدوات األسهم اخلاصة باجملموعة وفقا للتغريات التارخيية مع املؤشرات.
التأثري على العناصر األخرى
حلقوق امللكية
2015
2016
املؤشر
3،092
3،296
سوق باكستان لألوراق املالية ()٪10 - /+

3838املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة
تعترب األطراف ذات صلة إذا كان ألحد هذه األطراف اإلمكانية بالسيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثري هام أو سيطرة مشتركة على الطرف اآلخر يف اختاذ القرارات التشغيلية
واملالية.
تشتمل األطراف ذات الصلة على ما يلي:
أ  -أعضاء جملس اإلدارة واملسامهني األغلبية لإلمثار والشركات اليت ميلكون فيها حصص ملكية
ب  -الشركات اليت لديها ملكية وإدارة مشتركة مع اإلمثار
ج  -دار املال اإلسالمي القابضة والشركات اليت متلك فيها حصص ملكية.
د  -الشركات الزميلة لإلمثار.
تكون معامالت األطراف ذات الصلة عبارة عن حتويل املوارد واخلدمات ،أو اإللتزامات بني األطراف ذات الصلة ،بغض النظر عن إذا مت احتساب السعر.
تتكون األرصدة اجلوهرية مع األطراف ذات الصلة مما يلي:

املوجودات
املراحبات ومتويالت أخرى -إيضاح (أ)
صكوك وأوراق مالية استثمارية وما يف حكمها
املوجودات األخرى -إيضاح (أ)
املطلوبات
حسابات جارية للعمالء
مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
حقوق حسابات االستثمار املطلقة
املطلوبات األخرى
صناديق مدارة من قبل أطراف ذات عالقة

 31ديسمرب 2016
تتعلق
حبسابات
تتعلق
االستثمار
باملالكني
املطلقة

 31ديسمرب 2015
تتعلق
باملالكني

تتعلق حبسابات
االستثمار
املطلقة

317،773
93،582

37،811
9،778
-

330،597
96،236

37،813
9،778
-

20،502
33،813
2،188
-

45،889
14،425

26،785
159،292
10،844
-

27،289
16،349

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 38املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة (تابع)
أهم املعامالت مع األطراف ذات الصلة اليت قامت هبا اجملموعة خالل السنة:
الدخل من التمويالت واألموال السائلة قصرية األجل
أرباح أسهم مستلمة
استرداد املصاريف
أرباح مدفوعة
دخل الرسوم
مصروف الرسوم

 31ديسمرب 2016
3،639
18،202
5،354
18
3،874
600

 31ديسمرب 2015
7،166
14،513
7،232
61
4،351
600

إيضاح (أ) :مت رهن أصول معينه قيمتها  258.1مليون دوالر أمريكي( 189.5 : 2015مليون دوالر أمريكي) لصاحل اجملموعة كضمان مقابل التعرض املستحق.

3939إدارة 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.يلخص اجلدول التايل تكوين رأس املال التنظيمي ومعدالت اجملموعة للسنه املنتهية يف  31ديسمرب (مت احتساهبا مبوجب لوائح بازل الثالثة على النحو املنصوص عليه من قبل
مصرف البحرين املركزي) .يبلغ احلد األدىن حسب املتطلبات الرقابية .٪12
الشرحية األوىل
الشرحية الثانية
إمجايل قاعدة رأس املال
جمموع التعرضات املوزونة باملخاطر
معدل مالءة رأس املال

4040أرباح األسهم املقترحة
مل يقم جملس اإلدارة بإقتراح توزيع أرباح أسهم للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  :2015( 2016الشيء).
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 31ديسمرب 2016
641،539
641،٥٣٩
4،926،634
%13.02

 31ديسمرب 2015
599،863
599،862
4،682،072
%12.81

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

4141اإليرادات 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
حصة اجملموعة من دخل صناديق حتت اإلدارة
الدخل من التمويالت األخرى
حصة األرباح من الشركات الزميلة بعد خصم الضرائب  -إيضاح 1
الدخل من االستثمارات
إيرادات أخرى
إمجايل اإليرادات
ناقصا :أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى (صايف)  -إيضاح 2
إمجايل اإليرادات
املصروفات
املصروفات اإلدارية والعمومية  -إيضاح 2
اإلستهالك واإلطفاء
إمجايل املصروفات
صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية
خمصصات اهلبوط يف القيمة (صايف)
صايف الربح قبل الضرائب اخلارجية
ضرائب خارجية
صايف ربح السنة
متعلقة بالتايل:
مسامهي البنك
حقوق األقلية
عائد السهم األساسي واملخفف  -سنتات أمريكية

السنة املنتهية يف
 31ديسمرب 201٥
 31ديسمرب 201٦
81
122،278
43،706
134،431
28،851
329،347
()116،055
213،292

164
157،282
46،534
156،283
26،699
386،962
()162،162
224،800

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

()97،283
()20،981
()118،264
106،536
()23،724
82،812
()26،080
56،732

54،906
11،136
66،042
1.89

47،684
9،048
56،732
1.64

إيضاح  -1تستند حصة األرباح من الشركات الزميلة غري املتوافقة مع الشريعة على سياساهتم احملاسبية اليت ختتلف عن السياسات احملاسبية للمجموعة .مبا انه يتم اإلفصاح عن
االيرادات غري املتوافقة مع الشريعة على حدة ،فبالتايل ليس هناك أي تعديل لتأثري السياسات احملاسبية املختلفة.
إيضاح  -2مصروفات تتعلق باملؤسسات اليت يتم توحيدها كل بند على حدة واليشمل الشركات الزميلة
إيضاح  - 3قامت شركة من الشركات التابعة اليت تعمل يف الوقت احلاضر باعتبارها بنك تقليدي بزيادة عدد فروعها اإلسالمية خالل العام اىل  146فرعًا ( 68 :2015فرعًا) من أصل
جمموع  354فرعًا ( 279 :2015فرعًا).

4242ارقام املقارنة
وقد مت إعادة تنظيم بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة احلالية.
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

1 .1املقدمة
لقد مت إعداد اإلفصاحات العامة مبوجب هذا اجلزء وفقًا ملتطلبات مصرف البحرين املركزي الواردة يف وحدة اإلفصاح العام ملصرف البحرين املركزي ،اجمللد الثاين للمصارف
اإلسالمية .يتم عرض اإليضاحات الواردة يف هذا التقرير واإليضاحات املعروضة ضمن البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016وفقًا ملعايري احملاسبة
املالية ( )FASالصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ( .)AAOIFIتتعلق هذه اإلفصاحات بشكل رئيسي بالوفاء مبتطلبات اإلفصاحات الكمية لبازل .3
اعتبارا من  1يناير  2015ووفقا ملتطلبات األفصاح املتعلقة ببازل  ،3تتضمن هذه اإلفصاحات معلومات إضافية بشأن االمتثال لوحدة مالءة رأس املال.
2 .2إطار عمل بازل 3
أصدر مصرف البحرين املركزي تعليمات بازل  3من أجل تطبيق إطار عمل بازل  3ملالءة رأس املال للبنوك املؤسسة يف مملكة البحرين.
إن إطار عمل بازل  3يستند على أسلوب مبين على املخاطر من أجل حساب رأس املال النظامي .يتوقع من إطار عمل بازل  3أن يقوي ممارسات إدارة املخاطر يف املؤسسات املالية.
يستند إطار عمل بازل  3على ثالثة عناصر كما يلي:
العنصر  :1متطلبات احلد األدىن لرأس املال مبا يف ذلك حساب عدل مالءة رأس املال
العنصر  :2عمليات املراجعة الرقابية واليت تتضمن عمليات التقييم الداخلي ملالءة رأس املال
العنصر  :3انضباط السوق والذي يتضمن اإلفصاح عن إدارة املخاطر واملعلومات املتعلقة مبالءة رأس املال.

•
•
•

3 .3إدارة رأس املال
إن سياسة إدارة رأس املال يف اإلمثار القابضة ش.م.ب( .سابقًا بنك اإلمثار ش.م.ب«( ).اإلمثار») تتضمن توجيهات لضمان تلبية متطلبات رأس املال وفق معايري مصرف البحرين
املركزي والقدرة على تقدير مستوى مالئم من رأس املال لدعم منو أعمال اإلمثار .كما تضمن إدارة رأس املال أيضًا بأن يتم محاية وتعزيز القيمة لدى املسامهني.
إن رأس املال النظامي هو احلد األدىن من رأس املال املطلوب من قبل اجلهات التنظيمية لكي حيتفظ هبا اإلمثار مبا يتناسب مع املخاطر الكامنة .وقد قام اإلمثار باعتماد معدالت
حسابات الرسوم ونسب مالءة رأس املال حسب القواعد اإلرشادية لبازل  3وفقًا لقواعد مصرف البحرين املركزي فيما يتعلق بأنظمة مالءة رأس املال.
إن إدارة رأس املال هي عملية مشتركة اجلهد تتم بالتنسيق بني أقسام األعمال وإدارة املخاطر وإدارة الرقابة املالية ،كما تعترب جزءًا من عملية أوسع لتقييم مالءة رأس املال الداخلي
حيث أن هذه العملية تغطي رسوم رأس املال جلميع خماطر العنصر األول والعنصر الثاين .كما تقترح عملية تقييم مالءة رأس املال الداخلي معدل داخلي ملالءة رأس املال تستهدف
أكثر من املتطلبات التنظيمية الستيعاب أي خسائر غري متوقعة تنشأ نتيجة خماطر العنصر الثاين .وقد مت أيضًا اختبار معدل مالءة وكفاية رأس املال بآلية السيناريو الصعب عرب
خمتلف أبعاد املخاطر على أساس دوري .ويتم تنفيذ التقييم الشامل خلطط األعمال وامليزانية بشكل مستقل من خالل إدارة املخاطر واليت تقوم من بني أمور أخرى بتقييم متطلبات
رأس مال اإلمثار لألنشطة احلالية واملستقبلية يف ظل سيناريوهات عادية وصعبة .وجترى مراقبة وضع رأس مال اإلمثار بصفة دورية ويتم تقدمي التقارير إىل جلنة إدارة املوجودات
واملطلوبات وجلنة التدقيق واحلوكمة املؤسساتية وجلنة إدارة املخاطر وجملس اإلدارة.
آلية مالءة رأس املال
حبسب متطلبات مصرف البحرين املركزي إلطار عمل مالءة رأس املال لبازل  3فإن طريقة حساب معدل مالءة رأس املال املوحد للمجموعة يتلخص يف ما يلي:
التوحيد لكل بند على حدة والذي يتم تطبيقه لتعرضات املخاطر ورأس املال النظامي جلميع الشركات التابعة ضمن اجملموعة مع استبعاد املصارف التابعة للبنك واليت مت تأسيسها
خارج مملكة البحرين ،واليت تعمل يف قطاع متوافق مع بازل  ،3حيث يتم مجع التعرضات املوزونة مبخاطر ،ورأس املال النظامي بشكل كلي وذلك حسب متطلبات وحدة مالءة
راس املال ضمن كتاب قوانني مصرف البحرين املركزي.
تعترب مجيع االستثمارات اهلامة يف املؤسسات التجارية موزونة مبخاطر إذا كانت نسبتها بني  %15من قاعدة رأس املال على املستوى الفردي و %60على املستوى الكلي .ويعترب أي
تعرض موزون مبخاطر بنسبة  %800إذا جتاوزت نسبته الـ .%15
مجيع التعرضات اليت جتاوزت احلد األقصى للتعرض حبسب وحدة إدارة خماطر االئتمان ضمن كتاب قوانني مصرف البحرين املركزي هي موزونة مبخاطر بنسبة .٪ 800

