
التقــــريـــر 
الســـنوي

٢٠٢١



اإلثمار القابضة ش.م.ب     التقرير السنوي ٢٠٢1 B



1اإلثمار القابضة ش.م.ب     التقرير السنوي ٢٠٢1

احملتويات

نبذة عامة  2
رؤيتنا ورسالتنا وقيّمنا  3
ملخّص البيانات املالية  4

رسالة مشتركة  6
استعراض العمليات  9

االستعراض املايل  12

الشركات التابعة والزميلة   14
جملس اإلدارة  17

هيئة الرقابة الشرعية  20
اإلدارة التنفيذية  21

احلوكمة املؤسساتية  23
إدارة املخاطر  31

البيانات املالية املوحدة    32
تقرير هيئة الرقابة الشرعية   33
تقرير أعضاء جملس اإلدارة  35

تقرير مدققي احلسابات املستقل   38
بيان املركز املايل املوحد   44

بيان الدخل املوحد   45
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد   46

بيان التدفقات النقدية املوحد   47
البيان املوحد للتغريات يف حسابات اإلستثمار املقيدة   48

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة  49

معلومات عن السهم  110
معلومات عن الشركة  114



اإلثمار القابضة ش.م.ب     التقرير السنوي ٢٠٢1 2

نبذة عامة

شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب. )»اإلمثار القابضة أو اإلمثار أو الشركة أو املجموعة«( هي 
شركة قابضة تتخذ من مملكة البحرين مقرًا هلا، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين 

املركزي كشركة استثمار فئة 1 وختضع إلشرافه وأسهمها مدرجة يف بورصة البحرين وسوق 
ديب املايل.

إن اإلمثار القابضة هي شركة تابعة جملموعة دار املال اإلسالمي ترست، ويبلغ رأس ماهلا املدفوع 
757.69 مليون دوالر أمريكي.

متتلك اإلمثار القابضة كيانني تابعني هلا بالكامل، إحدمها بنك اإلمثار ش.م.ب. )مقفلة( )بنك 
اإلمثار( وهو بنك جتزئة إسالمي تابع يتوىل أعمال التجزئة املصرفية األساسية، واآلخر آي يب 

كابيتال ش.م.ب. )مقفلة( )آي يب كابيتال( وهي شركة استثمارية تقوم بإدارة االستثمارات وغريها 
من األصول غري األساسية. وكال الكيانني التابعني قد مت الترخيص هلما من قبل مصرف البحرين 

املركزي وخيضعان إلشرافه.

إن بنك اإلمثار يقدم جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
واليت تليب االحتياجات التمويلية واالستثمارية لألفراد واملؤسسات. كما ال يزال بنك اإلمثار حيتفظ 

حبضوره يف أسواق خارجية من خالل شركته التابعة، بنك فيصل احملدود )باكستان(.

أما آي يب كابيتال فإهنا حتتفظ حبضورها يف أسواق املنطقة وخارجها من خالل استثماراهتا 
وشركاهتا الزميلة، واليت تتضمن بنك البحرين والكويت )أعمال مصرفية( وشركة اإلمثار للتطوير 

احملدودة )التطوير العقاري( وسوليدريت )تكافل( وشركة نسيج )خدمات تطوير البىن التحتية(، واليت 
تتخذ مجيعها من البحرين مقرًا هلا.
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رؤيتنا ورسالتنا وقّيمنا

رؤيتنا

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

رسالتنا

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

قّيمنا
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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20212020201920182017

)72،401(12،19810،057)21،479(60،324صايف الربح/ )اخلسارة( ]بآالف الدوالرات األمريكية[

)84،711()23،981(669)41،719(38،603صايف الربح/ )اخلسارة( املتعلق باملسامهني ]بآالف الدوالرات األمريكية[

 صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمة والضرائب اخلارجية
63،03134،04974،12043،41522،060]بآالف الدوالرات األمريكية[

37،76214،76295،546116،356355،330إمجايل حقوق امللكية العائدة للمسامهني ]بآالف الدوالرات األمريكية[

113412القيمة الدفترية للسهم الواحد ]بالسنت األمريكي[

)2.91()0.82(0.02)1.43(1.33رحبية السهم الواحد ]بالسنت األمريكي[

9،032،7898،383،6658،085،2398،488،6568،611،359إمجايل املوجودات ]بآالف الدوالرات األمريكية[

 األموال حتت اإلدارة ]احلسابات االستثمارية املقيدة[
44،19944،23445،632110،382257،133]بآالف الدوالرات األمريكية[

-21.64%-10.17%0.63%-75.64%146.99%العائد على متوسط حقوق املسامهني

-0.85%0.12%0.15%-0.26%0.69%العائد على متوسط املوجودات

6.67.15.08.513.5سعر السهم الواحد يف السوق ]بالسنت األمريكي[

5.0813.921.522.131.11سعر السهم الواحد يف السوق / القيمة الدفترية للسهم

ملّخص البيانات المالية
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رسالة مشتركة

أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

املسامهون األعزاء،

يطيب لنا أن نعلن أنه على الرغم من ظروف السوق الصعبة واآلثار السلبية املستمرة 
للوباء على االقتصاد العاملي، اختتمت اإلمثار القابضة العام بشكل إجيايب، حيث سجلت 

أرباحًا مرتفعة متهيداّ للمرحلة القادمة من النمو. 

كما يطيب لنا أن نعلن بأن عملية التحول يف عمليات اجملموعة مبا يتماشى مع القرارات 
االستراتيجية اليت اختذها املسامهون يف عام 2016 مستمرة كما مت التخطيط له وقد 

حققت إجنازات هامة حيث توصلنا إىل اتفاق مبدئي لبيع بعض أصولنا األساسية. 

يف  تتمثل  التنظيمية،  واجلهات  املسامهني  ملوافقة  ختضع  واليت  املقترحة،  الصفقة  إن 
التابعة  للشركة  البحرين  يف  لألفراد  املصرفية  األعمال  على  السالم  بنك  استحواذ 
لإلمثار القابضة، بنك اإلمثار. باإلضافة إىل اإلستحواذ كذلك على إمجايل ملكية اإلمثار 

القابضة يف كلٍّ من بنك البحرين والكويت و جمموعة سوليدريت القابضة.

وبعد انعقاد هذه الصفقة، فإن اإلمثار القابضة ستحتفظ مبحفظة متنوعة من األصول 
املالية واليت تتضمن األعمال املصرفية يف كل من البحرين وباكستان. أما بنك اإلمثار، 
فسيستمر كشركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة اإلمثار القابضة، وسيواصل دوره 
سيحافظ  حيث  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  ومتوافقة  مبتكرة  مصرفية  كمؤسسة 
البنك على عملياته املصرفية كبنك إسالمي مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين 

املركزي، متخصص يف جمال األعمال املصرفية للشركات وما يتعلق هبا من خدمات.

وعند تنفيذ هذه الصفقة، فإهنا ستحقق إجنازًا هامًا بالنسبة ألعمال اإلمثار القابضة 
املتمثلة يف االستثمار والتطوير والنمو من أجل حتقيق قيمة للمسامهني.

على  مبدئي  اتفاق  عن  السالم  وبنك  القابضة  اإلمثار  من  كل  أعلن   ،2022 يناير  ويف 
التنظيمية. إن هذا  القابضة واجلهات  صفقة مقترحة ختضع ملوافقة مسامهي اإلمثار 
بلغ  حيث  مرتفعة،  أرباح  بتسجيلها  القابضة  لإلمثار  إجيايب  عام  بعد  يأيت  اإلعالن 
املنتهية  للسنة  أمريكي  دوالر  مليون   38.60 باملسامهني  اخلاص  الربح  صايف  إمجايل 
يف 31 ديسمرب 2021، أي ارتفع بنسبة 193 يف املائة مقابل صايف خسارة بلغت 41.72 
مليون دوالر أمريكي سجلت يف عام 2020. إن هذا الزيادة تعود إىل النمو يف يف الدخل 
األساسي. ونتيجة لذلك، فإن عائد السهم للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 قد بلغ 

1.33 سنتات أمريكية مقابل سالب 1.43 سنتات أمريكية لعام 2020.

وقد ارتفع أيضًا إمجايل حقوق امللكية لإلمثار القابضة إىل 37.76 مليون دوالر أمريكي 
كما يف 31 ديسمرب 2021، أي ارتفع بنسبة 156 يف املائة مقارنة بـ 14.76 مليون دوالر 

أمريكي كما يف 31 ديسمرب 2020. وتأيت هذه الزيادة من األرباح املسجلة خالل العام.

وختامًا، نؤكد أن جناح الشركة مل يكن ليتحقق لوال فضل اهلل مث الدعم املتواصل من 
مسامهينا وإرشادات اجلهات التنظيمية ومساندهتا املستمرة. وعليه نغتنم هذه الفرصة 
لنعرب عن خالص شكرنا جمللس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومسامهينا الكرام، كما 
والتجارة  الصناعة  ووزارة  املركزي  البحرين  إىل مصرف  واالمتنان  الشكر  بوافر  نتوجه 
والسياحة وبورصة البحرين وسوق ديب املايل. ونود أن نتوجه بالشكر أيضًا إىل جمالس 

إدارات واإلدارات التنفيذية لشركاتنا التابعة.

عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة

أمحد عبد الرحيم
الرئيس التنفيذي
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استعراض العمليات
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التوّقعات االقتصادية
يستهل االقتصاد العاملي عام 2022 وهو يف وضع أضعف مما ورد يف التوقعات السابقة. 
فمع انتشار ساللة »أوميكرون« اجلديدة املتحورة من فريوس كوفيد-19، عادت البلدان 
سالسل  يف  واالنقطاعات  الطاقة  أسعار  تصاعد  وأدى  احلركة.  على  قيود  فرض  إىل 
اإلمداد إىل ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن املستويات املنتظرة، وال سيما يف الواليات 
املتحدة وكثري من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. وباتت آفاق النمو 
العقارات وبطء تعايف  حمدودة أيضًا يف الصني من جراء االنكماش اجلاري يف قطاع 

االستهالك اخلاص مقارنة بالتوقعات.

ومن املتوقع للنمو العاملي أن يسجل تراجعًا من 5.9 يف املائة يف عام 2021 إىل 4.4 يف 
توقعات  عن   2022 لعام  مئوية  نقطة  نصف  قدره  باخنفاض  أي   ،2022 عام  يف  املائة 
معظمه  يف  يرجع  مما  العاملي«،  االقتصاد  »آفاق  تقرير  من   2022 أكتوبر  شهر  عدد 
 1.2 التوقعات مبقدار  خُفِّضت  فقد  العامل.  اقتصادين يف  التنبؤات ألكرب  إىل ختفيض 
السيناريو  من  يستبعد  معدَّل  افتراض  إىل  استنادًا  املتحدة،  للواليات  مئوية  نقطة 
األساسي تطبيق حزمة سياسات املالية العامة الرامية إىل »إعادة البناء بصورة أفضل«، 
الصني،  اإلمدادات. ويف  واستمرار نقص  النقدي،  التيسري  املبكر إلجراءات  واإلنسحاب 
خُفِّضت التوقعات مبقدار 0.8 نقطة مئوية بسبب اضطرابات اجلائحة املتعلقة بسياسة 
الواقع  عدم التهاون املطلق مع أي حاالت عدوى، باإلضافة إىل استمرار الضغط املايل 
 3.8 إىل  العاملي  النمو  يتباطأ  أن  املتوقع  ومن  ممتدة.  لفترة  العقاريني  املطورين  على 
نقطة   0.2 مبقدار  ارتفاعًا  ميثل  املعدل  هذا  أن  من  وبالرغم   .2023 عام  يف  املائة  يف 
مئوية عن التنبؤ السابق، فهو ناشئ يف معظمه عن حتسن النمو تلقائيًا خالل النصف 
الثاين من عام 2022 بعد تالشي معوقاته احلالية. ويتوقف حتقق هذا التنبؤ على تراجع 
النتائج الصحية السلبية إىل مستويات منخفضة يف معظم البلدان بنهاية عام 2022، مع 

افتراض حتسن معدالت التطعيم على مستوى العامل وزيادة فعالية العالجات املتاحة.

أكتوبر  املتصور يف عدد شهر  لفترة أطول من  التضخم  ارتفاع  املتوقع أن يستمر  ومن 
من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، مع استمرار االنقطاعات يف سالسل اإلمداد وكذلك 
على مستوى  التضخم  توقعات  بقاء  وبافتراض   .2022 عام  املرتفعة يف  الطاقة  أسعار 
جيد من الثبات حول الركيزة املستهدفة، فمن املتوقع أن ينخفض معدله تدرجييًا مع 
النقدية يف  السياسة  واستجابة  والطلب يف عام 2022  العرض  بني  االختالالت  احنسار 

االقتصادات الكربى.

ومتيل االحتماالت املتوقعة يف السيناريو األساسي إىل جانب التطورات املعاكسة. فظهور 
متحورات جديدة من فريوس كوفيد-19 ميكن أن يطيل أمد اجلائحة ويتسبب يف جتدد 
االضطرابات االقتصادية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن انقطاعات سالسل اإلمداد، وتقلب 
اليقني  ارتفاع عدم  كلها يعين  أماكن معينة،  األجور يف  وتركز ضغوط  الطاقة،  أسعار 
الفائدة  ألسعار  املتقدمة  االقتصادات  رفع  ومع  السياسات.  ومسارات  التضخم  بشأن 
اقتصادات  إىل  املال  رأس  وتدفقات  املايل  االستقرار  على  خماطر  تظهر  قد  الرمسية، 
األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، والعمالت، ومراكز املالية العامة - وخاصة مع 
الزيادة الكبرية يف مستويات الديون خالل العامني املاضيني. وقد تتحقق خماطر عاملية 
الطوارئ املناخية  التوترات اجلغرافية-السياسية، كما أن  أخرى يف ظل استمرار زيادة 

الراهنة تعين أن احتماالت حدوث الكوارث الطبيعية الكربى ال تزال مرتفعة.

على  التركيز  فإن  العاملي،  املشهد  على  بقوة  اجلائحة  سيطرة  الستمرار  ونظرًا 
استراتيجية صحية عاملية فعالة يكتسب أمهية بارزة أكثر مما كان عليه احلال يف أي 
اللقاحات واالختبارات التشخيصية  وقت مضى. ويف هذا السياق، من الضروري إتاحة 
من  خطرية  أخرى  متحورات  ظهور  خماطر  من  للحد  العامل  مستوى  على  والعالجات 
فريوس كوفيد-19. ويتطلب هذا زيادة إنتاج اإلمدادات الالزمة، فضال على وجود نظم 
البلد الواحد، وتوزيع أكثر إنصافًا على املستوى الدويل. وسيتعني  توصيل أفضل داخل 
على السياسة النقدية يف كثري من البلدان أن تستمر يف مسار التشديد لكبح الضغوط 
التضخمية، بينما سيتعني على سياسة املالية العامة - اليت تعمل اآلن يف حدود إمكانات 
لإلنفاق  أولوية  تعطي  أن   - اجلائحة  املبكرة من  الفترة  احلال يف  عليه  كان  أقل مما 
الصحي واالجتماعي مع التركيز على دعم األشد تضررًا من األزمة. ويف هذا السياق، 
سيكون التعاون الدويل ضروريًا للحفاظ على فرص الوصول إىل السيولة والتعجيل بإعادة 
هيكلة الديون على حنو منظم عند احلاجة. ويظل االستثمار يف سياسات املناخ الزما 

للحد من خماطر التغري املناخي الكارثي.

املصدر: تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن صندوق النقد الدويل، يناير 2022

منطقة دول جملس التعاون اخلليجي
اآلثار  من  لتخفيف  بسرعة  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  يف  السياسات  صناع  حترك 
الصحية واالقتصادية املترتبة عن صدميت كوفيد-19 وأسعار النفط. وتراجعت معدالت 
اإلصابة بالعدوى على مستوى دول اجمللس إىل أقل بكثري من مستويات الذروة السابقة، 
برغم ما شهدته هذه البلدان من موجات متتالية من الفريوس، كما بدأت أوجه التعايف 
االقتصادي يف ترسيخ جذورها. ومع هذا، جيب على صناع السياسات يف دول جملس 
تزال  فال  اليقني.  وعدم  بالتحديات  حمفوفًا  مشهدًا  يتجاوزوا  أن  اخلليجي  التعاون 
اجلائحة ختيم على اآلفاق العاملية بينما متر البلدان مبراحل خمتلفة من التعايف، مع 

اختالف آفاق منوها وحيز السياسات املتاح.

صناع  أولويات  طليعة  يف  الضعيفة  اجملتمع  فئات  ودعم  العامة  الصحة  محاية  وتظل 
وضع  مع  املقيمني،  جلميع  اللقاحات  نشر  مواصلة  وينبغي  اجمللس.  دول  يف  السياسات 

خطط للطوارئ الصحية بغرض مواجهة أي تكرار حلاالت تفشي الفريوس.

التعايف.  جذور  تترسخ  أن  إىل  تيسريية  الكلية  االقتصادية  السياسات  تظل  أن  ينبغي 
حسب  عليه  احلفاظ  وينبغي  للغاية  مهمًا  العامة  املالية  من  املقدم  الدعم  كان  فقد 
توجيهه  ينبغي  كما  االجتماعية،  اآلثار  ولتخفيف  األزمة  آثار  امتداد  لتجنب  احلاجة 
مبزيد من الدقة لضمان كفاءته واحتواء أعباء املالية العامة. وإذا كان احليز املتاح أمام 
املالية  مع حتديد مدخرات  املوجه،  الدعم  على  احلفاظ  فينبغي  السياسات حمدودًا، 
العامة اليت تنتج عن ختفيض اإلنفاق غري الضروري أو إعادة توزيعه. وينبغي العمل، 
حسب احلاجة، على توسيع السياسات املالية الكلية اليت تضمن توفري السيولة وحتفز منو 
االئتمان، مع توجيهها بشكل متزايد حنو الشركات اليت متتلك مقومات البقاء وتكملتها 

مبراقبة املخاطر على االستقرار املايل عن كثب.

استعراض العمليات
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منطقة دول جملس التعاون اخلليجي )تتمة(
للسياسات  ينبغي  االقتصادي،  التعايف  أوجه  واستقرار  كوفيد-19  أزمة  احنسار  ومع 
بفعل اجلائحة:  أكثر إحلاحًا  باتت  واليت  األجل  التحديات متوسطة وطويلة  تعاجل  أن 
فينبغي توجيه سياسة املالية العامة حنو حتقيق الضبط املايل املوايت للنمو هبدف ضمان 
ينبغي  ذلك،  ولتحقيق  الطويل.  املدى  على  اخلارجي  املركز  و  العامة  املالية  استدامة 
إعطاء األولوية لتعزيز أطر املالية العامة ومواصلة تعبئة اإليرادات غري النفطية، وزيادة 
لالجتاهات  املساير  اإلنفاق  جتنب  ينبغي  النفط،  أسعار  ارتفاع  ومع  اإلنفاق.  كفاءة 

الدورية، واستخدام اإليرادات االستثنائية يف إعادة بناء احليز املتاح أمام السياسات.

ويشكل ضمان االستقرار املايل واحلفاظ على ديناميكية القطاع املايل عنصرين أساسيني 
لتحقيق تعافٍ يتسم بالسالسة ومنو اقتصادي يتسم بالقوة واالستدامة. وبوجه عام، 
تبدو أوضاع القطاعات املالية سليمة وقادرة على دعم التعايف والتحول اهليكلي، ولكن 
بوسائل  الناشئة،  الضعف  ومواطن  املوروثة  واملخاطر  احلالية  الضغوط  معاجلة  يتعني 
السالمة  إجراءات  بعض  فرض  وإعادة  األوضاع،  وتسوية  اإلعسار  أطر  تعزيز  منها 
االحترازية اليت كانت خمففة أثناء األزمة، وتكثيف اجلهود الرقابية وسيظل احلفاظ 
فاالقتصادات  ومركزيًا.  مهمًا  االقتصادية  األنشطة  وتنويع  االقتصادي  النمو  على 
معرضة ملخاطر اآلثار من جراء أزمة كوفيد-19 فضاًل على تراجع الطلب العاملي على 
اإلصالحات  تعجيل  وينبغي  املناخ.  لتغري  العامل  األطول مع مواجهة  املدى  النفط على 
سوق  يف  املرأة  مشاركة  توسيع  ذلك  يف  مبا  النشاط،  وتنويع  اإلنتاجية  لدفع  اجلارية 
العمل، وزيادة املرونة املتاحة للعمالة الوافدة، وحتسني مستوى جودة التعليم، ومواصلة 
اإلقليمي،  التكامل  وتعميق  التنظيمية،  األطر  وتعزيز  التكنولوجيا،  من  االستفادة 

ومعاجلة قضايا تغري املناخ.

املصدر: تقرير اآلفاق االقتصادية والتحديات السياسية لدول جملس التعاون اخلليجي 
- البنك الدويل، أكتوبر 2021

مملكة البحرين
التقرير  مت إعادة مراجعة التوقعات من قبل صندوق النقد الدويل يف شهر أكتوبر بعد 
الذي صدر يف الصيف. ويف تقريره الذي صدر يف أكتوبر 2021، توقع صندوق النقد الدويل 
منو االقتصاد العاملي ليصل إىل 5.9 يف املائة يف عام 2021 وبنسبة 4.9 يف املائة يف عام 
2022، باخنفاض يبلغ 0.1 يف املائة عن توقعات شهر يوليو. ويف املقابل، متت مراجعة 
األولية  التوقعات  على  بناًء  البحرين  ململكة  الوطين  واالقتصاد  املالية  وزارة  توقعات 
للنتائج الفصلية الثالثة األوىل من العام. ومن املتوقع أن يبلغ معدل منو الناتج احمللي 
النفطي  غري  القطاع  منو  توقع  مع  املائة،  يف   2.6 نسبة  العام  لنهاية  السنوي  اإلمجايل 
بنسبة 3.2 يف املائة. وبالنظر إىل عام 2022، فمن املتوقع أن يصل النمو إىل 4.1 يف املائة، 

مما يؤكد انتعاش القطاع االقتصادي غري النفطي بنسبة 5 يف املائة.

وتشري  كوفيد-19،  وباء  جراء  املترتبة  اآلثار  من  التعايف  البحرين  االقتصاد  ويواصل 
الناتج احمللي  الثالث من عام 2021 إىل منو  للربع  القومية  التوقعات األولية للحسابات 
نتيجة   ،2020 العام  من  الثالث  بالربع  مقارنة  املائة  يف   10.2 بنسبة  االمسي  اإلمجايل 
ارتفاع أسعار النفط، فيما بلغت نسبة النمو احلقيقي 2.1 يف املائة على أساس سنوي. 
الفترة تأيت بالتزامن مع اإلعالنات املستمرة  النمو هلذه  النتائج اإلجيابية يف  إن هذه 
االقتصادي  النمو  عجلة  دفع  إىل  هتدف  واليت  االقتصادي  التعايف  خطة  برنامج  عن 

واالستدامة املالية للسنوات املقبلة. 

املصدر: وزارة املالية واالقتصاد الوطين - التقرير االقتصادي الفصلي ململكة البحرين، 
الربع الثالث 2021، يناير 2022

باكستان
نظرًا الخنفاض التأثريات األساسية وانتعاش الطلب احمللي، فإن التوقعات تشري إىل أن 
منو إمجايل الناتج احمللي احلقيقي )بتكلفة عوامل اإلنتاج( قد انتعش ليصل إىل 3.5 يف 
املائة يف عام 2021 بعد انكماش بنسبة 0.5 يف املائة يف عام 2020. وبدعم من تدفقات 
التحويالت الرمسية اليت بلغت مستوى قياسيًا ومت احلصول عليها من خالل القنوات 
زيادة  إىل  التوقعات تشري  التيسريية، فإن  النقدية  السياسة  ونتيجة  الرمسية  املصرفية 

االستهالك واالستثمار اخلاص خالل العام.

كما ارتفع االستهالك احلكومي ولكن بوترية أبطأ مما كان عليه يف عام 2020 عندما مت 
طرح حزمة التحفيز املايل لكوفيد-19. يف املقابل، تشري التوقعات إىل اخنفاض الصادرات 
بسبب  للصادرات  بالنسبة  الواردات  تقريبًا منو  الصافية يف عام 2021، حيث تضاعف 
الطلب احمللي القوي. وبالنسبة لإلنتاج، وبدعم من أنشطة التصنيع القوية على نطاق 
متتاليني.  عامني  ملدة  االنكماش  بعد  الصناعي  النشاط  ينتعش  أن  املتوقع  من  واسع، 
وباملثل، فإن قطاع اخلدمات الذي ميثل 60 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، قد منا، 
حيث مت رفع تدابري اإلغالق العامة بشكل كبري. ولكن من املتوقع أن يتباطأ منو قطاع 
الزراعة، ويرجع ذلك جزئيًا إىل اخنفاض ما يقارب 30 يف املائة من إنتاج القطن نتيجة 

الظروف اجلوية السيئة. 

املصدر: تقرير البنك الدويل - باكستان، أكتوبر 2021

االستراتيجية والتركيز على األعمال األساسية
تواصل اإلمثار القابضة التركيز على حتول اجملموعة متاشيًا مع القرارات االستراتيجية 
اليت اختذها املسامهون وحتقيق األهداف طويلة األجل لنمو األعمال األساسية وضمان 

اإلدارة املستقلة واملركزة الستثمارات اجملموعة وأصوهلا األخرى.

إن ذلك جزءًا من استراتيجية اإلمثار القابضة طويلة األمد اليت هتدف إىل خلق قيمة 
ملسامهيها. 

األنشطة الرئيسية
تتضمن األنشطة الرئيسية لإلمثار القابضة ما يلي:

امتالك وإدارة الشركات التابعة والزميلة واالستثمارات الرئيسية األخرى أو املشاركة 	 
الالزم  الدعم  وتوفري  األغلبية،  حصة  فيها  متتلك  اليت  األخرى  الشركات  إدارة  يف 

لتلك الشركات؛

امتالك العقارات وغريها من األصول الالزمة ألعماهلا؛	 

التجارية 	  والعالمات  االختراع  براءات  ذلك  يف  مبا  الصناعية،  امللكية  حقوق  حيازة 
تأجريها  أو  واستخدامها  الفكرية،  االمتياز وغريها من احلقوق  والصناعية وحقوق 

لشركاهتا التابعة والزميلة أو غريها من الشركات.

أجل  والنمو من  والتطوير  االستثمار  تتمثل يف  القابضة  األساسية لإلمثار  األعمال  إن 
حتقيق مصلحة املسامهني.

استعراض العمليات )تابع(
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استعراض العمليات )تتمة(

اتفاقية تطوير منطقة سكنية جديدة يف مملكة البحرين
وهي  نسيج،  شركة  مع  اتفاقية  على  بالتوقيع  القابضة  اإلمثار  قامت   ،2021 يناير  يف 
كلفته  تبلغ  عقاري  مشروع  لتطوير  البحرين،  مملكة  يف  رائدة  عقاري  تطوير  شركة 
110 مليون دوالر أمريكي يف احملافظة الشمالية يف منطقة باربار. وسيقع املشروع على 

مساحة تقدر حبوايل 150 ألف متر مربع.

وتشتمل اتفاقية الشراكة على توفري 100 قسيمة سكنية باإلضافة إىل 300 فيال سكنية، 
وباألخص  البحرينيني  املشروع  يستهدف  حيث  بالكامل،  املشروع  ضاحية  وتطوير 

املستفيدين من برنامج »مزايا«. 

ويقع املشروع يف منطقة هادئة يف البديع، ويبعد مئات من األمتار عن الساحل الشمايل 
للمحافظة الشمالية، ويتميز بسهولة الوصول له عرب الطرق الرئيسية وشارع النخيل. 

أرباح مرتفعة، على الرغم من حتديات ظروف السوق الصعبة
اليت سيطرت على معظم عام 2021،  الصعبة  السوق  الرغم من حتديات ظروف  على 
نتيجة استمرار تأثري وباء كوفيد-19 على االقتصاد، جنحت اإلمثار القابضة يف حتويل 

األداء املايل بتسجيل أرباح مرتفعة للعام. 

وقد سجلت اإلمثار القابضة صايف ربح خاص باملسامهني بلغ 38.60 مليون دوالر أمريكي 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021، أي ارتفع بنسبة 193 يف املائة مقابل صايف خسارة 
بلغت 41.72 مليون دوالر أمريكي سجلت يف عام 2020. ويتضمن ذلك صايف ربح خاص 
باملسامهني بلغ 37.13 مليون دوالر أمريكي لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 31 ديسمرب 
دوالر  مليون   38.43 بلغت  خسارة  صايف  مقابل  املائة  يف   197 بنسبة  ارتفع  أي   ،2021
أمريكي سجلت يف الفترة نفسها من عام 2020. وتعود هذه الزيادة يف األساس إىل منو 

الدخل األساسي.

ونتيجة لذلك، فإن عائد السهم لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف 31 ديسمرب 2021، قد بلغ 
1.33 سنتات أمريكية مقابل سالب 1.43 سنتات أمريكية لعام 2020. 

وكان إمجايل صايف الربح للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2021 قد بلغ 60.32 مليون دوالر 
أمريكي أي زيادة بنسبة 381 يف املائة مقابل صايف خسارة بلغت 21.48 مليون دوالر 
أمريكي سجلت يف عام 2020. ويتضمن ذلك صايف ربح بلغ 44.59 مليون دوالر أمريكي 
املائة مقابل  زاد بنسبة 247 يف  املنتهية يف 31 ديسمرب 2021، أي  الثالثة أشهر  لفترة 

صايف خسارة بلغت 30.26 مليون دوالر أمريكي سجلت يف عام 2020. 

يف كما  أمريكي  دوالر  مليون   37.76 القابضة  لإلمثار  امللكية  حقوق  إمجايل  بلغ   وقد 
31 ديسمرب 2021، أي ارتفع بنسبة 156 يف املائة مقارنة بـ 14.76 مليون دوالر أمريكي 

كما يف 31 ديسمرب 2020. وتأيت هذه الزيادة من األرباح املسجلة خالل العام.

اتفاق مبدئي لبيع أصول رئيسية
يف يناير 2022، أعلن كل من اإلمثار القابضة ومصرف السالم عن اتفاقهما على صفقة 
للشركة  البحرين  لألفراد يف  املصرفية  األعمال  على  السالم  بنك  استحواذ  تتمثل يف 
التابعة لإلمثار القابضة، بنك اإلمثار. باإلضافة إىل اإلستحواذ كذلك على إمجايل ملكية 
اإلمثار القابضة يف كلٍّ من بنك البحرين والكويت وجمموعة سوليدريت القابضة. ويأيت 
تزال  وال   .2021 أكتوبر  الطرفيْن يف  بني  املوّقعة  التفاهم  إمتدادًا ملذكرة  اإلعالن  هذا 

الصفقة خاضعة ملوافقة مسامهي شركة االمثار القابضة وتوقيع االتفاقيات النهائية.

وبعد انعقاد هذه الصفقة، فإن اإلمثار القابضة ستحتفظ مبحفظة متنوعة من األصول 
املالية واليت تتضمن األعمال املصرفية يف كل من البحرين وباكستان. أما بنك اإلمثار، 
فسيستمر كشركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل شركة اإلمثار القابضة، وسيواصل دوره 
سيحافظ  حيث  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  ومتوافقة  مبتكرة  مصرفية  كمؤسسة 
البنك على عملياته املصرفية كبنك إسالمي مرخص وخاضع لرقابة مصرف البحرين 

املركزي، متخصص يف جمال األعمال املصرفية للشركات وما يتعلق هبا من خدمات.

دورنا يف املجتمع
إن اإلمثار القابضة تلعب دورًا هامًا وحقيقيًا يف اجملتمع من خالل الكيانني التابعني هلا 

ومها بنك اإلمثار وآي يب كابيتال.

االستثمار يف موظفينا
خالل العام، قام كل من اإلمثار القابضة والكيانني التابعني هلا بالكامل ومها بنك اإلمثار 
وآي يب كابيتال بتنظيم جمموعة متنوعة من الربامج التدريبية ألعضاء جملس اإلدارة 

واإلدارة التنفيذية واملوظفني بقصد تطوير املهارات والكفاءات ورفع مستوى األداء.

اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  مبعايري  االلتزام 
)AAOIFI(

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

وما  اإلسالمية  الشريعة  مع  املتوافقة  غري  واملطلوبات  األصول  بعض  اجملموعة  ولدى 
إىل  اإلمثار  حتويل  قبل  اجملموعة  امتلكتها  وقد  ومصاريف،  مداخيل  من  هبا  يتعلق 
مصرف جتزئة إسالمي يف أبريل 2010، وتُعرض هذه على النحو املالئم ووفقًا ملعايري 

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية يف التقارير املالية للمجموعة.

اإلسالمية  الشريعة  بأحكام  االلتزام  خطة  على  الشرعية  الرقابة  هيئة  وافقت  وقد 
أو  اإلسالمية  الشريعة  مع  تتوافق  ال  اليت  واملطلوبات  املوجودات  هذه  حتويل  أجل  من 
التخلص منها بالبيع. وتواصل هيئة الرقابة الشرعية اإلشراف على تنفيذ هذه اخلطة 

بشكل دوري.
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األداء املايل
اختتمت اإلمثار القابضة عام 2021 بتسجيل صايف ربح بلغ 60.32 مليون دوالر أمريكي 
مقابل صايف خسارة بلغت 21.48 مليون دوالر أمريكي سجلت عام 2020. وقد أدى ذلك 
مقارنة   2021 للعام  أمريكي  دوالر  مليون   38.60 بلغ  باملسامهني  خاص  ربح  صايف  إىل 

بصايف خسارة بلغت 41.72 مليون دوالر أمريكي سجلت يف عام 2020. 

الوضع املايل
لقد ظلت املوجودات مستقرة عند 9.03 مليارات دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب 2021، 
أي زادت بنسبة 8 يف املائة مقابل 8.38 مليارات دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب 2020. 
دوالر  مليارات   3.75 بلغت  قد  املطلقة  االستثمارات  حسابات  أصحاب  حمفظة  وكانت 
أمريكي كما يف 31 ديسمرب 2021، أي ارتفعت بنسبة 12 يف املائة مقابل 3.36 مليارات 

دوالر أمريكي كما يف 31 ديسمرب 2020. 

يف  كما  أمريكي  دوالر  مليون   37.76 القابضة  لإلمثار  امللكية  حقوق  إمجايل  بلغ  وقد 
31 ديسمرب 2021، أي ارتفعت بنسبة 156 يف املائة مقارنة بـ 14.76 مليون دوالر أمريكي 
كما يف 31 ديسمرب 2020. وكانت اخلسائر املتراكمة كما يف 31 ديسمرب 2021 قد بلغت 

798.79 مليون دوالر أمريكي وهي متثل ما نسبته 105 يف املائة من رأس املال. 

االستعراض المالي



الشركات التابعة والزميلة 
مجلس اإلدارة

هيئة الرقابة الشرعية 
اإلدارة التنفيذية 
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اهليكل التنظيمي للمجموعة
الشركات الرئيسية التابعة والزميلة 

الشركات التابعة والزميلة 

الشركات التابعة

الشركات الزميلة

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.
)البحرين(

جمموعة CITIC الدولية إلدارة األصول 
احملدودة )CITICIAM( )هونغ كونغ(

نسيج
)البحرين(

بنك اإلمثار ش.م.ب. )م(
)البحرين(

%31

%100

%26 %20

اإلمثار القابضة ش.م.ب.

 شركة اإلمثار للتطوير
)جزر كاميان(

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

%100

%100 %56

 صندوق دملونيا للتطوير 1
)جزر كاميان(

92%

بنك فيصل احملدود
)باكستان(

%67

آي يب كابيتال ش.م.ب. )م(
)البحرين(
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الشركات الرئيسية التابعة

بنك اإلمثار ش.م.ب. )م(
يُمثل بنك اإلمثار أحد أكرب مصارف التجزئة اإلسالمية يف مملكة البحرين، إذ يزاول 

البنك أعماله، مبا يف ذلك كياناته السابقة، منذ أكثر من 30 عامًا.

 2021 ديسمرب   31 يف  كما  البحرين(  )عمليات  اإلمثار  لبنك  املوجودات  إمجايل  وكان 
قد بلغ 4.0 مليارات دوالر أمريكي.

إن اإلمثار القابضة متتلك بالكامل بنك اإلمثار.

)FBL( بنك فيصل احملدود
يُمّثل بنك فيصل احملدود أحد أبرز مصارف التجزئة يف باكستان وأسرعها منوًا، ويزاول 

البنك أعماله، مبا يف ذلك كياناته السابقة، منذ ثالثة عقود.

ولدى بنك  باكستان  املالية يف  األوراق  إن أسهم بنك فيصل احملدود مدرجة يف سوق 
فيصل احملدود 606 فرعًا. وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف 
دوالر  مليارات   4.8 يعادل  )ما  باكستانية  روبية  مليار   855 بلغا  قد   2021 31 ديسمرب 

أمريكي( و60 مليار روبية باكستانية )ما يعادل 341 مليون دوالر أمريكي( على التوايل.

إن بنك اإلمثار ميتلك 66.57 يف املائة من بنك فيصل احملدود.

آي يب كابيتال ش.م.ب. )م(
حتتفظ شركة آي يب كابيتال حبضور يف أسواق املنطقة واخلارج من خالل استثماراهتا 

يف شركاهتا التابعة والزميلة. 

وكان إمجايل املوجودات كما يف 31 ديسمرب 2021 قد بلغ 1.4 مليار دوالر أمريكي.

إن اإلمثار القابضة متتلك بالكامل شركة آي يب كابيتال.

جمموعة سوليدريت القابضة ش.م.ب. )م( )جمموعة سوليدريت(
يف  اإلسالمي(  )التأمني  التكافل  شركات  كربيات  إحدى  سوليدريت  جمموعة  تعترب 
وتعمل جمموعة  والعائلي.  العام  التكافل  وتقدم اجملموعة منتجات وخدمات  املنطقة. 

سوليدريت من خالل شركات تابعة هلا يف البحرين واألردن واململكة العربية السعودية. 

دوالر  مليون   385 للمجموعة  املسامهني  حقوق  وإمجايل  املوجودات  إمجايل  بلغ  وقد 
أمريكي و 199 مليون دوالر أمريكي على التوايل كما يف 31 ديسمرب 2021.

إن اإلمثار القابضة متتلك 56 يف املائة من جمموعة سوليدريت.

)IDC( شركة االمثار للتطوير
يف  للمجموعة،  بالكامل  ومملوكة  تابعة  شركة  وهي  للتطوير،  اإلمثار  شركة  تأسست 
عام 2007 هبدف تطوير وإدارة املشاريع الضخمة التطويرية والعقارية ومشاريع البنية 
وهو  دملونيا،  مشروع  الرائدة  للتطوير  اإلمثار  شركة  مشاريع  وتشمل  األخرى.  التحتية 

جزيرة اصطناعية تقع على ساحل البحرين وتبلغ مساحتها 1.25 مليون متر مربع.

إن اإلمثار القابضة متتلك بالكامل شركة اإلمثار للتطوير. 

صندوق دملونيا للتطوير 1
أُنشأ وسُجل مبوجب  )الصندوق( هو شراكة حمدودة معفاة   1 للتطوير  صندوق دملونيا 
قانون جزر كاميان. إن الشريك العام يف هذه الشراكة هو شركة إمثار - دملونيا العامة 
للشركاء احملدودة. وقد مت إنشاء الصندوق لشراء 650 ألف متر مربع من األراضي ضمن 
مشروع اجلزيرة الصحية - مشروع دملونيا يف البحرين، وتطوير البنية التحتية وبيع هذه 

األراضي جمزئة.

وكان إمجايل املوجودات وإمجايل حقوق املسامهني كما يف 31 ديسمرب 2021 قد بلغا 197 
مليون دوالر أمريكي و167 مليون دوالر أمريكي على التوايل.

إن بنك اإلمثار ميتلك 92 يف املائة من صندوق دملونيا للتطوير 1.

الشركات التابعة والزميلة )تابع(
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الشركات الرئيسة الزميلة لشركة آي يب كابيتال

)BBK( بنك البحرين والكويت ش.م.ب
يعترب بنك البحرين والكويت واحدًا من أكرب البنوك التجارية يف البحرين ولديه تواجد 
والكويت  البحرين  بنك  ويقدم  املتحدة.  العربية  واإلمارات  واهلند  الكويت  من  كل  يف 
جمموعة متكاملة من خدمات اإلقراض والودائع واخلزينة واخلدمات االستثمارية. كما 
قام بإنشاء عدد من الشركات التابعة يف جماالت الوساطة واخلدمات املالية وبطاقات 

االئتمان.

بلغا  قد   2021 ديسمرب   31 كما يف  املسامهني  وإمجايل حقوق  املوجودات  وكان إمجايل 
9.71 مليارات دوالر أمريكي و1.41 مليار دوالر أمريكي على التوايل.

إن آي يب كابيتال متتلك 26 يف املائة من بنك البحرين والكويت. 

نسيج ش.م.ب. )م( )نسيج(
يف  التحتية  والبنية  العقاري  التطوير  جمال  يف  متكاملة  شركة  أول  نسيج  شركة  تُمثل 
التطوير  جمال  يف  متكاملة  جمموعة  وتشمل  أفريقيا،  ومشال  األوسط  الشرق  منطقة 

العقاري بدءًا من مرحلة طرح الفكرة حىت تنفيذها.

والبناء  والتطوير  الرئيسي  والتخطيط  التصميم  للشركة  األساسية  األنشطة  وتتضمن 
ومكونات البناء والتسهيالت العقارية وإدارة املنشآت. وقد أسس شركة نسيج جمموعة 
من رواد املستثمرين من القطاعني العام واخلاص لتكون مبثابة حافز لتلبية احتياجات 

سكان املنطقة لتطوير املنازل بأسعار مقبولة.

وتركز استراتيجية شركة نسيج على البحث عن فرص التطوير واالستثمار العقاري يف 
قطاع اإلسكان امليسر والتجزئة العقارية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، إىل 
جانب العمل على مشروع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتطوير قطاع اإلسكان 
من  عدد  يف  نسيج  شركة  تشارك  ذلك،  على  وعالوة  البحرين.  مملكة  يف   )PPPHP(

املشاريع اإلسكانية الكربى يف مملكة البحرين، مثل »يامسينة سار« و»مجانة«.

إن آي يب كابيتال متتلك 31 يف املائة من شركة نسيج.

)CITICIAM( الدولية إلدارة األصول احملدودة CITIC جمموعة
احملدودة،  األصول  إلدارة  الدولية   CITIC جمموعة  من  جزءًا   CITICIAM شركة  تُمثل 
وهي جمموعة مالية واستثمارية متنوعة كربى مملوكة بالكامل من قبل جملس الدولة 
شركة  من  املائة  يف   46 نسبته  ما   CITIC جمموعة  )متتلك  الشعبية  الصني  جبمهورية 
CITICIAM االستثمار يف شركات ومشاريع  الرئيسي لشركة  النشاط  CIAM(. ويشكل 
األصول  إدارة  يف  لتتخصص   2002 العام  يف  الشركة  تأسست  وقد  واخلارج.  الصني  يف 
املتعثرة. وتتضمن حمفظة شركة CITICIAM استثمارات مباشرة يف العقارات والتقنيات 

املتطورة والصحة وجتارة التجزئة واملشاريع الصناعية.

.CITICIAM إن آي يب كابيتال متتلك 20 يف املائة من شركة

الشركات التابعة والزميلة )تتمة(
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مجلس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل
رئيس جملس اإلدارة، غري تنفيذي

مت انتخابه يف 18 أبريل 2019

لدى صاحب السمو امللكي األمري عمرو خربة عملية تربو على 30 عامًا تشمل جماالت 
واهلندسة  التنفيذية  واإلدارة  واالستثمارية  التجارية  املصرفية  اخلدمات  من  متنوعة 

املعمارية واهلندسة.

وهو رئيس جملس املشرفني لدار املال اإلسالمي ترست ورئيس جملس إدارة بنك اإلمثار 
وشركة  )مصر(  املصري  اإلسالمي  فيصل  وبنك  )السودان(  اإلسالمي  فيصل  وبنك 
املستثمرون اخلليجيون إلدارة األصول جى. إس. سي. )مقفلة(. باإلضافة إىل ذلك، فإن 
البحر  شركة  إدارة  جملس  وعضو  مؤسس  أيضًا  هو  عمرو  األمري  امللكي  السمو  صاحب 
األمحر لالستشارات والتصاميم )جدة( ورئيس جملس إدارة شركة الدليل لنظم املعلومات 
)اليت يوجد مقرها يف جدة وهلا شركات شقيقة يف كل من تونس والسودان وباكستان(. 
وهو أيضًا زميل يف اجلمعية السعودية للبناء وتطوير املدن ونظافة البيئة وعضو يف اهليئة 
السعودية للمهندسني. وحيمل صاحب السمو امللكي األمري عمرو شهادة البكالوريوس يف 

اهلندسة املعمارية من جامعة امللك عبد العزيز يف اململكة العربية السعودية.

تونكو يعقوب خريا
عضو مستقل غري تنفيذي

مت انتخابه يف 18 أبريل 2019

شهادة  على  حاصل  اإلمثار،  بنك  يف  إدارة  جملس  عضو  وهو  يعقوب  األمري  إن 
البكالوريوس يف االقتصاد واحملاسبة مع مرتبة الشرف من جامعة سييت بلندن. كما أنه 
عضو زميل باملعهد القانوين للمحاسبني يف اجنلترا وويلز. وهو حماسب بالتدريب وعضو 
زميل باملعهد القانوين للمحاسبني يف اجنلترا وويلز وعضو يف املعهد املاليزي للمحاسبني 
وهو حاصل على شهادة خمطط مايل معتمد )CFP( وعضو يف مجعية التخطيط املايل 

.)FPAM( املاليزية

املتحدة  باململكة  ووتر هاوس  برايس  املهنية كمدقق يف  يعقوب حياته  األمري  بدأ  وقد 
بريهاد  للتأمني  آالينس  شركة  إىل  انضم  وبعدها   .)1987 إىل   1982 )من  وكواالملبور 
املاليزية، واليت أصبحت حتت قيادته شركة رائدة ومملوكة حمليًا يف التأمني على احلياة 
وأنواع التأمينات األخرى يف ماليزيا. وبعدها أسس األمري يعقوب شركة MAA برهاد 

للتكافل، واليت أصبحت مؤسسة رائدة يف التأمني اإلسالمي العائلي والعام يف ماليزيا. 

وحاليًا، يشغل األمري يعقوب منصب رئيس جملس إدارة تنفيذي يف عدد من الشركات 
املاليزية املدرجة يف أسواق املال، وجمموعة MAA بريهاد، وجمموعة ميلوير الصناعية 
بريهاد، وشركة ماكرون ستيل بريهاد. كما أنه عضو جملس إدارة يف شركة خريا ليغاسي 
بريهاد وشركة ياياسان خريا بريهاد وشركة ميلوير إيكويتيز )Sdn Bhd( وغريها من 
الشركات اخلاصة. ولديه أيضًا عضوية يف جملس إدارة كل من شركة آلتيك للكيماويات 
احملدودة )وهي مدرجة يف سوق األوراق املالية يف أستراليا( وشركة توريا بريهاد )وهي 
مدرجة يف سوق األوراق املالية يف ماليزيا( وجمموعة كي إن إم بريهاد )وهي مدرجة يف 

سوق األوراق املالية يف ماليزيا(. 

إن األمري يعقوب هو مؤسس ورئيس جملس إدارة مؤسسة بودمياس اخلريية )بودمياس( 
مؤسسة  بودمياس  مؤسسة  وتعد  ميديكري(.   MAA( اخلريية  مديكري   MAA ومؤسسة 
خريية غري حكومية، تأسست عام 1998 وهي تقدم املساعدات املالية لأليتام واألطفال 
حكومية،  غري  خريية  مؤسسة  فهي  مديكري   MAA مؤسسة  أما  ماليزيا.  يف  الفقراء 
تأسست عام 1994 وتقدم الدعم وعالجات غسيل الكلي يف مجيع أحناء البالد ملرضى 
الكلى من الفقراء واحملتاجني، كما تدير أيضًا مركزًا لتشخيص أمراض القلب للمرضى 

احملتاجني يف ماليزيا.

عبد احلميد حممد أبو موسى
عضو تنفيذي

مت انتخابه يف 18 أبريل 2019

ميتلك السيد أبو موسى خربة عملية تزيد على 50 عامًا يف القطاع املصريف واملايل، وهو 
عضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار.

أبو موسى حاليًا منصب حمافظ بنك فيصل اإلسالمي جبمهورية مصر  السيد  يشغل 
العربية، والذي انضم إليه يف العام 1979. وقبلها كان يعمل لدى البنك املركزي املصري 
يف  عضو  وهو  السعودي   - املصري  األعمال  جملس  رئيس  أيضًا  وهو  عامًا.   17 ملدة 

اجلمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمني )مصر(.

يف  اإلسالمي  فيصل  بنك  من  كل  إدارة  جملس  يف  عضوًا  موسى  أبو  السيد  أن  كما 
السودان وممتلكات للتأمني يف مصر وأيادي لالستثمار والتطوير يف مصر وشركة ميدور 
اإلسالمي  البنك   - العقاري  لالستثمار  األوقاف  وصندوق  مصر  »ميداليك«-  للكهرباء 
للبنوك واملؤسسات املالية  العام  للتنمية - جدة. وهو نائب رئيس جملس إدارة اجمللس 
اإلسالمية. إن السيد أبو موسى هو أيضًا عضو يف اللجنة االستشارية لصندوق أرميال، 
جملس  عضو  وهو  إيطاليا.  أنستازيا،  لصندوق  االستشارية  اللجنة  يف  وعضو  إيطاليا 

إدارة يف جامعة عني مشس واجمللس املصري األورويب. 

التجارة يف جامعة  البكالوريوس يف احملاسبة من كلية  أبو موسى درجة  السيد  وحيمل 
القاهرة مبصر وشهادة الدبلوم يف املالية من جامعة القاهرة. وحصل على الدبلوم يف 

االقتصاد املصريف من جامعة لوجيي بوكوين يف إيطاليا.
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الشيخ زامل عبد اهلل الزامل
عضو مستقل غري تنفيذي

مت انتخابه يف 18 أبريل 2019

الشيخ زامل عبد اهلل الزامل رجل أعمال معروف يف اململكة العربية السعودية ويف دول 
جملس التعاون اخلليجي األخرى، ولديه سنوات من اخلربة يف إدارة األنشطة التجارية 
النائب  أيضًا  أنه  كما  اإلمثار.  بنك  يف  إدارة  جملس  عضو  وهو  خمتلفة.  قطاعات  يف 
التنفيذي لرئيس جمموعة الزامل القابضة ورئيس جملس إدارة شركة الزامل للخدمات 
البحرية وشركة الزامل للصيانة والتشغيل احملدودة. وهو ميثل العديد من املؤسسات مثل 

غرفة التجارة والشركات الصناعية والبنوك وذلك بصفته عضو جملس إدارة. 

وقد تلقى الشيخ الزامل دراسته العليا يف الواليات املتحدة األمريكية، إذ حيمل شهادة 
يف  املاجستري  وشهادة  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  البترول  هندسة  يف  البكالوريوس 

التخصص نفسه من جامعة ويست فرجينيا بالواليات املتحدة األمريكية.

حممد عبد الرمحن بوجريي
 عضو تنفيذي

ممثاًل عن دار املال اإلسالمي ترست

مت انتخابه يف 18 أبريل 2019

السيد حممد بوجريي خربة تزيد على 51 عامًا يف احملاسبة واألعمال املصرفية  لدى 
التجارية واخلارجية. وقد كان السيد بوجريي رئيسًا تنفيذيًا يف بنك اإلمثار من يوليو 
كما   ،2010 مارس  منذ  البنك  إدارة  جملس  يف  عضو  وهو   ،2013 أغسطس  حىت   2010
أنه عضو جملس إدارة آي يب كابيتال. ويشغل السيد بوجريي منصب الرئيس التنفيذي 
جملموعة دار املال اإلسالمي ترست. وسابقًا، شغل منصب املدير العام للمكاتب اخلاصة 
السعودية  العربية  اململكة  يف  سعود  آل  الفيصل  حممد  األمري  امللكي  السمو  لصاحب 

ومنصب نائب الرئيس التنفيذي ملصرف البحرين الشامل.

)جريسي(  آي  إيه  إف  إم  من  كل  يف  إدارة  جملس  رئيس  هو  بوجريي  السيد  أن  كما 
احملدودة، وشركة فيصل فايننس ماروك إس. إيه.، ومكتب فيصل اخلاص، وشركة دار 

املال اإلسالمي للخدمات اإلدارية، وشركة اإلمثار للتطوير، وشركة نسيج )الرباط( .

اخلليجي  لالستثمار  اإلسالمية  الشركة  إدارة  جملس  عضو  أيضًا  هو  بوجريي  والسيد 
)جزر الباهاما( احملدودة وشركة فيصل باهاما احملدودة وشركة املستثمرون اخلليجيون 
فايننس  وفيصل  يف،  إن  اإلسالمي  املال  ودار  مقفلة،  جي.إس.سي  األصول  إلدارة 

لوكسمربغ وشامل فايننس لوكسمربغ.

وقد درس السيد بوجريي احملاسبة والرياضيات واالقتصاد يف جامعة بوليتكنك اخلليج 
بالبحرين.

عبد اإلله إبراهيم القامسي
عضو مستقل غري تنفيذي

مت انتخابه يف 18 أبريل 2019

وهو  املتنوعة.  اإلدارية  األعمال  يف  عامًا   34 على  تزيد  خربة  القامسي  السيد  ميتلك 
عضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار وشركة آي يب كابيتال.

»متكني«،  العمل  لصندوق  التنفيذي  الرئيس  منصب  سابقًا  القامسي  السيد  شغل  وقد 
ملشروع  التنفيذي  الرئيس  نائب  وكان   ،2010 مايو  يف  املنصب  هذا  من  استقال  حيث 
صندوق العمل يف جملس التنمية االقتصادية والوكيل املساعد لشؤون التدريب يف وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية ومدير قسم اهلندسة والصيانة يف وزارة الصحة. وقد شغل 
املهن،  التنظيمية ملعرض  واللجنة  البحرينية  املؤهالت  أيضًا منصب رئيس جلنة إطار 

وقد كان عضوًا يف مجعية املهندسني البحرينية ومجعية محاية املستهلك البحرينية. 

القابضة  سوليدريت  جمموعة  إدارة  جملس  يف  عضو  هو  حاليًا  القامسي  السيد  إن 
وشركة نسيج وبنك فيصل احملدود )باكستان( وشركة اجلزيرة للتكافل )اململكة العربية 
كلية  من  املدنية  اهلندسة  يف  البكالوريوس  شهادة  القامسي  السيد  وحيمل  السعودية(. 
املرافق  ختطيط  يف  املاجستري  وشهادة  املتحدة  اململكة  يف  لندن  جامعة  ماري،  كوين 
الصحية من جامعة نورث لندن باململكة املتحدة وحاصل كذلك على الدبلوم يف إدارة 

الرعاية الصحية من الكلية امللكية األيرلندية للجراحني يف البحرين. 

الدكتورة أماين خالد بورسلي
عضو مستقل غري تنفيذي

مت انتخاهبا يف 18 أبريل 2019

متتلك الدكتورة بورسلي، اليت شغلت سابقًا منصيب وزيرة التجارة ووزيرة الدولة لشؤون 
االستشارات  جمال  يف  اخلربة  من  عامًا   32 من  أكثر  الكويت،  يف  والتنمية  التخطيط 
والتدريب والقطاع املصريف. وتشغل الدكتورة بورسلي منصب رئيس جملس إدارة شركة 
آي يب كابيتال وهي عضو جملس إدارة يف كل من بنك اإلمثار وبنك فيصل اإلسالمي 

املصري.

وتعمل الدكتورة بورسلي حاليًا بروفيسور ورئيس قسم التمويل جبامعة الكويت يف كلية 
العلوم اإلدارية وهلا العديد من األحباث والتقارير املنشورة يف جمال أنظمة أسواق املال 

واحلوكمة املؤسساتية والتخطيط االستراتيجي. 

كما أن الدكتورة بورسلي هي عضو يف جملس أمناء مجعية الشفافية الكويتية جلائزة 
مكافحة الفساد للقطاع العام بدولة الكويت، وقد حصلت الدكتورة عام 2018 على جائزة 
الباحث االقتصادي الكوييت املقدمة من بنك الكويت املركزي كما حصلت سابقًا على 
جائزة الشرق األوسط للتميز يف جمال إدارة األعمال واالقتصاد ملسامهاهتا يف تطوير 
احلوكمة  يف  التميز  جائزة  مؤسس  وهي  الكويت.  دولة  يف  وقوانينه  املال  أسواق  نظام 

ورئيس املنتدى االقتصادي الذي يعقد سنويًا يف الكويت. 

مجلس اإلدارة )تابع(
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ومؤسس  إدارة  جملس  رئيس  بورسلي  الدكتورة  كانت  الوزارية،  املناصب  تقلّدها  وقبل 
شركة كابيتال ستاندردز للتصنيف االئتماين، أول وكالة مستقلة للتصنيف االئتماين يف 
الكويت وذلك من العام 2009 إىل العام 2011، وقد كانت أيضًا عضو جملس إدارة بنك 
برقان يف الكويت من العام 2010 إىل العام 2011، كما ترأست مشروع هيئة أسواق املال 
من العام 2006 إىل العام 2007. والدكتورة بورسلي، اليت هلا العديد من املقاالت يف الكتب 
واجملالت العلمية املتخصصة، بدأت العمل يف القطاع املصريف ببنك الكويت الوطين يف 

العام 1987 ويف جمال التدريس جبامعة الكويت يف العام 1988. 

وحتمل الدكتورة بورسلي شهادة البكالوريوس يف الصريفة والتمويل من جامعة الكويت، 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  سياتل  جامعة  من  املصرفية  األعمال  ماجستري  وشهادة 
بالواليات  كاربونديل  يف  إلينوي  جنوب  جامعة  من  التمويل  يف  الدكتوراه  وشهادة 

املتحدة األمريكية.

الشيخ حممد عبداهلل عبد الكرمي اخلرجيي
عضو غري تنفيذي

ممثاًل عن دار املال اإلسالمي ترست

مت انتخابه يف 18 أبريل 2019

لدى الشيخ اخلرجيي خربة عملية تزيد على 42 عامًا يف األعمال املصرفية واإلدارية 
املتنوعة.

وهو عضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار. ويشغل الشيخ اخلرجيي حاليًا رئاسة جمالس 
إدارات العديد من الشركات يف اململكة العربية السعودية منها شركة جمموعة اخلرجيي 
نائب  وهو  احملدودة.  العقارية  اخلرجيي  إيه  إس.  وشركة  الدولية  هل  وشركة  القابضة 
رئيس جملس إدارة شركة أمسنت ينبع )اململكة العربية السعودية( وجملس إدارة شركة 
فيصل  بنك  إدارة  جملس  عضو  وهو  األمريكية(.  املتحدة  )الواليات  العاملية  ورلدكري 
اإلسالمي املصري. وقد كان الشيخ اخلرجيي يف السابق رئيس جملس إدارة بنك فيصل 

لالستثمار )البحرين(. 

وحيمل الشيخ اخلرجيي شهادة ليسانس حقوق من جامعة القاهرة يف مصر، وهو حاصل 
التغري من جامعة هارفارد بالواليات املتحدة األمريكية  الدبلوم يف إدارة  على شهادة 
وشهادة الدبلوم يف إدارة التسويق من املعهد العاملي للتسويق كمربدج بالواليات املتحدة 

األمريكية.

إهلام إبراهيم عبداهلل حسن
عضو مستقل غري تنفيذي

مت انتخاهبا يف 18 أبريل 2019

إن السيدة حسن، واليت لديها أكثر من 30 عامًا من اخلربة املتنوعة يف جمال اخلدمات 
التمويلية، هي عضو جملس إدارة يف كل من بنك اإلمثار وآي يب كابيتال، وهي رئيسة 
والشركة،  األعمال  ومستشار الستراتيجية  الصحية  للرعاية  تأهيل  مركز  إدارة  جملس 
باإلضافة إىل عضويتها يف جملس إدارة كل من ممتلكات وجمموعة سوليدريت القابضة 
وهي سيدة  السعودية.  العربية  اململكة   - لالستثمار  باريبا  إن يب  وشركة يب  البحرين   -
أعمال رائدة يف مملكة البحرين، حيث كانت أول سيدة تتوىل منصب شريك يف برايس 

أكثر  التصويت هلا كواحدة من  وقد مت  األوسط.  الشرق  كوبرز يف منطقة  ووتر هاوس 
يوروموين  جائزة  على  وحصلت  فوربس  جملة  من  األوسط  الشرق  يف  تأثريًا  السيدات 

خلدمات الضمان اإلسالمي االستشارية. 

وقد كانت السيدة حسن سابقًا عضو جملس إدارة يف كل من جملس التنمية االقتصادية 
)إدامة(  العقاري  البحرين لالستثمار  والكويت وشركة  البحرين  وبنك  البحرين ومتكني 
وجامعة البحرين وكل من جلنة متكني املرأة اقتصاديًا يف اجمللس األعلى للمرأة وجلنة 
حسن  السيدة  شغلت  كما  البحرينية.  األعمال  سيدات  مجعية  يف  واملتابعة  التخطيط 
 2010 يونيو  كوبرز حىت  ووتر هاوس  برايس  البحرين يف  املسئول عن  الشريك  منصب 
وكانت مدير اخلدمات املالية يف برايس ووتر هاوس كوبرز بالشرق األوسط حىت يونيو 
2007. وقد عملت السيدة حسن مع املؤسسات اإلسالمية بصورة رئيسية منذ أن التحقت 

بربايس ووتر هاوس كوبرز يف بداية الثمانينات. 

إن السيدة حسن حصلت على مؤهل حماسب قانوين معتمد يف عام 1986 وهي عضو 
يف املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني املعتمدين.

عمر عبدي علي
عضو غري تنفيذي

مت انتخابه يف 20 يونيو 2019

للتطوير  العامة  القطاع املايل واإلدارة  السيد علي خبربة تزيد على 50 عامًا يف  يتمتع 
والشرق  أفريقيا  يف  االستثمارية  املصرفية  واخلدمات  التجاري  القطاع  يف  وكذلك 
األوسط وأوروبا. وهو عضو جملس إدارة يف بنك اإلمثار وعضو يف جملس املشرفني يف 
دار املال اإلسالمي ترست ورئيس جملس إدارة يف شركة اخلليج لالستثمار اإلسالمي 

)باهاماز( احملدودة.

إن السيد علي هو مؤسس ورئيس جملس إدارة شركة كوادرون لالستثمارات احملدودة 
ويف  وتنزانيا(.  املتحدة  )اململكة  املتكاملة  العقارية  االستثمارات  وشركة  )السودان( 
التنفيذي  الرئيس  كان  حيث  ترست  اإلسالمي  املال  دار  يف  علي  السيد  عمل  السابق، 
الرئيس  العام 1986 إىل 1999، وقبل ذلك كان نائب  للعمليات من  التنفيذي  والرئيس 
التنفيذي للشؤون املالية ونائب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي من العام 1983 إىل 

 .1986

العربية لالستثمار  اهليئة  املايل يف  واملدير  املالية  الشؤون  السيد علي مدير  وقبلها كان 
واإلمناء الزراعي )السودان(. كما عمل يف البنك األفريقي للتنمية ملدة عشر سنوات وكان 
أخر منصب تقلده هناك هو املدير املايل للبنك. وعمل أيضًا يف الصندوق العريب لإلمناء 
أيضًا منصب  والزراعة حيث شغل  لالستثمار  العربية  واهليئة  واالجتماعي  االقتصادي 

املدير املايل. وقد عمل يف هاتني املؤسستني ملدة 7 سنوات. 

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

مجلس اإلدارة )تتمة(
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هيئة الرقابة الشرعية

مساحة الشيخ عبداهلل بن سليمان املنيع
رئيس اهليئة

مت تعيينه يف 25 مارس 2019

يُعدّ الشيخ املنيع أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتدّ برأيهم.

يب  وآي  اإلمثار  وبنك  القابضة  اإلمثار  من  كل  يف  الشرعية  الرقابة  هيئة  رئيس  وهو 
كابيتال.

السعودية ومستشار بالديوان امللكي.  العربية  العلماء باململكة  كما أنه عضو هيئة كبار 
وهو أيضًا عضو اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
)AAOIFI(، ورئيس وعضو يف العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك واملؤسسات 
اإلسالمي، حاصل على  الفقه  وهو خبري يف جممع  املنيع،  الشيخ  إن  اإلسالمية.  املالية 
درجة املاجستري من املعهد العايل للقضاء يف اململكة العربية السعودية، وألف عدة كتب 
الورقية: احلقيقة والتاريخ والواقع«، و»حبوث اقتصادية« و»نافذة على  منها »النقود 

اجملتمع« وغريها.

فضيلة الشيخ نظام حممد صاحل يعقويب
عضو

مت تعيينه يف 25 مارس 2019

يُعدّ الشيخ يعقويب أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتدّ برأيهم، كما أنه 
رجل أعمال ناجح من مملكة البحرين.

وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية يف كل من اإلمثار القابضة وبنك اإلمثار وآي يب كابيتال.

اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هليئة  الشرعي  أنه عضو اجمللس  كما 
ويتوىل  املركزي،  البحرين  مبصرف  الشرعية  االستشارية  اهليئة  وعضو   ،)AAOIFI(
البنوك  العديد من  الشرعية يف  الرقابة  أو عضوية هيئات  رئاسة  أيضًا  يعقويب  الشيخ 
اخلليج  دول  يف  الدولية  والبنوك  االستثمارية  والصناديق  اإلسالمية  املالية  واملؤسسات 

العريب والوطن العريب والعامل.

ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  محد  امللك  اجلاللة  صاحب  حضرة  منح   ،2007 العام  ويف 
البحرين  الكفاءة تقديرًا خلدماته داخل مملكة  الشيخ يعقويب وسام  البحرين  مملكة 
وخارجها. كما حصل الشيخ يعقويب أيضًا على جائزة االبتكار يف الرقابة الشرعية من 
املاليزية، وغريها من  جملة يوروموين، فضاًل عن جائزة األعمال ملصرفية اإلسالمية 

اجلوائز.

وحيمل الشيخ يعقويب العديد من الشهادات األكادميية والتقديرية والشهادات الفخرية، 
وله عدد كبري من املؤلفات والتحقيقات املطبوعة.

فضيلة الشيخ حمسن آل عصفور
عضو

مت تعيينه يف 25 مارس 2019

يُعدّ الشيخ آل عصفور أحد أبرز علماء الشريعة اإلسالمية املعتربين واملعتدّ برأيهم يف 
مملكة البحرين.

وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية يف كل من اإلمثار القابضة وبنك اإلمثار وآي يب كابيتال.

وباإلضافة إىل عضويته يف هيئة الرقابة الشرعية التابعة لبنك اإلمثار، فهو أيضًا عضو 
الرقابة  هيئات  من  والعديد  املركزي  البحرين  مبصرف  الشرعية  االستشارية  اهليئة 

الشرعية يف مملكة البحرين وخارجها.

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

أكثر من 60 كتابًا عن الشريعة اإلسالمية.

فضيلة الشيخ أسامة حممد سعد حبر
عضو

مت تعيينه يف 25 مارس 2019

مملكة  من  برأيهم  واملعتدّ  املعتربين  اإلسالمية  الشريعة  علماء  أحد  حبر  الشيخ  يُعدّ 
البحرين.

وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية يف كل من اإلمثار القابضة وبنك اإلمثار وآي يب كابيتال.

يتوىل  كما  )البحرين(،  األول  الطاقة  بنك  يف  الشرعية  الرقابة  هيئة  عضو  حاليًا  وهو 
اإلسالمية  املالية  واملؤسسات  بالبنوك  الشرعية  الرقابة  هيئات  من  العديد  عضوية 

والصناديق واحملافظ االستثمارية يف البحرين وخارجها.

ودرجة  لبنان،  يف  األوزاعي  اإلمام  جامعة  من  املاجستري  درجة  حبر  الشيخ  وحيمل 
البكالوريوس يف الشريعة اإلسالمية من جامعة األمري عبد القادر اجلزائري يف الدراسات 

اإلسالمية يف اجلزائر.

وللشيخ حبر العديد من املؤلفات املطبوعة يف جمال البنوك اإلسالمية وشؤون اجملتمع، 
كما أن له العديد من اللقاءات واملشاركات اإلذاعية واملقاالت الصحفية.
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اإلدارة التنفيذية

اإلدارة التنفيذية لإلمثار القابضة

أمحد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة غالمورغان، ويلز، اململكة املتحدة )1999(.	 

زميل يف معهد احملاسبني املاليني، لندن، اململكة املتحدة واملعهد العام للمحاسبني، 	 
أستراليا )2014(.

شهادة دبلوم اإلدارة التنفيذية، جامعة البحرين )1993(.	 

واملالية 	  املصرفية  للدراسات  البحرين  معهد  الصريفة،  يف  املتقدم  الدبلوم  شهادة 
.)1988(

44 عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.	 

انضم إىل اجملموعة عام 2006.	 

التابعة  شركتها  خالل  من  الرئيسية  وظائفها  بإدارة  تقوم  القابضة  اإلمثار  شركة  إن 
واململوكة بالكامل هلا، بنك اإلمثار ش.م.ب. )م(، والذي بدوره يقوم بتوفري اخلدمات 

املطلوبة من خالل إجراءات لالستعانة مبوظفني من داخل اجملموعة:

اإلدارة التنفيذية لبنك اإلمثار

أمحد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

)كما هو موضح أعاله(	 

عبد احلكيم خليل املطوع
نائب الرئيس التنفيذي

ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة البحرين )1991(.	 

درجة الدبلوم العايل يف اإلدارة، جامعة البحرين )1990(.	 

بكالوريوس يف اهلندسة من جامعة تكساس يف أوسنت، الواليات املتحدة األمريكية 	 
.)1981(

40 عامًا من اخلربة، من ضمنها 19 عامًا يف القطاع املصريف.	 

انضم إىل اجملموعة يف العام 2003.	 

عبد اهلل عبد العزيز طالب
مدير عام، جمموعة األعمال املصرفية التجارية

بكالوريوس يف الصريفة والتمويل من جامعة اململكة )2009(.	 

دبلوم متقدّم يف الصريفة اإلسالمية من معهد البحرين للدراسات املصرفية واملالية 	 
.)2005(

22 عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.	 

انضم إىل اجملموعة عام 2014.	 

حممد حسن جناحي
مدير عام، جمموعة األعمال املصرفية لألفراد

واملالية 	  املصرفية  للدراسات  البحرين  معهد  من  واملالية  الصريفة  يف  متقدّم  دبلوم 
.)1998(

37 عامًا من اخلربة يف جمال األعمال املصرفية.	 

انضم إىل اجملموعة عام 2002. 	 

يوسف عبد اهلل اخلان
مدير عام، تقنية املعلومات والعمليات املصرفية

ماجستري يف إدارة األعمال من جامعة أما الدولية يف البحرين )2005(.	 

بكالوريوس يف علوم احلاسوب من جامعة البحرين )1989(.	 

33 عامًا من اخلربة العملية.	 

انضم إىل اجملموعة عام 1989.	 

ميسان فيصل املسقطي
مساعد املدير العام، رئيس إدارة األصول

بكالوريوس يف اهلندسة الصناعية، جامعة والية كنساس، الواليات املتحدة األمريكية 	 
.)1997(

برنامج ممثل االستثمار )املستوى 7(، البحرين )2000(.	 

22 عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف.	 

انضم إىل اجملموعة عام 2019.	 

ثاقب حممود مصطفى
مساعد املدير العام، رئيس الشؤون املالية، رئيس الرقابة املالية

للمؤسسات 	  واملراجعة  )CSAA( من هيئة احملاسبة  ومراجع شرعي معتمد  مستشار 
.)2019( )AAOIFI( املالية اإلسالمية

 	.)2011( ،)ICBRR( الشهادة الدولية يف املخاطر واألنظمة املصرفية

 	.)2010( ،)ICAEW( عضو زميل يف املعهد القانوين للمحاسبني يف إجنلترا وويلز

 	.)2003( )ACCA(عضو زميل يف اجلمعية القانونية للمحاسبني املعتمدين

واملراجعة 	  احملاسبة  هيئة  من   )CIPA( املعتمد  اإلسالمي  القانوين  احملاسب  شهادة 
للمؤسسات املالية اإلسالمية )2009(.

بكالوريوس يف التجارة من جامعة كراتشي يف باكستان )1999(.	 

22 عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف واملايل.	 

انضم إىل اجملموعة عام 2007.	 
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الحوكمة المؤسساتية
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نظرة عامة على السياسات والضوابط
املنصوص عليها يف فصل  املركزي  البحرين  القابضة مبتطلبات مصرف  اإلمثار  تلتزم 
البحرين  مبصرف  اخلاص  التوجيهات  جملد  من  املستوى«  عالية  الرقابية  »الضوابط 
املركزي، باإلضافة إىل ميثاق احلوكمة املؤسساتية الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة 
الشركات  وقانون  القابضة،  لإلمثار  األساسي  والنظام  التأسيس  وعقد  والسياحة، 
اإلسالمية  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  احملاسبة  هيئة  ومعايري  البحريين،  التجارية 
لبورصة  التنظيمية  واملتطلبات  الدولية  املمارسات  أفضل  إىل  باإلضافة   ،)AAOIFI(

البحرين وسوق ديب املايل.

باحلوكمة  واملتعلقة  للمجموعة  الداخلية  السياسات  القابضة  اإلمثار  تتبع  كذلك 
املؤسساتية. ومتثل هذه السياسة دلياًل إرشاديًا للتعامل مع جمموعات أصحاب املصلحة 

واألطراف ذات العالقة.

ومن خالل إدراك الدور األساسي القيادي حنو املسامهني، فإن سياسة اجملموعة تقوم 
على معاملة املسامهني ذوي حصص األغلبية واألقلية سواسية وبشكل يتفق مع القوانني 
األول لإلمثار هو ضمان حتقيق منو  اهلدف  إن  والرقابية.  اإلرشادية  والقواعد  املنظمة 
قيمة  أقصى  االعتبار، مما حيّقق  بعني  واملستقبلية  املخاطر احلالية  أخذ  مستدام مع 
من  وذلك  الشريعة  وأحكام  مببادئ  اجملموعة  وتلتزم  البعيد.  األمد  على  للمسامهني 

خالل املوازنة بني مصاحل خمتلف األطراف ذات العالقة.

والعدالة  األمانة  على  وتقوم  بالشفافية  تتميز  عمل  بسياسة  القابضة  اإلمثار  تلتزم 
األخالقي  السلوك  ميثاق  مثل  املكتوبة  السياسات  من  العديد  وضع  مت  وقد  والنزاهة. 
التحذيرات من أجل  الوظيفي ومكافحة غسيل األموال وسياسة إطالق  العمل  وقواعد 
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.

من  املؤسساتية  احلوكمة  جمال  يف  املمارسات  بأفضل  اإلدارة  جملس  التزام  ويتجلى 
خالل تبنّيه للعديد من املبادئ املتعلقة هبذا األمر مثل النزاهة والشفافية واالستقاللية 
واملسؤولية  اإلسالمية  الشريعة  ومبادئ  واإلنصاف  املسؤولية  وحتمّل  اإلدارية  واملساءلة 

االجتماعية.

املؤسساتية اخلاصة باجملموعة على  يتم تصميم سياسات احلوكمة  وإىل جانب ذلك 
حنو من شأنه أن يضع أساسًا صلبًا لإلدارة التنفيذية وجملس اإلدارة إلدارة اجملموعة 
التقارير  إعداد  النزاهة يف  باملسؤولية وضمان  تتحلّى  قرارات أخالقية  وتشجيع اختاذ 
املالية وإصدار تقارير اإلفصاح يف التوقيت املناسب وحفظ حقوق املسامهني، وحتديد 
وإدارة املخاطر، وتشجيع األداء املتميّز واملكافأة بإنصاف ومسؤولية واإلقرار باملصلحة 

املشروعة ألصحاب املصلحة.

مبدأ »االلتزام أو التفسري«
والواردة يف فصل  املركزي  البحرين  التوجيهات اخلاص مبصرف  اشتراطات جملّد  إن 
الضوابط الرقابية عالية املستوى تنص على وجوب التزام الشركة بالقواعد واإلرشادات 
يف  التزامها  عدم  أسباب  تفسري  أو  املستوى،  عالية  الرقابية  الضوابط  هبذه  اخلاصة 
اإلمثار  تودّ  املركزي،  البحرين  مصرف  بأحكام  التزامها  إطار  ويف  السنوي.  التقرير 

القابضة توضيح االستثناء التايل:

حدّد  كما  مستقاًل،  عضوًا  ليس  ولكنه  تنفيذي  غري  عضو  هو  اإلدارة  جملس  رئيس 
مصرف البحرين املركزي، وذلك ألنه رئيس جملس املشرفني لدار املال اإلسالمي ترست 

واليت تعترب »مسيطرة« على الشركة.

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

طرحها مصرف البحرين املركزي يف عام 2021.

جملس اإلدارة
يتكوّن جملس إدارة اإلمثار القابضة من عشرة أعضاء، مخسة منهم أعضاء مستقلون. 
تُحدد صفة االستقاللية استنادًا إىل تعريف مصرف البحرين املركزي لـ »عضو جملس 
اخلاص  التوجيهات  جملد  من  املسرد  قسم  يف  عليه  واملنصوص  املستقل«،  اإلدارة 

مبصرف البحرين املركزي.

يلتزم جملس اإلدارة باألدوار واملسؤوليات املنصوص عليها يف قانون الشركات التجارية 
لعام 2001 )الصيغة املعدلة(، ويتضمن ذلك يف ميثاق جملس اإلدارة والوثائق التأسيسية 

للشركة. 

تتضمن األدوار واملسؤوليات املنوطة مبجلس اإلدارة، على سبيل املثال ال احلصر، األداء 
تفصح  اليت  املالية  البيانات  بإعداد  والتوجيه  الشركة؛  واستراتيجيات  لألعمال  الكلي 
بدقة عن املركز املايل لإلمثار؛ ومراقبة أداء اإلدارة؛ ومراقبة تضارب املصاحل احملتمل 
ومنع املعامالت التعسفية من األطراف ذات الصلة؛ وضمان املعاملة املنصفة للمسامهني، 
مبا يف ذلك األقلية من املسامهني. وعلى وجه اخلصوص، يتوىل جملس اإلدارة، من بني 
مهام أخرى، مسؤولية ضمان صياغة أهداف اإلمثار القابضة بوضوح، فضاًل عن وضع 

االستراتيجيات الالزمة لتحقيق هذه األهداف.

ويكون أعضاء جملس اإلدارة ملزمني، منفردين وجمتمعني، بأداء تلك املسؤوليات، مبا 
يف ذلك البنود التالية:

حتديد التوجه االستراتيجي لشركة اإلمثار القابضة؛	 

االضطالع باملسؤولية العامة عن أداء الشركة؛	 

اختيار وتعيني مسؤويل اإلدارة وتقييم أدائهم؛	 

مراجعة أداء اإلدارة والتعويضات واملكافآت؛	 

مراجعة هيكل اإلدارة وخطة تَعاُقب املوظفني؛	 

توجيه اإلدارة وإرشادها؛	 

مراقبة وإدارة تضارب املصاحل احملتمل؛	 

ضمان صحة ونزاهة البيانات املالية؛	 

الحوكمة المؤسساتية
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جملس اإلدارة )تتمة(
مراقبة مدى فاعلية احلوكمة وااللتزام؛	 

ضمان االلتزام مبتلطبات اإلدراج؛	 

ضمان تقدمي اإلفصاحات القانونية والتنظيمية املالئمة يف الوقت املناسب؛	 

ضمان تطبيق ضوابط داخلية فعّالة؛	 

ترتيب اجتماعات اجلمعية العمومية السنوية وغري العادية للمسامهني؛	 

ضمان املعاملة املنصفة لألقلية من املسامهني.	 

وقد مت تفويض بعض مسؤوليات جملس اإلدارة إىل جلانه.

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

قبل اجمللس وفقًا للوائح املعمول هبا.

اإلدارة مهام وتكليفات ومسؤوليات وتعيينات  النظام األساسي وميثاق جملس  وحيدّد 
هبا.  املعمول  والقوانني  التنظيمية  للقواعد  وفقًا  اجمللس  وإهناء  اإلدارة  جملس  أعضاء 
أشهر  ستة  إىل  املدة  متديد  وميكن  سنوات،  ثالث  ملدة  اإلدارة  جملس  أعضاء  ويعمل 
املركزي. ويف هناية  البحرين  موافقة مصرف  بعد احلصول على  أقصى  إضافية كحد 
كل فترة، يتم انتخاب جملس اإلدارة اجلديد )أو تعيينه، حسب ما هو مناسب( أثناء 

االجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة. 

وسيتم انتخاب أعضاء جملس اإلدارة املقبل خالل عام 2022.

هيكل جملس اإلدارة وتكوينه
الشركة يف أعلى مستوياهتا بواسطة جملس إدارة. وخيضع احلجم املقرر جمللس  تدار 
اإلدارة يف كل األحوال للنظام األساسي لإلمثار وميثاق جملس اإلدارة واللوائح واألحكام 

الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين املركزي.

مسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة
إن أعضاء جملس اإلدارة ملزمون منفردين وجمتمعني بواجبات ائتمانية حمددة جتاه 
بوصفها  لإلمثار  ائتمانية  اإلدارة مبسؤولية  أعضاء جملس  ويدين  واملسامهني.  الشركة 
كيانًا مؤسسيًا قائمًا بذاته وليس جمرد أفراد مسامهني و/أو جمموعة من املسامهني. 
أم  مُعينني  أكانوا  سواء  كافة،  اإلدارة  جملس  أعضاء  على  املسؤوليات  هذه  وتسري 

مُنتخبني.

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

واجب االمتثال
جيب على أعضاء جملس اإلدارة التصرف وفق لوائح وسياسات الشركة من أجل دعم 
أهدافها. وعالوة على ذلك، جيب على أعضاء جملس اإلدارة االمتثال للقوانني واللوائح 
نطاق  خارج  التصرّف  من  اإلدارة  جملس  أعضاء  االمتثال  واجب  ومينع  الصلة.  ذات 

الصالحيات والسياسات الداخلية املقررة للشركة.

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

يعتقدون أهنا ملصلحة اإلمثار.

واجب الوالء
للوفاء هبذا الواجب، يُشترط على أعضاء جملس اإلدارة، منفردين وجمتمعني، التصرف 
حبسن نية وبأفضل طريقة ملصلحة الشركة وعلى حنو خيلو من النفعية واجلشع والسعي 

إىل حتقيق املصاحل الشخصية. 

وحيظر على أعضاء جملس اإلدارة استخدام ممتلكات الشركة أو موجوداهتا ألغراضهم 
الشخصية أو االستئثار بفرص األعمال لتحقيق منافع شخصية. ويتطلب هذا الواجب 
أيضًا من أعضاء جملس اإلدارة االحتفاظ بسرية املعلومات اليت تعتربها الشركة صراحًة 

سرية، باإلضافة إىل املعلومات اليت تبدو سرية من طبيعتها أو ألمهيتها.

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

وميثاق  اإلدارة  جملس  ميثاق  يف  بالتفصيل  أعاله  إليها  املشار  الواجبات  بيان  مت  وقد 
السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي اليت اعتمدها جملس اإلدارة.
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نظام انتخاب األعضاء وتقييم جملس اإلدارة
لكل مساهم ميتلك نسبة 10 يف املائة أو أكثر )مقربة لألعلى ألقرب عدد صحيح( من 
األسهم املكتتبة لرأس مال اإلمثار احلق يف تعيني ممثل له يف جملس اإلدارة، على أن 
إذا مارس  اململوكة. ومع ذلك،  املائة من األسهم  لكل 10 يف  واحد  يكون هناك ممثل 
املساهم هذا احلق، فسوف يسقط حقه يف التصويت يف انتخابات جملس اإلدارة أثناء 
كممثل  اإلدارة  جملس  يف  عضوًا  عيّن  اليت  النسبة  عن  العمومية  اجلمعية  اجتماعات 

عنها.

وبناًء على ما سبق، على املسامهني انتخاب أعضاء جملس اإلدارة عن طريق االقتراع 
السري التراكمي يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي، وهذا يعين أن كل مساهم لديه 
صوت واحد عن كل سهم مملوك له. وحيق للمساهم استخدام أسهمه للتصويت لعضو 

واحد، أو تقسيمها للتصويت لعدة أعضاء.

لإلمثار،  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  إىل  اإلدارة  جملس  تعيينات  مجيع  وختضع 
السارية  واملواثيق  والسياسات  واألنظمة  والقواعد  والقوانني  اإلدارة،  جملس  وميثاق 

واملعدّلة من وقت آلخر.

وتراجع جلنة املكافآت والتعيينات تشكيل وأداء جملس اإلدارة سنويًا. إن واجبات جلنة 
أمور  بني  من  تشمل،  وأدائه  اإلدارة  جملس  بتشكيل  يتعلق  فيما  والتعيينات  املكافآت 
مبسؤولياته  االضطالع  على  يعينه  مبا  اإلدارة  جمللس  املطلوبة  املهارات  تقييم  أخرى، 
كفاءة  وتعزيز  وتقييم  لتحديد  خطة  وتنفيذ  تطوير  وكذلك  أهدافه،  وحتقيق  بكفاءة 

جملس اإلدارة.

األساسي  النظام  يف  عليها  منصوص  اإلدارة  جملس  يف  العضوية  إهناء  إجراءات  إن 
للشركة ويف حالة وجود مركز شاغر أو انتهاء عقد أو استقالة عضو يف جملس اإلدارة، 
لتعيني  اإلدارة  جملس  إىل  توصيات  تقدم  أن  والترشيحات  املكافآت  جلنة  على  يتعيّن 

عضو جديد على أن تكون هذه التوصية خاضعة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

هذا، ويتلقى مجيع أعضاء جملس اإلدارة رسالة التعيني، موقعة من قبل رئيس جملس 
اإلدارة، وتتضمن معلومات حول التعيني واملسؤوليات.

وقواعد  األخالقي  السلوك  ميثاق  من  نسخة  على  اإلدارة  جملس  أعضاء  حيصل  كما 
العمل الوظيفي.

يتعلق  لتقييم  منتظمة  بصورة  وأعضاؤه  له  التابعة  واللجان  اإلدارة  جملس  وخيضع 
بالفاعلية والكفاءة واملسامهات.

الربنامج التعريفي والتطويري ألعضاء جملس اإلدارة
اإلدارة  جملس  ألعضاء  كامل  يوم  مدار  على  تعريفي  برنامج  بإعداد  اإلمثار  تقوم 
ونائب  التنفيذي  الرئيس  بكلمة ترحيبية من  يبدأ  والذي  املنتخبني،  أو  املعينني  اجلدد 
وبنك  للشركة  التنفيذية  اإلدارة  فرق  من  أعضاء  يقوم  ذلك  وبعد  التنفيذي.  الرئيس 
اإلمثار بتقدمي معلومات مفصلة عن اإلمثار، تغطي التاريخ واهليكل والشركات التابعة 
واالستراتيجية واألداء املايل واهليكل التنظيمي. وتعقب ذلك عروض تقدميية من رؤساء 

اإلدارات املختلفة بشأن األدوار والوظائف يف الشركة وبنك اإلمثار. كذلك تنظم الشركة 
إلبقائهم  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  جملس  ألعضاء  العام  مدار  على  تدريبية  دورات 
على اطالع بآخر التطورات )القانونية والتنظيمية والسوق والتقنية وغريها( يف قطاعي 

الصريفة واالستثمار.

تضارب املصاحل ألعضاء جملس اإلدارة
أحد  مع  املصاحل  يف  تضارب  يتضمن  أعمال  جدول  اإلدارة  جملس  يناقش  عندما 
يف  التصويت  عن  وميتنع  معها  معه/  املصاحل  بتضارب  يصرح  العضو  فإن  األعضاء، 
لسنة  التجارية  الشركات  قانون  املادة 189 من  وتنص  األعمال.  البند من جدول  هذا 
2001 )الصيغة املعدلة( بأن ال يكون ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مصلحة 
شخصية مباشرة أو غري مباشرة يف املعامالت والعقود املربمة من قبل الشركة دون إذن 

من اجلمعية العمومية وإال سيتم اعتبار هذه الصفقة أو العقد ملغيًا أو باطاًل.

ومن واجب العضو املعين إبالغ جملس اإلدارة بأية مسألة تتضمن تضارب يف املصاحل، 
التصريح يف حمضر  التصويت على تلك املسألة. وجيب تسجيل هذا  مث يتم منعه من 

االجتماع. 

وجيب على رئيس جملس اإلدارة إبالغ اجلمعية العامة عن نتائج هذه العقود يف اجتماع 
اجلمعية العمومية السنوي بعد تنفيذ املعامالت، ومثل هذه اإلشعارات جيب أن يرفق 
معها تقارير خاصة من مدقق خارجي فيما يتعلق بطبيعة وتفاصيل هذه املسائل ومدى 
عالقتها مبصلحة العضو املعين. إن خمالفة املادة 189 جيعل عضو جملس اإلدارة املعين 

وجملس اإلدارة معًا يتحملون مسئولية التعويض عن أي ضرر ناتج عن تلك املخالفة. 

وينعكس هذا البند يف النظام األساسي للشركة الذي ينص على أنه جيب أن ال يكون 
ألعضاء جملس اإلدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غري مباشرة يف املعامالت والعقود 
عقد  أو  معاملة  أي  أن  كما  العمومية.  اجلمعية  من  إذن  دون  اإلمثار  قبل  من  املربمة 
أصوات  بأغلبية  الحقًا  التأكيد  مت  إذا  إال  وملغيًا،  باطاًل  يعترب  سبق  ما  مع  يتعارض 
ملوافقة  خاضعًا  ذلك  ويكون  املعين  العضو  مصلحة  تأثر  عدم  اإلدارة  جملس  أعضاء 
القيود  للشركة على أن خمالفة هذه  التأسيس  املركزي. وينص عقد  البحرين  مصرف 
املعين عن  اإلدارة  بالتعويض من عضو جملس  باملطالبة  األسهم  سوف تسمح حلملة 

األضرار اليت حلقت بالشركة أو األرباح اليت حققها العضو املعين.

رسوم اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة
دوالر   390،000 بلغت   2021 لعام  اإلدارة  جملس  أعضاء  اجتماعات  حضور  رسوم  إن 
لعام  الشرعية  الرقابة  هيئة  عمل  رسوم  أما  أمريكي(.  دوالر   408،000  :2020( أمريكي 

2021، فقد بلغت 16،000 دوالر أمريكي )2020: 8،000 دوالر أمريكي(.
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استراتيجية املكافآت
ال تسري سياسة املكافآت غري الثابتة على شركات االستثمار وبالتايل بعد عملية إعادة 
اهليكلة، ال ختضع شركة اإلمثار القابضة ألي استراتيجية للمكافآت ومت حتويل أرصدة 

املكافآت كجزء من عملية إعادة اهليكلة إىل بنك اإلمثار.

توظيف أقارب األفراد املعتمدين
تنصّ سياسة املوارد البشرية على أن أي موظف يعترب من أقارب الدرجة األوىل ألحد 
املوارد  القرابة كتابًة إلدارة  األفراد املعتمدين احلاليني ينبغي عليه اإلفصاح عن هذه 

البشرية.

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

هذه اللجان.

جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر
يف  للمساعدة  اإلدارة  جملس  قبل  من  املخاطر  وإدارة  واحلوكمة  التدقيق  جلنة  تعيَّن 
مراجعة اختيار وتطبيق السياسات احملاسبية واملالية، ومراجعة سالمة النظم احملاسبية 
واألداء  األنشطة  ورصد  الداخلية،  املراقبة  هيكل  وفعالية  املالية  التقارير  إعداد  ونظم 
إطار  تطبيق  يف  والتكامل  والتنسيق  اخلارجيني  واملدققني  الداخلي  للتدقيق  الوظيفي 
سياسة احلوكمة املؤسساتية. وقد بلغ إمجايل املكافآت املدفوعة ألعضائها 72،000 دوالر 

أمريكي خالل العام 2021 )2020: 36،000 دوالر أمريكي(.

وتقوم جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر من بني أمور أخرى، باملراجعة وحبسب 
ما هو مناسب املوافقة و/ أو تقدمي التوصيات ملوافقة جملس اإلدارة، حول النتائج املالية 
املختلفة  التنظيمية  باملتطلبات  االلتزام  حول  والتطورات  املوحدة  والسنوية  الفصلية 
وحاالت  واخلارجي  الداخلي  التدقيق  وتقارير  املختلفة  التنظيمية  التقارير  وتطبيق 
تنفيذها )حبسب ما هو مناسب( واملعايري احملاسبية والتنظيمية اجلديدة وما يترتب 

عليها.

الوفاء  وإدارة املخاطر مبساعدة جملس اإلدارة يف  التدقيق واحلوكمة  كما تقوم جلنة 
مبسؤوليات احلوكمة، خاصًة )أ( مراقبة ورصد تطبيق إطار قوي يف االلتزام من خالل 
الشرعية و)ب( تقدمي تقارير وتوصيات جمللس اإلدارة  الرقابة  العمل مع اإلدارة وهيئة 

تستند على النتائج اليت توصلت هلا خالل ممارستها وظيفتها.