•
•
•
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4 .4الطرق املستخدمة لتحديد متطلبات رأس املال النظامي
تتلخص الطريقة املستخدمة لتحديد متطلبات رأس املال النظامي وفق تعليمات مصرف البحرين املركزي للتوافق مع بازل  3فيما يلي:
الطريقة املعيارية
خماطر اإلئتمان
الطريقة املعيارية
خماطر السوق
طريقة املؤشر األساسي
خماطر التشغيل
5 .5هيكلية رأس املال املوحد لغرض مالءة رأس املال
أ الشرحية األوىل لرأس املال العادي ()CET1
رأس املال العادي املصدر واملدفوع بالكامل
االحتياطيات
االحتياطي العام
االحتياطي القانوين
عالوة األسهم
اخلسائر املتراكمة
التعديل السليب بسبب التجميع
خسائر ناجتة عن حتويل العمالت األجنبية إىل العملة املتداولة
األرباح غري احملققة ناجتة من التقييم العادل لألسهم
جمموع الشرحية األوىل لرأس املال العادي ( )CET1قبل التعديالت النظامية
ناقصًا :استثمارات يف أسهم اخلاصة
جمموع الشرحية األوىل لرأس املال العادي ()CET1a
التعديالت اإلجيابية بسبب التجميع
جمموع الشرحية األوىل لرأس املال العادي ()CET1d

56،725
38،090
148،584
()527،170
()22،329
()51،751
34،363
434،202
()27،801
406،401
167،515
573،916

ب الشرحية الثانية لرأس املال
خمصص عام
التعديالت اإلجيابية بسبب جتميع الشرحية الثانية لرأس املال
جمموع الشرحية الثانية لرأس املال

28،915
38،708
67،623

ج جمموع رأس املال لغرض مالءة رأس املال
ناقص :تعديالت التقارير املالية
جمموع رأس املال

641،539
()38،783
602،756

إمجايل املوجودات
نقد
مطالبات على سيادات أخرى
مطالبات على بنوك
حمفظة الشركات
االستثمارات يف السندات
عقارات حمتفظ هبا
التجزئة التنظيمية لألفراد
متويالت متأخرة
موجودات أخرى
التجميع واملؤسسات التجارية
جمموع املوجودات
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31،464
224،705
266،555
1،141،988
883،431
257،404
1،191،116
175،102
184،115
3،985،430
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

6 .6معدالت الشرحية األوىل لرأس املال ومعدالت إمجايل رأس املال
اإلمثار موحد
الشركات التابعة لإلمثار واليت يتجاوز رأس ماهلا النظامي  ٪5من رأس املال النظامي املوحد للمجموعة
سوا ًء على أساس منفرد أو على أساس التوحيد كانت كما يلي:
بنك فيصل احملدود

معدالت الشرحية
األوىل لرأس املال
%11.6٥

معدالت إمجايل
رأس املال
%13.02

%12.77

%14.62

7 .7هيكلية املجموعة
لغرض حساب نسبة مالئة رأس املال املوحد حبسب بازل  ،3مت توحيد التعرضات ملخاطر ورأس املال النظامي لكل الشركات التابعة ضمن اجملموعة على أساس طريقة توحيد كل بند
على حدة عدا ما يلي:
طريقة التوحيد
امللكية
بلد التأسيس
الشركات التابعة
جتميع كامل
 66.6يف املائة
باكستان
بنك فيصل احملدود
8 .8إدارة املخاطر
 1.8أهداف إدارة املخاطر
تعترب املخاطر جزءًا ال يتجزأ من أعمال اإلمثار ،وإدارهتا هو أمر بالغ األمهية حىت تواصل اإلمثار حتقيق جناحاهتا والرحبية .ويكمن جوهر إدارة املخاطر الفعّالة يف تعزيز القيمة
للمساهم وأصحاب احلسابات االستثمارية من خالل حتقيق أرباح تتناسب مع املخاطر والبحث عن سبل لتقليل التأثريات املعاكسة احملتملة على األداء املايل لإلمثار .ومع مرور
السنني ،عملت اإلمثار على تطوير إدارة املخاطر جتاه كفاءته األساسية ليظل حمتفظًا مبكانته وامكانياته يف مواجهة التحديات .ولطاملا كانت إدارة املخاطر يف اإلمثار تتخذ إجراءات
حذرة مسبقًا هبدف حتقيق التوازن األمثل بني املخاطر والعوائد املتوقعة.
وقد تبنت اإلمثار خلق إطار متكامل إلدارة املخاطر لتحديد وبشكل استباقي وتقييم وإدارة ومراقبة املخاطر يف قراراهتا وعملياهتا .إن إطار إدارة املخاطر يف اإلمثار مبين على التوجيهات
الصادرة من مصرف البحرين املركزي ،وكذلك على املبادئ السليمة إلدارة املخاطر الصادرة عن بنك التسويات الدولية ،هذا إىل جانب إتباع أفضل املمارسات الدولية يف هذا الشأن.
 2.8االستراتيجيات والعمليات والتدقيق الداخلي
 1.2.8استراتيجية إدارة املخاطر
إن الئحة إدارة املخاطر باإلمثار تضع األسس هليكل حوكمة املخاطر يف اإلمثار .وتتمثل استراتيجية املخاطر ،من حيث قبوهلا بشكل كامل ومستويات حتملها ومنهجيات إدارهتا ،يف
سياسات املخاطر املتعددة وتقرير عملية التقييم الداخلية ملالءة رأس املال والذي تتم مراجعته واملوافقة عليه من قبل أعضاء جملس اإلدارة .وتتم مراجعة استراتيجية خماطر اإلمثار
سنويًا مبا يتماشى مع استراتيجية أعمال اإلمثار .ويشرف جملس اإلدارة على وضع وتنفيذ أنظمة وسياسات إدارة مجيع املخاطر اليت قد تتعرض هلا اإلمثار.
وتتم عملية إدارة املخاطر من قبل جهة رقابية مستقلة ،وهي دائرة إدارة املخاطر اليت يرأسها رئيس إدارة املخاطر الذي يتبع مباشرة جلنة إدارة املخاطر .ويعترب هذا القسم مكلفًا
بتحديد وقياس وتقييم كافة املخاطر ووضع احلدود املناسبة يف إطار املعايري الشاملة الستراتيجية إدارة املخاطر اليت أقرها جملس اإلدارة.
ويتم تطبيق هيكل حوكمة حمدد جيدًا على مستويات السلطة ،والذي قد وضع بشكل واضح يف كتيب ونظام خاص باملعامالت .باإلضافة إىل ذلك ،فإن ثقافة املخاطرة يف األعمال
قد مت وضعها من خالل جمموعة صارمة من الضوابط والفحوصات واملراقبة .وكجزء من مبادرات التحسني املستمرة ،فإن اإلمثار يقوم مبراجعة السياسات واإلجراءات احلالية املتعلقة
باملخاطر ومقارنتها بالتغريات يف األنظمة والبيئة احمليطة.
 2.2.8خماطر األسهم يف السجالت البنكية
إن تعرض اإلمثار ملخاطر األسهم يف السجالت البنكية متعلق بالتعرض لالستثمارات .ولدى اإلمثار إدارة األصول واليت ختتص يف إدارة االستثمارات احلالية .وقد قام جملس اإلدارة
بتأسيس سياسة إدارة املخاطر واليت تضع إرشادات إلدارة االستثمارات.
وتتم مراجعة مجيع التعرضات االستثمارية سنويًا وتقدم إىل اإلدارة أو على مستوى جلان جملس اإلدارة حسب قيمة األصول.
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 .8إدارة املخاطر (تابع)
 3.2.8املعامالت اهلامة  -موافقة جملس اإلدارة
لقد صادق جملس إدارة اإلمثار على السياسة «التقديرية لألعمال» اليت تضع صالحيات لتقدمي املوافقات على االستثمارات حسب قيمتها ،حيث تتطلب مجيع التعرضات املالية
واالستثمارية اليت تزيد عن قيمة حمددة موافقة جملس اإلدارة .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مجيع االستثمارات االستراتيجية بغض النظر عن قيمتها تتطلب موافقة جملس اإلدارة.
 3.8نظام تسجيل وقياس املخاطر
إن قدرة اإلمثار على حتمل املخاطر متت املوافقة عليها من قبل جملس اإلدارة .وللقيام مبراقبة فعّالة ألنشطة اإلمثار لتكون متوافقة مع قدرته على حتمل املخاطر اليت أقرها
جملس اإلدارة ،فإنه مت حتديد عمليات قياس ومراقبة للتعرضات مقابل احلدود املنصوص عليها يف سياسات إدارة املخاطر املختلفة لإلمثار .وقد وضعت سياسات املخاطر يف اإلمثار
خطوطًا إرشادية عريضة لتحديد متركز املخاطر يف احملفظة االستثمارية لإلمثار من حجم األصل املعرض للخطر واألطراف ذات العالقة وحسب الدول والقطاعات واملدد واملنتجات.
وتستخدم اإلمثار نظامًا صارمًا إلدارة املعلومات ،وذلك لرصد التعرض والتمركز من أبعاد خمتلفة .وباستثناء حدود التعرضات اليت مت وضعها يف السياسات ،فإنه يتم تصعيد املخاطر
إىل اجلهة املناسبة واملخولة لذلك.
 4.8خماطر االئتمان
يتم احتساب خماطر االئتمان على رأس املال مبوجب الطريقة املعيارية.
 1.4.8هيكل إدارة خماطر االئتمان
إن هيكل إدارة خماطر االئتمان يف اإلمثار يتضمن كل مستويات السلطات واهليكل التنظيمي واألفراد واألنظمة املطلوبة لتسهيل سري عمليات إدارة خماطر االئتمان يف اإلمثار.
ولدى اإلمثار هيكل تنظيمي حمدد جيدًا يوضح بشكل مفصل دور ومسئوليات وظيفة إدارة خماطر االئتمان يف اإلمثار.
وميتلك اإلمثار طريقة مناسبة لتسيري العمليات ،وهي ليست لإلفصاح عنها فقط ،وإمنا ملراقبة خماطر االئتمان بانتظام .وقد قام اإلمثار بوضع سياسة عامة للتمويل واليت تتناول
مبادئ األعمال األساسية لإلمثار ،واليت تعد أساس ثقافته االئتمانية ،باإلضافة إىل توجيهات عامة للمعامالت املسموحة واملمنوعة .وحتدد هذه السياسة منهجية تقييم االئتمان
ومعايري تفصيلية لتوثيق معلومات العميل.
ويتوىل اإلمثار إدارة خماطر التمويل اليت قد تنشأ عن أنشطة أعماله املصرفية ،وذلك من خالل تطبيق سياسات وإجراءات صارمة تتعلق بتحديد وقياس ومراقبة تلك املخاطر
والتحكم فيها والتخفيف من حدهتا.