تتضمن األهداف األساسية للجنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر إعداد التوصيات 
جمللس اإلدارة بشأن املستوى العام لقبول املخاطر والقدرة على حتملها والسياسات اليت 
السوق  االئتمان وخماطر  السياسات خماطر  وتشمل هذه  املخاطر.  إدارة  تتم مبوجبها 
تواجهها  املخاطر  أخرى من  فئات  أية  إىل  إضافة  السيولة،  التشغيل وخماطر  وخماطر 

اإلمثار القابضة عند القيام باألنشطة.

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

السيدة إهلام إبراهيم عبد اهلل حسن، رئيسًا	 

الدكتورة أماين خالد بورسلي، عضوًا	 

السيد عبد اإلله إبراهيم القامسي، عضوًا	 

الشيخ أسامة حبر، عضوًا*	 
الشيخ أسامة حبر، وهو عضو هيئة الرقابة الشرعية، وله حق التصويت يف اللجنة على   *

جداول األعمال املتعلقة باحلوكمة املؤسساتية فقط.

جتتمع جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر أربع مرات كحد أدىن يف السنة.

وإىل ذلك تقترح اللجنة وتراقب اإلطار العام إلدارة املخاطر الذي يشمل التطورات يف 
املخاطر ورفع تقارير  إدارة  الداخلية وطرق  والرقابة  التشغيل  كافة األنشطة وسياسات 

املخاطر جمللس اإلدارة.

إن املسائل الرئيسية اليت متت مراجعتها، وحبسب ما هو مناسب املوافقة عليها و/ أو 
مت تقدمي التوصيات بشأهنا ملوافقة جملس اإلدارة عليها خالل العام، تتضمن ما يلي:

مراجعة النتائج املالية املوحدة وتقدمي التوصيات جمللس اإلدارة للموافقة عليها.	 

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

مراقبة احلوكمة املؤسساتية وااللتزام واملتطلبات التنظيمية.	 

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

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

 	.)ICAAP( املراجعة واملوافقة على تقرير عملية التقييم الداخلية ملالءة رأس املال

جلنة املكافآت والترشيحات
تعيَّن جلنة املكافآت والترشيحات من قبل جملس اإلدارة لعقد لقاءات رمسية للتواصل 
بني جملس اإلدارة واإلدارة يف املسائل املتعلقة باملوارد البشرية. وقد بلغ إمجايل املكافآت 
دوالر   18،000  :2020(  2021 العام  خالل  أمريكي  دوالر   18،000 ألعضائها  املدفوعة 

أمريكي(.

وتقوم جلنة املكافآت والترشيحات باملراجعة، وحبسب ما هو مناسب تقوم باملوافقة و/ 
أو تقدمي التوصيات ملوافقة جملس اإلدارة حول:

املرشحني النتخابات جملس اإلدارة.	 

تعيينات مديرين تنفيذيني جدد يف اإلدارة العليا.	 

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

ينبغي أن جتتمع جلنة املكافآت والترشيحات مرتني سنويًا على األقل.

الحوكمة المؤسساتية )تابع(
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احلضور
حضور اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة / جلان جملس اإلدارة لعام 2021

 جملس
اإلدارة

 جلنة التدقيق واحلوكمة
وإدارة املخاطر

 جلنة املكافآت
والترشيحات

احلضوراالنعقاداحلضوراالنعقاداحلضوراالنعقاد
----55صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل

22--55تونكو يعقوب خريا
----55عبد احلميد حممد أبو موسى

22--55الشيخ زامل عبد اهلل الزامل
----55حممد عبد الرمحن بوجريي
558822عبد اإلله إبراهيم القامسي

--5588الدكتورة أماين خالد بورسلي
----55الشيخ حممد عبد اهلل عبد الكرمي اخلرجيي

--5588إهلام إبراهيم عبد اهلل حسن
----55عمر عبدي علي

تواريخ االجتماعات خالل عام 2021

7 مارس21 يناير 18 يناير
26 سبتمرب3 فرباير 8 مارس
5 مايو21 يونيو

24 مايو27 سبتمرب
4 أغسطس 6 ديسمرب

12 أغسطس 
3 نوفمـرب

10 نوفمـرب

مالحظات:
الشيخ أسامة حبر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، هو أيضًا عضو يف جلنة التدقيق واحلوكمة وإدارة املخاطر. وقد حضر الشيخ أسامة حبر ثالثة اجتماعات. ومل حيضر أربعة اجتماعات 	 

كانت اجتماعات غري عادية ومل تتضمن أي مسائل تتعلق باحلوكمة الشرعية. 

وفقًا الشتراطات مصرف البحرين املركزي والنظام األساسي لإلمثار، يعقد جملس اإلدارة أربعة اجتماعات على األقل خالل العام، وينبغي على كل عضو أن حيضر نسبة 75 يف املائة 	 
على األقل من اجتماعات جملس اإلدارة على مدار السنة املالية.

مجيع األعضاء استوفوا احلد األدىن لنسبة احلضور املطلوبة	 

جلنة املكافآت والترشيحات )تتمة(
تتكوّن جلنة املكافآت والترشيحات من:

السيد عبد اإلله إبراهيم القامسي، رئيسًا	 

الشيخ زامل عبد اهلل الزامل، عضوًا	 

سعادة تونكو يعقوب خريا، عضوًا	 

تتمتع اللجنة باملصادر والصالحيات الالزمة لواجباهتا ومسئولياهتا، مبا يف ذلك سلطة 
اختيار واالحتفاظ وإهناء عقد واملوافقة على رسوم الشركات اخلارجية أو االستشارية 

أو البحوث أو التعويضات املستخدمة من أجل:

حتديد املرشحني	 

األفراد 	  من  غريه  أو  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  جملس  أعضاء  تعويضات  تقييم 
املعتمدين دون احلاجة إىل موافقة جملس اإلدارة أو اإلدارة.

التوصيات  وتقدم  مناسب(  هو  ما  واملوافقة )حبسب  للمراجعة  الرئيسية  األمور  وختضع 
جمللس اإلدارة للموافقة عليها )حبسب ما هو مناسب( خالل العام ويتضمن ذلك ما يلي:

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

تقدمي التوصيات بشأن اهليكل التنظيمي وخطة اإلحالل للمسؤولني.	 

مل تطرأ أي مشكالت مهمة خالل هذه الفترة.

الحوكمة المؤسساتية )تابع(
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هيئة الرقابة الشرعية

وفقه  الشريعة  يف  املتخصصني  العلماء  من  مستقلة  هيئة  الشرعية  الرقابة  هيئة  متّثل 
املعامالت املالية وفقًا ألحكام الشريعة. وتساهم اهليئة يف دعم أنشطة اإلمثار القابضة 

وتطويرها، فضاًل عن مراقبة أعماهلا لضمان التزامها مببادئ الشريعة اإلسالمية.

التأسيس  وعقد  املركزي  البحرين  اليت حيدّدها مصرف  الترخيص  ووفقًا الشتراطات 
بتعيني  للمسامهني  العمومية  اجلمعية  تقوم  القابضة  لإلمثار  األساسي  والنظام 
املكافآت  جلنة  خالل  من  اإلدارة  جملس  من  توصية  على  بناًء  الشرعية  الرقابة  هيئة 

والترشيحات وتكون مدة تعيني هيئة الرقابة الشرعية ثالث سنوات.

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

املهنيني والقانونيني واملوظفني.

إّن هيئة الرقابة الشرعية تعمل حسب الئحة عمل حتدد هلا السياسات واإلجراءات ونظم 
وضعه  مت  قد  النظام  هذا  إن  العضوية.  مؤهالت  إىل  إضافة  واملسؤوليات  االجتماعات 

بالتنسيق مع جملس اإلدارة وهو منشور على املوقع اإللكتروين.

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

تقترح جلنة املكافآت والترشيحات هذه املصاريف ويصادق عليها املسامهون.

القابضة أي مكافآت تتعلق باألداء ألعضاء هيئة  الوقت احلايل، ال تقدم اإلمثار  ويف 
والنظام األساسي  التأسيس  الشرعية. ويف حالة وجودها ستكون طبقًا ملذكرة  الرقابة 

وخاضعة ملوافقة املسامهني.

وقد مت تضمني نبذة تعريفية عن أعضاء اهليئة يف اجلزء اخلاص هبيئة الرقابة الشرعية.

ويتلقى مجيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية رسالة التعيني، موقعة من قبل رئيس جملس 
اإلدارة، وتتضمن معلومات حول التعيني واملسؤوليات.

األخالقي  السلوك  ميثاق  من  نسخة  على  الشرعية  الرقابة  هيئة  أعضاء  حيصل  كما 
وقواعد العمل الوظيفي لإلمثار القابضة.

االتصال مع األطراف ذات العالقة

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

القابضة.

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

مبناقشة وجهات نظر كبار املسامهني مع أعضاء جملس اإلدارة.

حصص أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا

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

معلومات عن السهم

اإلحصاءات  جانب  إىل  األسهم  ملكية  بتوزيع  املتعلقة  املعلومات  عن  اإلفصاح  يتم 
الرئيسية بشأن أداء سهم اإلمثار القابضة يف بورصة البحرين وسوق ديب املايل يف القسم 

املعنون »معلومات عن السهم« من التقرير السنوي.

حقوق املسامهني

حترص  أمهية،  من  للمسامهني  مبا  وإقرارًا  نفسها.  باحلقوق  األسهم  مجيع  تتمتع 
سياسة اإلمثار القابضة على معاملة املسامهني بإنصاف وعلى قدم املساواة متاشيًا مع 
املشاركة  للمسامهني حق  القانونية األساسية  الرقابية. وتشمل احلقوق  اهليئات  قوانني 
حلضور  وكالء  بصفتهم  آخرين  أشخاص  تفويض  وحق  املسامهني،  اجتماعات  يف 
االجتماعات والتصويت بالنيابة عنهم، وحق املشاركة يف انتخاب أي عضو يف جملس 
املدققني  تعيني  على  التصويت  أيضًا  املسامهني  حقوق  تشمل  كما  عزله.  أو  اإلدارة 
اخلارجيني، والتصويت على األعمال األخرى لإلمثار مثل زيادة رأس املال أو خفضه، 
الرأي واالستفسار  إبداء  أرباح األسهم، إضافة إىل احلق يف  واحلق يف استالم دفعات 

خالل اجتماعات املسامهني.

الحوكمة المؤسساتية )تابع(
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حقوق األقلية من املسامهني

يف  تتمثل  إضافية  مسؤوليات  ذوي  مستقلني  أعضاء  ليضم  اإلدارة  جملس  هيكلة  تتم 
محاية حقوق األقليات من املسامهني. ويتم ذلك أيضًا وفقًا للتوجيهات التنظيمية.

األقليات  حقوق  حلماية  إضافية  تدابري  باعتبارها  التالية  باإلرشادات  اإلمثار  وتتقيّد 
من املسامهني:

نقل 	  أو  املال  رأس  يف  كالتغيّر  الرئيسية  املعامالت  على  املسامهني  موافقة  إلزامية 
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 املّطلعني.	 

املخصصات املطلوبة لعمليات االستيالء واالندماجات واالستحواذات.	 

اخلدمات اليت يقدمها املدقق اخلارجي

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

مصلحة اإلمثار القابضة وقدرهتا على املنافسة يف السوق.

ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي

يسري ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي يف اإلمثار القابضة على أعضاء 
واالستشاريني  والوكالء  واملوظفني  املسؤولني  ومجيع  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  جملس 

وغريهم عند متثيل اإلمثار أو التصرّف بالنيابة عنها.

يف  أخالقي  بشكل  التصرّف  واملوظفني  واملسؤولني  اإلدارة  جملس  أعضاء  على  وجيب 
أي  يُمنح  أن  جيوز  وال  القابضة.  اإلمثار  بسياسات  بالتزامهم  واإلقرار  األوقات  مجيع 
تنازل عن ميثاق السلوك األخالقي وقواعد العمل الوظيفي ألي عضو مبجلس اإلدارة أو 

مسؤول تنفيذي إال بواسطة جملس اإلدارة.

الحوكمة المؤسساتية )تتمة(
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تفوِّض اإلمثار القابضة مهام إدارة املخاطر إىل بنك اإلمثار. إذ يتمتع بنك اإلمثار بإطار 
قوي وحمكم إلدارة املخاطر موضح بالتفصيل يف ميثاق إدارة املخاطر. ويتضمن إطار 
املخاطر  ويتناول مجيع  املخاطر،  أنواع  املخاطر سياسات خماطر شاملة ملختلف  إدارة 
أيضًا  السياسات  تتناول هذه  كما  باجملموعة.  املخاطر  إدارة  منظور  األمهية من  ذات 
القدرة على حتمل املخاطر وإرشادات إدارة املخاطر اخلاصة بكل نوع من أنواع املخاطر. 
قياس  على  تعمل  واليت  املخاطر،  قياس  ومنهجيات  مناذج  السياسات  هذه  وتدعم 
املخاطر مبا يتماشى مع التوجيهات التنظيمية. وتتبىن اإلمثار القابضة سياسات إدارة 

املخاطر اخلاصة ببنك اإلمثار مبا يف ذلك آخر تعديالهتا.

وتتم مراقبة مجيع استثمارات اإلمثار القابضة بشكل دوري فعّال، ويتم تعيني ممثلني 
عن اإلمثار القابضة يف جمالس إدارة شركات االستثمارات الرئيسة من أجل مراقبة هذه 

االستثمارات.

وعالوة على ذلك، فإن أي مقترحات للتخارج من االستثمارات أو أي تطورات مهمة يف 
االستثمارات تتم مراجعتها من قبل إدارة املخاطر، مث يتم تقدميها إىل اجلهة املُعتمِدة 
على  اإلمثار  إدارة  جملس  صادق  ولقد  املخاطر.  سياسات  يف  عليه  منصوص  هو  كما 
السياسة »التقديرية لألعمال« اليت تضع صالحيات لتقدمي املوافقات على االستثمارات 

حسب قيمتها.

اإلعالن عن املصاحل

يتعيّن على أعضاء جملس إدارة اإلمثار القابضة عند توليهم املنصب اإلفصاح للشركة 
عن كافة املصاحل والعالقات اليت قد تؤثر على أدائهم لواجباهتم كأعضاء يف جملس 

اإلدارة. وسوف يتم تسجيل هذه املصاحل يف سجّل مصاحل جملس اإلدارة.

اعتماد معامالت األطراف ذات العالقة

يتم اعتماد كافة معامالت األطراف ذات العالقة بواسطة جملس اإلدارة.

حسب االقتضاء، فإن األشخاص الذين هلم مصاحل يف معاملة ما ميتنعون عن التصويت 
على اعتماد هذه املعاملة املقترحة اخلاصة بالطرف ذي العالقة، باستثناء املعامالت 

املطلوبة كجزء من عملية إعادة اهليكلة.

أو  نقدًا  سواء  التسوية،  طريقة  عن  النظر  بغض  االعتبار  يف  املعاملة  اعتماد  سيؤخذ 
خالفه.

بعض املعامالت املعينة اخلاصة باألطراف ذات العالقة قد تتطلب إرسال إشعار مسبق 
واحلصول على موافقة مصرف البحرين املركزي و/أو أي جهة منظمة أخرى كما هو 

حمدد يف جملد توجيهات مصرف البحرين املركزي.

القابضة اإلفصاح عن  وعلى وجه اخلصوص، يتعيّن على أعضاء جملس إدارة اإلمثار 
أو  فعلي  املصاحل  يف  تضارب  حدوث  إىل  تؤدي  قد  واليت  الصلة  ذات  املعلومات  مجيع 
متصوّر. يتعيّن على كل عضو يف جملس اإلدارة إبالغ الشركة عند حدوث أيّ تغيري يف 

مصاحله/ مصاحلها، كما يتم حتديث سجّل املصاحل سنويًا على األقل.

عن  ما  معاملة  يف  مصاحل  هلم  الذين  اإلدارة  جملس  أعضاء  امتنع   ،2021 عام  خالل 
التصويت على اعتماد هذه املعاملة املقترحة اخلاصة بالطرف ذي العالقة، باستثناء 

املعامالت املطلوبة كجزء من عملية إعادة اهليكلة.

إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال والرقابة الداخلية

أو  املالية  أو اخلسائر  التنظيمية  أو  القانونية  العقوبات  االلتزام هي خماطر  إن خماطر 
االلتزام  يف  اإلخفاق  نتيجة  الشركة  على  تُفرض  أن  املمكن  من  اليت  بالسمعة  اإلضرار 
وقواعد  التقارير  إعداد  ومتطلبات  والتوجيهات  واألنظمة  واللوائح  القوانني  مبتطلّبات 

السلوك األخالقي الداخلية.

اإلمثار  االلتزام يف  إدارة خماطر  أجل  لاللتزام من  إطارًا  االلتزام  إدارة  وتضع سياسة 
واملوظفني  العليا  واإلدارة  اإلدارة  جملس  ومسئوليات  أدوار  حتديد  خالل  من  القابضة 
الذين يقومون مبهام االلتزام، باإلضافة إىل حتديد استقاللية وفعالية وظيفة االلتزام 
املخاطر  على  قائمًا  أسلوبًا  االلتزام  وظيفة  وتتبع  االلتزام.  ملسئول  اإلداري  والتسلسل 
إلدارة خماطر االلتزام وفقًا خلطة االلتزام اليت وافقت عليها جلنة التدقيق واحلوكمة 

وإدارة املخاطر التابعة جمللس اإلدارة.

املعايري  أعلى  وفق  عملياهتا  جبميع  القابضة  اإلمثار  قيام  ضمان  على  اإلدارة  وتعمل 
املالية. ويقع على  الصلة باملؤسسات  واللوائح ذات  القوانني  األخالقية، وااللتزام بكافة 
عاتق مسئول االلتزام مسئولية تعزيز الثقافة القائمة على االلتزام السليم يف الشركة 
اليت  لاللتزام من أجل حتديد اجلوانب  باختبارات دورية  املدعوم  التدريب  من خالل 
الشركة  بإبالغ  تقوم  االلتزام  وظيفة  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة  تطوير.  إىل  حتتاج 
العليا  اإلدارة  االلتزام من أجل ضمان أن  إدارة  عن مسائل ذات أمهية من وجهة نظر 
واملوظفني على دراية باالشتراطات التنظيمية املعمول هبا وما يترتّب عليها، وذلك من 
أجل حتقيق مستوى عاٍل من االلتزام يف مجيع عمليات الشركة على حنو متّسق دائمًا.

ومتويل  األموال  غسيل  ملكافحة  البحرين  مملكة  بتشريعات  القابضة  اإلمثار  وتلتزم 
اإلرهاب وقواعد مصرف البحرين املركزي وتوجيهات وحدة اجلرائم املالية اليت تستند 

على مبادئ توصيات جمموعة العمل املايل )FATF 40( وجلنة بازل للرقابة املصرفية.

إدارة المخاطر
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب وشركاتها التابعة

عن السنة املالية من 17 مجادى األوىل 1442 هـ إىل 27 مجادى األوىل 144٣هـ املوافق 1 يناير 2021 إىل ٣1 ديسمرب 2021 

احلمد	هلل	رب	العاملني،	والصالة	والسالم	على	أشرف	األنبياء	واملرسلني	سيدنا	حممد،	وعلى	آله	وصحبه	أمجعني،	وبعد...

فإن	هيئة	الرقابة	الشرعية	لشركة	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب	وشركاهتا	التابعة	)جمتمعة	»اإلمثار«(	قد	قامت	خالل	السنة	املالية	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021	مبا	يلي:

إصدار	الفتاوى	والقرارات	الشرعية	املتعلقة	مبنتجات	وأعمال	اإلمثار،	وتعميمها	من	خالل	إدارة	التنسيق	والتنفيذ	الشرعي،	ومتابعة	تنفيذها	من	خالل	إدارة	التدقيق	الشرعي	- 1
الداخلي،	مع	توجيه	اإلدارات	املختلفة	إىل	االلتزام	باألحكام	الشرعية	للمعامالت.

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

فحص	احلسابات	والسجالت	واملعامالت	ومراجعة	بعض	عيناهتم	من	خالل	إدارة	التدقيق	الشرعي	الداخلي	وفًقا	ملعايري	التدقيق	الشرعية	املعمول	هبا.- 3

	االطالع	على	تقرير	املدقق	الشرعي	اخلارجي	وأخذ	مالحظاته	يف	االعتبار.- 4

التحقق	من	مصادر	الدخل	والنفقات	وذلك	من	خالل	مراجعة	امليزانية	العمومية	املوحدة	وبيان	الدخل	املوحد	وجممل	األعمال	املصرفية	لإلمثار.- 5

لقد	راقبنا	املبادئ	املعتمدة	والعقود	املتعلقة	باملعامالت	والتطبيقات	اليت	نفذهتا	اإلمثار	خالل	السنة	املالية	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021،	كما	قمنا	باملراقبة	إلبداء	رأينا	عما	إذا	
كانت	اإلمثار	قد	التزمت	بأحكام	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية	والفتاوى	والقرارات	اليت	صدرت	من	قبلنا،	وقرارات	اهليئة	الشرعية	االستشارية	واألنظمة	والتعليمات	الصادرة	من	مصرف	

البحرين	املركزي.

إن	مسؤولية	التأكد	من	أن	اإلمثار	تعمل	وفقا	ألحكام	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية	تقع	على	اإلدارة،	أما	مسؤوليتنا	فتنحصر	يف	إبداء	رأي	مستقل	بناء	على	مراقبتنا	لعمليات	اإلمثار،	
ويف	إعداد	تقرير	لكم.

وبناء	عليه	تقرر	هيئة	الرقابة	الشرعية	ما	يلي:

فيما خيص أعمال اإلمثار عامة:

	 أن	جممل	أعمال	وأنشطة	اإلمثار	متت	وفق	مبادئ	وأحكام	الشريعة	اإلسالمية	وحسب	العقود	النمطية	املعتمدة	من	قبل	هيئة	الرقابة	الشرعية.أ-

	 أن	حساب	ختصيص	وتوزيع	األرباح	واخلسائر	يف	حسابات	املضاربة	متوافق	مع	أحكام	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية.ب-

	 فيما	خيص	اإليرادات	املستحصلة	من	االستثمارات	غري	املتوافقة	مع	الشريعة	من	األصول	غري،	الشرعية	اليت	آلت	إىل	االمثار	عند	ضم	مصرف	البحرين	الشامل	مع	بنك	اإلمثار		-
يف	عام	2010	فقد	مت	حتديدها	وإعالهنا	وبياهنا	للمسامهني	يف	اإليضاح	رقم	)41(	املتعلق	بالبيانات	املالية	املوحدة،	وتوجه	اهليئة	اإلمثار	باالستمرا	ر	يف	تصحيح	أوضاع	هذه	

االستثمارات.

	 	أنه	مت	حساب	الزكاة	وفق	املعيار	الشرعي	للزكاة	الصادر	عن	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	)أيويف(،	وأن	مسؤولية	إخرا		الزكاة	-إن	وجدت-	بالنسبة	د-
للمسامهني	تقع	عليهم.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية )تتمة( 

الدخل غري املتوافق مع األحكام واملبادئ الشرعية:

لضمان	االلتزام	بالفتاوى	والتوجيهات	السابقة	هليئة	الرقابة	الشرعية	فيما	خيص	األصول	غري	املتوافقة	مع	أحكام	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية	اليت	ضمت	إىل	اإلمثار	القابضة	يف	عام	2010،	
فقد	راجعت	اهليئة	بيان	دخل	الشركة	املوحد	للسنة	املالية	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021،	وتبني	هلا	أن	االمثار	قد	أفصحت	عن	اإليرادات	والنفقات	املرتبطة	باألصول	التقليدية	وباخلصوص	
اإليضاح	الوارد	برقم	)41	(.	وعليه	فإن	هيئة	الرقابة	الشرعية	توجه	مسامهي	اإلمثار	إىل	وجوب	التخلص	من	هذه	املكاسب	احملرمة	املتحققة	من	تلك	األصول،	علما	بأهنا	حمددة	يف	ميزانية	

هذه	السنة	مبقدار	2.70	سنتا	أمريكيا	عن	كل	سهم.

نسأل	اهلل	سبحانه	وتعاىل	أن	يوفق	شركة	االمثار	القابضة	والقائمني	عليها	إىل	ما	حيبه	ويرضاه.	وصلى	اهلل	على	سيدنا	حممد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

صدر هذا التقرير يف يوم األحد 27 مجادى اآلخرة 144٣ املوافق ٣0 يناير 2022

فضيلة الشيخ أسامة حبر
عضو	اهليئة

فضيلة الشيخ حمسن آل عصفور
عضو	اهليئة

فضيلة الشيخ نظام يعقويب
نائب	رئيس	اهليئة
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021

قدم	أعضاء	جملس	اإلدارة	تقريرهم	عن	أنشطة	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.	)»اإلمثار«(	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021،	مع	البيانات	املالية	املوحدة	املدققة	لإلمثار	وشركاته	التابعة	)معًا	
»اجملموعة«(	للسنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ.	

األنشطة الرئيسية

متتلك	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.	مباشرًة	شركتان	رئيسيتان	تابعتان،	بنك	اإلمثار	ش.م.ب.	)مقفلة(	)بنك	اإلمثار(،	بنك	جتزئة	إسالمي	يتوىل	أعمال	التجزئة	املصرفية	األساسية،	واألخرى	
آي	يب	كابيتال	ش.م.ب.	)مقفلة(	وهي	شركة	استثمارية	إسالمية	تقوم	بإدارة	االستثمارات	وغريها	من	األصول	غري	األساسية.	الشركتان	التابعتان	مسجلتان	و	مرخصتان	من	قبل	مصرف	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 البحرين	املركزي.	

تتمثل	األنشطة	الرئيسية	للمجموعة	يف	جمموعة	كبرية	من	اخلدمات	املالية	اليت	تشمل	األعمال	املصرفية	لألفراد	والتجارية	وإدارة	االصول	واألعمال	املصرفية	اخلاصة،	والتكافل،	وتطوير	
العقارات.

املركز املايل املوحد والنتائج 

مت	عرض	املركز	املايل	املوحد	للمجموعة	كما	يف	31	ديسمرب	2021،	باإلضافة	إىل	النتائج	املوحدة	لنفس	السنة	املنتهية	يف	البيانات	املالية	املوحدة	املرفقة.

سجلت	اجملموعة	صايف	ربح	قدره	60.3	مليون	دوالر	أمريكي	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021	،	مقارنة	خبسارة	صافية	قدرها	21.5	مليون	دوالر	أمريكي	لعام	2020.	ويبلغ	صايف	الربح	

العائد	ملسامهي	اجملموعة	38.6	مليون	دوالر	أمريكي	لعام	2021	،	مقارنًة	إىل	خسارة	صافية	قدرها	41.7	مليون	دوالر	لعام	2020.	بلغ	إمجايل	األصول	يف	31	ديسمرب	2021 9،032.8 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 مليون	دوالر	)31	ديسمرب	2020: 8،383.7	مليون	دوالر(.	

خالل	يناير	2022	،	اتفقت	شركة	اإلمثار	القابضة	من	حيث	املبدأ	مع	بنك	السالم	ش.م.ب.	)السالم(	بشأن	االستحواذ	على	األعمال	املصرفية	لألفراد	لبنك	اإلمثار،	وحصة	ملكية	

اإلمثار	القابضة	يف	كل	من	بنك	البحرين	والكويت	ش.م.ب.	وجمموعة	سوليدريت	القابضة.	جاء	هذا	اإلعالن	يف	أعقاب	تنفيذ	مذكرة	تفاهم	غري	ملزمة	قانونًا	بني	الكيانني	يف	أكتوبر	

2021.	وال	تزال	الصفقة	خاضعة	ملوافقة	مسامهي	شركة	اإلمثار	القابضة	وتوقيع	اتفاقيات	هنائية.	

أعضاء جملس اإلدارة 

فيما	يلي	أمساء	أعضاء	جملس	اإلدارة	خالل	السنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021:

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

تونكو	يعقوب	خريا

احملافظ	السيد	عبداحلميد	أبو	موسى

الشيخ	زامل	عبداهلل	الزامل

السيد	حممد	عبدالرمحن	بوجريي

السيد	عبداإلله	إبراهيم	القامسي	

الدكتورة	أماين	خالد	بورسلي

الشيخ	حممد	عبداهلل	اخلرجيي

السيدة	إهلام	إبراهيم	عبداهلل	حسن	

السيد	عمر	عبدي	علي

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

وفقًا	ألحكام	قانون	الشركات	التجارية	رقم	)21(	لسنة	2001	وتعديالته	،	واستنادًا	إىل	أحكام	املادة	رقم	)188(	من	قانون	الشركات	التجارية	،	واملادة	رقم	)125(	من	الالئحة	التنفيذية.	
قرار	رقم	)3(	لسنة	2022	يبني	اجلدول	أدناه	مكافآت	أعضاء	جملس	اإلدارة	واإلدارة	التنفيذية	عن	السنة	املالية	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021.
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تفاصيل مكافآت أعضاء جملس اإلدارة:

املكافآت	املتغريةاملكافآت	الثابتة

مة
خلد

ة	ا
اي
هن
أة	
اف
مك

ي	
كل
	ال
وع
جملم

ا
ت( 

فا
رو
ص
	امل
دل

ل	ب
شم

ال	ي
(

ت
فا
رو
ص
	امل
دل

ب

ساألسـم
ئي
ة	ر
فأ
كا
م

س	 
جملل

ء	ا
ضا

أع
و

ت
دال

ع	ب
مو
جم

ت	 
سا
جل
ور	
ض
ح

ان
ج
الل
س	و

جملل
ا

ب
اتـ
رو

**
ى
ــر
خ
أ

وع
جملم

ا

س
ئي
ة	ر
فأ
كا
م

س	 
جملل

ء	ا
ضا

أع
و

B
on
us

ية
يز
حتف

ط	
ط
خ

**
ى
ــر
خ
أ

وع
جملم

ا

املدراء املستقلون

- 20،358 ------ 20،358 -- 20،358 -الدكتورة	أماين	خالد	بورسلي. 1

- 20،358 ------ 20،358 -- 20،358 -السيدة	إهلام	إبراهيم	عبداهلل	حسن. 2

- 22،620 ------ 22،620 -- 22،620 -السيد	عبداإلله	إبراهيم	القامسي	. 3

- 13،572 ------ 13،572 -- 13،572 -تونكو	يعقوب	خريا. 4

- 13،572 ------ 13،572 -- 13،572 -الشيخ	زامل	عبداهلل	الزامل. 5

املديرين غري التنفيذيني:

- 11،310 ------ 11،310 -- 11،310 -صاحب	السمو	امللكي	األمري	عمرو	حممد	الفيصل		. 1

- 11،310 ------ 11،310 -- 11،310 -السيد	عمر	عبدي	علي. 2

- 11،310 ------ 11،310 -- 11،310 -الشيخ	حممد	عبداهلل	اخلرجيي. 3

املدراء التنفيذيون:

- 11،310 ------ 11،310 -- 11،310 -احملافظ	السيد	عبداحلميد	حممد	أبو	موسى. 1

- 11،310 ------ 11،310 -- 11،310 -السيد	حممد	عبد	الرمحن	بوجريي. 2

- 147،0٣0 ------ 147،0٣0 -- 147،0٣0 -املجموع

مالحظة:	مجيع	املبالغ	موضحة	بالدينار	البحريين

املكافآت األخرى:
*	وتشمل	املزايا	العينية	-	مبلغ	معني	-	مكافأة	األعمال	الفنية	واإلدارية	واالستشارية	)إن	وجدوا(.

**	وتشمل	نصيب	عضو	جملس	اإلدارة	من	األرباح	-	األسهم	املمنوحة	)يتم	ادخال	القيمة(	)إن	وجدوا(.«

مالحظة:
ليس	لدى	البنك	أي	مدفوعات	مكافآت	متغرية	أو	مكافآت	هناية	اخلدمة	أو	خمصصات	مصروفات	مدفوعة	ألعضاء	جملس	اإلدارة.	عالوة	على	ذلك،	ال	توجد	مكافأة	مقترحة	للسنة. 	-1

متثل	مكافآت	جملس	اإلدارة	املدفوعات	اليت	مت	سدادها	خالل	عام	2021	بناًء	على	موافقة	اجلمعية	العمومية	السنوية	بتاريخ	28	مارس	2021.« 	-2

اإلدارة التنفيذية
جمموع الرواتب 

والبدالت املدفوعة
جمموع املكافآت املدفوعة 

)Bonus(
أي مكافآت أخرى نقدية 

املجموع الكلي/ عينية للعام 2021
 أعلى	ستة	مكافآت	من	التنفيذيني	مبا	فيهم
----الرئيس	التنفيذي*	واملسؤول	املايل	األعلى**

مالحظة:
1-	مجيع	املبالغ	موضحة	بالدينار	البحريين

2-	ال	توجد	أي	رواتب	أو	بدالت	أو	مكآفات	لإلدارة	التنفيذية	بسبب	طبيعة	الشركة	القابضة.

أعلى	سلطة	يف	اجلهاز	التنفيذي	بالشركة،	ممكن	أن	ختتلف	التسمية:	)الرئيس	التنفيذي	)CEO(،	الرئيس	)President(،	املدير	العام	)GM(	،	العضو	املنتدب	)Managing Director(	...اخل(.	  *

	 	 **	أعلى	مسؤول	مايل	بالشركة،	)CFO،	املدير	املايل،	...اخل(.	

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة )يتبع(
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة( 

نسبة أعضاء جملس اإلدارة

نسبة	أعضاء	جملس	اإلدارة	يف	أسهم	اإلمثار	موضحة	كالتايل:

عـــدد األسـهـم

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021االسم

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

106،100106،100تونكو	يعقوب	خريا

106،100106،100احملافظ	السيد	عبداحلميد	حممد	أبو	موسى

205،000205،000الشيخ	زامل	عبداهلل	الزامل

105،600105،600السيد	حممد	عبد	الرمحن	بوجريي

106،100106،100السيد	عبداإلله	إبراهيم	القامسي	

--الدكتورة	أماين	خالد	بورسلي

--الشيخ	حممد	عبداهلل	اخلرجيي

--السيدة	إهلام	إبراهيم	عبداهلل	حسن

--السيد	عمر	عبدي	علي

أرباح األسهم

مل	يتم	إقتراح	توزيع	أرباح	أسهم	لعام	2021	)2020:	صفر(.

املدققون

أعرب	املدققون	»برايس	وترهاوس	كوبرز	ام	إي	ليمتد«	عن	رغبتهم	يف	إعادة	تعيينهم	كمدققي	حسابات	اإلمثار	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2022.

	بالنيابة	عن	جملس	اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل 

رئيس	جملس	اإلدارة

14	فرباير	2022
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الـــرأي

برأينا،	أن	البيانات	املالية	املوحدة	املرفقة	تظهر	بصورة	عادلة،	ومن	كافة	النواحي	اجلوهرية،	املركز	املايل	املوحد	لشركة	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.	)»اإلمثار«(	وشركاهتا	التابعة	
)«اجملموعة«(	كما	يف	31	ديسمرب	2020.	وأدائها	املايل	املوحد،	وبيان	التدفقات	النقدية	املوحد	وبيان	التغريات	يف	حسابات	االستثمار	املقيدة،	للسنة	املنتهية	بذلك	التاريخ	وفًقا	ملعايري	

احملاسبة	املالية	الصادرة	عن	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	املعدلة	من	قبل	مصرف	البحرين	املركزي.

قمنا بتدقيق ما يلي

البيانات	املالية	املوحدة	للمجموعة	اليت	تتكون	من:
بيان	املركز	املايل	املوحد	كما	يف	31	ديسمرب	2020	؛	 
بيان	الدخل	املوحد	للسنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ؛	 
بيان	التغريات	يف	حقوق	امللكية	املوحد	للسنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ؛	 
بيان	التدفقات	النقدية	املوحد	للسنة	املنتهية	يف	ذلك	التاريخ	؛	 
البيان	املوحد	للتغريات	يف	حسابات	اإلستثمار	املقيدة	للسنة	املنتهية	بذلك	التاريخ.	و	 

اإليضاحات	حول	البيانات	املالية	املوحدة	واليت	تشمل	السياسات	احملاسبية	اهلامة	واملعلومات	التفسريية	األخرى.	 

أساس الـــرأي

لقد	أجرينا	عملية	التدقيق	وفقا	ملعايري	التدقيق	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	الصادرة	عن	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية.	إن	مسؤولياتنا	مبوجب	هذه	املعايري	مبينة	
بالتفصيل	ضمن	قسم	مسؤوليات	مراقب	احلسابات	عن	تدقيق	البيانات	املالية	املوحدة	من	هذا	التقرير.

ونعتقد	أن	أدلة	التدقيق	اليت	حصلنا	عليها	كافية	ومالئمة	لتوفري	أساٍس	لرأينا.

االستقاللية

اإلسالمية	 املالية	 للمؤسسات	 واملراجعة	 احملاسبة	 هيئة	 عن	 الصادرة	 اإلسالمية	 املالية	 للمؤسسات	 واملراجعني	 للمحاسبني	 األخالقي	 السلوك	 ملعايري	 وفقا	 اجملموعة	 عن	 مستقلون	 حنن	
ومتطلبات	السلوك	األخالقي	املتعلقة	بعملية	التدقيق	اليت	قمنا	هبا	للبيانات	املالية	املوحدة	يف	مملكة	البحرين.	وقد	استوفينا	مسؤولياتنا	األخالقية	األخرى	وفقا	هلذه	املتطلبات	وملعايري	

السلوك	األخالقي	للمحاسبني	واملراجعني	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية.

منهجية التدقيق لدينا

نظرة عامة

االخنفاض	يف	القيمة	وخسائر	االئتمان	على	التسهيالت	التمويلية،	مبا	يف	ذلك	تأثريات	وباء	كوفيد-	19	 أمور التدقيق الرئيسية

تقييم	جملس	اإلدارة	إلعداد	البيانات	املالية	املوحدة	على	أساس	االستمرارية	 

خمطط	التخار		وتطبيق	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	5 	 

كجزء	من	تصميم	تدقيقنا،	حددنا	األمهية	النسبية	وقمنا	بتقييم	خماطر	األخطاء	اجلوهرية	يف	البيانات	املالية	املوحدة.	على	وجه	اخلصوص،	نظرنا	يف	احلاالت	اليت	أصدر	فيها	
جملس	اإلدارة	أحكاما	ذاتية،	على	سبيل	املثال،	فيما	يتعلق	بالتقديرات	احملاسبية	اهلامة	اليت	تضمنت	وضع	افتراضات	والنظر	يف	األحداث	املستقبلية	غري	املؤكدة	بطبيعتها.	كما	هو	
احلال	يف	مجيع	عمليات	التدقيق	اليت	قمنا	هبا،	عاجلنا	أيضًا	خماطر	جتاوز	اإلدارة	للرقابة	الداخلية،	مبا	يف	ذلك،	من	بني	أمور	أخرى،	النظر	يف	ما	إذا	كان	هناك	دليل	على	التحيز	

الذي	ميثل	خطر	األخطاء	اجلوهرية	الناشئة	عن	االحتيال.

لقد	صممنا	نطاق	تدقيقنا	من	أجل	أداء	عمل	كافٍ	لتمكيننا	من	إبداء	رأي	حول	البيانات	املالية	املوحدة	ككل،	مع	األخذ	يف	االعتبار	هيكل	اجملموعة،	والعمليات	والضوابط	احملاسبية،	
والصناعة	اليت	تزاوهلا	اجملموعة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل 
إىل	السادة	املسامهني	يف	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع( 
إىل	السادة	املسامهني	يف	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.

منهجية التدقيق لدينا )يتبع(

أمور التدقيق الرئيسية

إن	أمور	التدقيق	الرئيسية،	يف	تقديرنا	املهين،	كانت	ذات	أمهية	كبرية	يف	أعمال	التدقيق	اليت	قمنا	هبا	على	البيانات	املالية	املوحدة	للسنة	احلالية.	مت	تناول	هذه	األمور	يف	سياق	
تدقيقنا	للبيانات	املالية	املوحدة	ككل،	ويف	تكوين	رأينا	حوهلا،	وال	نبدي	رأيًا	منفصاًل	حول	هذه	األمور.	لكل	أمر	أدناه،	يتم	توفري	وصفنا	لكيفية	تناول	تدقيقنا	لألمر	يف	هذا	السياق.

كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

ذلك  يف  مبا  التمويلية،  التسهيالت  على  االئتمان  وخسائر  القيمة  يف  االخنفاض 
تأثريات وباء كوفيد-1٩

االئتمان	 خلسائر	 اإلدارة	 جمللس	 تقدير	 أفضل	 القيمة	 يف	 االخنفاض	 خمصصات	 متثل	
يف	 موضح	 هو	 كما	 كوفيد-19.	 	 وباء	 عن	 الناتج	 االنكماش	 بسبب	 ذلك	 يف	 مبا	 الناشئة	
ملخص	السياسات	احملاسبية	اهلامة	للبيانات	املالية	املوحدة	للمجموعة،	فقد	مت	حتديد	

خسائر	االخنفاض	يف			القيمة	وفقًا	ملعيار	احملاسبة	املايل	رقم	30.

لقد	قمنا	بالتركيز	على	هذا	األمر	ألن	أعضاء	جملس	اإلدارة	يضعون	أحكاما	معقدة	وذاتية	
لكل	من	توقيت	إثبات	اخنفاض	القيمة	لتغطية،	التطورات	على	التسهيالت	التمويلية	مبا	

يف	ذلك	أثر	وباء	كوفيد-19	مثل:

حتديث	العوامل	مبا	يف	ذلك	الناتج	احمللي	اإلمجايل	وأسعار	النفط.	 

حتديد	معيار	الزيادة	اجلوهرية	يف	خماطر	االئتمان.	 

ذلك		  يف	 مبا	 املتوقعة	 االئتمانية	 اخلسارة	 لقياس	 وافتراضات	 مناسبة	 مناذ		 اختيار	
احتمالية	التعثر،	معدل	اخلسارة	عند	التعثر	والتعرض	عند	التعثر.

تعديالت	على	النماذ		على	أساس	الترجيح	املخصص	للحالة	األساسية،	وأفضل	وأسوأ		 
السيناريوهات.

حتديد	جمموعات	من	املوجودات	املماثلة	لغرض	قياس	اخلسارة	االئتمانية	املتوقعة.	 

حتديد	متطلبات	اإلفصاح	وفقًا	ملعيار	احملاسبة	املايل	رقم	30.	 

متويلية	 موجودات	 االئتمان،	 ملخاطر	 املعرضة	 للمجموعة	 التمويلية	 التسهيالت	 تتضمن	
العمومية	تصل	إىل	2.290.8  امليزانية	 وتعرضات	خار		 أمريكي	 تبلغ	4.0085	مليون	دوالر	
مليون	دوالر	أمريكي	كما	يف	31	ديسمرب	2021،	واليت	تعترب	جوهرية	بالنسبة	للمجموعة.	
يتم	توفري	املعلومات	حول	خماطر	االئتمان	مبا	يف	ذلك	إدارة	خماطر	االئتمان	للمجموعة	

يف	اإليضاح	۳۷	من	البيانات	املالية	املوحدة	للمجموعة.

تتضمن	إجراءات	التدقيق	اليت	قمنا	هبا	ما	يلي:

واعتماد		  إنشاء	 حول	 الرئيسية	 الضوابط	 من	 عينة	 واختبار	 بتقييم	 قمنا	
التسهيالت	التمويلية	ومراقبة	التعرض	ملخاطر	االإئتمان	وحساب	االخنفاض	

يف	القيمة.

قمنا	بتقييم	مدى	مالئمة	سياسة	خمصصات	االخنفاض	يف	القيمة	للمجموعة		 
وفقًا	ملتطلبات	معيار	احملاسبة	املايل	رقم	30.

اخلسارة		  منهحية	 معقولية	 مدى	 لتقييم	 لدينا	 املتخصصني	 استخدمنا	
معايري	 ذلك	 يف	 مبا	 وطبقها	 اإلدارة	 طورها	جملس	 اليت	 املنوقعة	 االئتمانية	
ومستوى	 التعثر	 عن	 الناجتة	 واخلسارة	 التعثر	 )احتمالية	 املخاطر	 منوذ		
العالقة،	 ذي	 والترجيح	 املستقبلة،	 واملعلومات	 التعثر(،	 عن	 الناتج	 التعرض	

والتحليل	املرحلي	خاصة	يف	سياق	وباء	كوفيد-19	وآثاره	املترتبة.

جمموعات		  ودقة	 إكتمال	 مدى	 العينة	 أساس	 على	 باإلختبار	 وقنما	 فهمنا	
البيانات	املستخدمة	يف	حساب	اخلسارة	االئتمانية	املتوقعة.

قمنا	بإختيار	عينة	من	التسهيالت	التمويلية	لتحديد	مدي	مالئمة	وتطبيق		 
معايري	تصنيف	املراحل.

من		  وحتققنا	 املتاحة	 اإلئتمانية	 املراجعات	 أحدث	 من	 عينات	 على	 حصلنا	
أهنا	تتضمن	التقييم	املالئم	والتوثيق	لقدرة	املقترضني	على	الوفاء	بالتزامات	

السداد	)	رأس	املال	واألرباح	والرسوم(،	يف	ضوء	وباء	كوفيد	19	املستمر.

املخصصات		  وضع	 افتراضات	 مالئمة	 مدى	 لتحديد	 مستقال	 تقييما	 أجرينا	
لعينة	من	تعرضات	املرحلة	الثالثة.		ومت	تكوين	رؤية	مستقلة	حول	مستويات	
القرض	 عن	 مفصلة	 معلومات	 على	 بناء	 وذلك	 هبا،	 املعترف	 املخصصات	

والطرف	املقابل	املتاحة	يف	ملفات	االئتمان.

البيانات	املالية	املوحدة	لتحديد	ما	إذا		  قمنا	بتقييم	مدى	كفاية	إفصاحات	
كانت	مواقعة	مع	متطلبات	معيار	احملاسبة	املايل	رقم	30.

.
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منهجية التدقيق لدينا )تتمة(

أمور التدقيق الرئيسية

خمطط التخارج وتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٥

السالم	ش.م.ب.	إلتفاق	حول	إستحواذ	 يف	27	يناير	2022،	توصل	كل	من	اإلمثار	وبنك	
بنك	السالم	ش.م.ب.	على	جمموعة	من	األصول	التابعة	لإلمثار.	وتشمل	جمموعة	األصول	
اليت	مت	اإلتفاق	عليها	يف	عملية	االستحواذ	كل	من	األعمال	املصرفية	لألفراد	يف	البحرين	
للشركة	التابعة،	بنك	اإلمثار	ش.م.ب.	)»بنك	اإلمثار«(	و	اململوك	بالكامل	إلمثار،	و	إمجايل	
سوليداريت	 وجمموعة	 ش.م.ب.	 والكويت	 البحرين	 بنك	 يف	 املباشرة	 غري	 اإلمثار	 حصيت	
املوافقات	 على	 احل	صول	 بعد	 االستحواذ	 عملية	 استكمال	 سيتم	 و	 )»املعاملة«(.	 القابضة	

الالزمة	و	التوقيع	على	االتفاقيات	النهائية.