 1.1.4.8خماطر ائتمان الشركات (تتضمن املؤسسات املالية)
تتمثل خماطر ائتمان الشركات يف اخلسائر املالية احملتملة نتيجة لعدم قدرة العميل على الوفاء بشروط وأحكام التسهيالت االئتمانية .وتدار خماطر ائتمان الشركات من خالل
التقييم السليم للمخاطر الكامنة يف طلب ائتمان فرد وكذلك املراجعة املستمرة حملفظة ائتمان الشركات لضمان مطابقتها لقدرة اإلمثار على حتمل خماطر االئتمانية .باإلضافة إىل
القيام بتحليل االئتمان بشكل دقيق ،ومراقبة عقود كل طلب متويل بدقة من قبل دائرة إدارة االئتمان.
ولدى اإلمثار طريقة مناسبة لتسيري العمليات ،وهي ليست لإلفصاح عنها فقط وإمنا ملراقبة خماطر االئتمان بانتظام ،حيث يتم القيام باملراجعة املستمرة لكل حساب مع ختفيف
املخاطر اليت مت حتديدها بعدة طرق ،واليت تتضمن احلصول على ضمانات وتأمينات وإحالة املستحقات .كما يتم تصنيف حسابات الشركات وفقًا لنظام تصنيف خماطر االئتمان،
وهذا يعزز عملية مراجعة االئتمان ويضمن حتديد الوقت املناسب حلدوث أي تدهور حلالة الشركة مع إمكانية تنفيذ إجراءات تصحيحية .ويدمج نظام تقييم خماطر االئتمان معايري
املخاطر الكمية والنوعية املستخدمة يف تقيم وتصنيف العمالء من الشركات.
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 .8إدارة املخاطر (تابع)
 4.8خماطر االئتمان (تابع)
 1.1.4.8خماطر ائتمان الشركات
ويوجد نظام مركزي إلدارة خماطر ائتمان الشركات ،حيث تتوىل إدارة املخاطر بصفة مستقلة عملية مراجعة جلميع الطلبات االئتمانية املقدمة من الشركات قبل موافقة اهليئات
التنظيمية عليها.
مجيع املخاطر االئتمانية تتم على األقل مراجعتها وتقييمها سنويًا ويتم االحتفاظ باملخصصات املناسبة ألي حساب مصنف وفقًا لسياسة املخصصات مبا يتماشى مع إرشادات مصرف
البحرين املركزي .ومع ذلك فإنه يتم تقييم كل تعرض استثماري للهبوط يف القيمة بشكل مستقل ،وذلك على أساس كفاءته وخطته االستراتيجية وما ميكن استرداده بشكل مقدر.
 2.1.4.8خماطر ائتمان األفراد
إن ائتمان األفراد يقدم للعمالء بشكل أساسي حسب برامج املنتجات املوافق عليها ،حيث حتدد معايري قبول املخاطر .ويتم مراقبة املبالغ املتأخرة يف حمفظة ائتمان األفراد ملنع
حسابات االئتمان الفردية من أن تصبح غري منتظمة .كما تتم مراقبة املنتجات االئتمانية لألفراد بشكل دوري لضمان التزامها باإلرشادات التنظيمية احلالية مع تعزيز عملية
تسويقها .ويف أي خطوة تتخذ ،فإنه يتم إعطاء األولوية ملصلحة العمالء.
ويتم مراجعة حمفظة ائتمان األفراد على فترات شهرية.

أصول األموال حتت اإلدارة
إن سياسة األموال حتت اإلدارة لإلمثار تقدم توجيهات مفصلة عن األصول املناسبة للتمويل من خالل احلسابات االستثمارية املطلقة ،وهي توضح أن أموال احلسابات االستثمارية
املطلقة سيتم استخدامها لتمويل األصول منخفضة املخاطر.
 2.4.8متركز املخاطر
وقد وضعت سياسات املخاطر يف اإلمثار خطوطًا إرشادية عريضة لتحديد متركز املخاطر يف احملفظة االستثمارية للبنك من حجم األصل املعرض للخطر واألطراف ذات العالقة
وحسب الدول والقطاعات واملدد واملنتجات .ويستخدم اإلمثار نظامًا صارمًا إلدارة املعلومات ،وذلك لرصد التعرض والتمركز من أبعاد خمتلفة .وتوجد سياسة إدارة احلدود واليت توفر
توجيهات هلذه احلدود وفقًا ملصرف البحرين املركزي ،حيث أن البنوك يف البحرين ملزمة باحلصول على املوافقة املسبقة من مصرف البحرين املركزي ألي تعرض خمطط له ألحد
األطراف أو جمموعة من األطراف املتصلة واليت تتجاوز نسبته  %15من رأس املال املنظم.
 3.4.8إدارة احملفظة االئتمانية
إن إدارة هذه احملفظة هي جزء ال يتجزأ من عمليات االئتمان اليت متكن اإلمثار من تقليل حدود التركيزات وتقليل التقلبات وزيادة السيولة وحتقيق عائدات أفضل .ويقوم اإلمثار
بذلك من خالل دمج استراتيجية وخطط احملفظة وتقييم األداء وتقدمي التقارير يف عملية إدارة واحدة وشاملة .أما إدارة املخاطر يف اإلمثار ،فهي مسئولة عن تنفيذ األنشطة
املتعلقة بإدارة حمفظة خماطر االئتمان بالتنسيق مع إدارات األعمال والدعم .وتبحث إدارة املخاطر عن معلومات من خمتلف وحدات األعمال وقسم الرقابة املالية بانتظام لتنفيذ
هذه املهمة .وتتعهد إدارة املخاطر مبراجعة ومراقبة والتحكم يف هياكل احلدود وفقًا ملعايري متنوعة للمحفظة.
 4.4.8التعرض ملخاطر الدول
إن سياسة اإلمثار يف إدارة حدود املخاطر تتضمن حدود التعرض ملخاطر الدول ،وتتوقف هذه احلدود على تقييم الدول من قبل تصنيفات املؤسسات اخلارجية لتقييم االئتمان .ويتم
مراقبة التعرضات مقابل احلدود للدول باستمرار وتقدم معلومات عنها إىل  جملس جلنة إدارة املخاطر يف جملس اإلدارة كل ثالثة أشهر.
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 .8إدارة املخاطر (تابع)
 4.8خماطر االئتمان (تابع)
 5.4.8التخفيف من خماطر االئتمان
يستخدم اإلمثار جمموعة متنوعة من األدوات للتخفيف من خماطر االئتمان ،ويعترب تأمني التعرض عن طريق الضمانات املناسبة هو األداة الرئيسية .ويف الوقت الذي تكون فيه
الضمانات ليست شرطًا مسبقًا لالئتمان ،إالّ أ ّن جزءًا كبريًا من التعرضات القائمة مضمونة بصفة كلية أو جزئية وذلك كخط دفاعي ثاين .ولدى اإلمثار سياسة للتخفيف من خماطر
االئتمان تتضمن توجيهات بشأن أنواع املوجودات اليت قد يتم قبوهلا كضمان وكيفية تقييمها .وبشكل عام ،فإنه يتم تقدير قيمة كل الضمانات بشكل دوري ،وذلك اعتمادًا على نوع
الضمانات .وقد أنشئت الصالحية القانونية وإنفاذ الوثائق املستخدمة للضمانات من قبل موظفني مؤهلني مبا يف ذلك حمامني وعلماء الشريعة.
إ ّن حمفظة اإلمثار االئتمانية مدعمة بأنواع خمتلفة من الضمانات مثل العقارات واألسهم املدرجة واألموال النقدية والضمانات .ويفضل اإلمثار الضمانات املالية السائلة والقابلة
للتسويق ،على الرغم من أنه يتم قبول أنواع أخرى من الضمانات ،شريطة أن تكون هذه الضمانات ميكن تقييمها بشكل معقول .ويتم قبول فقط ضمانات الطرف الثالث بعد حتليل
القوة املالية للضامنني وفقًا للسياسة املتبعة.
ويقبل اإلمثار أنواع الضمانات التالية:
ضمانات رئيسية
دعم الضمان
تتكون الضمانات الرئيسية من أصول عقارية ورسوم ثابتة على املمتلكات املتغرية وضمانات نقدية وهي مطلوبة لتلبية الشروط األساسية التالية:
أن تكون األصول (األموال) ملموسة أو غري ملموسة
أن يسهل التعرف عليها يف سوق ثانوية أخرى
أن يسهل ربط األصول بالقيمة النقدية
أن يسهل حتويلها بسهولة إىل أموال نقدية دون تكاليف إضافية (مثل تكاليف التفكيك)
ميكن حتويل ملكيتها قانونيًا لإلمثار أو أن تكون مرهونة له وفقًا للقوانني املعمول هبا
أن يكون اإلمثار مسئوالً عن األصول
دعم الضمان :هي األصول اليت ال تستويف الشروط األساسية املنصوص عليها يف الضمانات الرئيسية املذكورة أعاله .قد يقوم اإلمثار بقبول هذه األصول كوسيلة للسيطرة على
التعرضات للمخاطر من الطرف اآلخر بدالً من إسناد القرارات االئتمانية على قيمة األصول.
وتعد األصول التالية دعم للضمان:
الرهن العقاري للسلع القابلة للبيع أو املباين واآلالت اليت ميكن تسجيلها قانونيًا
رسوم ثابتة على األصول على املتغرية واليت مل يتم تسجيلها قانونيًا أو يصعب حتديد قيمتها
رسوم ثانوية على العقارات واألصول املتغرية
رهن األوراق املالية غري املدرجة يف البورصة مثل األسهم والسندات
إحالة املسجلني يف سياسات منح التأمني على احلياة -إىل حد استالم املبالغ النقدية للقيمة
إصدار ضمانات الطرف الثالث أو الشركات عن طريق أفراد أو مؤسسات غري البنوك
التنازل عن عقود العوائد أو اإلجيارات
االستثمارات يف احلسابات االستثمارية املقيدة اليت يديرها اإلمثار باستثناء احلسابات اليت حصل عليها كضمانات ضد التعرضات احلالية.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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 .8إدارة املخاطر (تابع)
 4.8خماطر االئتمان (تابع)
 1.5.4.8قيمة الضمان
عند اختاذ الضمانات فإنه يتم حتديدها بقيمة معقولة ،ومع ذلك فإن هذه القيم تتغري كل فترة حسب الظروف االقتصادية السائدة ،كما تصبح املباين واآلالت قدمية بسبب التقدم
التكنولوجي ونتيجة ملرور الوقت عليها ولزيادة توافر أوراق مالية مضمونة مماثلة .وتقدر قيمة األوراق املالية املدرجة يف البورصة شهريًا ،أما العقارات فيتم تقييمها مرة كل سنتني،
ويتم تقييم األصول اخلاصة كالسفن البحرية والطائرات سنويًا .ويتم حساب قيمة الضمانات بعد حتديد املستويات املختلفة ألنواع الضمانات ،واليت حتدد يف سياسة التخفيف من
خماطر االئتمان لإلمثار.
 2.5.4.8الضمانات
يتم اختاذ الضمانات من األفراد والشركات .ويف احلاالت اليت تقدم فيها خطابات الضمان من الشركة األم لطرف آخر أو من طرف ثالث كوسيلة للتخفيف من املخاطر ،جيب التأكد
من أن الضمانات غري قابلة للتغيري وغري مشروطة .وإذا كان الضامن خارج البحرين ،يتم أخذ الرأي القانوين من مستشار قانوين مقيمًا يف بلد الضامن (يف اخلارج) لقبول الضمان،
كما يتم حتديد املركز املايل للضامن بشكل كاف لتحديد قيمة وجدوى الضمان.
 3.5.4.8تركيز الضمانات
لقد قام اإلمثار بوضع حدود داخلية لتجنب التركيز املفرط ألنواع حمددة من الضمانات .كما وضع احلدود القصوى احلذرة لقبول الضمانات كوسيلة لتخفيف خماطر االئتمان.
 4.5.4.8إدارة الضمانات
إن الوثائق املتعلقة بالضمانات املقدمة لإلمثار تقوم بإدارهتا وحدة إدارة االئتمان ،حيث توجد سياسات وإجراءات مناسبة إلدارة الضمانات من أجل تقييمها واحملافظة على الوثائق
األصلية واإلصدارات املؤقتة والدائمة ملثل هذه الضمانات .وتقوم نظم املعلومات اإلدارية  MISبدعم إدارة الضمانات.
 6.4.8تصنيفات التعرضات االئتمانية
لدى اإلمثار سياسة مفصلة لتصنيف املخصصات وسياسة لشطبها ،وتقدم هذه السياسة توجيهات مفصلة ملخصصات وتصنيفات التسهيالت االئتمانية.
وتصنف مجيع التعرضات االئتمانية كمبالغ مستحقة ومتدنية عندما ال يتم دفع األقساط ملدة تتجاوز  90يومًا .ويتم تقييم كل تعرض استثماري للهبوط يف القيمة بشكل مستقل،
وذلك على أساس كفاءته وخطته االستراتيجية وما ميكن استرداده بشكل مقدر .وتصنف حسابات املستحقات املاضية على فترة  90يومًا إىل فئات دون املستوى واملشكوك يف
حتصيلها واألصول غري املرحبة .كما يتم االحتفاظ مبخصصات مناسبة للحسابات املصنفة حسب سياسة املخصصات وفقًا لتوجيهات مصرف البحرين املركزي .وفيما يتعلق
باملخصصات العامة ،فإهنا تكون ضمن احلسابات غري املصنفة حسب املخصصات يف توجيهات مصرف البحرين املركزي .ويتبع اإلمثار ،باستثناء الشركات التابعة اليت قد تتبع
توجيهات تنظيمية حملية خاصة هبا معيار زمين من أجل تقدير متطلبات املخصصات اخلاصة وتتم مراجعة احلسابات املستحقة املاضية بصورة دورية.
 7.4.8خماطر ائتمان األطراف األخرى
يعرف الطرف اآلخر باألفراد والكيانات القانونية والضامن الذين حيصلون على متويالت من اإلمثار .كما يشمل التعريف أيضًا املصدر لألوراق املالية اخلاصة باإلمثار .وقد تبىن
اإلمثار طريقة معيارية لتوزيع رأمسال خماطر ائتمان األطراف األخرى .وتتضمن سياسة التخفيف من خماطر االئتمان إرشادات لتأمني تعرضات األطراف األخرى .كما يوجد أيضًا
حدود ألطراف اإلمثار األخرى وحدود للدول والقطاعات .يف حالة تدهور التصنيف االئتماين لألطراف األخرى ،فإنه يتم االستعانة بضمانات إضافية أو يتم تقليل تعرضات األطراف
األخرى .وتتضمن سياسة التصنيفات واملخصصات واإللغاء توجيهات تفصيلية لتعرضات تصنيفات وخمصصات الطرف اآلخر اليت مت تصنيفها.
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 .8إدارة املخاطر (تابع)
 8.4.8تصنيفات املؤسسات اخلارجية لتقييم االئتمان
لقد اعتمد اإلمثار توجيهات مصرف البحرين املركزي لالستفادة من التقييمات اخلارجية ،إن وجدت ،من قبل تصنيفات املؤسسات اخلارجية لالئتمان ( )ECAIهبدف تقييم
املخاطر .ويف حالة توفر عدد من تصنيفات ( )ECAIلطرف واحد ،فإن التصنيف األقل بينهم هو الذي سيتم اعتماده لتحديد فئة املخاطر .كما يلتزم اإلمثار جبميع املتطلبات النوعية
املنصوص عليها من قبل مصرف البحرين املركزي لعملية التقدير ووضع املعايري املؤهلة لتصنيفات املؤسسات اخلارجية من أجل تقييم االئتمان يف سياسة اإلمثار إلدارة خماطر
االئتمان ،وتطبق تصنيفات املؤسسات املالية لتقييم االئتمان على مجيع التمويالت املسجلة.
 9.4.8معامالت مع األطراف ذات العالقة
إن املعامالت التجارية مع األشخاص والشركات املتصلني اإلمثار (واليت تضم عدة أطراف منها جملس اإلدارة ،وأفراد أسرهتم املباشرين ،وكبار املسامهني باإلضافة إىل الشركات
التابعة والزميلة) قد أطلق عليها مصطلح معامالت األطراف ذات العالقة .ولتجنب أي تضارب ممكن يف املصاحل ،يقوم اإلمثار بالتعامل مع مجيع معامالت األطراف ذات العالقة
على أساس جتاري ومبوافقة جملس اإلدارة مع األطراف املعنية اليت امتنعت عن التصويت .ويلتزم اإلمثار بالقوانني ذات الصلة واليت تتم إصدارها من قبل اجلهات التنظيمية ويتم
اإلفصاح عنها بشكل مناسب يف البيانات املالية املوحدة.
9 .9إفصاحات متطلبات رأس املال النظامي ملخاطر اإلئتمان مبوجب الطريقة املعيارية
التعرض املمول من خالل التمويل الذايت
نقد
مطالبات على بنوك
مطالبات على حمفظة الشركات
االستثمارات يف السندات
عقارات حمتفظ هبا
التجزئة التنظيمية لألفراد
متويالت متأخرة
موجودات أخرى
التجميع
املجموع
التعرض املمول من خالل حسابات االستثمار املطلقة
مطالبات على حمفظة الشركات
حمفظة األسهم
عقارات حمتفظ هبا
التجزئة التنظيمية لألفراد
متويالت متأخرة
املجموع
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املوجودات املوزونة
مبخاطر
59،991
95،624
38،291
1،046،669
474،566
1،380
٥٥،٢٦٦
١٨٩،٤٧٠
1،583،775
3،٥٤١،٦٧٧

متطلبات رأس املال
7،499
11،953
4،786
130،834
59،321
173
٦،٩٠٨
23،٦٨٤
197،972
٤٤٢،٧١٠

املوجودات املوزونة
مبخاطر
269،349
12،935
25،419
267،533
47،896
623،132

متطلبات رأس املال
33،669
1،617
3،177
33،442
5،987
77،892
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1010إمجايل التعرضات لإلئتمان

متوسط إمجايل
إمجايل التعرضات التعرضات
لإلئتمان
لإلئتمان

التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلق بأرصدة املوجودات املدرجة ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل:
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
استثمارات
موجودات أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
جمموع التعرض لإلئتمان ضمن امليزانية العمومية
التعرض ملخاطر اإلئتمان املتعلق بالبنود غري املدرجة ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل:
ضمانات مالية وخطابات ائتمان غري قابلة لإللغاء
التزامات بالتمويل ،وتسهيالت غري مسحوبة ومطلوبات أخرى متعلقة باإلئتمان
جمموع تعرض اإلئتمان خارج امليزانية العمومية
جمموع التعرض لالئتمان
جمموع التعرض لإلئتمان املمولة حبسابات األستثمار املطلقة
جمموع التعرض لإلئتمان املمولة حبسابات األستثمار املطلقة ()٪

736،033
142،607
3،444،588
229،960
3،136،260
361،654
112،981
177،227
8،341،310

663،221
206،714
3،422،179
189،817
3،118،526
340،546
112،685
186،289
8،239،977

819،458
2،203،413
3،022،871
11،364،181
2،865،342
%25.21

825،699
2،287،246
3،112،945
11،352،922
2،663،543
%23.46

بناء على متوسط األرصدة املستحقة خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016
مت احتساب متوسط إمجايل التعرضات لإلئتمان ً

1111التوزيع اجلغرايف للتعرضات لإلئتمان
البنود ضمن امليزانية العمومية
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
استثمارات
موجودات أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
جمموع البنود ضمن امليزانية العمومية
البنود خارج امليزانية العمومية
جمموع التعرض لإلئتمان

آسيا /
الباسفيك

الشرق
األوسط

أوروبا

367،858
47،931
1،684،028
229،960
1،745،740
182،923
53،784
16،013
4،328،237
2،447،329
6،775،566

226،643
94،676
1،421،623
1،285،360
131،277
59،155
161،214
3،379،948
553،408
3،933،356

87،556
233،313
86،776
37،015
42
444،702
19،776
464،478

أمريكا
الشمالية

أخرى

املجموع

53،976
18،384
10،429
82،789
82،789

105،624
10
105،634
2،358
107،992

736،033
142،607
3،444،588
229،960
3،136،260
361،654
112،981
177،227
8،341،310
3،022،871
11،364،181

تستخدم اجملموعة املوقع اجلغرايف للتعرضات لإلئتمان كأساس للتوزيع على املناطق اجلغرافية كما هي موضحة أعاله.
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1212التوزيع حبسب قطاع األعمال للتعرضات لإلئتمان
حكومة وبنوك التجارة
ومؤسسات مالية والصناعة
البنود ضمن امليزانية العمومية
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية 736،033
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات
142،607
مالية ومؤسسات أخرى
725،440
815،539
مراحبات ومتويالت اخرى
75،890
47،034
متويالت املشاركة
98،437
2،184،407
استثمارات
59،093
170،016
موجودات أخرى
53،784
موجودات ثابتة
177،227
موجودات غري ملموسة
958،860
جمموع البنود ضمن امليزانية العمومية 4،326،647
٧١٨،٥٨٥
1،٤١٠،٧٦٤
البنود خارج امليزانية العمومية
1،٦٧٧،٤٤٥
5،٧٣٧،٤١١
جمموع التعرض لإلئتمان
1313تفاصيل التعرضات لإلئتمان حسب االستحقاق
البنود ضمن امليزانية العمومية
نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية
سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية
ومؤسسات أخرى
مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
استثمارات
موجودات أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة
جمموع البنود ضمن امليزانية العمومية
البنود خارج امليزانية العمومية
جمموع التعرض لإلئتمان

حىت شهر
واحد
736،033

عقارات وبناء

خدمات

أفراد

أنسجة

أخرى

املجموع

-

-

-

-

-

736،033

109،020
36،071
488،436
46،315
59،197
739،039
٢٥٤،٤٢٠
٩٩٣،٤٥٩

257،011 1،172،859 96،971
2،361
38،020 27،080
232،968 87،524
31،418
31
259،372 1،475،265 211،606
١٣١،٦٩٦ ٤٢٤،٢٧٣ 35،644
391،068 1،٨٩٩،٥٣٨ 247،250

من ثالثة من سنة
من شهر إىل أشهر إىل اثين إىل مخس
ثالثة أشهر عشر شهرًا سنوات
-

-

52،232
90،375
491،390 527،017 720،573
11،308
3،103
1،358
791،333 321،438
44،445
77،651
85،636 173،385
4،682
43
92
1،376،364 989،469 1،766،261
475،833 479،702 1،499،617
1،852،197 1،469،171 3،265،878

-

142،607
3،444،588 267،748
229،960 3،504
3،136،260 44،488
361،654 54،781
112،981
177،227
8،341،310 370،521
3،022،871 ٤٧،٤٨٩
11،364،181 ٤١٨،٠١٠