 5 رقم	 املالية	 للتقارير	 الدويل	 املعيار	 متطلبات	 استيفاء	 يتم	 مل	 أنه	 اإلدارة	 حدد	جملس	
وأن	األنشطة	ذات	الصلة	ال	ينبغي	عرضها	على	أهنا	عمليات	حمتفظ	هبا	لغرض	البيع	أو	
عمليات	منقطعة	كما	يف	31	ديسمرب	2021.	ونتيجة	لذلك،	مت	اعتبار	هذه	املعاملة	من	قبل	

جملس	اإلدارة	كحدث	غري	مُعدِل	يف	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

لقد	اعتربنا	املعاجلة	احملاسبية	يف	البيانات	املالية	املوحدة	هلذا	احلدث	من	أمور	التدقيق	
الرئيسية	لألسباب	التالية:

حجم	وتعقيد	املعاملة	؛	و	 

التقدير	املتضمن	يف	تقييم	قابلية	تطبيق	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	5	 

يرجى	الرجوع	إىل	إيضاح	4۳	حول	البيانات	املالية	املوحدة.

تتضمن	إجراءات	التدقيق	اليت	قمنا	هبا	ما	يلي:

قمنا	مبراجعة	وفحص	تقييم	جملس	اإلدارة	للمتطلبات	ذات	الصلة	من	املعيار		 
الدويل	للتقارير	املالية	رقم	5،

وحتديد		  لتقييم	 اإلدارة	 جملس	 احتماعات	 حماضر	 ومراجعة	 بقراءة	 قمنا	
املعاجلة	املناسبة	للمعاملة	وفقا	ملنطلبات	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	5.

للحصول		  التنفيذية	 اإلدارة	 مع	 استفسارات	 بإجراء	 وقمنا	 اجتماعات	 عقدنا	
احملتملة	 واحلاالت	 اخلصائص	 إىل	 باإلضافة	 التخار		 لعملية	 فهم	 على	

للمعاملة؛	و

قمنا	بتقييم	مدى	مالءمة	واكتمال	الفصاحات	ذات	الصلة	يف	البيانات	املالية		 
املوحدة

تقييم جملس اإلدارة إلعداد البيانات املالية املوحدة على أساس االستمرارية

ارتفعت	حقوق	امللكية	املوحدة	للمجموعة	كما	يف	31	ديسمرب	2021	مبقدار	23	مليون	دوالر	
يف	 دوالر	 مليون	 	37.8 اىل	 	2020 ديسمرب	 	31 أمريكي	يف	 دوالر	 مليون	 	14.8 من	 أمريكي	
31	ديسمرب	2021.	إضافة	إىل	ذلك،	تعتمد	اجملموعة	لتلبية	متطلبات	السيولة	على	ودائع	
جمموعها	631.5	مليون	دوالر	أمريكي	يف	31	ديسمرب	2021	من	أطراف	موجودة	حاليًا	يف	

دولة	خاضعة	للجزاءات	األمريكية.	ولذلك	هذه	الودائع	جممدة	حاليا.

يف	ضوء	الظروف	املذكورة	أعاله،	قام	جملس	اإلدارة	بتقييم	مدى	مالءمة	إعداد	البيانات	
املالية	املوحدة	على	أساس	االستمرارية.

عند	تقييم	مدى	مالءمة	أساس	االستمرارية،	أخذ	جملس	اإلدارة	يف	االعتبار	تأثري	املعاملة	
مع	بنك	السالم	على	املركز	املايل	للمجموعة	و	توقعات	البيانات	املوحدة	والتدفقات	النقدية	

للمجموعة	لفترة	12	شهرًا	من	تاريخ	إصدار	البيانات	املالية	املوحدة.

حكم	 ممارسة	 يتطلب	 التقييم	 أن	 حيث	 الرئيسية	 التدقيق	 أمور	 من	 هذا	 اعتربنا	 وقد	
جوهري.

يرجى	الرجوع	إىل	إيضاح	رقم	1.1	حول	البيانات	املالية	املوحدة.

تتضمن	إجراءات	التدقيق	اليت	قمنا	هبا	ما	يلي:

املالية		  للتوقعات	 املفصلة	 اإلدارة	 جملس	 توقعات	 بتقييم	 وقمنا	 حصلنا	 لقد	
املوحدة	والتدفقات	النقدية	لفترة	12	شهرًا	من	تاريخ	إصدار	البيانات	املالية	

املوحدة.

املالية		  التوقعات	 ضمن	 املدرجة	 للحسابات	 احلسابية	 الدقة	 فحصنا	 وقد	
املوحدة	والتدفقات	النقدية.

الرئيسية	املستخدمة	يف	ال	توقعات	املالية	املوحدة		  قمنا	بتقييم	االفتراضات	
عن	 الناجتة	 اجملموعة	 سيولة	 على	 التأثري	 ذلك	 يف	 مبا	 النقدية	 والتدفقات	

السحوبات	اجلزئية	للودائع	اخلاضعه	للجزاءات.

والتدفقات		  املوحدة	 املالية	 توقعات	 ال	 على	 احلساسية	 حتليل	 بإجراء	 قمنا	
النقدية	لفترة	تقييم	االستمرارية.

البيانات		  يف	 العالقة	 ذات	 اإلفصاحات	 واكتمال	 مالءمة	 مدى	 بتقييم	 قمنا	
املالية	املوحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع( 
إىل	السادة	املسامهني	يف	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.
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املعلومات األخرى

إن	أعضاء	جملس	اإلدارة	مسؤولون	عن	املعلومات	األخرى.	تتكون	املعلومات	األخرى	من	تقرير	أعضاء	جملس	اإلدارة	وتقرير	هيئة	الرقابة	الشرعية	)باستثناء	البيانات	املالية	املوحدة	
وتقرير	مدقق	احلسابات	عليها(	واليت	حصلنا	عليها	قبل	تاريخ	تقرير	مدقق	احلسابات	والتقرير	السنوي	املتوقع	إتاحته	لنا	بعد	ذلك	التاريخ.

إن	رأينا	عن	البيانات	املالية	املوحدة	ال	يغطي	املعلومات	األخرى،	وال	نبدي	و	لن	نبدي	أي	استنتا		بأي	شكل	للتأكيد	عليها.

تنحصر	مسؤولياتنا	فيما	يتعلق	بتدقيقنا	للبيانات	املالية	املوحدة	يف	قراءة	املعلومات	األخرى	الواردة	أعاله،	وعند	القيام	بذلك،	نقوم	بالنظر	فيما	إذا	كانت	املعلومات	األخرى	ال	
تتفق	بشكل	مادي	مع	البيانات	املالية	املوحدة	أو	مع	ما	حصلنا	عليه	من	معلومات	أثناء	عملية	التدقيق،	أو	ما	قد	يشري	إىل	وجود	حتريف	هبا	بشكل	مادي.

وإذا	استنتجنا	وجود	حتريف	مادي	يف	املعلومات	األخرى	اليت	حصلنا	عليها	قبل	تاريخ	تقرير	مراقب	احلسابات،	استنادا	إىل	ما	قمنا	به	من	أعمال،	فإننا	مطالبون	بإعداد	تقرير	
بذلك.	وعليه،	ليس	لدينا	ما	نبلغ	عنه	يف	هذا	الصدد.

عندما	نقرأ	التقرير	السنوي،	إذا	خلصنا	إىل	وجود	خطأ	جوهري	فيه،	فنحن	مطالبون	بإبالغ	جملس	اإلدارة.

مسؤوليات جملس اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة

تعد	هذه	البيانات	املالية	املوحدة	وتعهد	اجملموعة	بالعمل	وفقًا	لقواعد	ومبادئ	الشريعة	اإلسالمية	من	مسؤولية	جملس	إدارة	اجملموعة.

إن	أعضاء	جملس	اإلدارة	مسؤولون	عن	إعداد	هذه	البيانات	املالية	املوحدة	وعرضها	بصورة	عادلة	وفقًا	ملعايري	احملاسبة	املالية	املعدلة	من	قبل	مصرف	البحرين	املركزي	وقانون	
الشركات	التجارية	البحريين	رقم	)21(	لسنة	2001	وتعديالته	)قانون	الشركات	التجارية(،	وكتاب	قواعد	مصرف	البحرين	املركزي	)اجمللد	الرابع	واألحكام	املعمول	هبا	من	اجمللد	ا	
لسادس(	وبالنسبة	ألنظمة	الرقابة	الداخلية	اليت	يرى	جملس	اإلدارة	أهنا	ضرورية	ليتمكنوا	من	إعداد	بيانات	مالية	موحدة	خالية	من	أي	أخطاء	جوهرية،	سواء	كانت	ناشئة	عن	

احتيال	أو	خطأ.

يعترب	أعضاء	جملس	اإلدارة،	عند	إعداد	البيانات	املالية	املوحدة	،	مسؤولون	عن	تقييم	قدرة	اجملموعة	على	مواصلة	أعماهلا	كمنشأة	مستمرة،	واإلفصاح،	حسب	مقتضى	احلال،	
عن	األمور	املرتبطة	باستمرارية	املنشأة	واستخدام	أساس	االستمرارية	احملاسيب	ما	مل	تكن	اإلدارة	تنوي	تصفية	اجملموعة	أو	إيقاف	أنشطتها	أو	ال	يوجد	أمامها	بديل	واقعي	سوى	

القيام	بذلك.

مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة

تتمثل	أهدافنا	يف	احلصول	على	تأكيد	معقول	عما	إذا	كانت	البيانات	املالية	املوحدة	ككل	خالية	من	أي	خطأ	جوهري،	سواء	كان	ناشئا	عن	احتيال	أو	خطأ،	وإصدار	تقرير	مراقب	
احلسابات	الذي	يتضمن	رأينا.	ميثل	التأكيد	املعقول	مستوى	عاٍل	من	التأكيد،	ولكنه	ال	يعد	ضمانا	بأن	التدقيق	الذي	يتم	وفقا	معايري	التدقيق	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	الصادرة	
عن	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	سوف	يكشف	دوما	عن	أي	خطأ	جوهري	يف	حال	وجوده.	تنشأ	حاالت	األخطاء	من	االحتيال	أو	اخلطأ،	وتعترب	جوهرية	

إذا	كان	من	املعقول	توقع	أن	تؤثر،	منفردة	أو	جمتمعة،	على	القرارات	االقتصادية	اليت	يتخذها	املستخدمون	بناًء	على	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع( 
إىل	السادة	املسامهني	يف	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.
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مسؤوليات مراقب احلسابات عن تدقيق البيانات املالية املوحدة )يتبع(

كجزء	من	عملية	التدقيق	وفقا	ملعايري	التدقيق	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	الصادرة	عن	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية،	فإننا	منارس	األحكام	املهنية	وحنافظ	
على	الشك	املهين	خالل	عملية	التدقيق.	كما	أننا	نقوم	مبا	يلي:

حتديد	وتقييم	خماطر	األخطاء	اجلوهرية	للبيانات	املالية	املوحدة	،	الناشئة	سواء	من	االحتيال	أو	اخلطأ،	وتصميم	وتنفيذ	إجراءات	التدقيق	املناسبة	لتلك	املخاطر،	واحلصول		 
على	أدلة	تدقيق	كافية	ومالئمة	لتوفري	أساٍس	لرأينا.	إن	خطر	عدم	اكتشاف	أي	خطأ	جوهري	ناشئ	عن	االحتيال	يعترب	أعلى	من	ذلك	الذي	ينشأ	عن	اخلطأ،	نظرا	ألن	االحتيال	

قد	ينطوي	على	التواطؤ	أو	حذف	متعمد	أو	حتريف	أو	جتاوز	للرقابة	الداخلية.

احلصول	على	فهم	للرقابة	الداخلية	ذات	العالقة	بعملية	التدقيق	بغرض	تصميم	إجراءات	التدقيق	اليت	تعترب	مناسبة	وفقا	للظروف،	وليس	لغرض	إبداء	الرأي	عن	فاعلية	أنظمة		 
الرقابة	الداخلية	للمجموعة.

تقييم	مدى	مالءمة	السياسات	احملاسبية	املطبقة	ومدى	معقولية	التقديرات	احملاسبية	واإلفصاحات	ذات	العالقة	اليت	قام	هبا	جملس	اإلدارة.	 

التدقيق	اليت	مّت	احلصول	عليها	سواء	مع	وجود	عدم	تأكد	مادي	متصل		  استنتا		حول	مدى	مالءمة	استخدام	جملس	اإلدارة	ألساس	االستمرارية	احملاسيب،	وبناء	على	أدلة	
باألحداث	أو	الظروف	اليت	قد	تؤدي	إىل	شك	جوهري	حول	قدرة	اجملموعة	على	االستمرارية.	إذا	توصلنا	إىل	وجود	عدم	تأكد	مادي،	فإنه	يُطلب	منا	لفت	االنتباه	يف	تقرير	مراقب	
احلسابات	يف	اإلفصاحات	ذات	الصلة	يف	البيانات	املالية	املوحدة،	أو	يف	حال	كانت	هذه	اإلفصاحات	غري	كافية،	فعلينا	تعديل	رأينا.	وتستند	استنتاجاتنا	إىل	أدلة	التدقيق	اليت	

مت	احلصول	عليها	حىت	تاريخ	تقرير	مراقب	احلسابات.	ومع	ذلك،	قد	تؤدي	األحداث	أو	الظروف	املستقبلية	إىل	إيقاف	استمرارية	اجملموعة.

تقييم	العرض	الشامل	للبيانات	املالية	املوحدة	وهيكلها	وحمتواها،	مبا	يف	ذلك	اإلفصاحات،	وما	إذا	كانت	البيانات	املالية	املوحدة	متثل	املعامالت	واألحداث	بطريقة	حتقق	عرضا		 

عادال.ً

احلصول	على	أدلة	تدقيق	كافية	ومناسبة	فيما	يتعلق	باملعلومات	املالية	للمنشآت	أو	أنشطة	األعمال	داخل	اجملموعة	إلبداء	رأي	حول	البينا	ات	املالية	املوحدة.	وحنن	مسؤولون		 
عن	توجيه	أعمال	التدقيق	اخلاصة	باجملموعة	واإلشراف	عليها	وتنفيذها.	ونبقى	وحدنا	مسؤولني	عن	رأي	التدقيق	الذي	توصلنا	إليه.

ونقوم	بالتواصل	مع	جملس	اإلدارة	فيما	يتعلق،	من	بني	أمور	أخرى،	بنطاق	وتوقيت	التدقيق	الذي	مت	التخطيط	له	واكتشافات	التدقيق	اجلوهرية،	مبا	يف	ذلك	أي	قصور	جوهري	يف	
الرقابة	الداخلية	اليت	قمنا	بتحديدها	خالل	أعمال	التدقيق.

كما	نزود	جملس	اإلدارة	ببيان	يفيد	بأننا	امتثلنا	ملتطلبات	السلوك	األخالقي	ذات	الصلة	فيما	يتعلق	باالستقاللية،	والتواصل	معهم	بشأن	مجيع	العالقات	واألمور	األخرى	اليت	قد	
يعُتقد	بشكل	معقول	أهنا	تؤثر	على	استقالليتنا،	والضمانات	ذات	الصلة	عند	االقتضاء.

من	خالل	األمور	اليت	يتم	إبالغ	جملس	اإلدارة	هبا،	حندد	تلك	األمور	اليت	كانت	ذات	أمهية	كبرية	يف	تدقيق	البيانات	املالية	املوحدة	للسنة	احلالية،	وبالتايل	فهي	أمور	التدقيق	
الرئيسية.	حنن	نصف	هذه	األمور	يف	تقرير	مراقب	احلسابات	اخلاص	بنا	ما	مل	مينع	القانون	أو	اللوائح	اإلفصاح	العلين	عن	هذا	األمر	أو	عندما	نقرر،	يف	حاالت	نادرة	للغاية،	أنه	ال	

ينبغي	اإلبالغ	عن	أمر	ما	يف	تقريرنا	ألن	العواقب	السلبية	لذلك	من	املتوقع	بشكل	معقول	أن	تفوق	فوائد	املصلحة	العامة	ملثل	هذا	اإلبالغ.

تقرير مدقق الحسابات المستقل )يتبع( 
إىل	السادة	املسامهني	يف	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.
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تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية والشرعية األخرى

وفقًا	ملتطلبات	قانون	الشركات	التجارية	وكتاب	قواعد	مصرف	البحرين	املركزي	)اجمللد	الرابع(،	نقرر	ما	يلي:

احتفظت	اإلمثار	بسجالت	حماسبية	مالئمة	والبيانات	املالية	املوحدة	تتفق	معها.- 1

إن	املعلومات	املالية	املتضمنة	يف	تقرير	أعضاء	جملس	اإلدارة	وتقرير	هيئة	الرقابة	الشرعية	تتوافق	مع	البيانات	املالية	املوحدة.- 2

وباستثناء	األمر	املوضح	أدناه	املتعلق	بعدم	االمتثال	للمادة	64	)7(	من	النظام	األساسي	لإل	مثار،	مل	يسترع	انتباهنا	ما	جيعلنا	نعتقد	بأن	اإلمثار،	خالل	السنة،	قد	خالفت	أيًا	- 3
من	األحكام	املطبقة	لقانون	الشركات	التجارية،	وقانون	مصرف	البحرين	املركزي	واملؤسسات	املالية،	وكتاب	قواعد	مصرف	البحرين	املركزي	)اجمللد	الرابع	واألحكام	املعمول	
هبا	من	اجمللد	السادس(	وتوجيهات	مصرف	البحرين	املركزي	والقواعد	واإلجراءات	اخلاصة	ببورصة	البحرين	أو	بنود	عقد	التأسيس	والنظام	األساسي	لإلمثار	واليت	قد	يكون	هلا	

تأثري	سليب	جوهري	على	أنشطتها	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021	أو	على	مركزها	املايل	كما	يف	ذلك	التاريخ.

فقدت	اإلمثار	احتياطياهتا	وأكثر	من	ثالثة	أرباع	رأس	املال	اخلاص	هبا	ومل	يقم	رئيس	جملس	اإلدارة	أو	نائبه	بعقد	اجتماع	اجلمعية	العمومية	غري	العادية	للمسامهني	للبت		 
يف	حل	اإلمثار	أو	ختفيض	رأس	املال	أو	اختاذ	تدابري	أخرى	مناسبة،	وهذا	يعد	عدم	امتثال	للمادة	64	)7(	من	نظامها	األساسي.	يرجى	الرجوع	إىل	إيضاح	رقم	1.1	للمزيد	

من	التفاصيل.

مت	تزويدنا	بالتوضيحات	واملعلومات	املرضية	من	قبل	أعضاء	جملس	اإلدارة	استجابة	جلميع	مطالبنا.- 4

عالوة	على	ذلك،	حددت	هيئة	الرقابة	الشرعية	للمجموعة	ان	اإلمثار	قد	التزمت	مببادئ	وقواعد	الشريعة	اإلسالمية	خالل	الفترة	قيد	التدقيق.

الشريك	املسؤول	عن	عملية	التدقيق	الذي	أدى	إىل	تقرير	مراقب	احلسابات	املستقل	هو	إلياس	أيب	خنول.

برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد
رقم	تسجيل	الشريك:	196
املنامة،	مملكة	البحرين

14	فرباير	2022

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة( 
إىل	السادة	املسامهني	يف	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.



2021 السنوي  التقرير  ش.م.ب.  القابضة  اإلثمار  44

إيضاحات

كما يف
٣1 ديسمرب 2021

)مدققة(

كما يف
٣1 ديسمرب 2020

)مدققة(
املوجودات

 545،116650،798 3نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية
 249،569280،100 4سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	ماليةومؤسسات	أخرى

 2،190،9742،405،755 5مراحبات	ومتويالت	اخرى
 1،425،743929،496 6متويالت	املشاركة

 2،524،7422،157،179 7صكوك	وأدوات	مالية	استثمارية	وما	يف	حكمها
 676،933623،161 8استثمارات	يف	شركات	زميلة

 391،820385،534 9موجودات	مقتناة	لغرض	التأجري
 103،474101،107 10تكافل	ومستحقات	ذات	صلة

 180،624151،459 12موجودات	أخرى
 256،319256،304 13استثمارات	عقارية

 233،235272،018 14عقارات	قيد	التطوير
 171،77481،307 15موجودات	ثابتة

 82،46689،447 16موجودات	غري	ملموسة
 ٩،0٣2،78٩8،٣8٣،66٥ إمجايل املوجودات

املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية
 1،903،9791،753،006 17حسابات	جارية	للعمالء

 1،367،7021،114،914 18"مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى"
 1،114،1871،364،020 19مبالغ	مستحقة	ملستثمرين

 453،276372،785 20املطلوبات	األخرى
 129،734123،167 11إحتياطي	تابع	للتكافل

 4،٩68،8784،727،8٩2 إمجايل املطلوبات
 3،751،6973،363،636 21حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة

 274،452277،375 22حقوق	األقلية
 8،٩٩٥،0278،٣68،٩0٣ إمجايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية

 757،690757،690 23رأس	املال
	)30،149()30،149(23أسهم	اخلزينة
 109،009121،018 االحتياطيات

	)833،797()798،788(خسائر	متراكمة
 ٣7،76214،762 إمجايل حقوق امللكية

 ٩،0٣2،78٩8،٣8٣،66٥ إمجايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

مت	اعتماد	هذه	البيانات	املالية	املوحدة	من	قبل	جملس	اإلدارة	بتاريخ	18	فرباير	2021،	ووقعها	بالنيابة	عنهم:

أمحد عبد الرحيم إلـهـام حـسـن  صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل 

الرئيس	التنفيذي عضو	جملس	اإلدارة		 رئيس	جملس	اإلدارة	

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

تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	43	الواردة	على	الصفحات	من	49	إىل	109	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.
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تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	43	الواردة	على	الصفحات	من	49	إىل	109	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

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

 للسنة املنتهية يف

إيضاحات

٣1 ديسمرب 2021

)مدققة(

٣1 ديسمرب 2020

)مدققة(
اإليرادات 

 301،047242،980 الدخل	من	األصول	املمولة	من	قبل	حسابات	االستثمار	املطلقة
	)147،626()159،181(ناقصًا:	العائد	حلسابات	االستثمار	املطلقة	وخمصصات	اهلبوط	يف	القيمة

 141،86695،354 حصة	اجملموعة	من	دخل	حسابات	االستثمار	املطلقة	بصفتها	مضاربًا
 61،472116،005 25الدخل	من	املراحبات	والتمويالت	االخرى

 36،45330،978 8حصة	النتائج	بعد	خصم	الضرائب	من	الشركات	الزميلة
 117،572147،343 26الدخل	من	االستثمارات

 102،54875،856 27إيرادات	أخرى
 4٥٩،٩1146٥،٥٣6 إمجايل اإليرادات

	)196،256()152،202(ناقصًا:	أرباح	مدفوعة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى	)صايف(
 ٣07،70٩26٩،280 إيرادات تشغيلية

املصروفات
	)202،615()208،764(28املصروفات	اإلدارية	والعمومية

	)32،616()35،914(9،15،16اإلستهالك	واإلطفاء
 )2٣٥،2٣1()244،678(إمجايل املصروفات

 6٣،0٣1٣4،04٩ صايف الربح قبل خمصصات اهلبوط يف القيمةوالضرائب اخلارجية 
	)28،690(27،408 29عكس	/	)خمصصات(	االخنفاض	يف	القيمة	)صايف(

 ٩0،4٣٩٥،٣٥٩ صايف الربح قبل الضرائب اخلارجية
	)26،838()30،115(30ضرائب	خارجية

 )21،47٩(60،٣24 صايف الربح/ )اخلسارة( للسنة
متعلقة بالتايل:
	)41،719(38،603 مسامهي	االمثار
 21،72120،240 22حقوق	األقلية

 60،٣24)21،47٩( 
)1.4٣(1.٣٣ 24عائد / )اخلسارة( السهم األساسي واملخفف - سنتات أمريكية

مت	اعتماد	هذه	البيانات	املالية	املوحدة	من	قبل	جملس	اإلدارة	بتاريخ	14	فرباير	2021،	ووقعها	بالنيابة	عنهم:

أمحد عبد الرحيم إلـهـام حـسـن  صاحب السمو امللكي األمري عمرو حممد الفيصل 

الرئيس	التنفيذي عضو	جملس	اإلدارة		 رئيس	جملس	اإلدارة	
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تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	43	الواردة	على	الصفحات	من	49	إىل	109	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

االحتياطيات

رأس املال
أسهم 

اخلزينة

عالوة 
إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوين
احتياطي 

عام

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات
إحتياطي 

التحوط

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

حتويل 
عمالت 
أجنبية

إمجايل 
االحتياطيات

خسائر 
متراكمة

إمجايل 
حقوق 
امللكية

14،762)8٣٣،7٩7(121،018)110،2٣0(4،4٩1)7،٣24()4،216(14٩،08٥٣8،48٥٥0،727)٣0،14٩(7٥7،6٩0يف 1 يناير 2021 )مدققة(
38،60338،603----------صايف	أرباح	السنة

266266----------زيادة حصة الشركة التابعة

-)3،860(3،860-----3،860---حتويل	إىل	االحتياطي	القانوين	

حركة	القيمة	العادلة	للصكوك	واألدوات	
)3،161(-)3،161(---)3،161(-----املالية	اإلستثمارية	وما	يف	حكمها

3،743-3،743--3،743------احلركة	يف	احتياطي	التحوط	)إيضاح	37(

حركة	احتياطي	القيمة	العادلة	للشركات	
4،712-4،712---4،712-----الزميلة

)21،163(-)21،163()21،006(60-)217(-----تسوية	حتويل	العمالت	األجنبية
٣7،762)7٩8،788(10٩،00٩)1٣1،2٣6(4،٥٥1)٣،٥81()2،882(14٩،08٥42،٣4٥٥0،727)٣0،14٩(7٥7،6٩0يف ٣1 ديسمرب 2021 )مدققة(

االحتياطيات

رأس املال
أسهم 

اخلزينة

عالوة 
إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوين
احتياطي 

عام

احتياطي 
القيمة العادلة 

لإلستثمارات
إحتياطي 

التحوط

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات 
العقارية

حتويل 
عمالت 
أجنبية

إمجايل 
االحتياطيات

خسائر 
متراكمة

إمجايل 
حقوق 
امللكية

٩٥،٥46)746،2٩٣(114،2٩8)10٩،6٩2(4،178)٣،8٥٥()14،6٣0(14٩،08٥٣8،48٥٥0،727)٣0،14٩(7٥7،6٩0يف. يناير 2020 )مدققة(
التعديالت	الناجتة	عن	اعتماد	معيار
10،660-10،660---10،660-----احملاسبة	املالية	رقم	33	)إيضاح	6(

106،206)746،2٩٣(124،٩٥8)10٩،6٩2(4،178)٣،8٥٥()٣،٩70(14٩،08٥٣8،48٥٥0،727)٣0،14٩(7٥7،6٩0الرصيد املعدل يف. يناير 2020
)41،71٩()41،71٩(----------صايف	خسارة	السنة

خسائر	التعديل	صايف	املساعدات
)٥1،44٣()٥1،44٣(----------احلكومية	)إيضاح	2(

٥،6٥8٥،6٥8----------زيادة	حصة	الشركة	التابعة
احلركة	يف	القيمة	العادلة	للصكوك	وأدوات	

)٥،22٣(-)٥،22٣(---)5،223(-----استثمارية	وما	يف	حكمها
)٣،46٩(-)٣،46٩(--)3،469(------احلركة	يف	احتياطي	التحوط	)إيضاح	37(

احلركة	يف	القيمة	العادلة	لالستثمار	
1،000-1،000-1،000-------يف	العقارات

4،٩٩4-4،٩٩4---4،994-----حركة	القيمة	العادلة	للشركات	الزميلة
)1،242(-)1،242()538()687(-)17(-----تسوية	حتويل	العمالت	األجنبية

14،762)8٣٣،7٩7(121،018)110،2٣0(4،4٩1)7،٣24()4،216(14٩،08٥٣8،48٥٥0،727)٣0،14٩(7٥7،6٩0يف ٣1 ديسمرب 2020 )مدققة(

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021		و2020

)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(
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تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	43	الواردة	على	الصفحات	من	49	إىل	109	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.

 للسنة املنتهية يف

إيضاحات
٣1 ديسمرب 2021

)مدققة(
٣1 ديسمرب 2020

)مدققة(
األنشطة التشغيلية 

 90،4395،359 صايف	الربح	قبل	الضرائب	اخلارجية
تعديالت	يف:	

 35،91432،616 8،14،15االستهالك	واإلطفاء
	)30،978()36،453(7حصة	األرباح	من	الشركات	الزميلة

 28،690)27،408(28)عكس(	/	خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	)صايف(
	)147،343()117،572(الدخل	من	االستثمارات

 -7،617 تكلفة	التمويل	على	صايف	التزام	اإلجارة
 133)1،578()أرباح(	/	خسائر	من	بيع	موجودات	ثابتة	)إيضاح	27(

	)111،523()49،041(خسائر	تشغيلية	قبل	التغريات	يف	املوجودات	واملطلوبات	التشغيلية
 الزيادة	يف	أرصدة	لدى	املصارف	تستحق	بعد	تسعني	يومًا	مبا	يتضمن	أرصدة	لدى	املصارف	املركزية

 30،867407،060 تتعلق	باحلد	األدىن	لالحتياطي
التغريات	يف	املوجودات	واملطلوبات	التشغيلية:	

)91،872(226،949مراحبات	ومتويالت	اخرى	
)313،978()725،461(متويالت	املشاركة
10،464)17،153(موجودات	أخرى

283،818270،646احلسابات	اجلارية	للعمالء	
)151،515(310،398مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

)145،070()135،938(مبالغ	مستحقة	ملستثمرين
)9،011(34،266املطلوبات	األخرى

496،364572،992الزيادة	يف	حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة
)15،162()42،316(الضرائب املدفوعة

412،7٥٣42٣،0٣1صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
األنشطة االستثمارية

صايف	)الزيادة(/النقص	يف:
7،263)6،286(موجودات	مقتناة	لغرض	التأجري

)515،549()456،851(صكوك	وأدوات	مالية	استثمارية	وما	يف	حكمها
)915(2،130استثمارات	عقارية
)10،230()39،484(شراء	موجودات	ثابتة

20،13928،649أرباح	أسهم	مستلمة	من	شركات	زميلة
)4٩0،782()480،٣٥2(صايف النقد املستخدم يف من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية
 -)16،421(سداد	صايف	مستحقات	اإلجارة

 -)16،421(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية
	)28،639()48،867(تسوية	حتويل	العمالت	األجنبية

 )٩6،٣٩0()1٣2،887(صايف النقص يف النقد وما يف حكمه
 754،107850،497 النقد وما يف حكمه يف بداية السنة
 621،2207٥4،107 4النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

البنود غري النقدية:
بلغت	اإلضافات	إىل	األصول	الثابتة	املتعلقة	باالعتراف	حبق	استخدام	األصول	91.5	مليون	دوالر	)إيضاح	2(.- 1
بلغ	االعتراف	خبصوم	اإلجيار	85.9	مليون	دوالر	مسجلة	يف	اخلصوم	األخرى	)إيضاح	2(.- 2
تصنيف	االستثمارات	يف	األوراق	املالية	لالستثمار	يف	شركات	زميلة	مببلغ	5.9	مليون	دوالر- 3

بيان التدفقات النقدية الموحد 
)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(
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كما يف ٣1 ديسمرب 2021حركة القيمة العادلةكما يف 1 يناير 2021

6،250-6،250مضاربة	الشامل	البوسفور	*

12،713)35(12،748الودائع	العقارية	األوروبية	*

25،236-25،236الودائع	العقارية	األمريكية	*

44،1٩٩)٣٥(44،2٣4املجموع

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

كما يف ٣1 ديسمرب 2020حركة القيمة العادلةكما يف 1 يناير 2020

6،250-6،250مضاربة	الشامل	البوسفور	*

12،748)1،398(14،146الودائع	العقارية	األوروبية	*

25،236-25،236الودائع	العقارية	األمريكية	*

44،2٣4)1،٣٩8(4٥،6٣2املجموع

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

البيان الموحد للتغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة 
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021

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

تشكل	اإليضاحات	من	1	إىل	43	الواردة	على	الصفحات	من	49	إىل	109	جزًء	ال	يتجزأ	من	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.
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التأسيس واألنشطة. 1

تأسست	اإلمثار	القابضة	ش.م.ب.	)»اإلمثار«(	يف	مملكة	البحرين	يف	13	أغسطس	1984	وحصل	على	رخصة	بنك	استثماري	حتت	اشراف	مصرف	البحرين	املركزي.	اعتبارا	من	14	أبريل	
2010	يعمل	اإلمثار	على	تقدمي	اخلدمات	املصرفية	اإلسالمية	لألفراد	بترخيص	من	مصرف	البحرين	املركزي.

خالل	العام،	وافق	مسامهو	بنك	اإلمثار	ش.م.ب.	يف	اجتماع	اجلمعية	العامة	غري	العادية	الذي	عقد	يف	28	مارس	2016	على	إعادة	تنظيم	هيكلة	بنك	اإلمثار	ش.م.ب.	إىل	شركة	قابضة	
وشركتني	تابعتني	وذلك	للفصل	بني	األصول	األساسية	وغري	األساسية.	وابتداء	من	2	يناير	2017،	مت	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	)»DMIT«(	الشركة	األم	االساسية	لإلمثار،	وهي	إدارة	إئتمانية	مسجلة	يف	كومنولث	الباهاما.

تتمثل	االنشطة	الرئيسية	الىت	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	و	سوق	ديب	املايل.	خالل	اجتماع	اجلمعية	العامة	العادية	يف	29	أغسطس	2020،	وافق	املسامهون	على	إلغاء	إدراجهم	طواعية	يف	بورصة	الكويت.	يف	
13	سبتمرب	2021،	أعلنت	بورصة	الكويت	)BK(	عن	إلغاء	إدرا		أسهم	اإلمثار	يف	سوق	الكويت.	رفضت	هيئة	السوق	املالية	يف	الكويت	طلب	بنك	اإلمثار	للشطب	االختياري	من	القائمة	وبدالً	

من	ذلك	قامت	قسرًا	بإلغاء	إدرا		أسهم	اإلمثار	وفًقا	للوائحها.

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	مبز		أمواهلا	اخلاصة	مع	أموال	حسابات	االستثمار	املقيدة.

تقوم	اجملموعة	بأنشطتها	التجارية	من	خالل	املركز	الرئيسي	لإلمثار	والشركات	الرئيسية	التابعة	للمجموعة	وهي	كالتايل:

نسبة امللكية ٪
النشاط التجاري الرئيسيبلد التأسيس االقتصاديةالتصويتيةالشركات التابعة املباشرة

أعمال	مصرفيةمملكة	البحرين100100بنك	اإلمثار	ش.م.ب.	)م(

إدارة	األصولمملكة	البحرين100100آي	يب	كابيتال	ش.م.ب.	)م(
إدارة	الثروات	واألصولسويسرا100100مكتب	فيصل	اخلاص	)سويسرا(	إس	إيه

استثمار	قابضةلوكسمربغ100100شامل	فايننس	لوكسمربغ	إس	إيه

الشركات التابعة غري املباشرة

أعمال	مصرفيةباكستان6767بنك	فيصل	احملدود
تكافلمملكة	البحرين5656جمموعة	سولدريت	القابضة	ش.م.ب	)م(

عقاريةجزر	الكاميان100100شركة	االمثار	للتطوير	احملدودة
عقاريةمملكة	البحرين5050اجلزيرة	الصحية	ذ.م.م

I	للتنمية	دملونيا	الكاميان9290صندوق	عقاريةجزر
عقاريةمملكة	البحرين5151شركة	سيت	فيو	للتطوير	العقاري	ش.م.ب.)م(

خالل	السنة،	استحوذت	اجملموعة	على	200	وحدة	إضافية	من	صندوق	دملونيا	للتنمية	L.P 1.	كجزء	من	تسوية	بعض	التمويالت.	أدى	االستحواذ	إىل	زيادة	املسامهة	من	90٪	إىل	91٪	دون	
تغيري	يف	السيطرة.

إحدى	الشركات	التابعة	لإلمثار	هي	شركة	اخلليج	اإلسالمية	لالستثمار	احملدودة	)الباهاما(	)IICG(،	واليت	تأسست	يف	كومنولث	البهاما،	ومملوكة	بنسبة	100٪	من	دار	املال	اإلسالمي	
.)DMIT(	ترست

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

التأسيس واألنشطة )يتبع(  .1

»اعتبارًا	من	31	ديسمرب	2021،	بلغ	إمجايل	حقوق	امللكية	املوحدة	للمجموعة	37.8	مليون	دوالر	أمريكي	مقارنة	بـ	14.8	مليون	دوالر	أمريكي	كما	يف	31	ديسمرب	2020.	وال	تزال	حقوق	. 1.1
امللكية	احلالية	أعلى	من	احلد	األدىن	املطلوب	للحصول	على	ترخيص	شركة	استثمارية	من	الفئة	األوىل.	يعمل	جملس	إدارة	بنك	اإلمثار	على	العديد	من	املبادرات	لتعزيز	حقوق	امللكية	
املوحدة	للمجموعة	واملالءة	املالية.	حصلت	اجملموعة	على	موافقة	مصرف	البحرين	املركزي	وبورصة	البحرين	لعقد	اجتماع	اجلمعية	العامة	غري	العادية،	كما	هو	مطلوب،	حبلول	تاريخ	

نشر	نتائجه	يف	31	مارس	2023.

فقدت	اجملموعة	احتياطياهتا	وأكثر	من	ثالثة	أرباع	رأس	ماهلا	ومل	يقم	رئيس	أو	نائب	رئيس	جملس	اإلدارة	بعقد	اجتماع	اجلمعية	العامة	غري	العادية	للمسامهني	من	أجل	اختاذ	قرار	بشأن	
استمرار	عمليات	اإلمثار.	أو	ختفيض	رأس	املال	أو	اختاذ	تدابري	مناسبة	أخرى،	وهو	عدم	االمتثال	للمادة	64	)7(	من	نظامها	األساسي.	اتفقت	اجملموعة	مع	مصرف	البحرين	املركزي	

وبورصة	البحرين	على	عقد	اجتماع	اجلمعية	العامة	غري	العادية،	كما	هو	مطلوب،	حبلول31	مارس	2023.

قامت	إدارة	اجملموعة	بتقييم	السيولة	وتوقعات	حقوق	امللكية	للشركة	بعد	الصفقة	مع	بنك	السالم	)إيضاح	43(	لألشهر	االثين	عشر	القادمة	من	تاريخ	البيانات	املالية	املوحدة.	يتضمن	تقييم	
اإلدارة	سيناريوهات	خمتلفة	للضغط	على	النحو	التايل:

افتراض	رفع	الودائع	اخلاضعة	للعقوبات	والسداد	اجلزئي.	 
التأكيد	على	التدفقات	اخلارجة	املتوقعة	للمطلوبات.	 
التأكيد	على	التدفقات	املتوقعة	من	التمويالت.	 
زيادة	توافر	األصول	السائلة	يف	شكل	تسهيالت	لدعم	السيولة	بني	البنوك.	 

قام	جملس	اإلدارة	مبراجعة	التوقعات	املذكورة	أعاله	ويعتقد	أن	اجملموعة	ستكون	قادرة	على	مواصلة	أعماهلا	دون	أي	تقليص	كبري	للعمليات	والوفاء	بالتزاماهتا	ملدة	سنة	واحدة	على	األقل	
من	تاريخ	إصدار	هذه	البيانات	املالية	املوحدة.	وعليه،	مت	إعداد	البيانات	املالية	املوحدة	على	أساس	مبدأ	االستمرارية«

أهم السياسات احملاسبية للمجموعة. 2

أساس اإلعداد

مت	إعداد	البيانات	املالية	املوحدة	للمجموعة	وفًقا	للقواعد	واللوائح	املعمول	هبا	الصادرة	عن	مصرف	البحرين	املركزي	)»مصرف	البحرين	املركزي«(	مبا	يف	ذلك	تعميمات	مصرف	
البحرين	املركزي	الصادرة	مؤخرًا	بشأن	اإلجراءات	التنظيمية	االمتيازية	استجابًة	لفريوس	كوفيد	-19.	تتطلب	هذه	القواعد	واللوائح	اعتماد	مجيع	معايري	احملاسبة	املالية	الصادرة	عن	

هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	))FAS	AAOIFI((،	باستثناء:

االعتراف	خبسائر	التعديل	على	مجيع	أصول	التمويل	الناشئة	عن	إجازات	السداد	املقدمة	للعمالء	املتأثرين	بـ	COVID-19	دون	حتميل	أرباح	إضافية،	يف	حقوق	امللكية	بدالً	من	 أ(	
حساب	الربح	أو	اخلسارة	كما	هو	مطلوب	من	قبل	FAS	الصادر	عن	AAOIFI.	يتم	االعتراف	بأي	مكاسب	أو	خسائر	أخرى	متعلقة	بالتعديل	على	املوجودات	املالية	وفًقا	ملتطلبات	

معايري	احملاسبة	املالية	املعمول	هبا.	يرجى	الرجوع	إىل	إيضاح	37	ملزيد	من	التفاصيل	؛	و

االعتراف	باملساعدة	املالية	املتلقاة	من	احلكومة	و	/	أو	اجلهات	التنظيمية	استجابة	لتدابري	دعم	COVID-19	اليت	تليب	متطلبات	املنح	احلكومية،	يف	حقوق	امللكية،	بدالً	من	 ب(	
حساب	الربح	أو	اخلسارة	كما	هو	مطلوب	يف	البيان	حول	»اآلثار	احملاسبية	لألثر	جائحة	COVID-19	»الصادر	عن	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية.	سيكون	
هذا	فقط	يف	حدود	أي	خسارة	تعديل	مسجلة	يف	حقوق	امللكية	نتيجة	ملا	يلي	)أ(	أعاله،	واملبلغ	املتبقي	الذي	سيتم	االعتراف	به	يف	بيان	الدخل.	يتم	االعتراف	بأي	مساعدة	مالية	

أخرى	وفًقا	ملتطلبات	FAS.	يرجى	الرجوع	إىل	إيضاح	37	ملزيد	من	التفاصيل.

باإلضافة	إىل	متطلبات	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	)AAOIFI(	ودفتر	قواعد	مصرف	البحرين	املركزي،	بالنسبة	لألمور	اليت	ال	تغطيها	معايري	هيئة	احملاسبة	
واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	)AAOIFI(،	تستخدم	اجملموعة	إرشادات	من	معايري	التقارير	املالية	الدولية	ذات	الصلة	)»IFRS«(	الصادرة	عن	جملس	معايري	احملاسبة	الدولية	

.)»IASB«(

يشار	إىل	اإلطار	أعاله	للبيانات	املالية	املوحدة	فيما	يلي	باسم	»معايري	احملاسبة	املالية	كما	مت	تعديلها	من	قبل	مصرف	البحرين	املركزي

لدى	اجملموعة	بعض	املوجودات	واملطلوبات	واإليرادات	واملصروفات	ذات	الصلة	اليت	ال	تتوافق	مع	الشريعة	اإلسالمية	كما	كانت	موجودة	قبل	حتويل	اإلمثار	إىل	بنك	جتزئة	إسالمي	
يف	أبريل	2010.	ويتم	عرضها	حاليًا	وفًقا	ملعايري	احملاسبة	املالية	)FAS(	املعدلة	مبعايري	مصرف	البحرين	املركزي.	يف	البيانات	املالية	املوحدة	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021	حسب	

االقتضاء.
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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	إيضاح	41.

البيانات	املالية	املوحدة	تضم	املعلومات	املالية	للمجموعة	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021.

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

أ. معايري وتعديالت وتفسريات جديدة سارية اعتباًرا من 1 يناير 2021

معيار احملاسبة املايل رقم ٣2 املتعلق »اإلجارة«

أصدرت	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	)AAOIFI(	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	32	»اإلجار«	يف	عام	2020،	وهذا	املعيار	ساري	املفعول	للفترات	املالية	اليت	تبدأ	يف	
أو	بعد	1	يناير	2021.	حيل	هذا	املعيار	حمل	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	8	احلايل	»اإلجارة	واإلجارة	املنتهية	بالتمليك«.

حيدد	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	32	مبادئ	التصنيف	واالعتراف	والقياس	والعرض	واإلفصاح	عن	معامالت	اإلجارة	)أصول	اإلجارة،	مبا	يف	ذلك	األشكال	املختلفة	من	معامالت	
اإلجارة	املنتهية	بالتمليك(	اليت	دخلت	فيها	املؤسسات	املالية	اإلسالمية	كمؤجر	ومستأجر.

قامت	اجملموعة	بتطبيق	معيار	احملاسبة	املالية	32	»اإلجارة«	اعتبارًا	من	1	يناير	2021.	مت	اإلفصاح	عن	تأثري	تطبيق	هذا	املعيار	أدناه.«

أ( التغيري يف السياسة احملاسبية

حتديد اإلجارة

عند	بداية	العقد،	تقوم	اجملموعة	بتقييم	ما	إذا	كان	العقد	إجارة	أم	حيتوي	على	إجارة.	العقد	هو	إجارة،	أو	حيتوي	على	إجارة	إذا	كان	العقد	ينقل	حق	االنتفاع	)لكن	ليس	السيطرة(	
ألصل	حمدد	لفترة	زمنية	مقابل	مقابل	متفق	عليه.	بالنسبة	لعقود	اإلجارة	ذات	املكونات	املتعددة،	تقوم	اجملموعة	باحملاسبة	عن	كل	مكون	لإلجارة	ضمن	العقد	بشكل	منفصل	عن	

املكونات	غري	املتعلقة	باإلجارة	يف	العقد	)مثل	رسوم	اخلدمة	ورسوم	الصيانة	ورسوم	التصنيع	وغريها(.

القياس
بالنسبة	للعقد	الذي	حيتوي	على	مكون	واحد	لإلجارة	أو	أكثر	من	مكونات	اإلجارة	اإلضافية	أو	غري	اأُلجرة،	ختصص	اجملموعة	املقابل	يف	العقد	لكل	مكون	لإلجارة	على	أساس	السعر	

املستقل	النسيب	ملكون	اإلجارة	واملوقف	التقديري	اإلمجايل	-	السعر	الوحيد	للمكونات	غري	اإلجارة	اليت	قد	يفرضها	املؤجر	أو	مورد	مماثل	على	املستأجر.

بتاريخ	بداية	العقد،	جيب	على	املستأجر	احتساب	أصل	حق	االستخدام	)حق	االنتفاع(	من	األصل	وصايف	التزام	اإلجارة.

1( أصل حق االستخدام )حق االنتفاع(

عند	االعتراف	األويل،	يقيس	املستأجر	أصل	حق	االستخدام	بالتكلفة.	تتكون	تكلفة	أصل	حق	االستخدام	مما	يلي:

-	التكلفة	األولية	ألصل	حق	االستخدام	؛

-	التكاليف	األولية	املباشرة	اليت	تكبدها	املستأجر	؛	و

-	تكاليف	التفكيك	أو	وقف	التشغيل.

يتم	ختفيض	التكلفة	األولية	بالقيمة	النهائية	املتوقعة	لألصل	املعين.	إذا	كانت	التكلفة	األولية	ألصل	حق	االستخدام	غري	قابلة	للتحديد	بناًء	على	طريقة	التكلفة	األساسية	)خاصة	يف	
حالة	اإلجارة	التشغيلية(،	فيمكن	تقدير	التكلفة	األولية	يف	تاريخ	البدء	بناًء	على	القيمة	العادلة	إلمجايل	املقابل	مدفوعة	/	مستحقة	الدفع	)أي	إمجايل	إجيارات	اإلجارة(	مقابل	أصول	

حق	االستخدام،	مبوجب	معاملة	مماثلة.	وفًقا	لتقييم	اجملموعة،	يف	وقت	التنفيذ،	تكون	القيمة	العادلة	ملوجودات	حق	االستخدام	مساوية	لصايف	التزام	اإلجارة.

بعد	تاريخ	البدء،	يقيس	املستأجر	أصل	حق	االستخدام	بالتكلفة	ناقصًا	االستهالك	املتراكم	وخسائر	اخنفاض	القيمة،	بعد	تعديلها	لتأثري	أي	تعديل	أو	إعادة	تقييم	لإلجارة.
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القياس )يتبع(
تقوم	اجملموعة	بإطفاء	أصل	حق	االستخدام	من	تاريخ	البدء	حىت	هناية	العمر	االقتصادي	اإلفتراضي	ألصل	حق	االستخدام،	وفًقا	ألساس	منتظم	يعكس	منط	استخدام	املنافع	من	

أصل	حق	االستخدام.	يتكون	املبلغ	القابل	لالستهالك	من	أصل	حق	االستخدام	مطروحًا	منه	القيمة	املتبقية،	إن	وجدت.

حتدد	اجملموعة	مدة	اإلجارة،	مبا	يف	ذلك	الفترة	امللزمة	تعاقديًا	وكذلك	فترات	اختيارية	معينة	بشكل	معقول،	مبا	يف	ذلك:

فترات	التمديد	إذا	كان	من	املؤكد	بشكل	معقول	أن	اجملموعة	ستمارس	هذا	اخليار.	و	/	أو	 
خيارات	اإلهناء	إذا	كان	من	املؤكد	بشكل	معقول	أن	اجملموعة	لن	متارس	هذا	اخليار.	 

تقوم	اجملموعة	بإجراء	تقييم	اخنفاض	القيمة	مبا	يتماشى	مع	متطلبات	معيار	احملاسبة	الدويل	رقم	30	»اخنفاض	القيمة	وخسائر	االئتمان	وااللتزامات	املرهقة«	لتحديد	ما	إذا	كان	
أصل	حق	االستخدام	قد	اخنفضت	قيمته	وحلساب	أي	خسائر	اخنفاض	يف	القيمة.	يأخذ	تقييم	االخنفاض	يف	االعتبار	قيمة	اإلنقاذ،	إن	وجدت.	يتم	أيضًا	مراعاة	أي	التزامات	ذات	

صلة،	مبا	يف	ذلك	الوعود	بشراء	األصل	األساسي،	مبا	يتماشى	مع	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	30	»اخنفاض	القيمة	وخسائر	االئتمان	وااللتزامات	املرهقة«

2( صايف التزام اإلجارة

يتكون	صايف	التزام	اإلجارة	من	إمجايل	التزام	اإلجارة،	باإلضافة	إىل	تكلفة	اإلجارة	املؤجلة	)املبينة	كالتزام	مقابل(.

مقابل	حق	 التالية	 الدفعات	 الدفع	من	 املستحقة	 اإلجيارات	 تتكون	 اإلجارة.	 لفترة	 املستحقة	 اإلجارة	 مبلغ	إجيارات	 أنه	إمجايل	 مبدئيًا	على	 اإلجارة	 التزام	 بإمجايل	 االعتراف	 يتم	
استخدام	األصل	املعين	خالل	فترة	اإلجارة:

دفع	إجيارات	ثابتة	ناقصًا	أية	حوافز	مستحقة	القبض.	 
دفع	إجيارات	متغرية	مبا	يف	ذلك	اإلجيارات	التكميلية.	و	 
دفع	إجيارات	إضافية،	إن	وجدت،	مقابل	إهناء	اإلجارة	)إذا	كان	شرط	اإلجارة	يعكس	ممارسة	املستأجر	خليار	اإللغاء(.	 

يتم	خصم	اإلجيارات	املدفوعة	مقدمًا	من	إمجايل	التزامات	اإلجارة.

بعد	تاريخ	البدء،	تقيس	اجملموعة	صايف	التزام	اإلجارة	من	خالل:

زيادة	صايف	القيمة	الدفترية	لتعكس	العائد	على	التزام	اإلجارة	)إطفاء	تكلفة	اإلجارة	املؤجلة(.	 
ختفيض	القيمة	الدفترية	إلمجايل	التزام	اإلجارة	لتعكس	إجيارات	اإلجارة	املدفوعة.	و	 
إعادة	قياس	القيمة	الدفترية	يف	حالة	إعادة	التقييم	أو	تعديل	عقد	اإلجارة،	أو	لتعكس	إجيارات	اإلجارة	املعدلة.	 

يتم	إطفاء	تكلفة	اإلجارة	املؤجلة	إىل	الدخل	على	مدى	فترات	اإلجارة	على	أساس	زمين	متناسب،	باستخدام	طريقة	معدل	العائد	الفعلي.	بعد	تاريخ	البدء،	تعترف	اجملموعة	مبا	يلي	
يف	بيان	الدخل	املختصر	املوحد:

إطفاء	تكلفة	اإلجارة	املؤجلة.	و	 
دفع	إجيارات	اإلجارة	املتغرية	)غري	املدرجة	بالفعل	يف	قياس	التزام	اإلجارة(	عند	ومىت	حصلت	األحداث	/	الظروف	املسببة.	 

تعديالت عقد اإلجارة

بعد	تاريخ	البدء،	تقوم	اجملموعة	باحملاسبة	عن	تعديالت	عقد	اإلجارة	على	النحو	التايل:

التغيري	يف	مصطلح	اإلجارة:	إعادة	احتساب	وتعديل	أصل	حق	االستخدام،	والتزام	اإلجارة،	وتكلفة	اإلجارة	املؤجلة.	أو	 
التغيري	يف	إجيارات	اإلجارة	املستقبلية	فقط:	إعادة	احتساب	التزام	اإلجارة	وتكلفة	اإلجارة	املؤجلة	فقط،	دون	التأثري	على	حق	استخدام	األصل.	 
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يعترب	تعديل	اإلجارة	مكونًا	جديدًا	لإلجارة	يتم	احتسابه	كإجارة	منفصلة	للمستأجر،	إذا	كان	التعديل	ينقل	باإلضافة	إىل	ذلك	احلق	يف	استخدام	أصل	أساسي	حمدد	ويتم	زيادة	

إجيارات	اإلجارة	مبا	يتوافق	مع	احلق	اإلضايف	يف	-استخدام	األصول.

بالنسبة	للتعديالت	اليت	ال	تستويف	أي	من	الشروط	املذكورة	أعاله،	تعترب	اجملموعة	أن	اإلجارة	هي	إجارة	معدلة	اعتبارًا	من	تاريخ	السريان	وتثبت	معاملة	اإلجارة	اجلديدة.	تعيد	
اجملموعة	احتساب	التزام	اإلجارة،	وتكلفة	اإلجارة	املؤجلة،	وأصل	حق	االستخدام،	وتعترف	مبعاملة	اإلجارة	احلالية	وأرصدهتا.

املصروفات املتعلقة باألصل املعين

يتم	االعتراف	باملصروفات	التشغيلية	املتعلقة	باألصل	املعين،	مبا	يف	ذلك	أي	مصاريف	متفق	عليها	تعاقديًا	على	أن	تتحملها	اجملموعة،	من	قبل	اجملموعة	يف	بيان	الدخل	يف	الفترة	
اليت	يتم	تكبدها.	يتم	تسجيل	مصاريف	اإلصالح	والصيانة	الرئيسية	والتكافل	واملصروفات	األخرى	املتعلقة	مبلكية	األصول	األساسية	)إذا	تكبدها	املستأجر	كوكيل(	كمستحق	من	

املؤجر.

إعفاءات االعتراف واحملاسبة املبسطة للمستأجر

اختارت	اجملموعة	عدم	تطبيق	متطلبات	االعتراف	باإلجارة	وقياس	االعتراف	بأصل	حق	االستخدام	وصايف	التزام	اإلجارة	ملا	يلي:

اإلجارة	قصرية	املدى.	و	 

اإلجارة	اليت	يكون	أصلها	ذو	قيمة	منخفضة.	 

يتم	تطبيق	اإلعفاء	من	اإلجارة	قصري	األجل	على	فئة	كاملة	من	األصول	األساسية	اليت	هلا	خصائص	مماثلة	واملنفعة	التشغيلية.	ومع	ذلك،	يتم	تطبيق	إعفاء	اإلجارة	منخفض	القيمة	
على	األصول	الفردية	/	معاملة	اإلجارة،	وليس	على	أساس	اجملموعة	/	اجملموعة.

ب(  أثر تطبيق معيار احملاسبة املالية ٣2

قررت	إدارة	اجملموعة	تطبيق	معيار	احملاسبة	املالية	32	باستخدام	هنج	األثر	الرجعي	املعدل	)أي	إن	تأثري	مجيع	عقود	اإلجارة	القائمة	كما	يف	31	ديسمرب	2020	مت	عكسة	يف	
األرصدة	كما	يف	1	يناير	2021(	وبالتايل	مل	يتم	تعديل	معلومات	املقارنة.	أدى	تأثري	تطبيق	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	32	كما	يف	1	يناير	2021	إىل	زيادة	أصول	حق	االستخدام	

وزيادة	يف	صايف	التزامات	اإلجارة	مبقدار	81	مليون	دوالر.	تتكون	عقود	اإلجيار	من	املكتب	الرئيسي	ومواقع	أجهزة	الصراف	اآليل	والفروع.

إمجايل املطلوباتإمجايل األصول
 4،727،892  8،383،665 كما	يف	31	ديسمرب	2020

 -    -   األثر	من	التطبيق:
 -    91،539 أصل	حق	االستخدام

 85،901  -   املسؤولية	الصافية	لإلجارة
 4،81٣،7٩٣  8،47٥،204 الرصيد االفتتاحي مبوجب معيار احملاسبة املالية ٣2 يف تاريخ التطبيق األويل يف 1 يناير 2021

صايف اإلجارة املطلوبةحق إنتفاع األصل
 85،901  91،539 اعتبارًا	من	1	يناير	2021
 -   	)14،971(اإلهالك	خالل	الفترة

 7،617  -   التكلفة	املالية
	)16،421( -   صايف	اإلجارة

 7،998  8،042 حتويل	العمالت	وحتركات	أخرى
 8٥،0٩٥  84،610 يف ٣1 ديسمرب 2021
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ب.    التصرحيات احملاسبية اجلديدة: صادرة وغري سارية املفعول

معيار احملاسبة املايل رقم ٣8 املتعلق »الوعد، واخليار والتحوط 

أصدرت	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	)AAOIFI(	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	38	الوعد	واخليار	والتحوط	يف	عام	2020.	واهلدف	من	هذا	املعيار	هو	وصف	
مبادئ	احملاسبة	والتقرير	لالعتراف	والقياس	واإلفصاحات	فيما	يتعلق	بالوعد	املتوافق	مع	الشريعة	اإلسالمية	)الوعد(	واخليار	)اخليار(.	وترتيبات	التحوط	)التحوط(	للمؤسسات	

املالية	اإلسالمية.	يسري	هذا	املعيار	على	فترات	التقارير	املالية	اليت	تبدأ	يف	أو	بعد	1	يناير	2022.

يصنف	هذا	املعيار	ترتيبات	الوعد	واخليار	إىل	فئتني	على	النحو	التايل:

»الوعد	أو	اخليار	التابع	للمنتج«	واللذي	يتعلق	هبيكل	املعاملة	الليت	يتم	تنفيذها	باستخدام	منتجات	أخرى	مثل	املراحبة،	اإلجارة	املنتهية	بالتمليك،	إخل.	و أ(	

»منتج	الوعد	واخليار«	الذي	يستخدم	كترتيب	قائم	بذاته	متوافق	مع	الشريعة	اإلسالمية. ب(	

ال	تتوقع	اجملموعة	أي	تأثري	جوهري	على	تطبيق	هذا	املعيار

معيار احملاسبة املالية ٣٩ التقارير املالية للزكاة

أصدرت	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	املعيار	احملاسيب	الدويل	39	للتقارير	املالية	للزكاة	يف	عام	2021.	واهلدف	من	هذا	املعيار	هو	وضع	مبادئ	التقارير	
املالية	املتعلقة	بالزكاة	املنسوبة	إىل	خمتلف	أصحاب	املصلحة	يف	مؤسسة	مالية	إسالمية.	حيل	هذا	املعيار	حمل	زكاة	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	9	ويسري	على	فترات	التقارير	املالية	

اليت	تبدأ	يف	أو	بعد	1	يناير	2023	مع	خيار	التطبيق	املبكر.

يطبق	هذا	املعيار	على	املؤسسة	فيما	يتعلق	باالعتراف	والعرض	واإلفصاح	عن	الزكاة	املنسوبة	إىل	أصحاب	املصلحة	املعنيني.	يف	حني	جيب	تطبيق	حساب	الزكاة	بشكل	فردي	على	
كل	مؤسسة	داخل	اجملموعة،	جيب	تطبيق	هذا	املعيار	على	مجيع	البيانات	املالية	املوحدة	واملنفصلة	/	القائمة	بذاهتا	للمؤسسة.

ال	يصف	هذا	املعيار	طريقة	حتديد	الوعاء	وقياس	الزكاة	املستحقة	عن	فترة.	جيب	على	املؤسسة	الرجوع	إىل	التوجيهات	ذات	الصلة	لتحديد	وعاء	الزكاة	وقياس	الزكاة	املستحقة	
الشرعية،	حسب	 الرقابة	 هيئة	 التوجيه	من	 أو	 التنظيمية	 املتطلبات	 أو	 الزكاة	 	35 اإلسالمية	 املالية	 للمؤسسات	 واملراجعة	 احملاسبة	 هيئة	 معيار	 املثال:	 سبيل	 )على	 الفترة.	 عن	

االقتضاء(.

تقوم	اجملموعة	حاليًا	بتقييم	وتقييم	تأثري	تطبيق	هذا	املعيار.

معيار احملاسبة الدولية 1 العرض العام واإلفصاحات يف البيانات املالية

أصدرت	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	العرض	التقدميي	واإلفصاحات	العامة	املعدلة	ملعيار	احملاسبة	املالية	رقم	1	يف	البيانات	املالية	يف	عام	2021.	يصف	
هذا	املعيار	وحيسن	العرض	اإلمجايل	ومتطلبات	اإلفصاح	املنصوص	عليها	مبا	يتماشى	مع	أفضل	املمارسات	العاملية	وحيل	حمل	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	1	السابق.	املؤسسات	
املالية	اإلسالمية	واملؤسسات	األخرى	التابعة	هليئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية.	هذا	املعيار	ساري	املفعول	لفترات	التقارير	املالية	اليت	تبدأ	يف	أو	بعد	1	يناير	
2023	مع	خيار	التطبيق	املبكر.	تتماشى	مراجعة	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	1	مع	التعديالت	اليت	مت	إجراؤها	على	اإلطار	املفاهيمي	هليئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	

اإلسالمية	إلعداد	التقارير	املالية.
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فيما	يلي	بعض	التعديالت	اهلامة	للمعيار:

أ(	أصبح	اإلطار	املفاهيمي	املعدل	اآلن	جزًءا	ال	يتجزأ	من	معايري	احملاسبة	الدولية	هليئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية؛

ب(	مت	تقدمي	تعريف	لشبيه	حقوق	امللكية؛

	(	مت	تعديل	التعريفات	وحتسينها؛

د(	مت	إدخال	مفهوم	الدخل	الشامل؛

هـ(	يُسمح	للمؤسسات	خبالف	املؤسسات	املصرفية	بتصنيف	األصول	واخلصوم	على	أهنا	حالية	وغريحالية.

و(	مت	نقل	إفصاحات	الزكاة	والصدقات	إىل	املالحظات.

ز(	مت	إدخال	التجاوز	احلقيقي	والعادل؛

ح(		تقدمي	الترتيب	ملعاجلة	التغيري	يف	السياسات	احملاسبية	والتغيري	يف	التقديرات	وتصحيح	األخطاء

ط(	مت	حتسني	إفصاحات	األطراف	ذات	العالقة	واألحداث	الالحقة	واالستمرارية	؛

ي(	حتسني	التقارير	املتعلقة	بالعمالت	األجنبية	والتقارير	القطاعية.

ك(	مت	تقسيم	متطلبات	العرض	واإلفصاح	إىل	ثالثة	أجزاء.	اجلزء	األول	ينطبق	على	مجيع	املؤسسات،	اجلزء	الثاين	ينطبق	فقط	على	البنوك	واملؤسسات	املالية	الدولية	املماثلة	
واجلزء	الثالث	الذي	ينص	على	احلالة	الرمسية،	والتاريخ	الفعلي	إلجراء	تعديالت	على	معايري	هيئة	احملاسبة	واملراجعة	للمؤسسات	املالية	اإلسالمية	املالية	األخرى؛	و

ل(	عدم	عد	البيانات	املالية	التوضيحية	جزًءا	من	هذا	املعيار	وسيتم	إصدارها	بشكل	منفصل.

تقوم	اجملموعة	بتقييم	تأثري	تطبيق	هذا	املعيار	وتتوقع	تغيريات	يف	بعض	العروض	واإلفصاحات	يف	بياناهتا	املالية	املوحدة.

2(    ملخص السياسات احملاسبية اهلامة

)أ(   أساس التوحيد

الشركات التابعة

الشركات	التابعة	هي	الشركات	اليت		متلك	فيها	اجملموعة	50٪	أو	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	البنك،	من	تاريخ	انتقال	حق	السيطرة	اىل	اجملموعة	ويتم	التوقف	عن	هذا	التوحيد	من	تاريخ	توقف	

هذا	احلق.

بالنسبة	لدمج	األعمال	اليت	تشمل	الشركات	اخلاضعة	للسيطرة	املشتركة،	فإن	أعضاء	إدارة	اجملموعة	مسؤلني	عن	حتديد	سياسات	حماسبية	مناسبة	لدمج	أعمال	تلك	الشركات.	
وعليه	فقد	اختار	االعضاء	استخدام	طريقة	توحيد	املصاحل	لعملية	دمج	األعمال	اليت	تشمل	الشركات	اخلاضعة	للسيطرة	املشتركة	واحتساهبا	بأثر	مستقبلي	بإستخدام	األساس	
احملاسيب	األسبق.	كما	ال	يتم	احتساب	القيمة	العادلة	ملوجودات	ومطلوبات	الشركات	املستحوذ	عليها	حبسب	طريقة	توحيد	املصاحل	فالبتايل	ال	تنشأ	شهرة	عند	التوحيد.	ويتم	

احتساب	الفرق	بني	تكلفة	االستحواذ	وحصة	اجملموعة	يف	رأس	املال	املصدر	واملدفوع	للشركة	املستحوذ	عليها	كعالوة	إصدار	أسهم	يف	حقوق	امللكية.

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	ادرا		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.

يتم	تصنيف	ااإلستثمارات	يف	الشركات	الزميلة	اليت	تستويف	معايري	احملتفظ	هبا	للبيع	كموجودات	حمتفظ	هبا	للبيع.
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األرصدة بني شركات املجموعة وحقوق األقلية

تتضمن	املعلومات	املالية	املوحدة	املوجودات	واملطلوبات	ونتائج	عمليات	اجملموعة	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	السنة	احملاسبية	للمجموعة	باستخدام	سياسات	حماسبية	منتظمة.	)وذلك	إلعداد	التقارير	اجلماعية(.

)ب( معامالت العمالت األجنبية واألرصدة

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(	ويتم	عرضها	بالدوالر	األمريكي	)عملة	العرض(.

بالنسبة	لشركات	اجملموعة،	يتم	قياس	البنود	املدرجة	يف	البيانات	املالية	املوحدة	لكيانات	اجملموعة	باستخدام	عملة	البيئة	االقتصادية	األولية	اليت	تعمل	فيها	املنشأة،	وهي	
الدينار	البحريين	)العملة	املتداولة(	ويتم	تقدميها	بالدوالر	األمريكي	)عملة	العرض(.	بالنظر	إىل	أن	الدينار	البحريين	مرتبط	بالدوالر	األمريكي،	فإن	التغيريات	يف	عملة	العرض	
ليس	هلا	أي	تأثري	على	بيان	املركز	املايل	املوحد،	وبيان	الدخل	املوحد،	وبيان	التغريات	املوحد	يف	حقوق	امللكية،	وبيان	التدفقات	النقدية	املوحد	وبيان	التغيريات	يف	حسابات	

االستثمار	املقيدة.

املعامالت واألرصدة

يتم	حتويل	املعامالت	بالعمالت	األجنبية	إىل	العملة	املتداولة	باستخدام	أسعار	الصرف	السائدة	يف	تواريخ	املعامالت.	تدر		أرباح	وخسائر		صرف	العمالت	األجنبية	الناجتة	عن	
تسوية	تلك	املعامالت	ومن	حتويل	املوجودات	واملطلوبات	النقدية	بالعمالت	األجنبية	يف	أسعار	الفائدة	النقدية	يف	بيان	الدخل	املوحد.	تدر		فروق	حتويالت	البنود	غري	النقدية	

بالقيمة	العادلة،	مثل	صكوك	معنية	وأوراق	مالية	استثمارية	يف	القيمة	العادلة	لألستثمارات

يتم	حتويل	النتائج	واملركز	املايل	جلميع	وحدات	اجملموعة	اليت	لديها	عملة	وظيفية	خمتلفة	عن	عملة	العرض	إىل	عملة	العرض	كما	يلي:

يتم	حتويل	املوجودات	واملطلوبات	لكل	بيان	مركز	مايل	معروض	بسعر	اإلغالق	يف	تاريخ	بيان	املركز	املايل.- 1

	يتم	حتويل	اإليرادات	واملصروفات	لكل	بيانات	الدخل	املوحد	باستخدام	متوسط	أسعار	الصرف؛		)ما	مل	يكن	هذا	املتوسط			معقواًل	للتأثري	التراكمي	لألسعار	السائدة	يف	- 2
تواريخ	املعاملة،	ويف	هذه	احلالة	يتم	حتويل	اإليرادات	واملصروفات	بالسعر	يف	تواريخ	املعامالت(	؛	و

يتم	تسجيل	مجيع	فروقات	الصرف	الناجتة	كعنصر	منفصل	يف	حقوق	امللكية.- 3
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العملة	املصنفة	املعينة	 العمليات	اخلارجية	واالقتراض	وغريها	من	صكوك	 التحويل	من	صايف	االستثمارات	يف	 النامجة	عن	 التوحيد،	تؤخذ	فروق	أسعار	الصرف	 خالل	عملية	
للتحوط	من	هذه	االستثمارات،	إىل	حقوق	املسامهني.	جيب	تسجيل	خسائر	حتويل	العمليات	الناجتة	عن	اخنفاض	حاد	يف	القيمة	أو	انتقاص	يف	القيمة	)على	أساس	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	ادرا		فروق	أسعار	الصرف	ايل	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	األجنبية	ويتم	حتويلها	بسعر	اإلقفال.

)ج(  التقديرات واألحكام احملاسبية

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	اىل	يعتقد	أهنا	معقولة	يف	ظل	الظروف	احلالية.

1(    تصنيف االستثمارات

تقوم	إدارة	اجملموعة		خالل	عملية	تطبيق	السياسات	احملاسبية	بتصنيف	االستثمارات	عند	االستحواذ	عليها	وفق	الفئات	التالية	ألدوات	استثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	
الدخل	مسجلة	بالتكلفة	املطفئة	او	ألدوات	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.

2(    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	بناًء	على	األهداف	ألعمال	هذه	املنشآت	وتعرضها	للمخاطر	واملكاسب	باإلضافة	إىل	إمكانية	اجملموعة	على	اختاذ	القرارات	التنفيذية	عند	إمتالكها	حق	

التحكم	يف	السياسات	املالية	والتشغيلية	للمنشأت	ذات	األغراض	اخلاصة.

٣(    إخنفاض قيمة الشهرة واملوجودات غري امللموسة

خمصصات	الشهرة	التجارية	واملوجودات	غري	امللموسة	األخرى	املقتناة	تكون	من	خالل		دمج	األعمال	لوحدات	توليد	النقد	للشركات	املقتناة	ألغراض	اختبار	اخنفاض	القيمة.	
تقوم	اجملموعة	باختبار	ما	إذا	كانت	الشهرة	أو	األصول	غري	امللموسة	قد	عانت	من	أي	اخنفاض	يف	القيمة	وفًقا	للسياسة	احملاسبية	املتعلقة	باخنفاض	القيمة.

.)FVLCTD(	التخلص	تكلفة	ناقصًا	العادلة	والقيمة	)VIU(	االستخدام	قيد	القيمة	على	بناًء	عام	بشكل	للنقد	املولدة	للوحدات	لالسترداد	القابل	املبلغ	حتديد	يتم

VIU	باستخدام	توقعات	التدفقات	النقدية	من	امليزانيات	املالية	املعتمدة	من	قبل	اإلدارة	العليا	للمجموعة	واليت	تغطي	فترة	ثالث	سنوات.	ميثل	معدل	 يتم	حتديد	حسابات	
اخلصم	املطبق	على	توقعات	التدفقات	النقدية	تكلفة	رأس	املال	املعدل	مقابل	عالوة	خماطر	مناسبة	هلذه	الوحدات	املولدة	للنقد.

	)P	/	B(	الدفترية	القيمة	إىل	السعر	يف	النظر	يتم	حيث	،)CCM(	املتعددة	املقارنة	الشركات	طريقة	استخدام	يتم	اخلسارة،	أو	الربح	خالل	من	العادلة	القيمة	حلسابات	بالنسبة
من	البنوك	املدرجة	املماثلة	العاملة	يف	املنطقة.	يتم	تقييم	االفتراضات	الرئيسية	املستخدمة	يف	تقدير	املبالغ	القابلة	لالسترداد	للوحدات	املولدة	للنقد	لضمان	معقولية	القيمة	

العادلة	من	خالل	الربح	أو	اخلسارة.

تتطلب	الطرق	املذكورة	أعاله	استخدام	تقديرات	خاضعة	لألحكام.	قد	تؤثر	التغيريات	يف	االفتراضات	األساسية	على	األرقام	املبلغ	عنها.

استخدمت	اإلدارة	األعلى	من	كال	الطريقتني:	القيمة	قيد	االستخدام	)VIU(	والقيمة	العادلة	ناقصًا	تكلفة	التخلص	)FVLCTD(	للشهرة	واملوجودات	غري	امللموسة	األخرى.	نتيجة	
لذلك،	استخدمت	اإلدارة	احلكم	يف	النسبة	املئوية	لعالوة	التحكم	وخصم	قابلية	التسويق	املستخدمة	يف	حساب	مضاعف	القيمة	الدفترية	الفعال	لطريقة	القيمة	العادلة	من	خالل	

الدخل.
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4(    اخنفاض قيمة موجودات التمويل واالستثمارات

يتم	تقييم	كل	متويل	واستثمار	بشكل	مستقل	لتقدير	تعرضها	لالخنفاض	يف	القيمة.	وتقوم	اإلدراة	بوضع	تقديرات	متعلقة	مببلغ	وتوقيت	التدفقات	النقدية	املستقبلية	باإلضافة	
	)»ECL«(	املتوقعة	االئتمان	خسائر	قياس	يف	التطلعية	املعلومات		وإدرا	األويل	االعتراف	منذ	ملحوظ	بشكل	زادت	قد	املالية	العقود	على	االئتمان	خماطر	كانت	إذا	ما	تقييم	اىل

وفقًا	لسياسات	إخنفاض	القيمة.

يتم	احتساب	التدر		واخلسارة	االئتمانية	املتوقعة	لتعرضات	األطراف	ذات	العالقة	بشكل	منفصل	عن	أصول	التمويل	األخرى.	يتم	تقييم	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة	باستخدام	
طريقة	النقص	النقدي	حيث	ميكن	االستيالء	على	الضمان	األساسي	دون	احلاجة	إىل	تطبيق	أي	ختفيض.	عالوة	على	ذلك،	يتم	أيضًا	تقييم	الزيادة	يف	خماطر	االئتمان	بشكل	

منفصل	لألطراف	ذات	العالقة،	نظرًا	اللتزامهم	بسداد	املبالغ	املستحقة	للمجموعة.

تطلبت	حاالت	عدم	اليقني	االقتصادية	النامجة	عن	COVID-19	من	اجملموعة	حتديث	املدخالت	واالفتراضات	املستخدمة	لتحديد	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة	حىت	31	ديسمرب	
2021.	مت	تقدير	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة	بناًء	على	جمموعة	من	الظروف	االقتصادية	املتوقعة	املتاحة	يف	ذلك	التاريخ.	أجريت	مع	افتراضات	اإلجهاد	املختلفة.

مت	وضع	األحكام	واالفتراضات	املرتبطة	هبا	يف	سياق	تأثري	COVID-19	وتعكس	اخلربة	التارخيية	والعوامل	األخرى	اليت	تعترب	ذات	صلة،	مبا	يف	ذلك	توقعات	األحداث	املستقبلية	
اليت	يعتقد	أهنا	معقولة	يف	ظل	الظروف	الراهنة	فيما	يتعلق	بـ	COVID-19،	تشمل	األحكام	واالفتراضات	مدى	انتشار	الوباء	ومدته،	وتأثريات	تصرفات	احلكومات	والسلطات	
األخرى،	واستجابات	الشركات	واملستهلكني	يف	الصناعات	املختلفة،	إىل	جانب	التأثري	املرتبط	هبا	على	االقتصاد	العاملي.	وبناًء	عليه،	فإن	تقديرات	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة	

للمجموعة	ذاتية	بطبيعتها،	ونتيجة	لذلك،	قد	ختتلف	النتائج	الفعلية	عن	هذه	التقديرات.

٥(    فروقات السيولة

الدوري	على	وضع	السيولة	لتقييم	قدرة	اجملموعة	على	تلبية	فروقات	 العادي	لألعمال.	جترى	اختبارات	الضغط	 الناجتة	يف	السري	 تراقب	اجملموعة	باستمرار	فروقات	السيولة	
السيولة.	ويشمل	اختبار	الضغط	أيضا	على	التقديرات	السلوكية	ملختلف	مصادر	التمويل	والتدفقات	التقديرية	الناجتة	عن	التخلص	من	املوجودات	والدعم	املتوقع	من	املسامهني	

الرئيسيني.

6(    زيادة كبرية يف خماطر االئتمان

حتدث	الزيادة	الكبرية	يف	خماطر	اإلئتمان	عندما	تكون	هناك	زيادة	كبرية	يف	التقصري	على	مدى	العمر	املتوقع	لألداة	املالية.	ويف	قياس	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة،	يتم	اختاذ	
احلكم	يف	وضع	القواعد	ونقاط	التحفيز	لتحديد	ما	إذا	كان	هناك	زيادة	كبرية	يف	خماطر	اإلئتمان	منذ	االعتراف	األويل	بتسهيالت	التمويل،	واليت	من	شأهنا	أن	تؤدي	إىل	انتقال	
األصل	املايل	من	»املرحلة	1«	إىل	»املرحلة	2.	تواصل	اجملموعة	تقييم	املقترضني	حبًثا	عن	مؤشرات	أخرى	لعدم	الرغبة	يف	الدفع،	مع	األخذ	يف	االعتبار	السبب	الكامن	وراء	أي	

صعوبة	مالية	وما	إذا	كان	من	احملتمل	أن	يكون	مؤقتًا	نتيجة	لـ	COVID-19	أو	على	املدى	الطويل.

خالل	السنوات	2020	و	2021،	ووفًقا	لتعليمات	مصرف	البحرين	املركزي،	منحت	اجملموعة	إجازات	سداد	لعمالئها	املؤهلني	من	خالل	تأجيل	األقساط	حىت	ستة	أشهر.	تعترب	
هذه	التأجيالت	مبثابة	سيولة	قصرية	األجل	ملعاجلة	قضايا	التدفق	النقدي	للمقترض.	قد	يشري	اإلعفاء	املقدم	للعمالء	إىل	الزيادة	الكبرية	يف	خماطر	اإلئتمان.	ومع	ذلك،	تعتقد	
اجملموعة	أن	متديد	هذه	اإلعفاءات	يف	السداد	ال	يؤدي	تلقائيًا	إىل	حدوث	الزيادة	الكبرية	يف	خماطر	اإلئتمان	وترحيل	املرحلة	ألغراض	حساب	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة،	حيث	
يتم	إتاحتها	ملساعدة	املقترضني	املتأثرين	بتفشي	COVID-19	الستئناف	املدفوعات	املنتظمة.	تستخدم	اجملموعة	احلكم	للتمييز	بشكل	فردي	بني	قيود	السيولة	قصرية	األجل	

للمقترضني	مع	األخذ	يف	االعتبار	العمالء	الذين	طلبوا	مزيدًا	من	التأجيل	والتغيري	يف	خماطر	االئتمان	اخلاصة	هبم	مدى	احلياة.
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7(    املعلومات التطلعية إىل األمام

يشارك	احلكم	يف	حتديد	متغريات	املعلومات	التطلعية	ذات	الصلة	حملافظ	متويل	معينة	ولتحديد	حساسية	التغري	للحركات	يف	هذه	املتغريات	التطلعية.	تستنبط	اجملموعة	سيناريو	
اقتصادي	تطلعي	يعكس	وجهة	نظر	اجملموعة	حول	الظروف	االقتصادية	الكلية	احملتملة	يف	املستقبل.

أي	تغيريات	يتم	إجراؤها	على	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة	لتقدير	التأثري	اإلمجايل	لـ	COVID-19	ختضع	ملستويات	عالية	من	عدم	اليقني	حيث	تتوفر	حاليًا	معلومات	استشرافية	
واخلسائر	 االئتمان	 على	خماطر	 تؤثر	 الرئيسية	 االقتصادية	 املتغريات	 وحددت	 تارخييًا	 سابًقا	حتلياًل	 اجملموعة	 أجرت	 وقد	 التغيريات.	 هذه	 بناء	 أساسها	 على	 حمدودة	ميكن	
االئتمانية	املتوقعة	لكل	حمفظة،	وتتنوع	هذه	املتغريات	االقتصادية	وتأثريها	على	التعثر	االئتماين	وسداد	الديون	املستحقة	السداد	والتعويض	عن	الديون	املستحقة	حسب	األداة	

املالية.

العديد	من	متغريات	االقتصاد	الكلي	اليت	مت	استخدامها	يف	منوذ		ECL	ال	تزال	حمدثة	أو	منشورة	من	قبل	وكاالت	خارجية	أو	وكاالت	حكومية.

قامت	اجملموعة	مبراجعة	حمفظتها	اليت	من	املتوقع	أن	تكون	األكثر	تأثرًا	بسبب	COVID-19	لتحديد	ما	إذا	كان	هناك	أي	خمصصات	ضرورية.	تواصل	اجملموعة	تقييم	التعرضات	
.19-COVID	بسبب	سلبية	حتركات	أي	ضد	الكافية	احلماية	لتوفري	فردي	بشكل	الكبرية

8(    اخنفاض القيمة واملبلغ القابل لالسترداد لالستثمار يف الشركات الزميلة

الرئيسي	 املمكن	استرداده	الستثماراهتا	يف	شركات	زميلة،	واليت	ختضع	لألحكام.	كان	االفتراض	 واملبلغ	 القيمة	 تستخدم	اجملموعة	تقديراهتا	يف	تقييمها	ملخصص	اخنفاض	
املستخدم	يف	مثل	هذا	التقييم	هو	وجود	قسط	التأثري	اهلام	والنسبة	املئوية	له.	يتم	تطبيق	العالوة	حيث	أن	اجملموعة	متتلك	أكثر	من	عشرين	باملائة	من	حقوق	التصويت	يف	

الشركات	الزميلة	وهلا	متثيل	يف	جملس	اإلدارة	وتشارك	يف	مجيع	القرارات	املالية	والتشغيلية	اهلامة.

٩(   املوجودات غري املتداولة املصنفة كمحتفظ بها للبيع

تقوم	اجملموعة	بتقييم	أصوهلا	يف	تاريخ	كل	تقرير	مايل	وفًقا	للمعايري	احملددة	يف	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	5	األصول	غري	املتداولة	احملتفظ	هبا	للبيع	والعمليات	املتوقفة	
ومعيار	احملاسبة	املالية	26	االستثمار	يف	العقارات.	عند	حتديد	ما	إذا	كان	البيع	حمتماًل	بدرجة	كبرية،	متارس	اجملموعة	أحكامها	يف	سياق	السوق	احلالية	مبا	يف	ذلك	السعر	

املعروض	وتوافر	املشتري	الراغب	احملدد.

كما	هو	مبني	يف	إيضاح	43،	مل	يتم	تصنيف	األصول	اخلاضعة	للمعاملة	مع	بنك	السالم	على	أهنا	حمتفظ	هبا	للبيع	يف	البيانات	املالية	املوحدة	كما	يف	31	ديسمرب	2021،	بناًء	على	
تقييم	اجملموعة	للمعايري	احملددة	يف	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	5	»األصول	غري	املتداولة	احملتفظ	هبا	للبيع	والعمليات	املتوقفة«.	استند	تقييم	اجملموعة	بشكل	أساسي	إىل	
حقيقة	أن	األصول	اخلاضعة	للمعاملة	مل	تكن	متاحة	للبيع	الفوري	يف	الوضع	احلايل	وأن	املعاملة	ختضع	لشروط	معينة	مثل	حتديد	األصول	يف	تاريخ	حتويل	األعمال،	واالنتهاء	
من	االتفاقيات	املؤقتة	والنهائية،	مبا	يف	ذلك	مل	يكن	سعر	األصول	والعالوة	النهائية	سارية	املفعول	اعتبارًا	من	31	ديسمرب	2021.	عالوة	على	ذلك،	تظل	الصفقة	خاضعة	ملوافقات	

املسامهني	واجلهات	التنظيمية.		ستعيد	اجملموعة	تقييم	هذا	التصنيف	يف	كل	فترة	تقرير	بناًء	على	التطور	والتقدم	يف	املعاملة.

)د(   النقد وما يف حكمه

يتكون	النقد	وما	يف	حكمه	واملشار	اليه	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.



2021 السنوي  التقرير  ش.م.ب.  القابضة  اإلثمار  60

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

أهم السياسات احملاسبية للمجموعة )يتبع(  .2

2(    ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع( 

)هـ(  مراحبات ومتويالت أخرى

تظهر	املراحبات	والتمويالت	األخرى	بقيمة	التكلفة	ناقصًا	خمصص	الذمم	املشكوك	يف	حتصيلها.

تعترب	اجملموعة	الوعد	يف	متويالت	املراحبة	لآلمر	بالشراء	وعداَ	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.

يتم	تكوين	خمصصات	اخنفاض	القيمة	وفقًا	ملعيار	احملاسبة	30	وفقًا	لإليضاح	2.

) و(   متويالت املشاركة

يتم	إدرا		متويل	املشاركة	بالتكلفة	ناقصًا	خمصص	االخنفاض	يف	القيمة.

يتم	تكوين	خمصصات	اخنفاض	القيمة	وفقًا	ملعيار	احملاسبة	30	وفقًا	لإليضاح	2.

) ز(   االستثمارات

	أدوات	استثمارية	بالتكلفة	املطفأة- 1

يتم	قياس	أدوات	االستثمار	بالتكلفة	املطفأة	يف	حالة	استيفاء	الشرطني	التاليني:

أ.						يتم	االحتفاظ	باالستثمار	ضمن	منوذ		أعمال	يهدف	إىل	االحتفاظ	مبثل	هذه	االستثمارات	من	أجل	حتصيل	التدفقات	النقدية	املتوقعة	حىت	تاريخ	استحقاق	األداة	؛	و

ب.			ميثل	االستثمار	إما	أداة	دين	أو	أداة	استثمار	أخرى	ذات	عائد	فعال	ميكن	حتديده	بشكل	معقول.

يتم	قياس	هذه	االستثمارات	باستخدام	طريقة	الربح	الفعلي	عند	التحقق	املبدئي	مطروحًا	منها	مدفوعات	رأس	املال	/	االسترداد	ناقصًا	أي	ختفيض	الخنفاض	القيمة

أدوات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية- 2

سيتم	قياس	االستثمار	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية	إذا	مت	استيفاء	الشرطني	التاليني:

أ.						يتم	االحتفاظ	باالستثمار	ضمن	منوذ		أعمال	يتحقق	هدفه	من	خالل	عدم	حتصيل	التدفقات	النقدية	املتوقعة	وبيع	االستثمارات	؛	و

ب.				ميثل	االستثمار	أداة	دين	غري	نقدي	أو	أداة	استثمار	أخرى	هلا	عائد	فعال	ميكن	حتديده	بشكل	معقول.

أي	أدوات	استثمار	أخرى	غري	مصنفة	حسب	التكلفة	املطفأة	أو	القيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية،	يتم	تصنيفها	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل.

عند	التحقق	املبدئي،	تقوم	اجملموعة	باختيار	غري	قابل	للنقض	لتخصيص	بعض	أدوات	حقوق	امللكية	غري	املصنفة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل	لتصنيفها	كاستثمارات	
بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية.

النقدية	 التدفقات	 النقدية.	أي	ما	إذا	كان	هدف	اجملموعة	هو	فقط	حتصيل	 التدفقات	 منوذ		األعمال:	يعكس	منوذ		األعمال	كيف	تدير	اجملموعة	األصول	من	أجل	توليد	
التعاقدية	من	املوجودات	أو	هو	حتصيل	كل	من	التدفقات	النقدية	التعاقدية	والتدفقات	النقدية	الناجتة	عن	بيع	املوجودات.	إذا	مل	يكن	أي	من	هذين	األمرين	قاباًل	للتطبيق	
)على	سبيل	املثال،	يتم	االحتفاظ	باألصول	املالية	ألغراض	جتارية(،	عندئذٍ	يتم	تصنيف	األصول	املالية	كجزء	من	منوذ		األعمال	»اآلخر«	ويتم	قياسها	بالقيمة	العادلة	يف	قائمة	
الدخل.	تشمل	العوامل	اليت	تأخذها	اجملموعة	يف	االعتبار	عند	حتديد	منوذ		األعمال	جملموعة	من	األصول	اخلربة	السابقة	حول	كيفية	مجع	التدفقات	النقدية	هلذه	األصول،	

وكيفية	تقييم	أداء	األصول	وإبالغ	موظفي	اإلدارة	الرئيسيني	هبا،	وكيفية	تقييم	املخاطر	وإدارهتا	وكيفية	ذلك.	يتم	تعويض	املديرين.	
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أدوات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل- 3
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	بالقيمة	العادلة.	ويتم	إعادة	قياس	االستثمارات	بالقيمة	العادلة	ويتم	االعتراف	بالفرق	بني	القيمة	الدفترية	والقيمة	العادلة	يف	

بيان	الدخل	املوحد.	تسجيل	الربح	أو	اخلسارة	يف	بيان	الدخل	املوحد	يف	هناية	كل	فترة	إعداد	التقرير.

االستثمارات	العقارية- 4
مجيع	املمتلكات	احملتفظ	هبا	لكسب	دخل	دوري	أو	ألغراض	زيادة	رأس	املال	أو	كليهما	تصنف	كاستثمار	يف	العقارات	)حمتفظ	هبا	لالستخدام(.

يتم	تسجيل	االستثمارات	العقارية	احملتفظ	هبا	لغاية	ارتفاع	قيمتها	بالتكلفة	مبدئيًا	ويعاد	الحقًا	تقييمها	بالقيمة	العادلة	وفقا	لنموذ		القيمة	العادلة	وتسجيل	أي	ربح	غري	حمقق	
ينتج	يف	بيان	التغريات	يف	حقوق	امللكية	املوحد	ضمن	احتياطي	القيمة	العادلة	لالستثمارات	العقارية.	ويتم	تسجيل	اي	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	السنة	املالية	السابقة،	يتم	تقييد	الربح	غري	احملقق	للفترة	احلالية	مقابل	اخلسائر	السابقه	إىل	حد	

إعادة	هذه	اخلسائر	السابقة	يف	بيان	الدخل	املوحد.
األرباح	واخلسائر	احملققة	الناجتة	عن	بيع	أي	استثمار	يف	العقارات	يتم	قياسها	على	أهنا	الفرق	بني	القيمة	الدفترية	)أو	القيمة	العادلة(	وصايف	النقد	أو	ما	يعادله	من	عائدات	
البيع	لكل	استثمار	على	حدة.	يتم	إثبات	الربح	أو	اخلسارة	الناجتة	مع	الرصيد	املتاح	على	االستثمار	يف	حساب	احتياطي	القيمة	العادلة	للعقارات	يف	بيان	الدخل	املوحد	للفترة	

املالية	احلالية.
يتم	تصنيف	مجيع	العقارات	اليت	يتم	اختاذ	قرار	البيع	فيها	واملتوقع	حدوثها	يف	غضون	12	شهرًا	من	تاريخ	التقرير	)رهنا	بتوافر	مشتٍر	حمدد(	على	أهنا	استثمارات	عقارية	-	

حمتفظ	هبا	للبيع.
يتم	قياس	االستثمار	يف	العقارات	احملتفظ	هبا	للبيع	بالقيمة	العادلة	وفًقا	لنموذ		القيمة	العادلة.

عقارات	قيد	التطوير- 5
متثل	عقارات	قيد		التطوير	األراضي	اليت	حتتفض	هبا	اجملموعة	للتطوير	والبيع	يف	السياق	العادي	للعمل،	وتشمل	النفقات	املتكبدة	يف	شراء	العقارات	والتكاليف	األخرى	املتكبدة	

يف	حتويلها	إىل	حالتها	القائمة.	
تدر		العقارات	التطويرية	بسعر	التكلفة	أو	صايف	القيمة	التقديرية	املمكن	حتقيقها،	أيهما	اقل.	يتم	حتديد	القيمة	القابلة	للتحقق	املقدرة	بإستخدامم	سعر	البيع	املقدر	يف	سياق	

األعمال	األعتيادية،	ناقص	مصروفات	التطوير	املقدرة

استثمارات	يف	املضاربة- 6
تسجل	استثمارات	املضاربة	بالتكلفة.