من مخس من عشر أكثر من
إىل عشرين عشرين
إىل عشر
سنة املجموع
سنة
سنوات
-

-

-

736،033

142،607
3،444،588
- 58،783 717،865 928،960
229،960
7،291
56،326 150،574
3،136،260 841،343 192،263 182،549 762،889
361،654
4
24،978
112،981 47،900
40،371
11،291
8،602
177،227 70،990 88،522
13،763
3،952
8،341،310 960،233 387،230 981،798 1،879،955
3،022،871
33،184 534،535
11،364،181 960،233 387،230 1،014،982 2،414،490

1414أرصدة األطراف ذات العالقة وفق التعرضات لإلئتمان
مت إبرام عدد من املعامالت املصرفية مع األطراف ذات الصلة يف إطار سياق العمل االعتيادي .إن أرصدة األطراف ذات العالقة املدرجة ضمن التعرض لإلئتمان كما يف  31ديسمرب
 2016كما يلي:
445،998
الشركات الفرعية
12،946
أعضاء جملس اإلدارة وأفراد اإلدارة الرئيسيني
458،944
املجموع
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1515التمويالت املتأخرة واملنخفضة يف القيمة واملخصصات املتعلقة باهلبوط يف القيمة
إمجايل التعرض

خمصصات
اهلبوط يف القيمة صايف التعرض

التحليل حسب قطاع العمل
تصنيع
زراعة
بناء
مايل
جتارة
أفراد
بطاقات اإلمتان
عقارات
قطاعات أخرى
املجموع
التحليل حسب التعمري
أكثر من ثالثة أشهر وحىت سنة واحدة
أكثر من سنة واحدة وحىت ثالث سنوات
أكثر من ثالث سنوات
املجموع

210،215
17،989
53،623
7،909
121،920
66،576
3،013
14،223
5،674
501،142

186،920
8،613
10،523
947
59،483
16،727
2،798
11،018
1،780
298،809

23،295
9،376
43،100
6،962
62،437
49،849
215
3،205
3،894
202،333

42،260
57،281
401،601
501،142

6،995
13،239
278،575
298،809

35،265
44،042
123،026
202،333

احلركة يف خمصصات اهلبوط يف القيمة
كما يف  1يناير 2016
احململ خالل السنة
مشطوب خالل السنة
املستخدم خالل السنة
فروق أسعار الصرف وحركات أخرى
كما يف  31ديسمرب 2016

املتعلقة باملالكني
293،496
23،980
()13،042
()34،207
6،852
277،079

املتعلقة بأصحاب
حسابات االستثمار
املجموع
املطلقة
346،565
53،069
29،530
5،550
()١٣،٠٤٢
()٧١،٠٩٦
()36،889
6،852
298،809
21،730

1616التمويالت املتأخرة واملنخفضة يف القيمة حسب املناطق اجلغرافية
التحليل حسب املناطق اجلغرافية
أسيا  /الباسفيك
الشرق األوسط
املجموع

إمجايل التعرض
343،618
157،524
501،142

خمصصات اهلبوط يف القيمة
73،659
269،959
128،674
28،850
202،333
298،809

1717تفاصيل التسهيالت االئتمانية املستحقة واليت مت إعادة هيكلتها خالل السنة
بلغت التسهيالت االئتمانيه املعاد هيكلتها خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016إمجايل  19.1مليون دوالر أمريكي .وكان إلعادة اهليكلة أثر إجيايب مبجمل  1.8مليون دوالر
أمريكي على األرباح احلالية خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب  .2016عالوة على ذلك ،من املتوقع أن إعادة اهليكلة تعود باألثر اإلجيايب بقيمة  2.3مليون دوالر أمريكي على األرباح
املستقبلية للمجموعة .وكان متديد تواريخ االستحقاق الطابع األساسي لالمتياز املمنوح لكل التسهيالت املعاد هيكلتها.
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1818التعرضات اإلئتمانية املغطاة بضمان مايل فعال
التعرض املمول من خالل التمويل الذايت

إمجايل التعرض
1،220،742
299،877
36،599
٩٧،829
1،657،047

حمفظة الشركات
التجزئة التنظيمية لألفراد
القطاعات العامة
التمويالت متأخرة
املجموع
التعرض املمول من خالل حسابات األستثمار املطلقة

إمجايل التعرض
960،106
١،١٨٩،١٣0
127،180
2،276،416

حمفظة الشركات
حمفظة التجزئة
التمويالت متأخرة
املجموع
خماطر األمتان لألطراف

عقود معدل الربح
عقود صرف العمالت األجنبية
املجموع

إمجايل القيمة العادلة
اإلجيايب للعقود
126
4،248
4،374

الفوائد املصفاة
-

ختفيف املخاطر
االئتمانية
-

صايف قيمة التعرض
اإلفتراضي
126
4،248
4،374

الضمان املايل الفعال
192،115
35،065
168
6،938
234،286
الضمان املايل الفعال
62،276
٩٣
14،243
76،612
املوجودات املوزونة
مبخاطر
126
2،476
2،602

1919خماطر السوق
إن خماطر السوق هي خماطر اخلسائر احملتملة اليت تنشأ نتيجة التغري يف قيمة أي تعرض بسبب التغري السليب يف أسعار الصرف األجنيب وأسعار األسهم ومعدالت الربح.
إن سياسة اإلمثار يف إدارة خماطر السوق تتضمن مجيع اجلوانب املتعلقة مبخاطر السوق .وتقع مسئولية تنفيذ السياسات واإلجراءات ومراقبة احلدود الداخلية والتنظيمية للبنك على
عاتق وحدات األعمال ذات الصلة ،وذلك بإشراف من جلنة املوجودات واملطلوبات وجلنة إدارة املخاطر.
ويتم احتساب رسوم رأمسال خماطر السوق وفقًا لطريقة معيارية.
 1.19وفيما يلي مناقشة للعوامل الرئيسية يف خماطر السوق اليت قد يتعرض هلا اإلمثار:
 1.1.19خماطر الصرف األجنيب
إن خماطر الصرف األجنيب هي تلك املخاطر املتعلقة بالتعرض ألية عملة أجنبية قد تتأثر سلبًا بالتقلب يف أسعار الصرف األجنيب ،مقارنة بالعملة الرئيسية لإلمثار ،حيث أن
إدارة اخلزينة هي املسئولة عن إدارة خماطر الصرف األجنيب ،واليت تتم يف اإلمثار عن طريق التأكد من اإلجراءات الدورية ومراقبة أوضاع الصرف األجنيب املفتوحة مقابل احلدود
املوضوعة لصايف صرف العمالت املفتوحة املوافق عليه .ويقوم اإلمثار بإجراء معامالت صرف العمالت األجنبية بالنيابة عن العمالء.
 2.1.19خماطر معدالت األرباح
إن خماطر معدالت األرباح هي خماطر اخلسارة املالية اليت سيتحملها اإلمثار نتيجة عدم تطابق معدالت أرباح األصول واحلسابات االستثمارية .ويستند توزيع األرباح على اتفاقات
تقاسم األرباح بدالً من العائد املضمون ألصحاب حسابات االستثمار ،وبالتايل فإن اإلمثار ال خيضع إىل خماطر معدالت أرباح كبرية .ومع ذلك ،فإن ترتيبات تقاسم األرباح ستؤدي
إىل خماطر جتارية عندما ال تسمح نتائج اإلمثار بتوزيع األرباح مبا يتماشى مع أسعار السوق.
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 3.1.19خماطر األسعار
إن خماطر سعر االستثمار هي خماطر اخنفاض القيمة السوقية حملفظة اإلمثار نتيجة لتضاؤل يف القيمة السوقية لالستثمارات الفردية .وقد متت املوافقة على استثمارات اإلمثار من
قبل السلطات املختصة وختضع لإلجراءات االحترازية الصارمة.
 4.1.19خماطر السلع:
إن اإلمثار ال يتعرض ملخاطر سوق السلع.
 2.19استراتيجية إدارة خماطر السوق
إن استراتيجية خماطر السوق يقوم باملوافقة عليها جملس اإلدارة ،باإلضافة إىل أن التعديالت على السياسات ختضع أيضًا ملوافقة جملس اإلدارة .أما اإلدارة العليا ،فهي مسئولة عن
تنفيذ استراتيجية املخاطر اليت وافق عليها جملس اإلدارة ،باإلضافة إىل مواصلة تطوير السياسات واإلجراءات من أجل حتديد وقياس ومراقبة والتحكم يف املخاطر.
وتتضمن استراتيجية إدارة خماطر السوق ما يلي:
 1التزام اإلمثار بتطبيق خمصصات استراتيجية خماطر السوق مع افتراضية أي التعرضات هلذه املخاطر.
 2وضع هيكل حمدد ملراقبة والتحكم يف خماطر السوق حملفظة اإلمثار.
 3مراجعة كل منتج جديد /عملية جديدة إلدارة خماطر السوق اليت يتم التعرض هلا.
 4وضع تقنيات قياسية مناسبة لقياس ومراقبة خماطر السوق بفعالية.
 5القيام باختبار الضغوط بصورة منتظمة لتقييم تأثري التغريات يف األسواق.
 6االحتفاظ برأمسال كافٍ طوال الوقت لتلبية املتطلبات الرأمسالية ملصرف البحرين املركزي وفقًا للعمود األول من اتفاقية بازل.

 3.19منهجية قياس خماطر السوق
إن التقنيات املختلفة اليت يستخدمها اإلمثار هبدف قياس ومراقبة خماطر السوق هي كما يلي:

•
•
•
•

املركز املفتوح لليلة واحدة
حتليل فجوات معدالت األرباح
املخاطر على العائدات
القيمة االقتصادية
وتقوم إدارة املخاطر مبراقبة األوضاع مقابل احلدود اليت وافق عليها جملس اإلدارة.

 4.19مراقبة احلدود
إن السياسة التنظيمية يف اإلمثار للحدود والتوجيهات اليت وافق عليها جملس اإلدارة يتم االلتزام هبا بشكل صارم وإذا حدث خالف ذلك فإنه يتم تصعيد األمر فورًا واختاذ اإلجراء
الالزم.
 5.19عملية مراجعة احملفظة
كجزء من عملية مراجعة املخاطر ،تقوم إدارة املخاطر مبراقبة تعرضات البنوك بصورة عامة ملخاطر السوق .ويتم تقدمي التقارير هلذه املراجعات لإلدارة العليا وجملس جلنة إدارة
املخاطر.
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 .١٩خماطر السوق (تابع)
 6.19نظام إدارة املعلومات
إن تقارير خماطر السوق هي أيضًا من ضمن املواضيع اليت تتم مناقشتها يف اجتماعات جملس جلنة إدارة املخاطر .وتقدم التقارير لإلدارة العليا يف اإلمثار وجلان جملس اإلدارة
لالطالع على تعرضات خماطر السوق يف سجالت اإلمثار.
 7.19اختبار الضغوط
يقوم اإلمثار بأربعة أنواع من اختبارات  الضغوط وهي اختبارات ملعدالت األرباح ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم وأسعار الصكوك .ويتم إجراء االختبارات الضغوط
ألسوأ االحتماالت اليت قد حتدث واقعيًا يف األسواق لكل نوع.
2020اإلفصاح عن متطلبات رأس املال النظامي ملخاطر السوق مبوجب الطريقة املعيارية
املوجودات املوزونة مبخاطر
 31ديسمرب  2016احلد األقصى احلد األدىن
116،412
124،735
116.412
خماطر صرف العمالت األجنبية
التجميع
3،519
8،470
445
خماطر صرف العمالت األجنبية
91،708
158،660
121،971
خماطر معدالت الربح (حمفظة التداول)
67،436
64،480
73،049
خماطر وضع االستثمارات يف األسهم
279،075
356،345
311،877
املجموع