يتم	إدرا		حصة	أرباح	أو	خسائر	اجملموعة	من	املضاربة	يف	بيان	الدخل	املوحد	عند	التوزيع	أو	اخلصم	من	رأس	مال	املضاربة	)يف	حالة	حدوث	خسائر(.
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) ح(   املوجودات املقتناة بغرض التأجري )اإلجارة(

القيمة	العادلة- 7
تستند	القيمة	العادلة	لالستثمارات	املدرجة	يف	السوق	النشطة	إىل	سعر	العرض	احلايل.	إذا	مل	يكن	هناك	سوق	نشط	ملثل	هذه	املوجودات	املالية،	فإن	اجملموعة	حتدد	القيم	العادلة	
باستخدام	تقنيات	التقييم.	ويشمل	ذلك	استخدام	معامالت	جتارية	حديثة	وأساليب	تقييم	أخرى	يستخدمها	املشاركون	اآلخرون.	تشري	اجملموعة	أيضًا	إىل	التقييمات	اليت	قام	

هبا	مديرو	االستثمار	يف	حتديد	القيمة	العادلة	لبعض	املوجودات	املالية	غري	املسعرة.
يف	بعض	احلاالت	النادرة	اليت	ال	تتمكن	فيها	اجملموعة	من	حتديد	مقياس	موثوق	للقيمة	العادلة	ألداة	حقوق	امللكية	على	أساس	مستمر،	يتم	قياس	األداة	بالتكلفة.

تدر		املوجودات	املستحوذة	للتأجري	بالتكلفة	ويتم	استهالكها	وفقًا	لسياسة	اإلهالك	للمجموعة	بالنسبة	للموجودات	الثابتة	أو	مدة	اإلجيار،	أيهما	أقل.

يتم	احتساب	خمصصات	اخنفاض	القيمة	وفقًا	ملعيار	احملاسبة	املالية	رقم	30	وفقًا	لإليضاح	2.

) ط( عقود التكافل وإعادة التكافل

عقود	التكافل

كمقدم	للتأمني	اإلسالمي،	تقوم	اجملموعة	بإصدار	العقود	اليت	تستند	إىل	النشاط	التعاوين	من	خالل	تقاسم	املخاطر.	تصنف	اجملموعة	مجيع	عقودها	بشكل	فردي	كعقود	تكافل.

عقود	التكافل	هي	تلك	العقود	اليت	يقبل	مشغل	التكافل	فيها	خماطر	تكافل	كبرية	من	املشترك	مبوافقته	على	تعويض	املشارك	إذا	كان	حدث	مستقبلي	غري	حمدد	يؤثر	سلبًا	على	
املشارك.	مثل	هذه	العقود	ميكن	أيضا	نقل	املخاطر	املالية.	كمبدأ	عام،	حتدد	اجملموعة	خماطر	التكافل	اهلامة	كإمكانية	دفع	الفوائد	عند	حدوث	حدث	تكافل.	إن	خماطر	التكافل	
هي	خماطر	أخرى	غري	املخاطر	املالية	اليت	يتم	حتويلها	من	حامل	العقد	إىل	اجلهة	املصدرة.	تتمثل	املخاطر	املالية	يف	احتمال	حدوث	تغيري	مستقبلي	حمتمل	يف	واحد	أو	أكثر	من	
سعر	الضمان،	أو	مؤشر	األسعار	أو	النسبة	أو	أي	متغري	آخر،	بشرط	أن	يكون	املتغري	غري	متغري	لطرف	يف	العقد	يف	حالة	املتغري	غري	املايل.	إن	خماطر	التكافل	هامة	إذا	كان	حدث	
التكافل	فقط،	إذا	كان	من	املمكن	أن	يؤدي	إىل	دفع	فوائد	إضافية	كبرية	للمجموعة.	مبجرد	تصنيف	العقد	على	أنه	عقد	تكافل،	فإنه	يظل	مصنًفا	كعقد	تكافل	حىت	يتم	إطفاء	

مجيع	احلقوق	وااللتزامات	أو	انتهاء	صالحيتها.

عقود	إعادة	التكافل

عقود	إعادة	التكافل،	هي	عقود	تدخلها	المجموعة	مع	مشغيل	إعادة	التكافل	بغرض	حتديد	إمكانية	خسارة	الصايف	من	خالل	تنويع	خماطرها،	واليت	يتم	مبوجبها	تعويض	
اجملموعة	عن	اخلسائر	يف	عقود	التكافل	الصادرة.

يتم	عرض	املوجودات	واملطلوبات	واإليرادات	واملصروفات	الناشئة	بموجب	عقود	إعادة	التكافل	املنسوبة	بشكل	منفصل	عن	املوجودات	و	املطلوبات	واإليرادات	واملصروفات	من	
عقود	التكافل	ذات	الصلة	ألن	ترتيبات	إعادة	التكافل	ال	تعفي	اجملموعة	من	إلتزاماهتا	املباشرة	إىل	املشاركني.

يتم	األعتراف	باملزايا	اليت	تستحقها	اجملموعة	مبوجب	عقود	إعادة	التكافل	اخلاصة	هبا	كموجودات	إعادة	تكافل.	تتكون	هذه	املوجودات	من	األرصدة	املستحقة	من	مشغلي	
إعادة	التكافل	على	سداد	املطالبات	واملبالغ	املستحقة	األخرى	مثل	عموالت	األرباح	وحصة	مشغل	إعادة	التكافل	من	املطالبات	القائمة	واليت	تعتمد	على	املطالبات	واملزايا	املتوقعة	
الناشئة	مبوجب	عقود	التكافل	املشمولة	يف	عقود	إعادة	التكافل.	يتم	االعتراف	باملبالغ	اليت	ميكن	استردادها	من	مشغلي	إعادة	التكافل	أو	املستحق	هلا	بشكل	متوافق	مع	املبالغ	
املرتبطة	بعقود	التكافل	األساسية	ووفقًا	لبنود	كل	عقد	من	عقود	إعادة	التكافل.	إن	مطلوبات	إعادة	التكافل	هي	يف	املقام	األخر	مسامهات	مستحقة	الدفع	لعقود	إعادة	التكافل	

ويتم	االعتراف	هبا	كمصروف	عند	استحقاقها.

تتألف	أموال	التكافل	اخلاصة	باملشاركني	من	صندوق	التكافل	العام	والتأمني	العائلي	والذي	ميثل	الفائض	أو	العجز	غري	املوزع	املتراكم	فيما	يتعلق	بالعقود	املعمول	هبا	يف	تاريخ	
التقرير.	كما	يتضمن	احتياطي	القيمة	العادلة	لالستثمارات	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية.
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املسامهات	اإلمجالية

تشمل	إمجايل	املسامهات	إمجايل	املسامهات	املستحقة	عن	كامل	فترة	التغطية	املقدمة	مبوجب	العقود	املربمة	خالل	الفترة	احملاسبية	ويتم	االعتراف	هبا	يف	التاريخ	الذي	يتم	فيه	
قبول	السياسة.	تشمل	املسامهات	أي	تعديالت	ناشئة	يف	الفترة	احملاسبية	للتربعات	املستحقة	القبض	فيما	يتعلق	باألعمال	املكتوبة	يف	الفترات	احملاسبية	السابقة.	يتم	تقييم	
املسامهات	اليت	يتم	مجعها	من	قبل	الوسطاء،	ولكن	مل	يتم	تلقيها	بعد،	على	أساس	تقديرات	من	االكتتاب	أو	اخلربة	السابقة،	وهي	مدرجة	يف	املسامهات	املكتوبة.	ويدر		اجلزء	
غري	املنتهي	من	هذه	املسامهات	حتت	بند	»املسامهات	غري	املكتسبة«	يف	بيان	املركز	املايل.	يتم	االعتراف	باجلزء	املكتسب	من	املسامهات	كإيراد	يف	بيان	اإليرادات	واملصروفات	

للمشاركني.

	مسامهات	اعادة	التكافل

مسامهات	إعادة	التكافل	هي	املبالغ	املدفوعة	ملشغلي	إعادة	التكافل	وفقًا	لعقود	إعادة	التكافل	للمجموعة.	فيما	يتعلق	بعقود	إعادة	التكافل	التناسبية	وغري	التناسبية،	يتم	تسجيل	
املبالغ	يف	بيان	اإليرادات	واملصروفات	للمشاركني	وفقًا	لشروط	هذه	العقود.

املسامهات	غري	املكتسبة

متثل	املسامهات	غري	املكتسبة	مسامهات	مبوجب	عقود	التكافل	واليت	سيتم	اكتساهبا	يف	الفترات	املالية	التالية	أو	الالحقة،	للفترة	غري	املنتهية	من	حمتوى	التكافل	كما	يف	تاريخ	
التقارير	املالية.

املطالبات	اإلمجالية

يتم	إثبات	إمجايل	املطالبات	يف	بيان	اإليرادات	واملصروفات	للمشاركني	عندما	يتم	حتديد	مبلغ	املطالبة	للمشاركني	واألطراف	الثالثة	وفقًا	لشروط	عقود	التكافل.	تشمل	املطالبات	
اإلمجالية	مجيع	املطالبات	اليت	تطرأ	خالل	العام،	سواء	مت	اإلبالغ	عنها	أم	ال،	والتكاليف	املتعلقة	مبناولة	املطالبات	ذات	الصلة	املباشرة	بتجهيز	املطالبات	وتسويتها،	وختفيض	

قيمة	اإلنقاذ	واملبالغ	املستردة	األخرى،	وأي	تعديالت	على	املطالبات	القائمة	من	السنوات	السابقة.

املطالبات	املستردة

تشمل	املطالبات	املستردة	املبالغ	املستردة	من	مشغلي	إعادة	التكافل	وشركات	التأمني	األخرى	فيما	يتعلق	باملطالبات	اإلمجالية	اليت	تدفعها	اجملموعة،	وفقًا	لعقود	إعادة	التكافل	
اليت	حتتفظ	هبا	اجملموعة	وتشمل	أيضًا	التعويضات	املتأخرة	واسترداد	املطالبات	األخرى.	يتم	االعتراف	باملطالبات	املستردة	من	إعادة	التكافل	واألطراف	األخرى	عندما	يتم	

إثبات	إمجايل	املطالبات	املطابقة	ذات	الصلة	وفقًا	لشروط	العقود	ذات	الصلة.

املطالبات	املعلقة

تستند	املطالبات	غري	املسددة	على	التكلفة	النهائية	املقدرة	جلميع	املطالبات	املتكبدة	ولكن	مل	يتم	تسويتها	يف	تاريخ	بيان	املركز	املايل،	سواء	مت	اإلبالغ	عنها	أم	ال،	باإلضافة	إىل	
تكاليف	تداول	املطالبات	ذات	الصلة	وخفضها	لإلنقاذ	واملبالغ	املستردة	األخرى.	تستند	املخصصات	للمطالبات	القائمة	اليت	مت	اإلبالغ	عنها	على	تقديرات	اخلسارة،	واليت	سوف	
تكون	مستحقة	الدفع	يف	هناية	املطاف	على	كل	مطالبة	غري	مدفوعة،	واليت	حتددها	اإلدارة	بناًء	على	املعلومات	املتوفرة	حاليًا	واخلربات	السابقة	املعدلة	للتغريات	اليت	تظهر	يف	
الظروف	احلالية	وزيادة	التعرض	وارتفاع	تكاليف	املطالبات	و	حدة	وتكرار	املطالبات	األخرية،	حسب	االقتضاء.	ال	يتم	خصم	املطالبات	املعلقة	للقيمة	الزمنية	للنقود.	تتم	مراجعة	

األساليب	املستخدمة	والتقديرات	املقدمة	بانتظام.

يتم	تكوين	خمصص	للمطالبات	املتكبدة	ولكن	مل	يتم	اإلبالغ	عنها	)»IBNR«(	وفقًا	للتقييم	االكتواري	الذي	يتم	حتديثه	على	أساس	أحدث	تقارير	التقييم.

يتم	إدرا		أي	فرق	بني	خمصصات	املطالبات	القائمة	بتاريخ	بيان	املركز	املايل	والتسويات	واملخصصات	للسنة	التالية	يف	بيان	اإليرادات	واملصروفات	للمشتركني	لتلك	السنة.

مستحقات	التأمني	التكافلي	والتأمني

يتم	إثبات	مستحقات	التأمني	التكافلي	والتأمني	عند	استحقاقها	ويتم	قياسها	عند	االعتراف	املبدئي	بالقيمة	العادلة	للمقابل	املستلم	أو	املستحق.	يتم	مراجعة	القيمة	الدفترية	
التكافلل	والذمم	املدينة	التأمينية	لتحديد	إخنفاض	القيمة	عندما	تشري	األحداث	أو	الظروف	إلی	أن	القيمة	الدفترية	قد	ال	تكون	قابلة	لإلسترداد،	مع	تسجيل	خسارة	 لذمم	

اإلخنفاض	يف	بيان	الدخل.
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)ي(  املوجودات الثابتة

أعمارها	 مدى	 على	 تكلفتها	 لشطب	 تكفي	 الثابت	مبعدالت	 القسط	 بطريقة	 اإلستهالك	 احتساب	 ويتم	 املتراكم.	 اإلستهالك	 ناقصًا	 التكلفة	 بقيمة	 الثابتة	 املوجودات	 تسجل	
اإلنتاجية	املقدرة	كما	يلي:

50	سنةمباين

على	مدى	فترة	التأجريحتسينات	عقارات	اإلجيار

3-10	سنواتأثاث	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	
مباشرًة	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	السنة	املالية	

اليت	يتم	إنفاقها	فيها.

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

) ك(  موجودات غري ملموسة

الشهرة- 1

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	اي	خسائر	

ناشئة	عن	إخنفاض	القيمة.	وتسجل	الشهرة	يف	هناية	السنة	املالية	يف	بيان	املركز	املايل	املوحد	بالتكلفة	ناقصًا	أية	خسائر	متراكمة	لإلخنفاض	يف	القيمة.

يتم	تسجيل	الشهرة	السلبية	الناجتة	عن	االستحواذ	على	الشركات	أو	املؤسسات	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	املوجودات	يف	حقوق	امللكية.

برامج	احلاسوب	اآليل- 2

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	بانتا		برامج	قابلة	للتحديد	ومتميزة	حتت	سيطرة	اجملموعة،	واليت	قد	ينشأ	عنها	مزايا	اقتصادية		تزيد	عن	التكلفة	ملا	يزيد	عن	
عام	واحد	كموجودات	غري	ملموسة.	تتضمن	التكاليف	املباشرة	تكاليف	املوظفني	املتعلقة	بتطوير	برامج	احلاسب	اآليل	وجزًء	مناسبًا	يف	التكاليف	املباشرة	ذات	الصلة.	ويتم	إطفاء	

تكاليف	تطوير	برامج	احلاسب	اآليل	احملتسبة	كموجودات	باستخدام	طريقة	القسط	الثابت	على	مدى	أعمارها	االنتاجية.
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موجودات	أخرى	غري	ملموسة	مستحوذ	عليها- 3
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	واي	هبوط	
يف	القيمة.

يتم	اختبار	املوجودات	غري	امللموسة	األخرى	املكتسبة	ذات	العمر	الالهنائي	سنويًا	لتحديد	اخنفاض	القيمة	وتدر		بالتكلفة	مطروحًا	منها	اإلطفاء	املتراكم.

) ل(  موجودات مصنفة كموجودات حمتفظ بها لغرض البيع

يتم	تصنيف	املوجودات	غري	املتداولة	)أو	حتت	اجملموعات	املستبعدة(	كمحتفظ	هبا	لغرض	البيع	عندما	يتم	استرداد	قيمتها	الدفترية	بشكل	رئيسي	من	خالل	معاملة	البيع	ويعترب	
البيع	حمتمال	بدرجة	كبرية.	يتم	ادراجها	بالقيمة	الدفترية	والقيمة	العادلة	ناقصا	تكاليف	البيع	أيهما	أقل.

يتم	احتساب	خسارة	االخنفاض	يف	قيمة	أي	ختفيض	مبدئى	أو	الحق	للموجودات	)أو	حتت	اجملموعات	املستبعدة(	إىل	القيمة	العادلة	ناقصا	تكاليف	البيع.	ويتم	احتساب	باألرباح	
النامجة	عن	أية	زيادة	الحقة	يف	القيمة	العادلة	ناقصا	تكاليف	البيع	للموجودات	)أو	حتت	اجملموعات	املستبعدة(،	ولكن	حبيث	ال	تزيد	عن	أي	خسائر	االخنفاض	يف	القيمة	املتراكمة	

احملتسبة	سابقا.	اما	االرباح	أو	اخلسائر	اليت	مل	يتم	احتساب	سابقا	يف	تاريخ	بيع	املوجودات	غري	املتداولة	)أو	حتت	اجملموعات	املستبعدة(	فيتم	احتساهبا	يف	تاريخ	اإلستبعاد.

) م(   الضرائب احلالية

ال	توجد	ضريبة	على	دخل	الشركات	يف	مملكة	البحرين.	ومع	ذلك،	يتم	تسجيل	الضرائب	املتعلقة	بالشركات	التابعة	املدرجة	يف	السلطات	الضريبية	وفًقا	للوائح	احمللية.

) ن(  ضريبة القيمة املضافة

ختضع	اجملموعة	لضريبة	القيمة	املضافة	بنسبة	5٪	على	بعض	اخلدمات	املالية	كما	هو	مطبق	اعتبارًا	من	1	يناير	2019	)زادت	بنسبة	10٪	اعتبارًا	من	1	يناير	2021(.	يتم	حتديد	
مبلغ	التزام	ضريبة	القيمة	املضافة	من	خالل	تطبيق	معدل	ضريبة	القيمة	املضافة	على	رقم	األعمال	املؤهل،	خمفضًا	بضريبة	القيمة	املضافة	املدفوعة	على	املصاريف	املؤهلة	

)ضريبة	املدخالت(.	يتم	االعتراف	باجلزء	غري	القابل	لالسترداد	من	ضريبة	القيمة	املضافة	كمصروف	يف	بيان	الدخل	املوحد.

) س( 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.

) ع(   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	العالقة	أو	مبوجب	طريقة	وحدة	اإلعتماد	املتوقعة.	ويتم	تقدير	تلك	التكاليف	احملتسبة	مبوجب	طريقة	وحدة	اإلعتماد	املتوقعة	بناًء	على	التوصية	املقدمة	من	خرباء	

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	موثوقة.

بالنسبة	إىل	املكافآت	املتغرية	القائمة	على	حوافز	األسهم،	يتم	إدرا		املخصص	وفًقا	إلرشادات	مصرف	البحرين	املركزي،	بناًء	على	صايف	قيمة	املوجودات	املعدلة	آلخر	البيانات	
املالية	املوحدة	املدققة.
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)ف( مبالغ مستحقة ملستثمرين

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

) ص( حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

تراها	 اليت	 بالطريقة	 	 األموال	احملتفظ	هبا	يف	حسابه	 بإستثمار	 بتفويض	اجملموعة	 االستثمار	 املطلقة،	يقوم	صاحب	حساب	 االستثمار	 إطار	حقوق	أصحاب	حسابات	 حتت	
اجملموعة	مناسبة	دون	وضع	أية	قيود	بالنسبة	إيل	املوضع	والكيفية	والغرض	من	استثمار	هذه	األموال.

يتم	االعتراف	حبسابات	االستثمار	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة	للمقابل	املستلم	يف	التاريخ	الذي	يصبح	فيه	العقد	ساري	املفعول.

بعد	االعتراف	املبدئي،	يأخذ	القياس	الالحق	للوحدات	االستثمارية	يف	احلسبان	األرباح	غري	املوزعة	واالحتياطيات	األخرى	اليت	مت	إنشاؤها	خصيصًا	حلساب	متداويل	االستثمار	
خمصومًا	منها	أي	خسائر	يف	املوجودات	املنسوبة	إىل	متداويل	االستثمار.

)PER( احتياطي معادلة الربح  )ق (

يتم	ختصيص	احتياطي	معادلة	الربح	من	الدخل	الناشئ	عن	املالكني	أو	حقوق	حاملي	حسابات	االستثمار	غري	املقيدة	لغرض	إدارة	خماطر	معدل	العائد	)مبا	يف	ذلك	املخاطر	
التجارية	النازحة(.

يتم	إثبات	املسامهة	يف	احتياطي	معادلة	الربح	يف	بيان	الدخل	املوحد	املخصص	للمالكني	أو	أصحاب	حسابات	االستثمار	غري	املقيدة	حسب	االقتضاء.

يتم	االعتراف	باستخدام	/	عكس	احتياطي	معادلة	الربح	عندما	ال	تكون	هناك	حاجة	لالحتياطي	وفًقا	لرأي	اإلدارة.	يتم	إثبات	العكس	يف	بيان	الدخل	املوحد	املخصص	للمالكني	
أو	أصحاب	حسابات	االستثمار	غري	املقيدة	حسب	االقتضاء.

يتم	اإلفصاح	عن	احتياطي	معادلة	الربح	كجزء	من	حقوق	ملكية	مستثمري	االستثمار	غري	املقيدين	أو	حقوق	املالكني	حسب	االقتضاء.

يتم	تقييم	مدى	كفاية	تقييم	األداء	على	أساس	سنوي	باستخدام	هنج	التحديث	السريع	وفًقا	لسياسات	البنك	إلدارة	املخاطر.

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

)IRR( احتياطي خماطر االستثمار   )ر (

يتم	ختصيص	احتياطي	خماطر	االستثمار	من	الدخل	الناشئ	عن	املالكني	أو	حقوق	حاملي	حسابات	االستثمار	غري	املقيدة	لغرض	خلق	محاية	ضد	خماطر	االستثمار	يف	السوق	
واالستثمار	يف	األسهم	واليت	تتعلق	بشكل	رئيسي	باخلسائر	احملتملة	املستقبلية	احملتملة	)بعد	خسائر	اخنفاض	القيمة	واالئتمان	احملسوبة	مبوجب	سياسة	اخنفاض	القيمة(.

يتم	االعتراف	باملسامهة	يف	احتياطي	خماطر	االستثمار	يف	بيان	الدخل	املوحد	املخصص	حلقوق	امللكية	أو	حسابات	االستثمار	غري	املقيدة	حسب	االقتضاء.

يتم	االعتراف	باستخدام	/	عكس	احتياطي	خماطر	االستثمار	عند	حدوث	حدث	اخلسارة	أو	مل	تعد	هناك	حاجة	لالحتياطي	وفًقا	لرأي	اإلدارة.	يتم	إثبات	العكس	يف	بيان	الدخل	
املوحد	املخصص	للمالكني	أو	أصحاب	حسابات	االستثمار	غري	املقيدة	حسب	االقتضاء	وال	يتم	خصمهم	مع	اخلسارة	ذات	الصلة.

يتم	الكشف	عن	احتياطي	خماطر	االستثمار	كجزء	من	حقوق	ملكية	مستثمري	االستثمار	غري	املقيدين	أو	حقوق	املالكني	حسب	االقتضاء.

يتم	تقييم	مدى	كفاية	احتياطي	خماطر	االستثمار	على	أساس	سنوي	باستخدام	هنج	التحديث	السريع	وفًقا	لسياسات	البنك	إلدارة	املخاطر.

)IRR(	االستثمار	خماطر	احتياطي	و	)PER(الربح	معادلة	احتياطي	بني	التحويالت	أو	التعديالت	احتساب	يتم
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) ش( حسابات االستثمار املقيدة )خارج امليزانية العمومية(

حتت	إطار	حسابات	االستثمار	املقيدة،	يقوم	أصحاب	حسابات	االستثمار	املقيدة	بفرض	قيود	معينة	فيما	يتعلق	مبوضع	وكيفية	وغرض	استثمار	األموال.	يتم	الكشف	عن	هذه	
احلسابات	بشكل	منفصل	يف	بيان	التغيري	حلسابات	اإلستثمار	املقيدة.

يتم	االعتراف	حبسابات	االستثمار	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة	للمقابل	املستلم	يف	التاريخ	الذي	يصبح	فيه	العقد	ساري	املفعول.

بعد	االعتراف	املبدئي،	يأخذ	القياس	الالحق	للوحدات	االستثمارية	يف	احلسبان	األرباح	غري	املوزعة	واالحتياطيات	األخرى	اليت	مت	إنشاؤها	خصيصًا	حلساب	متداويل	االستثمار	
خمصومًا	منها	أي	خسائر	يف	املوجودات	املنسوبة	إىل	متداويل	االستثمار.

) ت(  أسهم اخلزينة

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

) ث(  االحتياطي القانوين

وفقًا	ملتطلبات	قانون	الشركات	التجارية	البحريين،	يتم	حتويل	10٪	من	صايف	ربح	اإلمثار	للسنة	إىل	االحتياطي	القانوين	حىت	يصل	هذا	االحتياطي	إىل	50٪	من	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.

) خ(   حتقق اإليرادات

املشاركة	يف	األرباح	ورسوم	اإلدارة- 1

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.

أرباح	املراحبة	والتمويالت	األخرى- 2

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	كافيًة	الستحقاق	تلك	األرباح.

يتم	استحقاق	االيرادات	من	التمويالت	االخرى	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.

أرباح	املوجودات	املقتناة	بغرض	التأجري- 3

يتم	تسجيل	اإليرادات	من	عقود	التأجري	تناسبيًا	على	امتداد	فترة	اإلجيار.

أرباح	عقود	املضاربة- 4

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.
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) خ(   حتقق اإليرادات )يتبع(

أرباح	عقود	املشاركة- 5

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	رأس	مال	املشاركة.	بينما	يتم	احتساب	األرباح	واخلسائر	لعقود	املشاركة	املتناقصة	بعد	األخذ	يف	

االعتبار	االخنفاض	يف	حصة	اجملموعة	يف	رأس	مال	املشاركة	وبالتايل	احلصة	التناسبية	من	األرباح	أو	اخلسائر.

الدخل	من	االستثمارات	املدرجة	بالتكلفة	املطفأة- 6
يتم	إدرا		مجيع	املكاسب	أو	اخلسائر	الناجتة	عن	االستثمارات	املدرجة	بالتكلفة	املطفأة	يف	بيان	الدخل	اجملمع.

الدخل	من	االستثمارات	املدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل- 7

يتم	إدرا		مجيع	املكاسب	أو	اخلسائر	الناجتة	عن	االستثمارات	املدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل	يف	بيان	الدخل	املوحد.

الدخل	من	االستثمارات	املدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية- 8

يتم	إدرا		املكاسب	أو	اخلسائر	احملققة	إىل	جانب	املبالغ	املعترف	هبا	سابًقا	يف	حقوق	امللكية	يف	بيان	الدخل	املوحد.

يتم	االعتراف	بإيرادات	توزيعات	األرباح	يف	بيان	الدخل	املوحد	عند	إثبات	احلق	يف	تلقي	املدفوعات.

الرسوم	والعموالت- 9

يتم	احتساب	الرسوم	والعموالت	عند	اكتساهبا.

ويتم	تسجيل	العمولة	املستحقة	عن	االعتمادات	املستندية	وخطابات	الضمان	كإيراد	على	مدى	فترة	املعاملة.

تتحقق	رسوم	هيكلة	وتنظيم	معامالت	التمويل	ألطراف	أخرى	أو	بالنيابة	عنهم	كإيراد	بعد	إيفاء	البنك	جلميع	التزاماته	املتعلقة	بالعمليات	ذات	الشأن.

) ذ(   ختصيص األرباح بني املجموعة وحاملي حسابات االستثمار

متتلك	اجملموعة	سجالت	منفصلة	للموجودات	اليت	تعود	ملكيتها	إىل	املالكني	وحسابات	اإلستثمار	املقيدة	واملطلقة.	كما	يتم	قيد	مجيع	األرباح	الناشئة	من	هذه	املوجودات	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	االعتراف	ببعض	حوافز	الربح	بناًء	على	مدة	العقود	مع	أصحاب	احلسابات	املقيدة.
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)ض( حتويل املوجودات بني حقوق امللكية وحسابات االستثمار املطلقة وحسابات االستثمار املقيدة

يتم	حتويل	املوجودات	بالقيمه	العادلة	بني	حقوق	امللكية	وحسابات	االستثمار	املطلقة	وحسابات	االستثمار	املقيدة.

)أأ(  أدوات إدارة املخاطر وحماسبة التحوط املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

الربح.	يتم	 تستخدم	اجملموعة	بعض	أدوات	إدارة	املخاطر	املتوافقة	مع	الشريعة	اإلسالمية	)على	غرار	املشتقات(	للتحوط	االقتصادي	من	خماطر	الصرف	األجنيب	ومعدالت	
االعتراف	هبذه	األدوات	مبدئيًا	بالقيمة	العادلة	يف	تاريخ	إبرام	العقد	ويعاد	قياسها	الحًقا	بقيمتها	العادلة.	القيمة	العادلة	ألداة	التحوط	تعادل	أسعارها	السائدة	يف	السوق	أو	تستند	
إىل	عروض	أسعار	الوسيط.	يتم	اإلفصاح	عن	األدوات	ذات	القيمة	السوقية	اإلجيابية	كأصول	وأدوات	ذات	قيم	سوقية	سلبية	يتم	اإلفصاح	عنها	كمطلوبات	يف	بيان	املركز	املايل.

يف	ظروف	معينة	تدخل	اجملموعة	يف	أدوات	إدارة	خماطر	متوافقة	مع	الشريعة	اإلسالمية	للتحوط	من	خماطر	العمالت	األجنبية.	يتم	تضمني	التغيريات	يف	القيمة	العادلة	لألدوات	
املالية	املشتقة	اليت	مت	ختصيصها	واملؤهلة	كتحوط	للقيمة	العادلة	يف	بيان	الدخل	املوحد	مع	التغيري	املقابل	يف	القيمة	العادلة	لألصل	أو	االلتزام	املتحوط	والذي	ميكن	أن	ينسب	
إىل	خماطر	التحوط.	يتم	تعديل	املكاسب	أو	اخلسائر	غري	احملققة	على	املوجودات	املغطاة	واملنسوبة	إىل	خماطر	التحوط	مقابل	القيمة	الدفترية	للموجودات	أو	املطلوبات	املغطاة.	

بالنسبة	للمشتقات	اليت	مل	يتم	حتديدها	يف	عالقة	حتوط	مؤهلة،	يتم	االعتراف	جبميع	التغيريات	يف	قيمتها	العادلة	على	الفور	يف	بيان	التغريات	يف	حقوق	امللكية.

حتوط	التدفقات	النقدية	املنسوبة	إىل	خماطر	معينة	مرتبطة	بأصل	أو	التزام	معترف	به	أو	معاملة	متوقعة	شديدة	االحتمال	ميكن	أن	تؤثر	على	الربح	أو	اخلسارة،	ويتم	االعتراف	
باجلزء	الفعال	من	التغريات	يف	القيمة	العادلة	للمشتقات	يف	بيان	التغريات	يف	حقوق	امللكية	ويتم	عرضها	يف	احتياطي	التحوط.	يتم	إثبات	أي	جزء	غري	فعال	من	التغريات	يف	
القيمة	العادلة	للمشتقات	مباشرة	يف	بيان	الدخل	املوحد.	تقوم	اجملموعة	حاليًا	بتحوط	التدفقات	النقدية	إلدارة	خماطر	معدل	الربح	على	املطلوبات	املالية	ذات	األسعار	املتغرية.

حتوطات تتأثر بشكل مباشر باإلصالحات املعيارية ملعدل الربح املتغري

لغرض	تقييم	ما	إذا	كانت	هناك	عالقة	اقتصادية	بني	البند	)البنود(	املتحوط	وأداة	)أدوات(	التحوط،	تفترض	اجملموعة	أن	معدل	الربح	املتغري	القياسي	مل	يتغري	كنتيجة	إلصالح	
معيار	معدل	الربح	العاملي	املتغري.

بالنسبة	لتحوط	التدفقات	النقدية	ملعاملة	متوقعة،	تفترض	اجملموعة	أن	معدل	الربح	املتغري	القياسي	لن	يتم	تغيريه	كنتيجة	إلصالح	معيار	معدل	الربح	املتغري	بغرض	تقييم	ما	
إذا	كانت	املعاملة	املتوقعة	حمتملة	للغاية	ومتثل	تعرضًا	للتغيريات	يف	التدفقات	النقدية	اليت	ميكن	أن	تؤثر	يف	النهاية	على	الربح	أو	اخلسارة.	عند	حتديد	ما	إذا	كان	من	املتوقع	
حدوث	معاملة	متوقعة	حمددة	مسبًقا	يف	حتوط	التدفقات	النقدية	املتوقفة،	تفترض	اجملموعة	أن	التدفقات	النقدية	املعيارية	ملعدل	الربح	املتغري	املصنفة	كتحوط	لن	يتم	تغيريها	

كنتيجة	إلصالح	معيار	معدل	الربح	املتغري.

ستتوقف	اجملموعة	عن	تطبيق	السياسة	احملددة	لتقييم	العالقة	االقتصادية	بني	البند	املتحوط	وأداة	التحوط	)1(	للبند	املتحوط	أو	أداة	التحوط	عندما	ال	يعود	عدم	اليقني	الناشئ	
عن	إصالح	معيار	معدل	الفائدة	موجودًا	فيما	يتعلق	بالتوقيت	ومقدار	التدفقات	النقدية	املعتمدة	على	معدل	الربح	املتغري	للبند	أو	األداة	املعنية	أو	)2(	عند	توقف	عالقة	التحوط.	
بالنسبة	لتقييمها	احملتمل	بدرجة	عالية	للبند	املتحوط،	لن	تقوم	اجملموعة	بعد	ذلك	بتطبيق	السياسة	احملددة	عندما	يكون	عدم	اليقني	الناشئ	من	اإلصالح	املعياري	ملعدل	الربح	

املتغري	حول	توقيت	ومبلغ	التدفقات	النقدية	املستقبلية	املستندة	إىل	معيار	معدل	الربح	املتغري	للبند	املغطى.	مل	يعد	موجودًا،	أو	عند	توقف	عالقة	التحوط.
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)أب( اإلخنفاض يف القيمة

يتم	تقييم	اخنفاض	قيمة	املوجودات	املالية	وفًقا	ملعايري	احملاسبة	املالية	30	»اخنفاض	القيمة	وخسائر	االئتمان	وااللتزامات	املرهقة«	على	النحو	التايل:

التمويل والذمم املدينة- 1

يتم	قياس	التمويل	والذمم	املدينة	)مبا	يف	ذلك	التعرضات	خار		امليزانية	العمومية(	باستخدام	منوذ		خسائر	االئتمان	املتوقعة	)ECL(	وفًقا	لنهج	خسائر	االئتمان.

حيل	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	30	حمل	منوذ		»اخلسارة	املتكبدة«	بنموذ		»خسارة	االئتمان	املتوقعة«	)»ECL«(.	ينطبق	منوذ		اخنفاض	القيمة	اجلديد	أيضًا	على	بعض	
التزامات	التمويل	والضمانات	املالية.	يعتمد	البدل	على	خسائر	اإلئتمان	املرتبطة	باحتمال	التخلف	عن	السداد	خالل	االثين	عشر	شهرًا	القادمة	ما	مل	تكن	هناك	زيادة	كبرية	يف	
خماطر	االئتمان	منذ	نشأهتا	ويف	هذه	احلالة،	يستند	البدل	إىل	التغري	يف	خسائر	اإلئتمان	املتوقعة	على	مدى	عمر	األصل.	مبوجب	معيار	احملاسبة	املايل	30،	يتم	االعتراف	خبسائر	

االئتمان	يف	وقت	أبكر	مما	كانت	عليه	يف	املعيار	السابق.

قياس	خمصص	خسارة	االئتمان	املتوقعة	للذمم	املدينة	أو	التعرض	الذي	يتم	قياسه	باستخدام	مناذ		معقدة	وافتراضات	مهمة	حول	الظروف	االقتصادية	املستقبلية	وسلوك	
االئتمان	)على	سبيل	املثال،	احتمال	ختلف	العمالء	عن	السداد	واخلسائر	الناجتة(.

هناك	عدد	من	األحكام	املهمة	مطلوبة	أيضًا	يف	تطبيق	املتطلبات	احملاسبية	لقياس	خسائر	اإلئتمان	املتوقعة،	مثل:

	حتديد	معايري	الزيادة	الكبرية	يف	خماطر	االئتمان؛	 

حتديد	معايري	تعريف	التعثر؛	 

اختيارالنماذ		واالفتراضات	املناسبة	لقياس	خسائر	اإلئتمان	املتوقعة؛	 

حتديد	العدد	والوزن	النسيب	للسيناريوهات	التطلعية	لكل	نوع	من	املنتجات	/	السوق	وخسائر	اإلئتمان	املتوقعة	املرتبطة	هبا	 

إنشاء	جمموعات	من	الذمم	املدينة	املماثلة	لغرض	قياس	خسائر	اإلئتمان	املتوقعة.	 

)SICR( خماطر اإلئتمان - زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان

لتحديد	ما	إذا	كانت	خماطر	االئتمان	قد	ازدادت	بشكل	كبري	منذ	االعتراف	املبدئي،	ستقوم	اجملموعة	مبقارنة	خماطر	التخلف	عن	السداد	يف	تاريخ	التقييم	مع	خطر	التخلف	عن	
السداد	عند	االعتراف	األويل.	جيب	إجراء	هذا	التقييم	يف	كل	تاريخ	تقييم.

بالنسبة	حملفظة	الشركات،	تقوم	اجملموعة	بإجراء	تقييم	للزيادة	اجلوهرية	يف	خماطر	االئتمان	)SICR(	على	مستوى	الطرف	املقابل	حيث	أن	التصنيف	الداخلي	يتم	حاليًا	على	
مستوى	الطرف	املقابل	وال	يتم	تعيني	التصنيف	على	مستوى	التسهيالت.	حتتفظ	اجملموعة	بتصنيف	مستوى	التسهيالت	باعتباره	التصنيف	الداخلي	للطرف	املقابل	يف	تاريخ	

نشأة	املرفق	وتاريخ	التقييم.

بالنسبة	حملفظة	البيع	بالتجزئة،	تقوم	اجملموعة	حاليًا	بإدارة	حمفظة	البيع	بالتجزئة	اخلاصة	به	على	مستوى	التسهيالت،	وبالتايل	يتم	إجراء	تقييم	الزيادة	اجلوهرية	يف	خماطر	
الزيادة	اجلوهرية	يف	خماطر	االئتمان	 الفردية	على	تقييم	 البيع	بالتجزئة	على	مستوى	التسهيالت.	ستعكس	األيام	املاضية	املستحقة	)DPD(	للمرافق	 االئتمان	على	حمفظة	

للطرف	املقابل.
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أهم السياسات احملاسبية للمجموعة )يتبع(  .2
2(    ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع( 

)أب( اإلخنفاض يف القيمة )يتبع(

التمويل	والذمم	املدينة	)يتبع(- 1

حتديد	ما	إذا	كانت	خماطر	االئتمان	قد	زادت	بشكل	ملحوظ
عند	حتديد	ما	إذا	كانت	خماطر	االئتمان	قد	ازدادت	بشكل	كبري	منذ	االعتراف	املبدئي،	تستخدم	اجملموعة	نظام	تصنيف	خماطر	االئتمان	الداخلي	اخلاص	به،	وتقييمات	

املخاطر	اخلارجية،	وحالة	تأخر	احلسابات،	وإعادة	اهليكلة،	وحكم	ائتمان	اخلرباء،	واخلربة	التارخيية	ذات	الصلة،	حيثما	أمكن	ذلك.

باستخدام	التقدير	االئتماين	للخرباء،	وحيثما	أمكن،	للتجربة	التارخيية	ذات	الصلة،	قد	تقرر	اجملموعة	أن	التعرض	تعرض	ملخاطر	ائتمانية	كبرية	على	أساس	مؤشرات	نوعية	
معينة	يرى	أهنا	تدل	على	ذلك	واليت	قد	ال	تنعكس	آثارها	بالكامل	يف	التحليل	الكمي	يف	الوقت	املناسب.

أيام	جتاوز	 يتم	حتديد	 االقتضاء.	 االستحقاق	حسب	 تاريخ	 عن	 متأخرًا	 يومًا	 	30 يتجاوز	 ال	 موعد	 االئتمان	حتدث	يف	 اجلوهرية	يف	خماطر	 الزيادة	 أن	 اجملموعة	 ترى	
االستحقاق	من	خالل	حساب	عدد	األيام	منذ	أقرب	تاريخ	استحقاق	مل	يتم	استالم	الدفعة	الكاملة	بشأنه.	يتم	حتديد	تواريخ	االستحقاق	دون	التفكري	يف	أي	فترة	مساح	

قد	تكون	متاحة	للمقترض.

تراقب	اجملموعة	فعالية	املعايري	املستخدمة	لتحديد	الزيادات	الكبرية	يف	خماطر	االئتمان	من	خالل	املراجعات	والتحققات	املنتظمة.

تصنف	اجملموعة	أدواهتا	املالية	يف	املرحلة	1	واملرحلة	2	واملرحلة	3،	بناًء	على	منهجية	اخنفاض	القيمة	املطبقة،	كما	هو	موضح	أدناه:	-

املرحلة 1:	بالنسبة	لألدوات	املالية	اليت	مل	حتدث	فيها	زيادة	كبرية	يف	خماطر	االئتمان	منذ	االعتراف	املبدئي	واليت	مل	تنخفض	قيمتها	االئتمانية	عند	نشأهتا،	فإن		 
اجملموعة	تلتزم	بتسجيل	خمصصات	خماطر	اإلئتمان	ملدة	12	شهرًا.

املرحلة 2:	بالنسبة	لألدوات	املالية	حيث	كانت	هناك	زيادة	كبرية	يف	خماطر	االئتمان	منذ	االعتراف	املبدئي	ولكنها	ليست	ضعيفة	يف	االئتمان،	تعترف	اجملموعة		 
بتسجيل	خمصصات	خماطر	اإلئتمان	مدى	احلياة	جلميع	عمليات	التمويل	املصنفة	يف	هذه	املرحلة	على	أساس	الفعلي	/	املتوقع	ملف	االستحقاق	مبا	يف	ذلك	إعادة	

هيكلة	أو	إعادة	جدولة	املرافق.

املرحلة ٣:	بالنسبة	لألدوات	املالية	اليت	تعاين	من	ضعف	االئتمان،	تلتزم	اجملموعة	بتسجيل	خمصصات	إخنفاض	القيمة	مدى	احلياة.	تستخدم	عملية	حتديد	اهلوية		 
االفتراضية	)DPD(	البالغ	عددها	90،	املرحلة	3.

التعثر
يسعى	معيار	احملاسبة	املايل	30	إىل	مواءمة	احملاسبة	عن	اخنفاض	قيمة	األدوات	املالية	مع	الطريقة	اليت	تدار	هبا	خماطر	االئتمان	داخل	البنوك.	يف	هذا	السياق،	تعد	»خماطر	

التخلف	عن	السداد«	لألداة	املالية	مكونًا	رئيسيًا	لنموذ		اخلسارة	املتوقع	مبوجب	معيار	احملاسبة	املايل	30.

بشكل	عام،	تعترب	األطراف	املقابلة	ذات	التسهيالت	اليت	جتاوزت	90	يومًا	من	تاريخ	استحقاقها	مبثابة	تقصري.

قطاع	-	غري	التجزئة:
وضعت	اجملموعة	التعريف	التايل	للتعثر	)كما	هو	منصوص	عليه	يف	وثيقة	بازل	وإرشادات	معيار	احملاسبة	املايل	رقم		30(:

عمالء	غري	التجزئة	مع	اخلصائص	التالية:

كل	أو	أي	من	املنشآت	/	املنشآت	اليت	يكون	فيها	أي	قسط	أو	جزء	منه	مستحًقا	ملدة	90	يومًا	أو	أكثر	 

مجيع	أو	أي	من	املنشآت	/	املنشآت	اليت	وضعت	يف	حالة	عدم	االستحقاق	)أي	تعليق	األرباح(	 

كل	أو	أي	من	املنشآت	/	املنشآت	حيث	يتم	»وضع	أحكام	حمددة«	جانبًا	بشكل	فردي	 

االفتراضات	املدفوعة	باحلدث	مثل	إعالن	اإلفالس	وموت	املقترض	)يف	غياب	خطة	اخلالفة	أو	اإلدارة	املهنية(،	وغريها	من	األحداث	احملددة	اليت	من	شأهنا	التأثري	بشكل	
كبري	على	قدرة	املقترض	على	اجملموعة.

لن	تأخذ	اجملموعة	يف	االعتبار	املعايري	املستحقة	ملدة	90	يومًا	يف	حاالت	التخلف	عن	السداد	الفين	)على	سبيل	املثال	التسهيالت	اليت	حتمل	عالمة	90	+	اهلوية	االفتراضية	
ألسباب	إدارية	وليست	متعلقة	باالئتمان	وال	يوجد	خالف	بشأن	السداد(.
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أهم السياسات احملاسبية للمجموعة )يتبع(  .2
2(    ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع( 

)أب( اإلخنفاض يف القيمة )يتبع(
التمويل	والذمم	املدينة	)يتبع(- 1

التعثر )يتبع(
قطاع	-	التجزئة:

وضعت	اجملموعة	التعريف	التايل	للتعثر:

مجيع	التسهيالت	اليت	يكون	فيها	أي	قسط	أو	جزء	منه	معلقة	ملدة	90	يومًا	أو	أكثر

لن	تنظر	اجملموعة	يف	املعايري	املستحقة	ملدة	90	يومًا	يف	حاالت	التخلف	عن	السداد	الفين	)على	سبيل	املثال	التسهيالت	اليت	حتمل	عالمة	90	+	اهلوية	االفتراضية	ألسباب	
إدارية	وليست	متعلقة	باالئتمان	وال	يوجد	خالف	بشأن	السداد(.

قياس خسائراالئتمان املتوقعة

خسائر	اإلئتمان	املتوقعة	هو	تقدير	مرجح	خلسائر	االئتمان.	يقاس	على	النحو	التايل:

املوجودات	املالية	اليت	مل	تنخفض	قيمتها	االئتمانية	يف	تاريخ	التقرير:	كقيمة	جلميع	حاالت	العجز	النقدي	)أي	الفرق	بني	التدفقات	النقدية	املستحقة	للمنشأة	وفًقا		 
للعقد	والتدفقات	النقدية	اليت	تتوقع	اجملموعة	استالمها(	؛

املوجودات	املالية	اليت	اخنفضت	قيمتها	االئتمانية	يف	تاريخ	التقرير:	الفرق	بني	القيمة	الدفترية	اإلمجالية	والقيمة	احلالية	للتدفقات	النقدية	املستقبلية	املقدرة	؛	 

عقود	الضمان	املايل:	املدفوعات	املتوقعة	لسداد	احلامل	خمصومًا	منها	أي	مبالغ	تتوقع	اجملموعة	استردادها.	 