متطلبات رأس املال
 31ديسمرب  2016احلد األقصى احلد األدىن
14،552
15،592
14،552
56
15،246
9،131
38،985

1،059
19،833
8،060
44،543

440
11،464
8،430
34،884

2121خماطر العمالت
تتمثل خماطر العمالت األجنبية يف تغري قيمة األداة املالية نتيجة للتغريات يف أسعار صرف العمالت .إن غالبية موجودات ومطلوبات اجملموعة مسجلة بالدوالر األمريكي وبالدينار
البحريين وبالروبية الباكستانية .وحيث أن الدينار البحريين والريال السعودي مرتبطني بسعر ثابت مع الدوالر األمريكي وبنا ًء عليه تعترب خماطر تغري هذه العمالت ضئيلة.
يف  31ديسمرب  2016كان صايف مراكز العمالت األجنبية اهلامة كما يلي:

روبية باكستانية
يورو
دوالر أمريكي
زلويت بولندي
درهم إماريت
دوالر هونغ كونغي

مديد \ (موجز)
92،594
()86،265
()237،998
37،921
()287،653
74،626

2222وضع االستثمارات يف األسهم يف السجالت البنكية
يف  31ديسمرب  2016بلغ جمموع السندات االستثمارية لدى اجملموعة إمجايل  1،858.2مليون دوالر أمريكي .كما بلغ جمموع السندات االستثمارية املدرجة من جمموع السندات
االستثمارية ما قيمته  121.2مليون دوالر أمريكي ،بينما كان الرصيد املتبقي البالغ  1،737مليون دوالر أمريكي يعود للسندات االستثمارية غري املدرجة .بلغت األرباح احملققة املتراكمة
من بيع السندات االستثمارية خالل السنة املنتهية يف  31ديسمرب 2016ما قيمته  2.3مليون دوالر أمريكي .يف حني بلغ إمجايل الربح غري احملقق احملتسب ضمن بيان التغريات يف
حقوق امللكية املوحد ما قيمته  18.2مليون دوالر أمريكي .يف  31ديسمرب  2016بلغ إمجايل متطلبات رأس املال مبوجب الطريقة املعيارية  59مليون دوالر أمريكي للسندات االستثمارية
املدرجة وما قيمته  84مليون دوالر أمريكي للسندات االستثمارية غري املدرجة قبل التجميع باستثناء رسوم راس املال للسندات االستثمارية املصنفة على أهنا عقارات حمتفظ هبا.
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(كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

2323خماطر معدل الربح يف السجالت البنكية
خماطر معدل الربح يف سجالت اإلمثار هي املخاطر اليت تنتج عن تغري سليب يف صايف اإليرادات املتوقعة ويف القيمة االقتصادية للميزانية العمومية جراء تأثري التغريات يف معدل الربح
على استحقاق وإعادة تسعري املوجودات واملطلوبات غري املتوافقة يف سجالت اإلمثار.
 1.23وفيما يلي مصادر خماطر معدل الربح
عدم توافق االستحقاقات :إن عدم انتظام تواريخ االستحقاقات /إعادة التقييمات لألصول واملطلوبات يؤدي إىل خماطر معدل الربح .ويف حاالت معدالت األرباح الثابتة ،فإنه
يتم أخذ االستحقاقات بعني االعتبار ،أما بالنسبة ملعدالت األرباح املتغرية والعائمة فإنه يتم أخذ تواريخ إعادة التقييم /والتمديد بعني االعتبار.
خماطر القيمة األساسية :إن األصول واملطلوبات ذات التواريخ املماثلة لالستحقاقات /إعادة التقييمات على الرغم من اختالف معدل القيمة األساسية بينهما ،إال أن املؤشرات
املرتبطة مبعدل الربح (معدل عرض الدوالر بني بنوك لندن ،ومعدل العرض بني بنوك البحرين) هي عرضة ملخاطر القيمة األساسية.
خماطر التغري يف منحىن معدل الربح :إن التغريات يف القيمة وميل وشكل منحىن معدل الربح الذي يؤثر على األصول واملطلوبات بنمط خمتلف يؤدي إىل خماطر معدل الربح.
خماطر خيارات األصول األساسية لألطراف األخرى :إن توافر اخليارات لألطراف األخرى لدفع املصاريف مقدمًا أو القيام بالسحوبات املبكرة قد يؤدي إىل فائض أو عجز يف
أموال اإلمثار اليت جيب استثمارها أو إعادة التمويلها مبعدالت أرباح غري حمددة.
 .٢٣خماطر معدل الربح يف سجالت البنك (تابع)

•
•
•
•

 2.23استراتيجية خماطر معدل الربح
يقوم جملس إدارة اإلمثار باملوافقة واملراجعة على استراتيجية خماطر معدل الربح والتعديالت على سياسات خماطر معدل الربح .وتكون اإلدارة العليا مسئولة عن تطبيق استراتيجية
خماطر معدل الربح اليت وافق عليها جملس اإلدارة .وحسب االستراتيجية املتبعة ،فإنه يتم القيام باإلجراءات التالية:

•
•
•
•

السعي للحفاظ على التوزيع املناسب بني تكلفة التمويل والعائد منه
احلد من عدم تطابق تاريخ االستحقاق /إعادة التسعري بني األصول واملطلوبات
مراجعة معدل الربح على منتجات املطلوبات من أجل املنافسة يف السوق
حتديد معدل الربح على املنتجات احلساسة وقدرهتا على االندماج
 3.23قياس خماطر معدل ربح
لقد قام اإلمثار باعتماد الطرق التالية لقياس خماطر معدل الربح يف سجالت اإلمثار:
حتليل فجوة عملية إعادة التسعري :يتم قياس الفجوة بني معدل األصول احلساسة ومعدل املطلوبات احلساسة.
القيمة االقتصادية لرأس املال -فجوة املدة الزمنية :يتم قياس اخلسارة يف قيمة احملفظة نتيجة لتغري طفيف يف معدالت الربح .ويقوم اإلمثار باعتماد قياس القيمة االقتصادية
لرأس املال باستخدام متغري املدة التقديرية (متوسط معدل املدة الستحقاقات التدفقات النقدية يف األوراق املالية) يف خمتلف النطاقات الزمنية .ويتم التقيد بافتراضات حساب
القيمة االقتصادية من معايري بازل  2وأفضل املمارسات الدولية.
تأثري الدخل( -العوائد املعرضة للمخاطر) :إن العوائد املتوقعة تتضمن حتليل تأثري التغريات على معدالت األرباح على أساس االستحقاق أو اليت سجلت يف الفترة القريبة .وبالنسبة
لألرباح ،فإنه يتم التركيز على حتليل تأثري التغريات على معدالت األرباح على أساس األرباح املستحقة أو املسجلة .كما يقوم اإلمثار باختبارات الضغوط من حيث تأثري  200نقطة
أساسية على رأس مال اإلمثار.
 4.23رصد ومراقبة خماطر معدل الربح
إن خماطر معدل الربح تتم مراقبتها من خالل مراجعة عملية إعادة التسعري ملعدل األصول احلساسة ومعدل املطلوبات احلساسة  .وتتضمن أنظمة إدارة املعلومات ملخاطر معدل
الربح على تأثري التحول يف معدالت األرباح على العوائد والقيمة االقتصادية اليت تقدم للجنة إدارة املوجودات واملطلوبات وجملس جلنة إدارة املخاطر.

•
•
•

 5.23خماطر معدالت الربح
خماطر معدالت الربح هي املخاطر اليت تؤدي إىل تقلب قيمة األداة املالية نتيجة للتغريات يف معدالت الربح يف السوق.
دوالر أمريكي يورو
94،415
80،899
إمجايل التعرض ملعدالت الربح
%0.35
%0.44
معدل التغري (املفترض) ()-/+
330
356
جمموع التأثري املقدر ()-/+

روبية باكستانية دينار حبريين
698،153
380،270
%0.50
%0.38
3،491
1،445
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2424خماطر التشغيل
خماطر التشغيل هي املخاطر الناجتة عن اخلسائر النامجة من إخفاق أو عدم وجود إجراءات داخلية أو أشخاص أو أنظمة كافية أو نتيجة لألحداث اخلارجية واليت تشمل املخاطر
القانونية وخماطر التوافق مع الشريعة اإلسالمية ولكن ال تقتصر عليهما .ويستثىن التعريف املخاطر االستراتيجية وخماطر السمعة.
وال ميكن أن يتوقع  اإلمثار القضاء على خماطر التشغيل ،ولكن من خالل نظام التحكم واملراقبة مع مواجهة خماطر التشغيل احملتملة ،سيتمكن اإلمثار من إدارة املخاطر حنو مستوى مقبول.

 1.24استراتيجية إدارة خماطر التشغيل
لدى اإلمثار إطار صارم إلدارة خماطر التشغيل .وتتضمن سياسات وإجراءات خماطر التشغيل تقدمي توجيهات تفصيلية إلدارة خماطر التشغيل يف اإلمثار.
وتتم مراجعة مجيع املنتجات والعمليات اجلديدة لتحديد املخاطر التشغيلية والتخفيف من حدهتا.
ويشمل منهج التعاطي مع خماطر التشغيل من خالل التأكيد على ما يلي:
إنشاء هيكل حوكمة فعّال مع توضيح خطوط رفع التقارير وفصل واضح للمهام واالختصاصات.
احملافظة على بيئة رقابية داخلية فعّالة.
حتديد املخاطر ومراقبة احلوادث واملوضوعات والعمل على حلها يف صيغها.
 2.24مراقبة ورصد خماطر التشغيل
إن العائد الشهري من املخاطر التشغيلية تقوم بتقدميها إدارات الدعم وإدارات األعمال التجارية وتتم مراجعتها ومناقشتها وحل القصور اليت تتخللها ،كما تسجل أيضًا اخلسائر
اخلارجية وتتم مراجعتها من حيث أمهيتها بالنسبة لعمليات اإلمثار.

•
•
•

وقد قام اإلمثار بتطبيق تقييم ذايت صارم للحد من املخاطر يف العملية ،حيث يتم حتديد املخاطر الكبرية وتقييمها مع األخذ بعني االعتبار املخاطر الكامنة واملتبقية.
كما مت وضع مؤشرات املخاطر الرئيسية ( )KRIsجلميع اجملاالت املعرضة للخطر مع رصد اجتاهاهتا .وقام اإلمثار أيضًا بإنشاء مؤشرات املخاطر الرئيسية على مستوى اإلمثار اليت يتم
مراقبتها باستمرار لتقييم مجيع املخاطر التشغيلية لإلمثار.
ويتم إطالع جلنة إدارة املخاطر على آخر املستجدات يف خماطر التشغيل واليت تشمل مراجعة أحداث خماطر التشغيل ومراقبة مؤشرات املخاطر الرئيسية وتقدمي التفاصيل عن أحداث
املخاطر التشغيلية اليت تؤدي إىل خسائر مالية أو فقدان السمعة.

 3.24التحكم والتخفيف من خماطر التشغيل
ويتم استكمال عملية إدارة املخاطر التشغيلية عرب عملية التقييم الذايت للحد من املخاطر ومؤشرات املخاطر الرئيسية وللحد من اخلسائر من خالل اإلجراءات على مستوى اإلدارات
واليت تضمن االدراك الكامل للموظفني املعنيني بالعمليات املرتبطة مبسئولياهتم.
وتساعد عملية التقييم الذايت للحد من املخاطر يف حتديد خماطر التشغيل اهلامة واختاذ قرارات التحكم املناسبة لتنفيذها من أجل التخفيف من املخاطر .وأحيانًا يتم اختاذ
القرارات مشترك بني إدارة املخاطر وإدارة األعمال أو الدعم اليت هلا عالقة باألنشطة بشأن قبول املخاطر أو تقليل مستوى األنشطة أو حتويل املخاطر أو االنسحاب التام من األنشطة
املرتبطة باملخاطر.
وتقوم إدارة املخاطر باستشارة إدارة الشئون القانونية ملراقبة القضايا القانونية العالقة ضد اإلمثار .وإذا اقتضى األمر ،فإن جلنة إدارة املخاطر تقوم بالتنسيق مع إدارة الشئون
القانونية لتقييم تأثري القضايا القانونية على املخاطر التشغيلية وخماطر السمعة.

 4.24خطة استمرارية األعمال
لإلمثار سياسة قائمة ودائمة مفصلة الستمرارية األعمال واليت تتناول مبادرات هذه السياسة لضمان مواصلة اإلمثار أنشطته احلرجة يف حالة وقوع أحداث كارثية.
وهذا يوفر خطة الستمرارية العمليات التجارية يف مجيع األوقات يف حالة حدوث أي اضطرابات حمتملة ناجتة عن خسارة غري متوقعة يف اخلدمات أو البنية التحتية.
وقد مت إنشاء موقع خلطة استمرارية األعمال يف فرعي احملرق والرفاع الغريب ،حيث أهنما جمهزان بشكل جيد باالحتياجات الالزمة .كما مت تشكيل جلنة توجيهية وجلنة تنفيذية
الستمرارية األعمال من أجل اإلشراف على عملية تطبيق خطة استمرارية األعمال يف اإلمثار.
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 .24خماطر التشغيل (تتمة)
 5.24خماطر السمعة
خماطر السمعة هي اليت يتسبب فيها حدث ما يؤثر على مسعة اإلمثار يف السوق مما حيدث تأثريًا سلبيًا يف قدرته على القيام بأنشطته بفاعلية.
وتعد احلوكمة املؤسساتية السليمة حجر الزاوية يف إدارة خماطر السمعة .وقد وضع اإلمثار سياسة إلدارة خماطر السمعة واليت حتدد عدة طرق يتبعها اإلمثار فيما يتعلق بإدارة خماطر
السمعة .ولدى اإلمثار أيضًا سياسة للحوكمة املؤسساتية وميثاق للسلوك األخالقي وقواعد للعمل الوظيفي ألعضاء جملس اإلدارة والفريق اإلداري واملوظفني .ويساعد هذا امليثاق يف
بناء جو من االحترافية والنزاهة والسلوك األخالقي يف اإلمثار لتجنب خماطر السمعة.

2525أالفصاح عن متطلبات رأس املال النظامي للمخاطر التشغيلية مبوجب طريقة املؤشر األساسي
ألغراض التقارير النظامية ،يتم حساب متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية بنا ًء على طريقة املؤشر األساسي .وفق هذه الطريقة يتم ضرب متوسط إمجايل االيرادات للسنوات
املالية الثالث الفائتة بعامل ألفا الثابت.
مت حتديد عامل ألفا عند  ٪15وفق تعليمات مصرف البحرين املركزي بالتوافق مع تعليمات بازل  .3يف  31ديسمرب  ،2016بلغ إمجايل متطلبات رأس املال للمخاطر التشغيلية 56
مليون دوالر أمريكي.

2626خماطر السيولة
خماطر السيولة هي خماطر عدم قدرة اإلمثار على الوفاء بالتزاماته املالية عندما حيني موعدها ،وهو ما قد ينشأ عن عدم التوافق يف التدفقات النقدية.
وحتدث خماطر السيولة:

•
•

إما نتيجة عدم القدرة على إدارة االخنفاض غري املتوقع أو التغريات يف املوارد املالية أو;
نتيجة اإلخفاق يف حتديد أو معاجلة التغريات يف أوضاع السوق اليت تؤثر على قدرة األصول السائلة

وتقوم إدارة خماطر السيولة بضمان توفر األموال يف مجيع األوقات لتلبية املتطلبات املالية لعملية إدارة التمويل والسيولة مركزيًا بواسطة اخلزينة بإشراف جلنة املوجودات واملطلوبات
وجلنة إدارة املخاطر .كما أن جلنة املوجودات واملطلوبات مسئولة عن وضع إطار ملراقبة خماطر السيولة يف اإلمثار بشكل فعّال .وقد مت تصميم سياسات سيولة اإلمثار لضمان حتقيق
التزاماته حسب وعندما حيني موعدها من خالل ضمان قدرته على توفري األموال من السوق ،أو أن يكون لديه ما يكفي من األصول السائلة عالية اجلودة لبيع ومجع األموال على
الفور دون التسبب يف حتمل تكاليف وخسائر غري مقبولة.
وحتدد سياسة السيولة أيضًا احلد األدىن من املعايري املقبولة إلدارة املوجودات واملطلوبات ،مبا يف ذلك احملافظة على األصول السائلة عالية اجلودة وأصول احليطة واحلذر وحدود
عدم توافق املطلوبات املستحقة وآلية مراقبة خماطر السيولة يف اإلمثار.

 1.26استراتيجية خماطر السيولة
إن الرأي املوحد بشأن خماطر السيولة واالستراتيجية املقترحة على املدى القصري والطويل (الذي يراجع سنويًا على األقل) قد مت إعداده وفقًا خلطة استمرارية األعمال .ويتم تقدمي
استراتيجية السيولة للجنة املوجودات واملطلوبات ويوافق عليها جملس اإلدارة كجزء من اخلطة االستراتيجية للبنك .كما يقوم جملس اإلدارة باملراجعة السنوية على سياسة خماطر
السيولة وسياسة طوارئ السيولة.
 2.26مراقبة ورصد خماطر السيولة
تقوم إدارة املخاطر مبراقبة مستقلة إلدارة خماطر السيولة واليت تشمل حدودًا لعدم توافق السيولة ،واحلفاظ على نسب السيولة الداخلية والنسب املطلوبة من قبل اجلهات الرقابية
وجداوالً لالستحقاقات التمويلية بشكل منتظم .وتقدم إدارة املخاطر تقريرًا كل ثالثة أشهر للجنة إدارة املخاطر والذي يتضمن حتليل التزام اإلمثار حلدود خمتلف االستحقاقات
على أساس ثابت وفعّال.
 3.26اختبارات ضغوط  السيولة
يتم تنفيذ وعرض اختبار الضغط ملخاطر السيولة لإلمثار ذات املعايري املعينة املعتمدة من قبل جملس اإلدارة على جلنة إدارة املخاطر بشكل ربع سنوي.
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اإلفصاحات العامة
كما يف  ٣١ديسمرب ٢٠١6

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

 .26خماطر السيولة (تتمة)
 4.26إدارة السيولة الطارئة
لدى اإلمثار أيضًا سياسة للسيولة الطارئة تتضمن توجيهات لتحمل االضطرابات املؤقتة أو طويلة املدى بقدرته على متويل بعض أو مجيع األنشطة يف الوقت املناسب وبتكلفة معقولة.
 5.26معدالت السيولة
املوجودات السائلة اىل إمجايل املوجودات
املوجودات قصرية األجل إىل املطلوبات قصرية األجل

2016
%10.53
%57.52

2015
%10.58
%59.39

2014
%9.33
%59.35

2013
%10.19
%66.97

2012
%8.95
%56.98

2727مطلوبات طارئة قانونية واالمتثال
يف  31ديسمرب  2016كانت لدى اجملموعة مطلوبات طارئة مقابل مطالبات عمالء ومطالبات أخرى بإمجايل مبلغ وقدره  353.6مليون دوالر أمريكي .يف رأي اإلدارة ،من غري املتوقع
أن تسفر هذه املطالبات عن مطلوبات حمتملة .خالل عام  ،2016دفع اإلمثار عقوبة بقيمة  67ألف دوالر أمريكي فرضها مصرف البحرين املركزي نظرًا للتأخري يف تقدمي املتطلبات
التنظيمية لعام .2015
2828خماطر التبادل التجاري
إن اإلمثار معرض ملخاطر نسبة العائد يف سياق إدارة أموال حسابات االستثمار املشاركة يف األرباح ،حيث ميكن للزيادة يف املعدالت القياسية أن تؤدي إىل توقع أصحاب احلسابات
االستثمارية ارتفاع نسبة العائد .وذلك على الرغم من أنه وفقًا التفاقيات املضاربة ،فإن أصحاب احلسابات االستثمارية حيصلون على عوائد حقيقية من األصول وتنشئ مجيع
اخلسائر يف سياق األعمال االعتيادية حلسابات االستثمار املشاركة يف األرباح من أصحاب احلسابات االستثمارية.
وقد تنتج زيادة نسبة العائد يف خماطر التبادل التجاري عندما يتنازل اإلمثار عن نصيبه من األرباح كمضارب لتكون عائدات أصحاب احلسابات االستثمارية متوافقة مع توقعات
السوق.

 1.28اآلليات /التوجيهات املتبعة لتجنب خماطر التبادل التجاري يف اإلمثار:
نسبة العائد املتوقع ألصحاب احلسابات االستثمارية
قيام جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات باملراجعة الدورية للمعدالت املتوقعة ألصحاب احلسابات االستثمارية وتعديلها وفقًا للمعدالت القياسية .أيضًا مراقبة مؤشرات السوق من قبل
وحدات األعمال واألخذ باإلعتبار معدالت الربح املقدمة من قبل املنافسون واجتاهات السوق بشكل عام واقتراح التغيريات على املعدالت املتوقعة اليت يقدمها اإلمثار عند تقدمي أو
عرض املنتجات حلسابات االستثمار املشاركة يف األرباح .بتطبيق هذه  الطريقة الفعالة لتعديل معدالت األرباح املتوقعة ،سوف تقلل خماطر التبادل التجاري اإلمثار.
احتياطيات معادلة األرباح وخماطر االستثمار
يقوم التمويل اإلسالمي على مبدأ أساسي وهو أن املستثمر املشارك يف عقد املضاربة يتحمل مجيع اخلسائر يف سياق األعمال االعتيادية وحيصل على نسبة العائد احلقيقي من
األصول .ومع ذلك ،يقوم اإلمثار بالوفاء مبسئولياته االئتمانية وحتقيق نتائج متوافقة مع املعدالت القياسية والتجنيب من خماطر التبادل التجاري ،عن طريق خلق احتياطي يسد
النقص أو اخلسارة يف العوائد املتوقعة .وقد يكون هذا االحتياطي عبارة عن احتياطي معادلة األرباح واحتياطي خماطر االستثمار حملفظة احلسابات اإلستثمار املشاركة يف األرباح.