تقيس	اجملموعة	خسائر	اإلئتمان	املتوقعة	على	مستوى	األداة	الفردية	مع	مراعاة	التدفقات	النقدية	املتوقعة،	إحتمالية	التعثر،	معدل	اخلسارة	اإلفتراضي،	عامل	حتويل	
االئتمان	)CCF(	وسعر	اخلصم.	بالنسبة	للحوافظ	اليت	ال	تتوفر	فيها	معلومات	حول	مستوى	األداة،	تقوم	اجملموعة	بإجراء	تقدير	خلسائر	اإلئتمان	املتوقعة	على	أساس	

مجاعي.

املدخالت	الرئيسية	يف	قياس	خسائر	اإلئتمان	املتوقعة	هي	بنية	مصطلح	املتغريات	التالية:

احتمالية	التعثر	)PD(	؛- 1

معدل	اخلسارة	االفتراضية	)LGD(	؛- 2

3 -)EAD(	باألعباء	املثقلة	اإلرتباطات

هذه	املدخالت	مستمدة	من	النماذ		اإلحصائية	املطورة	داخليًا	والبيانات	التارخيية	األخرى.	يتم	ضبطها	لتعكس	املعلومات	االستشرافية	كما	هو	موضح	أعاله.

التصنيف	املصممة	وفًقا	 أدوات	 التصنيف	اإلحصائي،	ويتم	تقييمها	باستخدام	 التعثر	هي	تقديرات	يف	تاريخ	معني،	يتم	حساهبا	استنادًا	إىل	مناذ		 تقديرات	إحتمالية	
ملختلف	فئات	األطراف	املقابلة	والتعرضات.	تعتمد	هذه	النماذ		اإلحصائية	على	البيانات	املترمجة	داخليًا	واليت	تشمل	كل	من	العوامل	الكمية	والنوعية.	إذا	مت	ترحيل	الطرف	

املقابل	أو	التعرض	بني	فئات	التصنيفات،	فإن	هذا	سيؤدي	إىل	تغيري	يف	تقدير	إحتمالية	التعثر	املرتبطة.

	)LGD(اإلفتراضي	اخلسارة	معدل	تقدير	البنك	يستخدم	االستعادة،	بيانات	توفر	عدم	حالة	يف	تعثر.	هناك	كان	إذا	احملتملة	اخلسارة	حجم	هو	االفتراضية	اخلسارة	معدل
بناًء	على	ممارسات	السوق.

متثل	اإلرتباطات	املثقلة	باألعباء	التعرض	املتوقع	يف	حالة	حدوث	تقصري.	يستمد	البنك	اإلرتباطات	املثقلة	باألعباء	من	التعرض	احلايل	للطرف	املقابل	والتغريات	احملتملة	يف	
املبلغ	احلايل	املسموح	به	مبوجب	العقد	مبا	يف	ذلك	اإلطفاء.	اإلرتباطات	املثقلة	باألعباء	لألصل	املايل	هو	القيمة	الدفترية	اإلمجالية.	بالنسبة	اللتزامات	اإلقراض	والضمانات	

املالية،	تتضمن	اإلرتباطات	املثقلة	باألعباء	املبلغ	املستحق	حاليًا.

بالنسبة	 املتوقعة	)خاصة	 اإلئتمان	 وقياس	خسائر	 التعثر	 احتمالية	 تؤثر	على	حتديد	 وبالتايل	 السداد	 التخلف	عن	 النظر	يف	 يتم	خالهلا	 اليت	 الفترة	 التعرض	 فترة	 حتدد	
حلسابات	املرحلة	2	مع	خسائر	اإلئتمان	املتوقعة	مدى	احلياة(.

مع	مراعاة	استخدام	حد	أقصى	مدته	12	شهرًا	للموجودات	املالية	اليت	مل	تزداد	فيها	خماطر	االئتمان	زيادة	كبرية،	تقيس	اجملموعة	خسائر	اإلئتمان	املتوقعة	بالنظر	إىل	
خماطر	التخلف	عن	السداد	خالل	الفترة	التعاقدية	القصوى	اليت	يتعرض	خالهلا	ملخاطر	االئتمان،	حىت	لو	كانت	اجملموعة	و	ألغراض	إدارة	املخاطر،	تعترب	اجملموعة	فترة	

أطول.	ميتد	احلد	األقصى	للفترة	التعاقدية	إىل	التاريخ	الذي	حيق	فيه	للمجموعة	املطالبة	بسداد	سلفة	أو	إهناء	التزام	أو	ضمان	قرض.
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

أهم السياسات احملاسبية للمجموعة )يتبع(  .2
2(    ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع( 

)أب( اإلخنفاض يف القيمة )يتبع(
التمويل	والذمم	املدينة	)يتبع(- 1

دمج املعلومات التطلعية

تدمج	اجملموعة	معلومات	تطلعية	يف	كل	من	تقييمه	ملا	إذا	كانت	خماطر	االئتمان	اخلاصة	بأداة	ما	قد	زادت	بشكل	ملحوظ	منذ	االعتراف	األويل	وقياس	اإلخنفاض	يف	
القيمة.	تصدر	اجملموعة	سنويًا	بيانات	تنبؤات	االقتصاد	الكلي	من	قاعدة	بيانات	صندوق	النقد	الدويل	)IMF(	و	وحدة	االستخبارات	االقتصادية	)EIU(	يف	بلد	التعرض	ذي	

الصلة.

تتم	ممارسة	حكم	اإلدارة	عند	تقييم	متغريات	االقتصاد	الكلي.	تشمل	املتغريات	االقتصادية	الكلية	املستخدمة	يف	منوذ		FAS 30 PD،	من	بني	أمور	أخرى،	معدل	منو	الناتج	
احمللي	اإلمجايل	وأسعار	النفط.

توليد	هيكل	مصطلح	احتمالية	التعثر

تعد	درجات	خماطر	االئتمان	واأليام	املاضية	املستحقة	)DPD(	مبثابة	مدخالت	أساسية	يف	حتديد	هيكل	مصطلح	احتمالية	التعثر	اخلاص	بالتعرضات.	تقوم	اجملموعة	جبمع	
معلومات	األداء	والتعثر	عن	التعرض	ملخاطر	االئتمان	اليت	مت	حتليلها	حسب	نوع	املقترض،	واأليام	املتأخرة،	وكذلك	تصنيف	خماطر	االئتمان.

تستخدم	اجملموعة	مناذ		إحصائية	لتحليل	البيانات	اليت	مت	مجعها	وإنشاء	تقديرات	الحتمالية	التعثر	املتبقية	من	التعرض	للخطر	وكيف	من	املتوقع	أن	تتغري	نتيجة	ملرور	
الوقت.

يتضمن	هذا	التحليل	حتديد	ومعايرة	العالقات	بني	التغريات	يف	معدالت	التخلف	عن	السداد	وعوامل	االقتصاد	الكلي	وكذلك	التحليل	املتعمق	لتأثري	بعض	العوامل	األخرى	
)مثل	خربة	الصرب(	على	خماطر	التخلف	عن	السداد.	بالنسبة	ملعظم	حاالت	التعرض،	تشمل	مؤشرات	االقتصاد	الكلي	الرئيسية:	معدل	منو	الناتج	احمللي	اإلمجايل	وأسعار	

النفط.

استنادًا	إىل	جمموعة	متنوعة	من	املعلومات	اخلارجية	الفعلية	واملتوقعة،	حتسب	اجملموعة	تقديرات	PiT PD	وفًقا	لثالثة	سيناريوهات،	احلالة	األساسية،	احلالة	اجليدة	
واحلالة	السيئة.	مث	يتم	حساب	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة	املناسبة	املرجحة	االحتمالية	من	خالل	تعيني	االحتماالت،	بناًء	على	ظروف	السوق	احلالية،	لكل	سيناريو.

التعثر	يعتمد	على	األفق	ملدة	عام	على	مدار	 بالنسبة	حملفظة	الشركات،	من	خالل	املراجعة	السنوية	حملفظة	الشركات،	تالحظ	اجملموعة	أداء	سنويًا	حلساب	احتمالية	
السنوات	اخلمس	املاضية.	يتم	جتميع	هذه	البيانات	الشخصية	وفًقا	لتصنيفات	املخاطر	الداخلية	)أي	من	1	إىل	7(.	يوفر	املتوسط			معدل	إفتراضي	لـ	5	سنوات	خالل	دورة	

احتمالية	التعثر.

حمفظة	التجزئة	مقسمة	على	أساس	املنتجات	اليت	تظهر	السلوك	املتميز	إىل	الفئات	التالية:

	متويل	السيارات	؛	 

	متويل	الرهن	العقاري	؛	 

متويل	شخصي؛	و	 

بطاقات	االئتمان.	 

املاضية	 األيام	 إىل	مستوى	تصنيف	 استنادًا	 التعثر	 احتمالية	 يتم	حساب	 وبالتايل	 املرصود،	 االفتراضي	 التقدير	 باستخدام	 لكل	قطاع	 التعثر	 احتمالية	 ملفات	 قياس	 يتم	
املستحقة	لكل	قطاع	على	حدة.	مبوجب	هذا	التحليل،	يتم	تتبع	حالة	تأخر	احلسابات	يف	فترة	زمنية	مدهتا	سنة	واحدة	مع	دورة	شهر	متحرك.	ما	ال	يقل	عن	5	سنوات	تعترب	

.DPD	بيانات

يتم	تعديل	احتمالية	التعثر	مبعلومات	تطلعية	تستند	إىل	متغريات	االقتصاد	الكلي	ومعايرهتا	الشتقاق	احتمالية	التعثر	النهائي	بشكل	منفصل	حملفظة	الشركات	والتجزئة.
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

أهم السياسات احملاسبية للمجموعة )يتبع(  .2
2(    ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع( 

)أب( اإلخنفاض يف القيمة )يتبع(
التمويل	والذمم	املدينة	)يتبع(- 1

اهلبوط يف القيمة

اجملموعة	حتتسب	خمصصات	اخلسارة	خلسائر	األئتمان	املتوقعة	على	األدوات	املالية	االتية:

-			مجيع	التمويالت	األسالمية	وبعض	من	املوجودات	األخرى	)تتضمن	املراحبات	والودائع	املدينة(

-			أدوات	ديون	احملتسبة	بالتكلفة	املطفأة	و	القيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية

-			ألتزامات	متويلية	اليت	ال	حتتسب	بالقيمة	العادلة	يف	بيان	الدخل.

-			عقود	الضمانات	املالية	اليت	ال	حتتسب	بالقيمة	العادلة	يف	بيان	الدخل.

-			اجارات	مدينة	و	موجودات	تعاقدية.

-			أرصدة	لدى	مصارف

-			األرصدة	مع	األطراف	ذات	الصلة

-			املطلوبات	الطارئة

حتتسب	اجملموعة	خمصصات	اخلسارة	مببلغ	يساوي	اخلسائر	األئتمانية	املتوقعة	مدى	احلياة،	ما	عدى	األدوات	املالية	األخرى	اليت	مل	ترتفع	خماطرها	األئتمانية	بنسبة	
جوهرية،	لذلك	حتسب	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة	على	مدى	12	شهرا.

اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة	على	مدى	12	شهرا	هي	اخلسائر	االئتمانية	املتوقعة	من	عدم	السداد	يف	أول	12	شهر	بعد	تاريخ	البيان	املايل.

املوجودات املالية املعادة هيكلتها

يف	حالة	إعادة	التفاوض	على	شروط	املوجودات	املالية	أو	تعديلها	أو	استبدال	أحد	املوجودات	املالية	احلالية	بأصل	جديد	حسب	الصعوبات	املالية	للمقترض،	فيتم	أجراء	
تقييم	ما	اذا	كان	جيب	استبعاد	األصل	املايل	وقياس	اخلسائر	األئتمانية	املتوقعة	على	النحو	التايل:

اذا	إعادة	اهليكلة	املتوقع	ال	يستبعد	األصل	لذلك	يف	حساب	عجز	التدفقات	النقدية	يشمل	النقد	املتوقع	حصوله	من	األصل	املعدل.	 

اذا	إعادة	اهليكلة	املتوقع	يستبعد	األصل،	القيمة	العادلة	لألصل	اجلديد	يعترب	القيمة	النهائية	يف	التدفقات	النقدية	يف	وقت	االستبعاد.	هذا	املبلغ	يشمل	يف	حساب		 
العجز	يف	التدفقات	النقدية		من	األصل	احلايل	املخصوم	من	تاريخ	املتوقع	لالستبعاد	اىل	تاريخ	البيانات	املالية	مع	استعمال	معدل	الربح	الفعلي	لالصل	املوجود	

حاليا.

املوجودات املالية اليت تعاين من ضعف االئتمان

يف	تاريخ	كل	تقرير،	تقوم	اجملموعة	بتقييم	ما	إذا	كانت	املوجودات	املالية	املدرجة	بالتكلفة	املطفأة	قد	اخنفضت	قيمتها	االئتمانية.	ويتم	اعتبار	األصل	املايل	»ضعيف«،	
عندما	حيدث	حدث	واحد	أو	أكثر	له	تأثري	ضار	على	التدفقات	النقدية	املستقبلية	املقدرة	لألصل	املايل.

تشتمل	األدلة	على	أن	أحد	املوجودات	املالية	ضعيف	االئتمان،	عندما	يتم	مالحظة	األحداث	التالية:

صعوبة	مالية	كبرية	للمقترض	أو	املصدر	؛	 

االخالل	بالعقد	مثل	التعثر	أو	التخلف	عن	السداد		؛	 

إعادة	هيكلة	متويل	أو	سلفة	من	البنك	بشروط	ال	يراها	البنك	خالف	ذلك	؛	أو	 

أصبح	من	احملتمل	أن	يدخل	املقترض	يف	حالة	إفالس	أو	إعادة	تنظيم	مايل	آخر.	 
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

أهم السياسات احملاسبية للمجموعة )يتبع(  .2
2(    ملخص السياسات احملاسبية اهلامة )يتبع( 

)أب( اإلخنفاض يف القيمة )يتبع(
التمويل	والذمم	املدينة	)يتبع(- 1

عرض خمصص للخسائر االئتمانية يف قائمة مركز املايل

يتم	عرض	خمصصات	اخلسارة	للخسائر	االئتمانية	املتوقعة	للموجودات	املالية	احملسوبة	بالتكلفة	املطفأة	كمطلوبات	من	جمموع	القيمة	العادلة	لألصل.

شطب األصل

سياسة	اجملموعة	احلالية	نفس	سياسة	معياراحملاسبة	املايل	رقم	30.	املوجودات	املالية	تنشطب	جزئيا	أو	كليا	فقط	عندما	تتوقف	اجملموعة	من	مالحقة	هذه	املبالغ.	اذا	
املبلغ	املشطوب	أكرب	من	جمموع	خمصصات	اخلسارة،	أول	يتحول	الفرق	كزيادة	يف	جمموع	خمصصات	اخلسارة	ويتم	عكس	أيه	مبالغ	مستردة	الحقا	من	مصاريف	خسارة	

األئتمان.

اجملموعة	تشطب	املوجودات	املالية	جزئيا	أو	كليا	اذا	ارهق	مجيع	الطرق	العملية	يف	استرداد	األموال	وال	توجد	نسبة	معقولة	السترداد	املبلغ.	املؤشرات	هي	)i(	وقف	نشاط	
التنفيذ	)ii(	طريقة	اجملموعة	لألسترداد	الضمان	وقيمة	الضمان	بطريقة	بان	ال	توجد	نسبة	معقولة	لالسترداد	الكلي.	جيوز	للمجموعة	مع	ذلك	شطب	املوجودات	املالية	اليت	

ال	تزال	خاضعة	لنشاط	األنفاذ.

اإلستثمارات- 2

عقارات قيد التطوير

يتم	إدرا		عقارات	قيد	التطوير	بالتكلفة	أو	صايف	القيمة	القابلة	للتحقيق	املقدرة،	أيهما	أقل	وفًقا	ملقاربة	صايف	القيمة	القابلة	للتحقق.	ويشمل	ذلك	املوقف	عندما	يكون	هناك	
مؤشر	حمتمل	على	اخنفاض	قيمة	هذه	اخلصائص.	يتم	حتديد	صايف	القيمة	املمكن	حتقيقها	باستخدام	سعر	البيع	املقدر	يف	سياق	األعمال	العادية،	ناقصًا	نفقات	التطوير	

املقدرة.	يتم	إدرا		خسائر	اخنفاض	القيمة	يف	بيانات	الدخل	املوحدة.

املوجودات غري امللموسة

لغرض	اختبار	اخنفاض	القيمة،	يتم	ختصيص	الشهرة	املكتسبة	يف	دمج	األعمال،	من	تاريخ	االستحواذ،	إىل	وحدات	توليد	النقد،	أو	جمموعات	الوحدات	املولدة	للنقد،	واليت	
يُتوقع	أن	تستفيد	من	تضافر	اجملموعة،	بصرف	النظر	عن	ما	إذا	كانت	املوجودات	أو	املطلوبات	األخرى	للشركة	املشتراة	قد	مت	ختصيصها	لتلك	الوحدات	أو	جمموعات	

الوحدات.

يتم	حتديد	اخنفاض	القيمة	من	خالل	تقييم	املبلغ	القابل	لالسترداد	لوحدة	توليد	النقد،	واليت	تتعلق	هبا	الشهرة.	عندما	تكون	القيمة	القابلة	لالسترداد	للوحدة	املنتجة	للنقد	
أقل	من	القيمة	الدفترية،	يتم	إدرا		خسارة	اخنفاض	القيمة	يف	بيان	الدخل	املوحد.

املوجودات املصنفة كمحتفظ بها للبيع

يتم	االعتراف	خبسارة	االخنفاض	يف	القيمة	عن	أي	شطب	مبدئي	أو	تاٍل	للموجودات	)أو	جمموعة	التخلص(	إىل	القيمة	العادلة	ناقصًا	تكاليف	البيع.	يتم	االعتراف	بالربح	
عن	أي	زيادات	الحقة	يف	القيمة	العادلة	مطروحًا	منها	تكاليف	بيع	أحد	املوجودات	)أو	جمموعة	التخلص(،	ولكن	ال	تزيد	عن	أي	خسائر	اخنفاض	قيمة	تراكمي	مت	االعتراف	

هبا	سابًقا.	يتم	إثبات	الربح	أو	اخلسارة	غري	املعترف	هبا	سابًقا	يف	تاريخ	بيع	األصل	غري	املتداول	)أو	جمموعة	التخلص(	يف	تاريخ	إلغاء	االعتراف.

استثمارات أخرى

مجيع	االستثمارات	األخرى	)باستثناء	االستثمارات	املدرجة	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل(	يتم	تقييمها	لالخنفاض	يف	القيمة	وفًقا	لطريقة	اخنفاض	القيمة.

متثل	خسارة	اخنفاض	القيمة	املبلغ	الذي	تتجاوز	به	القيمة	الدفترية	لالستثمار	القيمة	القابلة	لالسترداد.

يف	حالة	وجود	مؤشرات	على	اخنفاض	القيمة	احملتمل،	يتم	حتديد	القيمة	القابلة	لالسترداد	لالستثمار	على	أهنا	أعلى	من	قيمتها	العادلة	مطروحًا	منها	تكاليف	التصرف	
وتكاليف	االستخدام.

يتم	االعتراف	خبسائر	اخنفاض	القيمة	يف	بيان	الدخل	املوحد،	مع	مراعاة	الفصل	بني	املالكني	وحسابات	االستثمار	غري	املقيدة
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك()كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية. ٣

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 111،367 9،867 101،500  110،412 18،010 92،402 احتياطي	النقد	لدى	املصارف	املركزية

 539،431 135،393 404،038  434،704 186،454 248،250 نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

 ٣40،6٥2 204،464 ٥4٥،116  ٥0٥،٥٣8 14٥،260 6٥0،7٩8 

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى. 4

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 280،582 12،581 268،001  249،700 -   249،700 ودائع	سلع

	)482( -   )482(	)131( -   )131(ناقصًا:	خمصصات	اخنفاض	القيمة

 24٩،٥6٩   - 24٩،٥6٩  267،٥1٩ 12،٥81 280،100 

كما	يلي	النقد	وما	يف	حكمه	لغرض	بيان	التدفقات	النقدية	املوحدة:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

505،538145،260650،798 545،116 204،464 340،652 نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات		مالية	
267،51912،581280،100 249،569 -   249،569 ومؤسسات	أخرى	-	صايف

)65،424()12،581()52،843(	)63،053( -   )63،053(ناقصا:	ودائع	تستحق	بعد	تسعني	يومًا

ناقصا:	أرصدة	لدى	املصارف	املركزية	

)111،367()9،867()101،500(	)110،412(	)18،010()92،402(املتعلقة	مبتطلبات	احلد	األدىن	لالحتياطي

 4٣4،766 186،4٥4 621،220 618،7141٣٥،٣٩٣7٥4،107
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك()كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

املراحبات والتمويالت االخرى. ٥

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

1،359،2181،408،0822،767،300 2،548،411 1،788،170 760،241 املراحبات	والتمويالت	االخرى

)361،545()47،340()314،205(	)357،437(	)68،244()289،193(ناقصًا:	خمصصات	اخنفاض	القيمة

 471،048 1،71٩،٩26 2،1٩0،٩74 1،04٥،01٣1،٣60،7422،40٥،7٥٥

متثل	التمويالت	األخرى	قروض	تقليدية	وسلفيات	يبلغ	جمموعها	253.2	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020 : 800	مليون	دوالر	أمريكي(	لشركة	تابعة	لإلمثار.

تشتمل	املراحبات	والتمويالت	األخرى		على	تسهيالت	معاد	هيكلتها	تبلغ	535.1	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 7.1	مليون	دوالر	أمريكي(.

وفيما	يلي	احلركة	يف	خمصصات	اخنفاض	القيمة:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 339،180 26،624 312،556  361،545 47،340 314،205 كما	يف	1	يناير

 61،816 20،668 41،148  54،129  23،076 31،053 حممل	خالل	السنة

	)9،260(	)58()9،202(	)30،510(	)529()29،981(إعادة	إطفاء	خالل	السنة

	)30،820( -   )30،820(	)15،547(	)667()14،880(املستخدم	خالل	السنة

 6،031 210 5،821 	)319( -   )319(معاد	تصنيفه

	)5،402(	)104()5،298(	)11،861(	)976()10،885(فروق	أسعار	الصرف	وحتركات	اخرى

 ٣61،٥4٥ 47،٣40 ٣14،20٥  ٣٥7،4٣7 68،244 28٩،1٩٣ كما	يف	31	ديسمرب

متويالت املشاركة. 6

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 940،103 939،835 268  1،439،593 1،439،478 115 متويالت	املشاركة

	)10،607(	)10،607(- 	)13،850(	)13،850(-   ناقصًا:	خسارة	االئتمان	املتوقعة

 11٥ 1،42٥،628 1،42٥،74٣  268 ٩2٩،228 ٩2٩،4٩6 



2021 السنوي  التقرير  ش.م.ب.  القابضة  اإلثمار  78

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها. 7

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 أدوات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل
بيان الدخل

 - -   -    174 -   174 أدوات	ديون	-	مدرجة

 40،959 -   40،959  66،022 -   66،022 أدوات	ديون	-	غري	مدرجة

 3،848 -   3،848  4،916 -   4،916 أدوات	حقوق	امللكية	-	مدرجة

 71،112   - 71،112  44،807   - 44،807 

أدوات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل 
حقوق امللكية

 305،932 101،598 204،334  277،688 90،153 187،535 أدوات	ديون		-	مدرجة

 1،260،256 250،778 1،009،478  1،607،339 846،482 760،857 أدوات	ديون	-	غري	مدرجة

 85،623 -   85،623  83،049 567 82،482 أدوات	حقوق	امللكية	-	مدرجة

 279،377 -   279،377  293،924 -   293،924 أدوات	حقوق	امللكية	-	غري	مدرجة

 1،324،798 937،202 2،262،000  1،578،812 352،376 1،931،188 

	)209،464( -   )209،464(	)209،541( -   )209،541(خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة

 1،11٥،2٥7 ٩٣7،202 2،0٥2،4٥٩  1،٣6٩،٣48 ٣٥2،٣76 1،721،724 

أدوات استثمارية بالتكلفة املطفأة

 323،115 270،930 52،185  357،117 313،329 43،788 أدوات	ديون	أخرى	-	مدرجة

 77،110 65،110 12،000  52،683 42،259 10،424 أدوات	ديون	أخرى	-	غري	مدرجة

 54،212 355،588 409،800  64،185 336،040 400،225 

	)9،577( -   )9،577(	)8،629( -   )8،629(خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة

 4٥،٥8٣٥٥،٥ ٣88 401،171  ٥4،608 ٣٣6،040 ٣٩0،648 

 1،2٣1،٩٥2 1،2٩2،7٩0 2،٥24،742  1،468،76٣ 688،416 2،1٥7،17٩ 

تتضمن	الصكوك	واألدوات	املالية	االستثمارية	وما	يف	حكمها	استثمارات	تقليدية	يبلغ	جمموعها	1،067.9	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020 : 1،311	مليون	دوالر	أمريكي(	قامت	
هبا	شركة	تابعة	لإلمثار.

بعض	األصول	اليت	يبلغ	جمموعها	4.5	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 4.5	مليون	دوالر	أمريكي(	املدرجة	أعاله	مملوكة	ألطراف	ثالثة	بصفتهم	مرشحة	نيابة	عن	اجملموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها )يتبع(  .7

فيما	يلي	احلركة	يف	املخصصات	املتعلقة	بالصكوك	واألدوات	املالية	االستثمارية	وما	يف	حكمها:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 202،504 -   202،504  219،041 -   219،041 كما	يف	1	يناير
 22،260 -   22،260  12،463 -   12،463 حممل	خالل	السنة

	)3،197( -   )3،197(	)7،794( -   )7،794(إعادة	إطفاء	خالل	السنة
 - -   -   	)3،855( -   )3،855(املستخدم	خالل	السنة

	)2،757( -   )2،757( 1،104 -   1،104 معاد	تصنيفه
 231 -   231 	)2،789( -   )2،789(فروق	أسعار	الصرف	وحتركات	اخرى

 21٩،041 -   21٩،041  218،170 -   218،170 كما	يف	31	ديسمرب

حيدد	معيار	احملاسبة	املالية	رقم	)25(	سلما	لتقنيات	التقييم	بناًء	على	إمكانية	قياس	ومالحظة	املدخالت	لتقنيات	التقييم	أو	عدمه.	املدخالت	القابلة	للقياس	واملالحظة	تعكس	
معلومات	السوق	املستقاة	من	مصادر	مستقلة؛	يف	حني	ان	املدخالت	غري	القابلة	للقياس	واملالحظة	تعكس	افتراضات	اجملموعة	ألوضاع	السوق.	هذان	النوعان	من	املدخالت	خلقا	سلم	

القيمة	العادلة	التايل:

املرتبة	1	-	األسعار	املدرجة	)غري	املعدلة(	يف	األسواق	النشطة	لالستثمارات.

املرتبة	2	-	مدخالت	قابلة	للقياس	واملالحظة	لالستثمارات	عدا	األسعار	املدرجة	املتضمنة	يف	املرتبة	1	إما	بشكل	مباشر)أي	األسعار(	أو	بشكل	غري	مباشر)أي	مشتقة	من	األسعار(.

املرتبة	3	-	مدخالت	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

املجموعاملرتبة ٣املرتبة 2املرتبة 1

كما يف ٣1 ديسمرب 2021
أدوات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 66،196 -    66،022 174 أدوات	ديون
 4،916 -    -   4،916 أدوات	حقوق	امللكية

أدوات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

 277،147 -    -   277،147 أدوات	ديون		-	مدرجة
 1،606،581 -    1،606،581 -   أدوات	ديون	-	غري	مدرجة

 168،731 83،803  10،400 74،528 أدوات	حقوق	امللكية

 ٣٥6،76٥ 1،68٣،00٣  8٣،80٣ 2،12٣،٥71 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

صكوك وأدوات مالية استثمارية وما يف حكمها )يتبع(  .7

املجموعاملرتبة ٣املرتبة 2املرتبة 1

كما يف ٣1 ديسمرب 2020
أدوات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 40،959 -    40،959 -   أدوات	ديون
 3،848 -    -   3،848 أدوات	حقوق	امللكية

أدوات استثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
 301،200 -    -   301،200 أدوات	ديون		-	مدرجة

 1،263،694 -    1،263،694 -   أدوات	ديون	-	غري	مدرجة
 156،830 72،248  16،634 67،948 أدوات	حقوق	امللكية

 ٣72،٩٩6 1،٣21،287  72،248 1،766،٥٣1 

ال	توجد	أي	حركة	بني	املستوى	1	واملستوى	2	خالل	السنة.

تسوية بنود املرتبة ٣
 أدوات استثمارية بالقيمة العادلة

من خالل حقوق امللكية
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

72،2487٩،2٩0كما يف 1 يناير

امجايل	األرباح	/	)اخلسائر(	املسجلة	يف:

)18،201()5،963(-	بيان	الدخل

2،928)1،191(-	حقوق	امللكية

-6،011حتركات	أخرى

12،6988،231إعادة	ختصيص

8٣،80٣72،248كما يف ٣1 ديسمرب
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

استثمارات يف شركات زميلة. 8

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

النشاطبلد التأسيسنسبة امللكية٪2020نسبة امللكية٪2021اسم	الشركة
الشركات غري املدرجة:

ادارة	املوجوداتهونغ	كونغ 20  33،070  20 29،253 سيتك	الدولية	إلدارة	األصول	احملدودة
تصنيعباكستان 31  -    31 -   سانباك	للصناعات	اهلندسية	)اخلاصة(	احملدودة

شركة	استثماريةاململكة	العربية	السعودية 23  -    23 -   شركة	إثراء	املالية
البنية	التحتيةالبحرين 31  73،027  31 72،564 نسيج	ش.م.ب.	)م(

شركة	مشتركةالبحرين 20  487  20 490 هيلث	360	للخدمات	املساعدة	ذ.م.م
تكافلاململكة	العربية	السعودية 28  -    28 -   شركة	سوليدريت	للتكافل	السعودية
صناديق	االستثمارباكستان -  -    35 411 صندوق	فيصل	للنمو	االدخاري	*

صناديق	االستثمارباكستان -  -    23 6،105 صندوق	فيصل	لتخصيص	األصول	*
الشركات املدرجة:

خدمات	مصرفية	البحرين 26  516،577  26 568،110 بنك	البحرين	والكويت	ش.م.ب.
 676،٩٣٣  62٣،161 

*خالل	السنة،	زادت	الشركة	التابعة	للمجموعة	من	حصتها	يف	هذه	الصناديق،	وبالتايل	صنفتها	كشركات	زميلة

27	مليون	دوالر	أمريكي(	مقابل	أحد	استثماراهتا	يف	شركة	زميلة	 خالل	السنة،	عكست	اجملموعة	خمصص	اخنفاض	يف	القيمة	قدره	35	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020 : 
مدرجة	بناًء	على	تقييمها	للمبلغ	القابل	لالسترداد	أعلى	من	القيمة	الدفترية.	يتم	حتديد	املبلغ	القابل	لالسترداد	بناًء	على	سعر	السهم	يف	السوق	والقيمة	العادلة	املقدرة	لعالوة	التأثري	

اجلوهري	ذات	الصلة	اليت	متتلكها	اجملموعة	على	الشركة	الزميلة	والقيمة	العادلة	اليت	حيددها	مثمن	مستقل	)إيضاح	43(

تتكون	حصة	اجملموعة	يف	نتائج	الشركات	الزميلة	بشكل	رئيسي	من	الشركات	الزميلة	التالية:

20212020أسم الشركة

غري مدرجة:
4،074-شركة	سوليدريت	للتكافل	السعودية

)8،530()4،362(سيتك	الدولية	إلدارة	األصول	احملدودة
)1،624(2،699نسيج	ش.م.ب.	)م(

)293(357أخرى
مدرجة:

37،75937،351بنك	البحرين	والكويت	ش.م.ب.
٣6،4٥٣٣0،٩78

تبلغ	حصة	احتياطيات	االستثمار	يف	الشركات	الزميلة	36.5	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 37.9	مليون	دوالر	أمريكي(.

يتضمن	االستثمار	يف	شركات	زميلة	استثمارات	تقليدية	يبلغ	جمموعها	674.3	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020 : 622.7	مليون	دوالر	أمريكي(.

يتضمن	االستثمار	يف	شركات	زميلة	تعهدات	ضمان	مقابل	التمويالت	مع	الشروط	واألحكام	يف	سياق	العمل	العادي	بقيمة	568.1	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 516.6	مليون	
دوالر	أمريكي(.

بلغت	القيمة	املطفأة	لألصول	الغري	ملموسة		7.2	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020 : 7.5	مليون	دوالر	أمريكي(.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

استثمارات يف شركات زميلة )يتبع(  .8

فيما	يلي	املعلومات	املالية	املوجزة	للشركات	الزميلة	للمجموعة	اليت	يتم	تسجيلها	بطريقة	حقوق	امللكية:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

10،169،97310،480،239إمجايل	املوجودات

8،352،3528،695،653إمجايل	املطلوبات

328،722330،004إمجايل	اإليرادات

150،311120،114صايف	الربح

موجودات مقتناه بغرض التأجري. ٩

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

التكلفة
االستهالك 

املتراكم
صايف القيمة 

التكلفةالدفترية
 االستهالك

املتراكم
صايف القيمة 

الدفترية

 385،534 	)54،183( 439،717  391،820 	)65،804( 457،624 ممتلكات	ومعدات

وقد	مت	حتليل	صايف	القيمة	الدفترية	للموجودات	املشتراة	بغرض	التأجري	على	النحو	التايل:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

 3،133  922 تتعلق	باملالكني

 382،401  390،898 تتعلق	حبسابات	االستثمار	املطلقة

 ٣٩1،820  ٣8٥،٥٣4 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

تكافل ومستحقات ذات صلة. 10
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

54،00858،064التأمني	والذمم	املدينة	األخرى
20،76015،950حصة	معيدي	التأمني	من	املطالبات	القائمة

36،61434،023حصة	معيدي	التأمني		من	املطالبات	غري	املكتسبة
111،382108،037

)6،930()7،908(ناقص:	خمصصات	اخنفاض	القيمة
103،474101،107

٣1 ديسمرب 2021
صايفإعادة التأمنيإمجايلاحلركة يف حصة معيدي التأمني من املطالبات القائمة

 24،481	)13،242(37،723 مطالبات	مت	اإلبالغ	عنها	
 8،734	)2،708(11،442 املطالبات	املستحقة	الغري	مبلغ	عنها

 ٣٣،21٥ )1٥،٩٥0(4٩،16٥ يف 1 يناير 2021
	)1،572(	)4،810(3،238 التغري	يف	املطلوبات

 ٣1،64٣  )20،760(٥2،40٣ يف ٣1 ديسمرب 2021
 16،592	)17،834(34،426 مطالبات	مت	اإلبالغ	عنها	

 15،051	)2،926(17،977 املطالبات	املستحقة	الغري	مبلغ	عنها
 ٣1،64٣ )20،760(٥2،40٣ يف ٣1 ديسمرب 2021

صايفإعادة التأمنيإمجايلاحلركة يف حصة معيدي التأمني من املطالبات غري املكتسبة
 39،979	)34،023(74،002 يف 1 يناير 2021
 738	)2،591(3،329 صايف	التحركات

 40،717 )٣6،614(77،٣٣1 يف ٣1 ديسمرب 2021

٣1 ديسمرب 2020
صايفإعادة التأمنيإمجايلاحلركة يف حصة معيدي التأمني من املطالبات القائمة

 23،300	)20،625(43،925 مطالبات	مت	اإلبالغ	عنها	
 6،272	)455(6،727 املطالبات	املستحقة	الغري	مبلغ	عنها

 2٩،٥72 )21،080(٥0،6٥2 يف 1 يناير 2020
 3،643 5،130 )1،487(التغري	يف	املطلوبات

 ٣٣،21٥ )1٥،٩٥0(4٩،16٥ يف ٣1 ديسمرب 2020
 24،481	)13،242(37،723 مطالبات	مت	اإلبالغ	عنها	

 8،734	)2،708(11،442 املطالبات	املستحقة	الغري	مبلغ	عنها
 ٣٣،21٥ )1٥،٩٥0(4٩،16٥ يف ٣1 ديسمرب 2020

صايفإعادة التأمنيإمجايلاحلركة يف حصة معيدي التأمني من املطالبات غري املكتسبة
 41،712	)37،404(79،116 يف 1 يناير 2020
	)1،733( 3،381 )5،114(صايف	التحركات

 ٣٩،٩7٩ )٣4،02٣(74،002 يف ٣1 ديسمرب 2020
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

األحتياطات املتعلقة بالتأمني. 11

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

52،40349،165املطالبات	املعلقة	-	اإلمجايل

77،33174،002املسامهات	غري	املكتسبة	والعموالت	واالحتياطيات	األخرى

12٩،7٣412٣،167

املوجودات األخرى. 12

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 203،852 77،914 125،938  225،310 83،925 141،385 ذمم	مدينة

 557 -   557  684 -   684 مستحقات	من	أطراف	ذات	صلة

 1،382 -   1،382  10،490 1،164 9،326 ضرائب	-	مؤجلة	

 261 -   261  525 -   525 ضرائب	-	حالية

 22،339 -   22،339  23،623 -   23،623 موجودات	مستحوذ	عليها	مقابل	مطالبات

 175،543 85،089 260،632  150،477 77،914 228،391 

	)76،932(	)11،939()64،993(	)80،008(	)12،104()67،904(خمصصات	اخنفاض	القيمة

 107،6٣٩ 72،٩8٥ 180،624  8٥،484 6٥،٩7٥ 1٥1،4٥٩ 

فيما	يلي	حركة	خمصصات	اخنفاض	القيمة:
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 87،326 12،150 75،176  76،932 11،939 64،993 كما	يف	1	يناير

 2،033 -   2،033  1،898 182 1،716 حممل	خالل	السنة

	)11،885( -   )11،885(	)843( -   )843(إعادة	إطفاء	خالل	السنة

 - -   -   	)6،961( -   )6،961(املستخدم	خالل	السنة

 388	)209(597  10،020 -   10،020 معاد	تصنيفه

	)930(	)2()928(	)1،038(	)17()1،021(فروق	صرف	العمالت	

 76،٩٣2 11،٩٣٩ 64،٩٩٣  80،008 12،104 67،٩04 يف	31	ديسمرب
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

استثمارات عقارية. 1٣

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 292،050 -   292،050  266،289 -   266،289 استثمارات	عقارية

	)35،746( -   )35،746(	)9،970( -   )9،970(ناقصًا:	خمصصات	اخنفاض	القيمة

 2٥6،٣1٩   - 2٥6،٣1٩  2٥6،٣04   - 2٥6،٣04 

القيمة	العادلة	لالستثمارات	العقارية	مقاربة	لقيمتها	الدفترية	يف	هناية	السنة.

يتضمن	أعاله	بعض	املوجودات	بلغ	جمموعها	0.6	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 0.6	مليون	دوالر	أمريكي(	حمتفظ	هبا	لدى	طرف	ثالث	كمرشح	نيابة	عن	اجملموعة.

فيما	يلي	احلركة	يف	خمصصات	اخنفاض	القيمة	املتعلقة	باالستثمارات	عقارية:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 37،178  -    37،178  35،746  -    35،746 كما	يف	1	يناير

 2،019  -    2،019  -    -    -   حممل	خالل	السنة

	)359( -   	)359( -    -    -   إعادة	إطفاء	خالل	السنة

 -    -    -   	)15،141( -   	)15،141(املستخدم	خالل	السنة

	)3،582( -   	)3،582(	)10،613( -   	)10،613(معاد	تصنيفه

 490  -    490 	)22( -   	)22(فروق	أسعار	الصرف	وحركات	اخرى

 ٣٥،746  -    ٣٥،746  ٩،٩70  -    ٩،٩70 كما	يف	31	ديسمرب

عقارات قيد التطوير. 14

تتعلق باملالكني
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

 197،610  185،080 أرض

 74،408  48،155 تكاليف	التطوير

 2٣٣،2٣٥  272،018 

متثل	تكاليف	التطوير	تكاليف	البنية	التحتية	املتكبدة	مثل	الطرق	والشبكات	وحمطات	الكهرباء	وتكاليف	التصميم	واإلشراف	والتزامات	تكلفة	البنية	التحتية.	من	املتوقع	أن	يتم	الوفاء	
بالتزامات	تكلفة	البنية	التحتية	باملبيعات	املتوقعة.	بناًء	على	ذلك،	قدرت	اإلدارة	أن	القيمة	الدفترية	احلالية	أقل	من	صايف	القيمة	املمكن	حتقيقها،	وبناًء	عليه،	مل	يتم	اعتبار	أي	

اخنفاض	يف	القيمة	ضروريًا.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

موجودات ثابتة. 1٥

تتعلق باملالكني
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

التكلفة
 االستهالك

املتراكم
صايف القيمة 

التكلفةالدفترية
 االستهالك

املتراكم
صايف القيمة 

الدفترية

 43،919 	)10،593( 54،512  48،320 	)10،143( 58،463 أراضي	ومباين

 12،994 	)23،362( 36،356  12،931 	)24،276( 37،207 حتسينات	عقارية

 22،925 	)67،779( 90،704  24،535 	)69،445( 93،980 أثاث	ومعدات

 1،469 	)1،948( 3،417  1،378 	)2،009( 3،387 سيارات

 -    -    -    84،610 	)14،971( 99،581 حق	استخدام	األصول

 2٩2،618 )120،844(  171،774  184،٩8٩ )10٣،682(  81،٣07 

يف	31	ديسمرب	2021،	بلغت	قيمة	االستهالك	احململة	12.8	مليون	دوالر	أمريكي	)يف	31	ديسمرب	2020: 8.9	مليون	دوالر	أمريكي(.

موجودات غري ملموسة. 16

تتعلق باملالكني
٣1 ديسمرب 2021

االستهالك املتراكمالتكلفة
 خمصصات اهلبوط

صايف القيمة الدفتريةفروق صرف العمالتيف القيمة

 9،666 	)12،619(	)71،070( -    93،355 الشهرة

 24،796 	)11،911( -   	)83،505( 120،212 عالقات	العمالء

 22،249 	)13،711( -   	)119،586( 155،546 إيداعات	أساسية

 25،755  -    -   	)38،210( 63،965 أخرى

 4٣٣،078 )241،٣01( )71،070( )٣8،241(  82،466 

تتعلق باملالكني
٣1 ديسمرب 2020

االستهالك املتراكمالتكلفة
 خمصصات اهلبوط

صايف القيمة الدفتريةفروق صرف العمالتيف القيمة

 10،107 	)12،178(	)71،070( -    93،355 الشهرة

 27،905 	)13،497( -   	)78،810( 120،212 عالقات	العمالء

 26،076 	)17،662( -   	)111،808( 155،546 إيداعات	أساسية

 25،359  -    -   	)34،761( 60،120 أخرى

 42٩،2٣٣ )22٥،٣7٩( )71،070( )4٣،٣٣7(  8٩،447 

خالل	السنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021،	بلغت	قيمة	اإلطفاء	احململة	إمجايل	15.9	مليون	دوالر	أمريكي	)2020: 16.2	مليون	دوالر	أمريكي(.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

موجودات غري ملموسة )يتبع(  .16

مت	توزيع	القيمة	الدفترية	للشهرة	على	الوحدات	املولدة	للنقد	كما	يلي:	

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

 7،529  7،088 بنك	فيصل	احملدود

 2،578  2،578 جمموعة	سوليدريت	القابضة	ش.م.ب	)م(

 ٩،666  10،107 

مت	حتديد	املبلغ	القابل	لالسترداد	للوحدات	املولدة	للنقد	بناًء	على	القيمة	قيد	االستخدام	)VIU(	والقيمة	العادلة	ناقصًا	تكلفة	البيع	)FVLCTS(.	مت	حتديد	حسابات	VIU	باستخدام	
توقعات	التدفقات	النقدية	من	امليزانيات	املالية	املعتمدة	من	قبل	اإلدارة	العليا	للمجموعة	واليت	تغطي	فترة	ثالث	سنوات.	ميثل	معدل	اخلصم	املطبق	على	توقعات	التدفقات	النقدية	
تكلفة	رأس	املال	املعدل	مقابل	عالوة	خماطر	مناسبة	هلذه	الوحدات	املولدة	للنقد.	بالنسبة	حلسابات	FVLCTS،	مت	استخدام	طريقة	الشركات	املقارنة	املتعددة	)CCM(،	حيث	مت	النظر	
يف	السعر	إىل	القيمة	الدفترية	ملضاعف	السعر	)B	/	P(	من	البنوك	اإلسالمية	املدرجة	العاملة	يف	املنطقة.	مت	تقييم	االفتراضات	الرئيسية	املستخدمة	يف	تقدير	املبالغ	القابلة	لالسترداد	
للوحدات	املولدة	للنقد	للتأكد	من	معقولية	القيمة	املقدرة	للعامل	املعروض	والقيمة	العادلة	يف	اإليرادات	والقيمة	العادلة،	ويتم	تسجيل	التعديل	الناتج،	إن	وجد،	يف	بيان	الدخل	املوحد.

حسابات جارية للعمالء. 17

تتضمن	احلسابات	اجلارية	للعمالء	أرصدة	تتعلق	بأطراف	بلغت	203.9	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 223.2	مليون	دوالر	أمريكي(	واليت	ختضع	لعقوبات	مبوجب	تدابري	الواليات	
املتحدة	واالحتاد	األورويب	واألمم	املتحدة.

مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى. 18

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

 993،496  145،655  847،841  1،250،252  427،690  822،562 مبالغ	مستحقة	ملصارف

 121،418  -    121،418  117،450  53،548  63،902 مبالغ	مستحقة	ملؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

 886،464  481،2٣8  1،٣67،702  ٩6٩،2٥٩  14٥،6٥٥  1،114،٩14 

تتضمن	املبالغ	املستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى	أرصدة	بقيمة	إمجالية	427.6	مليون	دوالر	أمريكي	من	طرفني	)31	ديسمرب	2020: 438.2	مليون	دوالر	أمريكي(	
ختضع	لعقوبات	مبوجب	تدابري	الواليات	املتحدة	واالحتاد	األورويب	واألمم	املتحدة.

تتضمن	املبالغ	املستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى	ودائع	تقليدية	يبلغ	جمموعها	203.5	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 282.6	مليون	دوالر	أمريكي(	مت	
قبوهلا	من	قبل	شركة	تابعة	لإلمثار.

يف	31	ديسمرب	2021،	بلغت	املديونيات	املرهونة	مقابل	استثمار	يف	شركة	زميلة	إمجايل	146.8	مليون	دوالر	أمريكي	)يف	31	ديسمرب	2020: 192.5	مليون	دوالر	أمريكي(.