2929إمجايل الدخل من حسابات املضاربة واألرباح املدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار املطلقة
الدخل من حسابات االستثمار املطلقة
ناقصًا :العائد حلسابات االستثمار املطلقة
نصيب اجملموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضاربا

2016
109،951
()80،231
29،720

2015
95،036
()69،143
25،893

 31ديسمرب
2014
100،500
()76،793
23،707

2013
100،796
()77،133
23،663

2012
93،207
()70،785
22،422

بلغ العائد على أصحاب حسابات االستثمار املطلقة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016على أساس متوسط الرصيد املستحق خالل السنة  ٪4.1أما نصيب اجملموعة من دخل حسابات
االستثمار املطلقة بصفتها مضاربا يتضمن رسوم اإلدارة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016كنسبة مئوية من إمجايل الدخل من حسابات االستثمار املطلقة بلغ .٪2.8
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3030إمجايل العائد من حسابات االستثمار املقيدة
إمجايل الدخل(/املصروفات)
رسوم املضارب

2016
7،462
81

2015
6،837
164

3131متوسط نسبة العائد املفصح عنه لودائع املضاربة العامة
 30يوم
 90يوم
 180يوم
 360يوم

2016
1.07
1.62
2.00
2.55

2015
1.03
1.55
1.97
2.47

3232احلركة يف إحتياطي معادلة األرباح واملخصصات  -حسابات االستثمار املطلقة
إحتياطي معادلة األرباح
كما يف  1يناير
صايف الزيادة*
حمول إىل خمصصات اهلبوط يف القيمة
كما يف  31ديسمرب
* النسبة املخصصة من إمجايل الدخل
املخصصات
كما يف  1يناير
صايف الزيادة
حمول من احتياطي خماطر األستثمار
حمول من احتياطي معادلة األرباح
صايف املستخدم
معاد تصنيفة
كما يف  31ديسمرب

2016

2015

 31ديسمرب
2013
2014
4،278
302
599
208
 31ديسمرب
2014
1.17
1.69
2.14
2.60

2012
268
809

2013
1.49
1.99
2.49
2.97

2012
1.90
2.48
2.90
3.40

 31ديسمرب
2013
2014

2012

12،547
5،001
17،548

7،548
4،999
12،547

2،546
5،002
7،548

10،061
5،183
()12،698
2،546

18،607
5،443
()13،989
10،061

%٤٫٥

%٥٫٣

%٥٫٠

%٥٫١

%٥٫٨

88،361
5،550
()36،889
57،022

110،844
7،074
()29،557
88،361

105،742
4،892
835
()625
110،844

88،363
6،496
12،698
()1،815
105،742

68،854
6،406
13،989
()886
88،363

يف  31ديسمرب  ،2016بلغت نسبة احتياطي معادلة األرباح واحتياطي خماطر األستثمار واملخصصات إىل حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة    ٪ 0.63و    ٪ 0.64و  ٪ 2.06على التوايل.
يف  31ديسمرب  ،2016بلغت نسبة التمويالت إىل حسابات االستثمار املطلقة .٪ 67.3
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احلركة يف إحتياطي معادلة األرباح واملخصصات  -حسابات االستثمار املطلقة (تتمة)
يف  31ديسمرب  ،2016نسبة كل نوع من التمويل اإلسالمي إىل امجايل حسابات االستثمار املطلقة على النحو التايل:

نسبة التمويل إىل إمجايل متويالت حسابات
االستثمار املطلقة
%75.38
%11.38
%13.24

مراحبات ومتويالت اخرى
متويالت املشاركة
موجودات مقتناة بغرض التأجري
2016
356،885
2.412،809
7،347
49،675

التعرض  :مصارف
التعرض  :غري املصارف
خمصصات  :مصارف
خمصصات  :غري املصارف

2015
256،166
2.141،791
9،439
78،922

 31ديسمرب
2014
266،496
1.735،453
14،755
96،089

2013
119،655
1.865،814
6،373
99،369

2012
599،863
1.715،944
1،775
86،588

3333إفصاحات أخرى
رسوم التدقيق ورسوم اخلدمات غري املتعلقة بالتدقيق املقدمة من قبل املدققني اخلارجيني ستكون متوفرة للمسامهني عند الطلب .وستتاح هذه التفاصيل للمسامهي اإلمثار حسب
طلبها حمدد ،حبيث أن ال تؤثر هذه اإلفصاحات سلبًا على مصلحة اإلمثار وعلى املنافسة يف السوق.
الودائع وحسابات االستثمار املطلقة احملتفظ هبا لدى اإلمثار يف اململكة مغطاه بنظام محاية الودائع صادرة من قبل مصرف البحرين املركزي وفقا للقرار رقم ( )34لسنة .2010
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معلومات عن السهم

هيكل المساهمة

10،000-1
100،000 - 10،001
1،000،000 - 100،001
10،000،000 - 1،000،001
أكثر من 10،000،000
اجملموع

 31ديسمرب 2016
عدد املسامهني عدد األسهم
585،539
116
47،449،319
2،145
139،866،995
419
427،715،337
137
2،415،137،837
32
3،030،755،027
2،849

%
0.02
1.57
4.61
14.11
79.69
100.00

حصص األسهم حسب الجنسية

البلد
الباهاما
مملكة البحرين
اململكة العربية الســعودية
الكويت
دول خليجية أخرى
دول أخرى
اجملموع

 31ديسمرب 2016
عـدد املسامهني عدد األسهم
959،467،864
2
393،472،161
772
727،264،149
862
691،159،614
606
113،507،312
229
145،883،927
378
3،030،755،027
2،849

%
31.66
12.98
24.00
22.80
3.75
4.81
100.00

 31ديسمرب 2015
عدد املسامهني عدد األسهم
678،477
130
45،395،307
2،159
133،497،653
412
463،500،678
147
2،387،682،912
33
3،030،755،027
2،881
 31ديسمرب 2015
عـدد املسامهني عدد األسهم
959،467،864
2
320،336،976
828
754،423،471
855
731،634،400
585
113،969،127
235
150،923،189
376
3،030،755،027
2،881

األسهم المملوكة من قبل الحكومة  -ديسمبر 2016

املسامهون
دار املال اإلســامي ترست
الشركة اإلسالمية لالســتثمار اخلليجي
نزار عبدالرزاق القرطاس وشــركاه
آخرون
اجملموع

%
31.66
10.57
24.89
24.14
3.76
4.98
100.00
عدد األسهم
40،881،210

وزارة املاليــة  -مملكة البحرين
المساهمون الرئيسيون

%
0.02
1.50
4.41
15.29
78.78
100.00

عدد األسهم
790،416،000
594،129،224
215،100،485
1،431،109،318
3،030،755،027

اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

%
26.08
19.60
7.10
47.22
100.00
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معلومات عن السهم تتمة

بورصة البحرين
حركة سعر سهم  ITHMRفي البحرين

٠٫١٦
٠٫١٤
٠٫١٢
٠٫١
٠٫٠٨
٠٫٠٦
٠٫٠٤

ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

١٢٤٠
١٢٢٠
١٢٠٠
١١٨٠
١١٦٠
١١٤٠
١١٢٠
١١٠٠
١٠٨٠
١٠٦٠
١٠٤٠
١٠٢٠

٠٫٠٢

١٦

٠١/١

٢/٢٠

١٦
١/٢٠

٠١/١

٠١/١

٠/٢٠

١٦

١٦
٩/٢٠

٠١/٠

٠١/٠

٨/٢٠

١٦

١٦

٠١/٠

٧/٢٠

١٦

٠١/٠

٦/٢٠

١٦
٥/٢٠

٠١/٠

٠١/٠

٤/٢٠

١٦

١٦

٠١/٠

٣/٢٠

١٦

٠١/٠

٢/٢٠

١٦
١/٢٠
٠١/٠

ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

٠

ﺳﻌﺮ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺇﲦﺎﺭ

األداء في بورصة البحرين

رمز التداولITHMR :

سعر السهم بالنسبة للمؤشرات 2016 -

مفتوح

مقفل

ســعر ســهم ( ITHMRبالدوالر األمريكي)
مجيع املؤشــرات يف البحرين
مؤشــر قطاع البنوك التجارية
مؤشــر البحرين اإلسالمي

0.145
1،215٫89
2،461٫82
818.30

0.125
1،220٫45
2،481٫78
909.81

النقاط
0.024.56
19.96
91.51

التغري يف 2016
%
13.790.38
0.81
11.18

تداول سهم ( ITHMRالبحرين)

2016
100،167،894
11،833،493

حجم ،عدد األسهم
القيمــة بالدوالر األمريكي
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اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

الـتـقـريــر الـســنـــوي ٢٠١٦

2015
49،716،263
7،460،596

سوق الكويت لألوراق المالية
حركة سعر سهم  ITHMRفي الكويت

٦٫٠٠٠
٥٫٨٠٠
٥٫٦٠٠
٥٫٤٠٠
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ

٥٫٢٠٠
٥٫٠٠٠
٤٫٨٠٠
٤٫٦٠٠
١٦

٠١/١

٢/٢٠

١٦
١/٢٠

٠١/١

٠١/١

٠/٢٠

١٦

١٦
٩/٢٠

٠١/٠

٠١/٠

٨/٢٠

١٦

١٦

٠١/٠

٧/٢٠

١٦

٠١/٠

٦/٢٠

١٦
٥/٢٠

٠١/٠

٠١/٠

٤/٢٠

١٦

١٦

٠١/٠

٣/٢٠

١٦

٠١/٠

٢/٢٠

١/٢٠
٠١/٠

ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

١٦

٤٫٤٠٠

ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﺍﻟﻜﻮﻳﱵ

٠٫٠٥٠
٠٫٠٤٥
٠٫٠٤٠
٠٫٠٣٥
٠٫٠٣٠
٠٫٠٢٥
٠٫٠٢٠
٠٫٠١٥
٠٫٠١٠
٠٫٠٠٥
٠

ﺳﻌﺮ ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺇﲦﺎﺭ

األداء في بورصة الكويت

رمز التداول:

ITHMR

سعر السهم بالنسبة للمؤشرات 2016 -

مفتوح

مقفل

ســعر ســهم ( ITHMRبالفلس الكوييت)
مجيع املؤشــرات يف البحرين
مؤشــر قطاع البنوك التجارية
مؤشــر البحرين اإلسالمي

43.5
463.54
5615.12
1206.15

38
430.49
5748.09
1195.87

النقاط
5.5033.05132.97
10.28-

التغري يف 2016
%
12.67.132.36
0.91-

تداول سهم ( ITHMRالكويت)

حجم ،عدد األسهم
القيمة بالدينار الكوييت

2016
1،413،088،992
٥١،٥٢٩،٩٣٤
اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.
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معلومات عن الشركة

اسم الشركة:

شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب( .بنك اإلمثار ش.م.ب .سابقًا)

الشكل القانوين:

شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .هي مؤسسة مالية تتخذ من البحرين مقرًا هلا ،وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين
املركزي.
إن شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .مسجلة كشركة مسامهة حسب قانون الشركات التجارية يف البحرين
(قانون رقم  21لعام . )2001
إن أسهم شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب .مدرجة يف بورصة البحرين وبورصة الكويت.

رقم تسجيل الشركة
اإلدراجات يف أسواق مالية
الرمز
املكاتب املسجلة
اهلـاتـف:
الفاكس:
الربيد اإللكتروين
املوقع اإللكتروين
املكتب الرئيسي
انتهاء السنة احملاسبية
مسئول االلتزام
سكرتري الشركة
املدققون
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اإلثـمـار القابضـة ش.م.ب.

سجل جتاري رقم 15210
بورصة البحرين 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

برج السيف ،مبىن  ،2080طريق  ،2825ضاحية السيف  ،428ص.ب ،2820 .املنامة  -مملكة البحرين
 31ديسمرب
هناء أمحد املران  -رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال
دانة عقيل رئيس  -رئيس إدارة الشئون القانونية
برايس ووتر هاوس كوبرز ام أي ليميتد ،ص.ب ،21144 .املنامة ،مملكة البحرين
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