خالل	السنة	مت	استالم	أرباح	أسهم	نقدية	بقيمة	18.8	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 26.9	مليون	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	وأدوات	االقراض	وأنشطة	االقراض.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

مبالغ مستحقة ملستثمرين. 1٩

تتعلق باملالكني
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

705،221713،135مبالغ	مستحقة	لشركات

197،561578،757مبالغ	مستحقة	ألفراد

211،40572،128مبالغ	مستحقة	ملؤسسات	مالية

1،114،1871،٣64،020

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

املطلوبات األخرى. 20
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة
 367،897  86،510  281،387  444،827  184،265  260،562 الذمم	الدائنة

 129  -    129  13  -    13 مبالغ	مستحقة	ألطراف	ذات	صلة	)إيضاح	38(
 1،088  -    1،088  5،080  -    5،080 خمصص	الضرائب	-	احلايل
 3،671  -    3،671  3،356  -    3،356 خمصص	الضرائب	-	املؤجل

 26٩،011  184،26٥  4٥٣،276  286،27٥  86،٥10  ٣72،78٥ 

حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة. 21

يتم	استثمار	األموال	اليت	مت	استالمها	من	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة	بالنيابة	عنهم	ودون	خماطرة	على	اجملموعة.	بيان	املركز	املايل	حلسابات	االستثمار	املطلقة		كما	يلي:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021إيضاح
145،260 204،464 3نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

12،581 -   4سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	و	مؤسسات	أخرى
1،360،742 1،719،926 5مراحبات	ومتويالت	أخرى

929،228 1،425،628 6متويالت	املشاركة
688،416 1،292،790 7صكوك	وأدوات	مالية	استثمارية	وما	يف	حكمها

382،401 390،898 موجودات	مقتناة	لغرض	التأجري
65،975 72،985 12موجودات	أخرى

-   56،897 أصول	ثابتة
703،937 532،697 مستحق	من	اجملموعة	)بالصايف(

 5،696،285 4،288،540
)692،739()1،279،085(17حسابات	جارية	للعمالء

)145،655()481،238(18مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى
)86،510()184،265(20مطلوبات	أخرى

٣،٣6٣،6٣6 ٣،7٥1،6٩7 حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة

ميثل	املستحق	من	اجملموعة	املبلغ	املستثمر	من	قبل	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة	مع	املالكني.	مت	استبعاد	هذا	املبلغ	يف	اجملموعة	املوحدة	وإظهاره	كحصة	أصحاب	حسابات	
االستثمار	املطلقة	من	املوجودات	املمولة	بشكل	مشترك	يف	امليزانية	العمومية	املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة )يتبع(  .21

وقد	مت	اإلفصاح	عن	املوجودات	املتعلقة	حبسابات	االستثمار	املطلقة	صايف	احتياطي	خماطر	االستثمار	مببلغ	وقدره	94.2	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 69.9	مليون	دوالر	
أمريكي(.	كما	مت	اإلفصاح	عن	حركة	احتياطي	اهلبوط	يف	القيمة	املتعلقة	حبسابات	االستثمار	املطلقة	يف	إيضاح	29.

تشمل	الذمم	الدائنة	األخرى	احتياطي	معادلة	األرباح	واحلركة	كما	يلي:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

 19،495  11،497 كما	يف	1	يناير

	)7،998(	)7،339(صايف	اإلستخدام	خالل	السنة

 11،4٩7  4،1٥8 كما	يف	31	ديسمرب	

تشمل	الذمم	الدائنة	االخرى	احتياطي	خماطر	االستثمار	واحلركة	كما	يلي:

بلغت	نسبة	متوسط	العائد	اإلمجايل	السنوي	لعام	2021	املتعلق	حبسابات	االستثمار	املطلقة	3.9٪	)لعام	2020:  4.9٪(	حيث	مت	توزيع	ما	نسبته	2.4٪	)لعام	2020: 3.2٪(	على	املستثمرين	
لتغطية	 السنوي	 االستثمار	 مبلغ	 1.5٪	من	جمموع	 نسبتها	 تتجاوز	 )ال	 أمريكي	 دوالر	 مليون	 	1.2 إدارية	 أو	كرسوم	 القيمة	 إما	كمخصصات	إخنفاض	 بالرصيد	 االحتفاظ	جانبًا	 ومت	

املصاريف	اإلدارية	املتعلقة	به	واملصاريف	األخرى	املتعلقة	بإدارة	صناديق	مماثلة(	و/أو	مت	استبقاؤه	من	قبل	البنك	كحصة	من	الربح	بصفته	مضاربًا.

حقوق األقلية. 22

تتضمن	البيانات	املالية	املوحدة	نسبة	100٪	من	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:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021
األقلية٪األقلية٪

33117،99733116،101بنك	فيصل	احملدود

45101،87145101،002جمموعة	سوليدريت	القابضة	ش.م.ب.	)م(

5033،6685034،150اجلزيرة	الصحية	ذ.م.م

821،5461027،273صندوق	دملونيا	للتمنية	1

)-37،95(49)-2،206(49سيت	فيو	للتطوير	العقاري	ش.م.ب.	)م(

501،576502،644سكنا	للحلول	اإلسكانية	املتكاملة	ش.م.ب.	)م(

 274،4٥2 277،٣7٥

إن	حقوق	األقلية	يف	بيان	الدخل	املوحد	البالغة	21.7	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 20	مليون	دوالر	أمريكي(	متثل	حصة	مسامهي	األقلية	من	أرباح	هذه	الشركات	التابعة	
للسنوات	املعنية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

رأس املال. 2٣

رأس املالعدد األسهم )باآلالف(

2،000،000 8،000،000 املصرح

املصدرة واملدفوعة بالكامل

757،690 3،030،755 إمجايل	األسهم

)30،149()120،595(اسهم	اخلزينة

727،٥41 2،٩10،160 يف ٣1 ديسمرب 2020 )مدققة(

املصدرة واملدفوعة بالكامل

757،690 3،030،755 إمجايل	االسهم	كما	يف	1	يناير	2021

)30،149()120،595(اسهم	اخلزينة

727،٥41 2،٩10،160 يف ٣1 ديسمرب 2021 )مدققة(

يف	31	ديسمرب	2021	مشل	جمموع	رأس	مال	اإلمثار	املصدر	واملدفوع	بالكامل	3،030،755،027	سهم	بسعر	0.25	دوالر	أمريكي	للسهم	ويبلغ	قيمته	757،688،757	دوالر	أمريكي.	يتم	
تداول	رأس	مال	اإلمثار	بالدوالر	األمريكي	يف	بورصة	البحرين،	وبالدرهم	االمارايت	يف	سوق	ديب	املايل.

امتلك	اإلمثار	120،595،238	من	أسهمه	يف	31	ديسمرب	2021	)31	ديسمرب	2020 : 120،595،238(.	ويتم	االحتفاظ	هبذه	االسهم	كأسهم	خزينة	وحيق	لإلمثار	إعادة	اصدارها	يف	وقت	
الحق.

عائد / )خسارة( السهم )األساسي واملخفف(. 24

يتم	احتساب	)اخلسارة(	/	عائد	السهم	األساسي	واملخفف	لكل	سهم	بقسمة	صايف	ربح	السنة	املتعلق	باملسامهني	على	املتوسط	املرجح	لعدد	األسهم	العادية	الصادرة	واملدفوعة	بالكامل	
خالل	السنة.

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

)41،719(38،603 صايف	الربح	/	)اخلسارة(	املتعلق	باملسامهني

2،910،160 2،910،160 املتوسط	املرجح	لعدد	األسهم	العادية	الصادرة	واملدفوعة	بالكامل	)باآلالف(

)1.4٣(1.٣٣ عائد / )خسارة( السهم )األساسي واملخفف( - بالسنتات األمريكية

مت	ادرا		عائد	السهم	املتعلق	باإليرادات	واملصاريف	غري	املتوافق	مع	أحكام	الشريعة	ضمن	إيضاح	رقم	41.

الدخل من متويالت املراحبات ومتويالت أخرى. 2٥
تتعلق باملالكني

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

3،7173،247الدخل	من	متويالت	اسالمية

57،755112،758الدخل	من	التمويالت	األخرى

61،472116،00٥
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

الدخل من االستثمارات األخرى. 26
تتعلق باملالكني

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

2،4903،581الدخل	من	أدوات	استثمارية	بالتكلفة	املطفأة

101،304117،209الدخل	من	أدوات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	حقوق	امللكية

20،91923،937الدخل	من	أدوات	استثمارية	بالقيمة	العادلة	من	خالل	بيان	الدخل

2،616)7،141()خسارة(	/	دخل	اإلجيار	من	االستثمارات	العقارية

117،٥72147،٣4٣

إيرادات أخرى. 27
تتعلق باملالكني

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

47،43951،256إيرادات	خدمات	مصرفية

27،01325،938ربح	من	اكتتاب	التأمني	)إيضاح	27.1(

8،43412،887إيرادات	ودائع	السلع

)14،358(18،084	ارباح	/	)خسارة(	فروق	صرف	العمالت

1،578133ربح	من	استبعاد	أصول	ثابتة

102،٥487٥،8٥6

27.1 تفاصيل أرباح اكتتاب التأمني

72،73874،150صايف	أقساط	التأمني	املكتسبة

)48،212()45،725(صايف	مطالبات	التأمني	املتكبدة

27،01٣2٥،٩٣8

املصروفات اإلدارية والعمومية. 28
تتعلق باملالكني

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

92،42493،324الرواتب	واملنافع	األخرى

74،23067،285مصروفات	مكتبية

15،49818،150رسوم	مهنية

26،61223،856مصروفات	إدارية	أخرى

208،764202،61٥
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

خمصصات اهلبوط يف القيمة. 2٩
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

830،11669،886900،002835،62244،858880،480يف	1	يناير

46،21032،95479،16480،68326،127106،810حممل	خالل	السنة

)52،842()849()51،993()79،296()5،678()73،618(املشطوب	خالل	السنة	

)30،924()103()30،821()47،677()667()47،010(املستخدم	خالل	السنة

)3،522()147()3،375()21،527()2،297()19،230(فروق	الصرف	

7٣6،468٩4،1٩88٣0،6668٣0،1166٩،886٩00،002يف	31	ديسمرب

املخصصات	املستخدمة	خالل	السنة	متثل	املبالغ	املشطوبة	خالل	السنة	املتعلقة	باملرحلة	3.

فيما	يلي	توزيع	خمصصات	إخنفاض	القيمة	على	كل	من	املوجودات	على	النحو	التايل:

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

تتعلق باملالكني
تتعلق حبسابات 

تتعلق باملالكنياملجموعاالستثمار املطلقة
تتعلق حبسابات 

املجموعاالستثمار املطلقة

289،19368،244357،437314،20547،340361،545مراحبات	ومتويالت	اخرى

10،60710،607-13،85013،850-متويالت	املشاركة

مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	
482-131482-131أخرى

176-176176-176استثمارات	يف	املضاربة

51،049-9،66251،049-9،662استثمارات	يف	شركات	زميلة

219،041-218،170219،041-218،170صكوك	وأدوات	مالية	استثمارية	وما	يف	حكمها

49،735-49،73549،735-49،735حسابات	االستثمار	املقيدة

6،930-7،9086،930-7،908التأمني	واملدينون	ذوو	الصلة

66،04012،10478،14463،25011،93975،189موجودات	أخرى

1،743-1،8641،743-1،864خار		امليزانية	العمومية	ذات	الصلة

16،689-12،54916،689-12،549عقارات	قيد	التطوير

35،746-9،97035،746-9،970استثمارات	عقارية

71،070-71،07071،070-71،070موجودات	غري	ملموسة

7٣6،468٩4،1٩88٣0،6668٣0،1166٩،886٩00،002
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

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

خمصصات اهلبوط يف القيمة )يتبع(  .2٩

خمصصات اخلسارة
يوضح	اجلدول	االيت	معلومات	عن	اجلودة	االئتمانية	لألصول	ملالية	املقاسة	بالتكلفة	املطفاءة.	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك	فإن	األصول	املالية	املذكورة	يف	اجلدول	متثل	املبالغ	الدفترية.

املجموعاملرحلة ٣املرحلة 2املرحلة 1كما يف ٣1 ديسمرب 2021

األصول املالية بالتكلفة املطفاءة
7٩٥،167--7٩٥،167نقد	وسلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

متويالت )التعرضات املمولة وغري املمولة( الشركات
1،120،420-930،205190،215خطر	قليل	)3-1(

1،702،409-1،616،00286،407خطر	مقبول	)6-4(
479،855-479،855-قائمة	املراقبة	)7(
313،578313،578--املتعثرة	)10-8(

2،٥46،2077٥6،477٣1٣،٥78٣،616،262القيمة الدفترية )الشركات(
1،493،81124،33163،6131،581،755التجزئة	)غري	مقيمه(

4،040،018780،808٣77،1٩1٥،1٩8،017القيمة الدفترية مع التسهيالت الغري ممولة
٣78،٩٥422،21٩8،62740٩،800صكوك وأدوات مالية  أستثمارية ومايف حكمها

2٣8،0788،1٩876،6٩٣٣22،٩6٩ذمم أخرى
)46٩،٩٥7()٣48،688()8٣،1٣8()٣8،1٣1(خمصصات اخلسارة

٥،414،086728،08711٣،82٣6،2٥٥،٩٩6جمموع  القيمة الدفترية لألصول املمولة

املجموعاملرحلة ٣املرحلة 2املرحلة 1كما يف ٣1 ديسمرب 2020

األصول املالية بالتكلفة املطفاءة
٩٣1،٣80--٩٣1،٣80نقد	وسلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

متويالت )التعرضات املمولة وغري املمولة( الشركات
743،104-675،34567،759خطر	قليل	)3-1(

1،643،05958،3364001،701،795خطر	مقبول	)6-4(
509،549-509،549-قائمة	املراقبة	)7(
302،165302،165--املتعثرة	)10-8(

2،٣18،4046٣٥،644٣02،٥6٥٣،2٥6،61٣القيمة الدفترية )الشركات(
1،297،500136،491100،7751،534،766التجزئة	)غري	مقيمه(

٣،61٥،٩04772،1٣٥40٣،٣404،7٩1،٣7٩القيمة الدفترية مع التسهيالت الغري ممولة
٩،٥٣2400،22٥-٣٩0،6٩٣صكوك وأدوات مالية أستثمارية ومايف حكمها

22٩،4٩82،88462،٩012٩٥،28٣ذمم أخرى
)466،801()٣٥0،120()7٩،212()٣7،46٩(خمصصات اخلسارة

٥،1٣0،0066٩٥،80712٥،6٥٣٥،٩٥1،466جمموع  قيمة الدفترية لألصول املمولة

بلغ	إمجايل	التمويل	)املمول(	يف	31	ديسمرب	2021	مبلغ	3.3	مليار	دوالر	أمريكي	و	0.8	مليار	دوالر	أمريكي	و	0.4	مليار	دوالر	أمريكي	للمرحلة	األوىل	واملرحلة	الثانية	واملرحلة	الثالثة	على	
التوايل	)31	ديسمرب	2020: 3.0	مليار	دوالر	أمريكي	و	0.7	مليار	دوالر	أمريكي	و	0.4	مليار	دوالر	أمريكي(.	بلغت	التغطية	الضمانية	للتمويل	اإلمجايل	يف	31	ديسمرب	2021 82٪	و		55٪	و	

34٪	للمرحلة	األوىل	واملرحلة	الثانية	واملرحلة	الثالثة	على	التوايل	)31	ديسمرب	2020: 80٪	و	40٪	و	٪48(.
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

ضرائب خارجية. ٣0

تتعلق باملالكني
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

33،60224،908ضرائب	حالية

1،930)3،487(ضرائب	مؤجلة

٣0،11٥26،8٣8

الدخل.	هناك	بعض	 الضرائب	على	 التشريعات	اليت	متارس	يف	نطاقها	اجملموعة	أنشطتها.	وتوضع	تقديرات	لتحديد	خمصصات	 الدخل	يف	بعض	 ختضع	اجملموعة	لضرائب	على	
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(
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

10،871)827(يف	1	يناير

)24،908()33،602(احململ	خالل	السنة

42،31615،162املدفوعات

)1،952()12،442(فروق	صرف	العمالت	والتغريات	األخرى

)827()4،٥٥٥(يف	31	ديسمرب

الضرائب املؤجلة للموجودات/)املطلوبات(
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

4،982)2،289(يف	1	يناير

)1،930(3،487احململ	خالل	السنة

)3،729(4،356التغيري	الناتج	عن	احتياطي	القيمة	العادلة

)1،612(416فروق	صرف	العمالت	والتغريات	االخرى

)2،28٩(٥،٩70يف	31	ديسمرب
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

معلومات القطاعات. ٣1

تشتمل	اجملموعة	على	ثالثة	قطاعات	رئيسية	وهي:

األعمال	املصرفية	لألفراد	و	الشركات،	حيث	تقوم	اجملموعة	بتلقي	أموال	وودائع	العمالء	وتوفري	التمويالت	لعمالئها	من	األفراد	والشركات. )أ(	

ادارة	األصول	/	االستثمار	املصريف،	حيث	تقوم	اجملموعة	باملشاركة	مباشرة	يف	الفرص	االستثمارية. )ب(	

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

أعمال مصرفية 
لألفراد والشركات

إدارة املوجودات 
/ االستثمارات 

املجموعأخرىاملصرفية
أعمال مصرفية 

لألفراد والشركات

إدارة املوجودات 
/ االستثمارات 

املجموعأخرىاملصرفية
38،62726٩،280)9،782(39،123٣07،70٩240،435)9،946(278،532إيرادات	)خسائر(	تشغيلية

)2٣٥،2٣1()24،654()25،326()185،251()244،678()26،030()29،515()189،133(إمجايل	املصروفات
صايف	الربح	/	)اخلسارة(	قبل	

1٣،٩7٣٣4،04٩)٣٥،108(1٣،0٩٣6٣،0٣1٥٥،184)٣٩،461(8٩،٣٩٩املخصصات	والضرائب	اخلارجية
)٥٥،٥28()1،825(13،452)67،155()2،707()1،371(18،967)20،303(املخصصات	والضرائب	اخلارجية
)21،47٩(12،148)21،6٥6()11،٩71(11،72260،٣24)20،4٩4(6٩،0٩6صايف	الربح	/	)اخلسارة(	للسنة

متعلقة بالتايل:
)41،71٩(5،828)22،388()25،159(5،258٣8،60٣)18،039(51،384مسامهي	البنك
6،46421،72113،1887326،32020،240)2،455(17،712حقوق	األقلية

6٩،0٩6)20،4٩4(11،72260،٣24)11،٩71()21،6٥6(12،148)21،47٩(
7،6٣0،6421،0٣7،807٣64،٣40٩،0٣2،78٩6،٩07،٥0٥1،126،662٣4٩،4٩88،٣8٣،66٥إمجايل	املوجودات

املطلوبات	وحقوق	أصحاب	
8،484،٥٥74٩،٣٩8186،6208،720،٥7٥7،8٣8،74272،٥47180،2٣٩8،0٩1،٥28حسابات	االستثمار	املطلقة

تتكون	اجملموعة	من	ثالث	قطاعات	جغرافية	وهي	الشرق	األوسط	وآسيا	وغريها

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021
الشرق األوسط 

املجموعأخرىباقي آسياوأفريقيا
الشرق األوسط 

املجموعأخرىباقي آسياوأفريقيا
101،869203،2722،568٣07،70٩65،432202،1181،73026٩،280إيرادات	)خسائر(	تشغيلية

)2٣٥،2٣1()2،298()122،230()110،703()244،678()2،227()129،856()112،595(إمجايل	املصروفات
صايف	الربح	/	)اخلسارة(	قبل	

٣4،04٩)٥68(7٩،888)4٥،271(7٣،416٣416٣،0٣1)10،726(املخصصات	والضرائب	اخلارجية
)٥٥،٥28(71)39،616()15،983()2،707()705()19،022(17،020املخصصات	والضرائب	اخلارجية
)21،47٩()4٩7(40،272)61،2٥4(60،٣24)٣64(6،2٩4٥4،٣٩4صايف	الربح	/	)اخلسارة(	للسنة

متعلقة	بالتايل:
)41،71٩()497(26،810)68،032(٣8،60٣)364(2،75636،211مسامهي	البنك
20،240-21،7216،77813،462-3،53818،183حقوق	األقلية

6،2٩4٥4،٣٩4)٣64(60،٣24)61،2٥4(40،272)4٩7()21،47٩(
٣،٥84،2884،٩٣٥،0٥6٥1٣،44٥٩،0٣2،78٩٣،٥0٣،4044،٣40،17٥٥40،0868،٣8٣،66٥إمجايل	املوجودات

املطلوبات	وحقوق	أصحاب	حسابات	
٣،868،0٣24،٥02،872٣4٩،6718،720،٥7٥٣،814،244٣،٩07،٥21٣6٩،76٣8،0٩1،٥28االستثمار	املطلقة
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

الزكاة. ٣2

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.

مطلوبات طارئة والتزامات. ٣٣

املطلوبات الطارئة

٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

47،29566،883موافقات	ومصادقات

693،242589،686ضمانات	وخطابات	اعتماد	غري	قابلة	لإللغاء	

190،174224،481مطالبات	عمالء	ومطالبات	اخرى

٩٣0،711881،0٥0

التزامات
٣1 ديسمرب ٣12020 ديسمرب 2021

1،٥٥0،2271،600،٣7٥تسهيالت	غري	مسحوبة	وخطوط	متويل	والتزامات	أخرى	بتمويل
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

خماطر العمالت. ٣4

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

املجموعأخرىدرهم إمارايتيورودينار حبريينروبية باكستانيةدوالر أمريكي٣1 ديسمرب 2021

100،170304،40799،06520،5081،89819،068545،116نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	
15،981249،569-134،25572،357-26،976ومؤسسات	أخرى

64،2112،190،974-57،231798،4951،055،191215،846مراحبات	ومتويالت	اخرى

1،425،743----1،425،743-متويالت	املشاركة

37،3052،524،742-198،6152،048،552238،9321،338صكوك	وأدوات	مالية	استثمارية	وما	يف	حكمها

36،259676،933--640،674--استثمارات	يف	شركات	زميلة

391،820---391،820--موجودات	مقتناة	بغرض	التأجري

23،202103،474-19،04161،231--تكافل	ومستحقات	ذات	صلة

51،982180،624-8،30164،49650،4085،437موجودات	أخرى

57،364256،319--13،3166،544179،095استثمارات	عقارية

233،235---233،235--عقارات	قيد	التطوير

16،313171،774--121،52633،935-موجودات	ثابتة

6،90682،466--56،27612،0067،278موجودات	غري	ملموسة

460،88٥4،781،76٩٣،082،٩2٩٣76،7171،8٩8٣28،٥٩1٩،0٣2،78٩إمجايل املوجودات

163،2741،249،536243،888221،79040425،0871،903،979حسابات	جارية	للعمالء

مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	
371،299571،9046،18278،661327،14412،5121،367،702أخرى

1،8491،114،187-967-30،2541،081،117مبالغ	مستحقة	ملستثمرين

65،807208،811101،2445،2063،65868،550453،276املطلوبات	األخرى

46،186129،734--83،548--إحتياطي	تابع	للتكافل

6٣0،6٣4٣،111،٣684٣4،862٣06،624٣٣1،2061٥4،1844،٩68،878إمجايل املطلوبات

3،751،697---415،0841،075،4822،261،131حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

1،04٥،7184،186،8٥02،6٩٥،٩٩٣٣06،624٣٣1،2061٥4،1848،720،٥7٥إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

80٥،٩021،416،٥864،0٥4٥4،8٩4٣،22٥1٩6،2772،480،٩٣8مطلوبات طارئة والتزامات

٣1 ديسمرب 2020

٥70،8٩٥4،122،480٣،007،4٣0٣26،1171،٥٣2٣٥٥،2118،٣8٣،66٥إمجايل املوجودات

8٣7،4٩7٣،667،٣٣22،767،210٣٥1،٣٥٥٣2٩،4881٣8،6468،0٩1،٥28إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

7٥1،1٩21،٥0٣،068٥،٩226٥،44٩661٥٥،7282،481،42٥مطلوبات طارئة والتزامات
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جدول االستحقاقات. ٣٥

إن	جدول	االستحقاقات،	للموجودات	واملطلوبات	للمجموعة،	مبا	يف	ذلك	حسابات	االستثمار	املطلقة،	هو	على	الشكل	التايل:

٣1 ديسمرب 2021
 لغاية

شهر واحد
اكثر من شهر 

إىل ٣ شهور
أكثر من ٣ 

شهور إىل سنة
أكثر من سنة 

املجموع٥ سنوات فأكثرإىل ٥ سنوات

545،116--538،6994،5141،903نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية
249،569-131،06657،35343،60517،545سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

511،087277،493339،118497،695565،5812،190،974مراحبات	ومتويالت	اخرى
422،31446،705144،711579،622232،3911،425،743متويالت	املشاركة

81،631472،944106،5791،411،155452،4332،524،742صكوك	وأدوات	مالية	استثمارية	وما	يف	حكمها
676،933676،933----استثمارات	يف	شركات	زميلة

9024،243386،113391،820-562موجودات	مقتناة	بغرض	التأجري
103،474--103،474--تكافل	ومستحقات	ذات	صلة

40،07174492،20534،02313،581180،624موجودات	أخرى
6،54424،826224،949256،319--استثمارات	عقارية

233،235-233،235---عقارات	قيد	التطوير
1289،04938،315124،282171،774-موجودات	ثابتة

82،46682،466----موجودات	غري	ملموسة

1،72٥،4٣08٥٩،881848،0٩02،840،6٥٩2،7٥8،72٩٩،0٣2،78٩إمجايل املوجودات

1،903،979----1،903،979حسابات	جارية	للعمالء
661،280308،197178،08317،672202،4701،367،702مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

628،669297،383184،2783،85251،114،187مبالغ	مستحقة	ملستثمرين
128،21518127،91781،737115،389453،276املطلوبات	األخرى

129،734--129،734--إحتياطي	تابع	للتكافل

٣،٣22،14٣60٥،٥٩8620،01210٣،261٣17،8644،٩68،878إمجايل املطلوبات
3،751،697-2،065،792395،276900،536390،093حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

٥،٣87،٩٣٥1،000،8741،٥20،٥484٩٣،٣٥4٣17،8648،720،٥7٥إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
2،٣47،٣0٥2،440،86٥٣12،214)672،4٥8()140،٩٩٣()٣،662،٥0٥(صايف املركز

1،114،74٣28٥،٥٣٩76٥،00٥100،40٣21٥،2482،480،٩٣8مطلوبات طارئة والتزامات

٣1 ديسمرب 2020
1،٣2٩،8881،47٣،٥٥0٩86،2181،777،76٩2،816،2408،٣8٣،66٥إمجايل املوجودات

٥،026،427761،4٥61،7٣8،161٥20،62144،86٣8،0٩1،٥28إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة
1،2٥7،1482،771،٣772٩2،1٣7)7٥1،٩4٣(712،0٩4)٣،6٩6،٥٣٩(صايف املركز

1،422،4704٥٣،2٥22٥1،٣٥7٣2٣،074٣1،2722،481،42٥مطلوبات طارئة والتزامات
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متركز املوجودات واملطلوبات وخطابات االعتماد وخطابات الضمان . ٣6

إن	موجودات	ومطلوبات	اجملموعة،	مبا	فيها	حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة	وخطابات	االعتماد	والضمان،	موزعة	على	املناطق	اجلغرافية	والقطاعات	الصناعية	التالية:

٣1 ديسمرب 2021
املصارف 

واملؤسسات املالية
التجارة 

والصناعة
العقارات 

املجموعأخرىاألقمشةاألفراداخلدماتواإلنشاءات

545،116------545،116نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية
سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	

249،569------249،569ومؤسسات	أخرى
225،061730،323314،51663،988741،73496،31319،0392،190،974مراحبات	ومتويالت	اخرى

95747،583242،428127،114173،40395،51939،6011،425،743متويالت	املشاركة
2،524،742--2،301،56858،375151،04313،174582صكوك	وأدوات	مالية	استثمارية	وما	يف	حكمها

676،933----671،6698714،393استثمارات	يف	شركات	زميلة
391،820--4،260922203386،435-موجودات	مقتناة	بغرض	التأجري

30،452103،474-----73،022تكافل	ومستحقات	ذات	صلة
10،398180،624-27،079-31،57232،94578،630موجودات	أخرى

72،827256،319---176،948-6،544استثمارات	عقارية
233،235----233،235--عقارات	قيد	التطوير

23،367171،774---25،419-122،988موجودات	ثابتة
34،79782،466-----47،669موجودات	غري	ملموسة

4،274،87٣1،٥74،٣٥71،227،٥٣4204،47٩1،٣2٩،2٣٣1٩1،8٣22٣0،481٩،0٣2،78٩إمجايل املوجودات

84،710681،18865،114238،447439،22210،423384،8751،903،979حسابات	جارية	للعمالء
مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	

43،8171،367،702--8،90498،965-1،216،016ومؤسسات	أخرى
185،432449،65611،949103،36798،6641،535263،5841،114،187مبالغ	مستحقة	ملستثمرين

146،615453،276-198،70714،62481،2181،76210،350املطلوبات	األخرى
129،734129،734------إحتياطي	تابع	للتكافل

1،684،86٥1،14٥،468167،18٥442،٥41٥48،2٣611،٩٥8٩68،62٥4،٩68،878إمجايل املطلوبات
5،911999،52271،312513،0961،884،8667،916269،0743،751،697حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار 
1،6٩0،7762،144،٩٩02٣8،4٩7٩٥٥،6٣72،4٣٣،1021٩،8741،2٣7،6٩٩8،720،٥7٥املطلقة

68٥،207٩64،40٣62،8٥٣26،٣0٣6،٥211٥6،٣2٣٥7٩،٣282،480،٩٣8مطلوبات طارئة والتزامات

٣1 ديسمرب 2020

٣،٥٥٩،0٣81،481،8٥71،142،1٥0٥78،8661،٣02،٣2٩106،4٣1212،٩٩48،٣8٣،66٥إمجايل املوجودات

إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار 
1،044،٥402،011،٣٩1٣٣4،1٣01،164،8612،٣6٥،4٥11٥4،1661،016،٩8٩8،0٩1،٥28املطلقة

٥٣٥،٥041،160،448٥4،٩40٥2،7٣01٥،07616٩،2٣٣4٩٣،4٩42،481،42٥مطلوبات طارئة والتزامات
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

متركز املوجودات واملطلوبات وخطابات االعتماد وخطابات الضمان )يتبع(  .٣6

املجموعأخرىأمريكا الشماليةأوروباالشرق األوسطآسيا / الباسيفك٣1 ديسمرب 2021

545،116-351،858138،87127،96426،423نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية
سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	

249،569--900243،8384،831أخرى
863،1631،062،53883،810181،1163472،190،974مراحبات	ومتويالت	اخرى

1،425،743----1،425،743متويالت	املشاركة
2،524،742-2،052،661443،9906،04622،045صكوك	وأدوات	مالية	استثمارية	وما	يف	حكمها

676،933---35،768641،165استثمارات	يف	شركات	زميلة
391،820---391،820-موجودات	مقتناة	بغرض	التأجري

103،474--42،24361،231-تكافل	ومستحقات	ذات	صلة
180،624-64،88774،07840،876783موجودات	أخرى

256،319--6،544193،26356،512استثمارات	عقارية
233،235---233،235-عقارات	قيد	التطوير

171،774--121،52648،7871،461موجودات	ثابتة
82،466---12،00670،460موجودات	غري	ملموسة

4،٩٣٥،0٥6٣،٥84،288282،7٣12٣0،٣67٣47٩،0٣2،78٩إمجايل املوجودات

1،903،979-1،391،178287،824205،30219،675حسابات	جارية	للعمالء
1،367،702--633،789677،23956،674مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

1،114،187---1،114،1825مبالغ	مستحقة	ملستثمرين
453،276--209،493175،76368،020املطلوبات	األخرى

129،734---129،734-إحتياطي	تابع	للتكافل
4،٩68،878-٣،٣48،6421،270،٥6٥٣2٩،٩٩61٩،67٥إمجايل املطلوبات

3،751،697---1،154،2302،597،467حقوق	حسابات	االستثمار	املطلقة

8،720،٥7٥-4،٥02،872٣،868،0٣2٣2٩،٩٩61٩،67٥إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

2،480،٩٣8---2،408،٩4٥71،٩٩٣مطلوبات طارئة والتزامات

٣1 ديسمرب 2020

4،٣40،17٥٣،٥0٣،404274،868264،871٣478،٣8٣،66٥إمجايل املوجودات

٣،٩07،٥21٣،814،244٣61،2٥78،06٣44٣8،0٩1،٥28إمجايل املطلوبات وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

2،481،42٥---2،٣7٩،062102،٣6٣مطلوبات طارئة والتزامات
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إدارة املخاطر. ٣7

إدارة املخاطر يف املجموعة

أنشطة	اجملموعة	تعرض	اجملموعة	لعدة	من	املخاطر	املالية	وتلك	األنشطة	تتضمن	التحليل	والتقييم	والتقبل	واإلدارة	لدرجة	من	اخلطورة	او	جمموع	من	اخلطورات.		أخذ	اخلطورات	
جزء	من	عمل	اجملموعة	األساسي	وتلك	اخلطورات	حمتومة	عندما	تشارك	يف	األسواق	املالية.	هتدف	اجملموعة	يف	احلصول	على	موازنة	معقولة	مابني	اخلطورة	واملكافئة	وتقلل	

احتمالية	االمور	السلبية	على	البيانات	املالية	للمجموعة.

سياسات	وإجراءات	وأنظمة	إدارة	خماطر	اجملموعة	مصممة	لتحديد	وحتليل	املخاطر	ووضع	ظوابط	مناسبة	لتقليل	املخاطر.	اجملموعة	تراجع	سياسة	إدارة	املخاطر	واألنظمة	باستمرار	
لتعكس	التغيري	يف	السوق	واملنتجات	وأفضل	املمارسات	املستجدة.

إدارة	املخاطر	تنفذ	من	قبل	قسم	إدارة	املخاطر	حتت	سياسات	موافق	عليها	من	قبل	جملس	اإلدارة.		قسم	إدارة	املخاطر	حيدد	ويقيم	املخاطر	املالية	مع	وحدات	التشغيل	للمجموعة.	
أهم	أنواع	املخاطر	احملددة	من	قبل	اجملموعة	هي	خماطر	االئتمان،	خماطر	السيولة،	خماطر	األسواق،	خماطر	االسعار،	خماطر	السمعة،	خماطر	التشغيلية	وخماطر	أمن	املعلومات.	

خماطر	االسواق	يشمل	خماطر	العملة،	خماطر	معدالت	االرباح	وخماطر	السعر.

خماطر االئتمان

املخاطر	االئتمانية	تعترب	أهم	وأكثر	انتشارا	للمجموعة.	اجملموعة	تأخذ	التعرض	ملخاطر	االئتمان	وهو	خطورة	بان	الطرف	االخر	ال	يسدد	املستلزمات	املالية	وذلك	يؤدي	إىل	تكبد	البنك	
خلسارة	مالية.	املخاطر	االئتمانية	تنشأ	من	التمويالت	)التسهيالت	االئتمانية	للعمالء(	ومن	النقد	و	الودائع	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية.	هناك	خماطر	ائتمانية	من	التسهيالت	
القبول	وااللتزامات	لتقدمي	االئتمان.	مراقبة	وحتكم	املخاطر	االئتمانية	تتنفذ	من	قبل	قسم	ادارة	املخاطر	الذين	حيددون	 خار		املركز	املايل	مثل		الضمانات،	خطابات	االعتماد،	

الضواط	واحلدود	لتمويالت	اجملموعة	والتسهيالت	اليت	تظهر	خار		املركز	املايل.

بالنظر	إىل	الوضع	املتعلق	بـ	COVlD-19،	اختذت	اجملموعة	تدابري	وقائية	للتخفيف	من	خماطر	االئتمان	من	خالل	اتباع	هنج	أكثر	حذرا	للموافقات	االئتمانية	وبالتايل	تشديد	معايري	
منح	االئتمان	للقطاعات	املتأثرة.	مت	متديد	إجازات	الدفع	للعمالء،	مبا	يف	ذلك	القطاع	اخلاص	والشركات	الصغرية	واملتوسطة،	متاشيًا	مع	تعليمات	مصرف	البحرين	املركزي.	قد	تؤدي	

هذه	اإلجراءات	إىل	اخنفاض	صرف	التسهيالت	التمويلية،	مما	يؤدي	إىل	اخنفاض	صايف	دخل	التمويل	واخنفاض	اإليرادات	األخرى.

عزز	قسم	إدارة	املخاطر	أيضًا	مراقبته	حملفظة	التمويل	من	خالل	مراجعة	أداء	التعرضات	للقطاعات	اليت	من	املتوقع	أن	تتأثر	بشكل	مباشر	أو	غري	مباشر	بفريوس	COVID-19	لتحديد	
.)SICR(	االئتمان	خماطر	يف	احملتملة	الكبرية	الزيادة

قامت	اجملموعة	بتحديث	مدخالهتا	وافتراضاهتا	الحتساب	خسائر	االئتمان	املتوقعة	)إيضاح	2(.

يف	11	مارس	2021،	مت	اإلعالن	عن	تفشي	وباء	COVID-19،	جائحة	من	قبل	منظمة	الصحة	العاملية	)WHO(	وتطور	بسرعة	على	مستوى	العامل.	وقد	أدى	ذلك	إىل	تباطؤ	االقتصاد	
العاملي	مع	عدم	اليقني	يف	البيئة	االقتصادية.	كما	شهدت	أسواق	األسهم	والسلع	العاملية،	وخاصة	أسعار	النفط،	تقلبات	كبرية	وهبوًطا	ملحوًظا	يف	األسعار.	ويرتبط	عدم	اليقني	يف	
التقدير	مبدى	ومدة	االنكماش	االقتصادي	املتوقع	والتنبؤات	اخلاصة	بالعوامل	االقتصادية	الرئيسية	مبا	يف	ذلك	الناتج	احمللي	اإلمجايل	والعمالة	وأسعار	النفط	وما	إىل	ذلك.	وهذا	
يشمل	اضطراب	أسواق	رأس	املال	وتدهور	أسواق	االئتمان	وخماوف	السيولة.	حيث	اختذت	السلطات	إجراءات	خمتلفة	الحتواء	انتشار	الفريوس،	مبا	يف	ذلك	تنفيذ	قيود	السفر	وإجراءات	
احلجر	الصحي.	كان	للوباء	وما	نتج	عنه	من	تدابري	وسياسات	بعض	التأثري	على	اجملموعة.	تراقب	اجملموعة	بنشاط	حالة	COVlD-19،	واستجابة	هلذا	التفشي،	قامت	بتنشيط	خطتها	

الستمرارية	األعمال	والعديد	من	ممارسات	إدارة	املخاطر	األخرى	إلدارة	تعطل	األعمال	احملتمل	على	عملياهتا	وأدائها	املايل.

تراقب	اإلدارة	وجملس	اإلدارة	عن	كثب	التأثري	احملتمل	لتطورات	COVlD-19	على	عمليات	اجملموعة	ومركزها	املايل	؛	مبا	يف	ذلك	اخلسارة	احملتملة	يف	اإليرادات،	والتأثري	على	تقييم	
األصول،	واالخنفاض	يف	القيمة،	ومراجعة	العقود	املرهقة	وتعهدات	الديون،	وترتيبات	االستعانة	مبصادر	خارجية	وما	إىل	ذلك.	كما	وضعت	اجملموعة	تدابري	طارئة	تشمل	على	سبيل	

	 	 	 	 	 	 املثال	ال	احلصر	تعزيز	واختبار	خطط	استمرارية	األعمال	مبا	يف	ذلك	متطلبات	السيولة.	

عند	إعداد	املعلومات	املالية	املوحدة،	فإن	األحكام	اليت	تتخذها	اإلدارة	يف	تطبيق	السياسات	احملاسبية	للمجموعة	ومصادر	التقدير	ختضع	لعدم	اليقني	فيما	يتعلق	بالتأثريات	احملتملة	
للتقلبات	االقتصادية	احلالية،	وهي	تعترب	أفضل	تقييم	لإلدارة	بناًء	على	املتاح	أو	معلومات	ميكن	مالحظتها.
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)كافة	املبالغ	موضحة	بآالف	الدوالرات	األمريكية	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

إدارة املخاطر )يتبع(  .٣7

خماطر االئتمان )يتبع(

خالل	عام	2020،	بناًء	على	التوجيه	التنظيمي	الصادر	عن	مصرف	البحرين	املركزي	كإجراءات	امتيازية	للتخفيف	من	تأثري	COVID-19،	بلغت	خسائر	التعديل	ملرة	واحدة	54.8	مليون	
دوالر	أمريكي	الناشئة	عن	إجازات	الدفع	ملدة	6	أشهر	املقدمة	إىل	متويل	العمالء	دون	فرض	رسوم	إضافية.	مت	االعتراف	باألرباح	مباشرة	يف	حقوق	امللكية.	مت	احتساب	خسارة	التعديل	
على	أهنا	الفرق	بني	صايف	القيمة	احلالية	للتدفقات	النقدية	املعدلة	احملسوبة	باستخدام	معدل	الربح	الفعلي	األصلي	والقيمة	الدفترية	احلالية	لألصول	املالية	يف	تاريخ	التعديل.	قدمت	

اجملموعة	إجازات	سداد	على	التعرضات	التمويلية	بقيمة	1.5	مليار	دوالر	كجزء	من	دعمها	للعمالء	املتأثرين.

عالوة	على	ذلك،	وفًقا	للتوجيه	التنظيمي،	تبلغ	املساعدة	املالية	3.4	مليون	دوالر	أمريكي	)متثل	سدادًا	حمددًا	جلزء	من	تكاليف	املوظفني	واإلعفاء	من	الرسوم	والضرائب	ورسوم	
املرافق(	املستلمة	من	احلكومة	و	/	أو	اجلهات	التنظيمية،	استجابة	لفريوس	كوفيد	-19.	تدابري	الدعم،	مت	االعتراف	هبا	مباشرة	يف	حقوق	امللكية.

التخفيف من خماطر اإلئتمان

يستخدم	البنك	جمموعة	متنوعة	من	األدوات	للتخفيف	من	خماطر	االئتمان،	وأوهلا	تأمني	التعرض	بضمانات	مناسبة.	يف	حني	أن	وجود	الضمان	ليس	شرطا	مسبقا	للحصول	على	
االئتمان،	فإن	التعرضات	مضمونة	كليا	أو	جزئيا	كخط	دفاع	ثان.	يوجد	لدى	البنك	سياسة	للتخفيف	من	خماطر	االئتمان	واليت	توفر	إرشادات	حول	أنواع	األصول	اليت	ميكن	قبوهلا	
كضمان	ومنهجية	تقييم	هذه	األصول.	بشكل	عام،	يتم	تقييم	مجيع	الضمانات	بشكل	دوري	حسب	نوع	الضمان.	مت	إثبات	الصالحية	القانونية	وإمكانية	إنفاذ	املستندات	املستخدمة	

للضمانات	بواسطة	موظفني	مؤهلني،	مبا	يف	ذلك	احملامون	وعلماء	الشريعة.

يتم	دعم	احملفظة	االئتمانية	للبنك	بأنواع	خمتلفة	من	الضمانات	مثل	العقارات	واألسهم	املدرجة	والنقد	والضمانات.	يفضل	البنك	ضمانات	ائتمانية	سائلة	وقابلة	للتسويق	؛	ومع	ذلك	
يتم	قبول	أنواع	أخرى	من	الضمانات	بشرط	أن	يكون	من	املمكن	تقييم	هذه	الضمانات	بشكل	معقول.	يتم	قبول	ضمانات	الطرف	الثالث	كضمان	فقط	بعد	حتليل	القوة	املالية	للضامنني.

تقييم الضمانات

عندما	يتم	حتديد	الضمانات	ذات	القيمة	املعقولة،	فإن	قيمتها	ستتغري	على	مدار	فترة	زمنية	بسبب	الظروف	االقتصادية	السائدة،	وتصبح	اآلالت	قدمية	بسبب	التقدم	التكنولوجي،	
بسبب	مرور	الوقت	وبسبب	الزيادة	يف	توافر	ضمانات	مماثلة.	يتم	تقييم	األوراق	املالية	املدرجة	على	فترات	شهرية،	ويتم	تقييم	األوراق	املالية	غري	املدرجة	على	فترات	سنوية،	ويتم	
تقييم	العقارات	مرة	واحدة	على	األقل	كل	عامني،	ويتم	تقييم	األصول	اخلاصة	ذات	طبيعة	السفن	والطائرات	البحرية	على	فترات	سنوية.	يتم	احتساب	قيمة	الضمان	بعد	تعيني	

مستويات	خمتلفة	من	اإلستقطاعات	اعتمادًا	على	نوع	الضمان،	ويتم	توفري	نفس	الشيء	يف	سياسة	التخفيف	من	خماطر	االئتمان.

الضمانات

تؤخذ	الضمانات	من	األفراد	والشركات.	يف	احلاالت	اليت	يتم	فيها	تقدمي	خطاب	ضمان	من	الشركة	األم	للطرف	املقابل	أو	من	طرف	ثالث	لتخفيف	خماطر	االئتمان،	يتم	التأكد	من	
أن	الضمانات	جيب	أن	تكون	غري	قابلة	لإللغاء	وغري	مشروطة.	إذا	كان	الضامن	موجودًا	خار		البحرين،	يتم	احلصول	على	الرأي	القانوين	من	مستشار	قانوين	مقيم	يف	بلد	الضامن	

)يف	اخلار	(	فيما	يتعلق	بسريان	الضمان.	عالوة	على	ذلك،	يتم	حتليل	املركز	املايل	للضامن	بشكل	كافٍ	لتحديد	القيمة	واجلدوى	التجارية	للضمان.

تركيز الضمانات

قام	البنك	بوضع	حدود	داخلية	لتجنب	التركيز	الزائد	على	فئة	معينة	من	الضمانات.	مت	وضع	حدود	قصوى	حكيمة	لقبول	الضمان	كتخفيف	ملخاطر	االئتمان.
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خماطر السيولة

خماطر	السيولة	هي	خماطر	عدم	قدرة	شركة	اإلمثار	القابضة	على	الوفاء	بالتزاماته	املالية	عند	استحقاقها،	واليت	قد	تنشأ	بسبب	عدم	التطابق	يف	التدفقات	النقدية.

تنشأ	خماطر	السيولة	إما:

من	عدم	القدرة	على	إدارة	النقصان	أو	التغريات	غري	املتوقعة	يف	مصادر	التمويل	؛	أو	 

من	الفشل	يف	التعرف	على	التغريات	يف	ظروف	السوق	أو	التعامل	معها	واليت	تؤثر	على	القدرة	على	تصفية	املوجودات	بسرعة	وبأقل	اخلسائر	يف	القيمة.	 

تضمن	إدارة	خماطر	السيولة	توافر	األموال	يف	مجيع	األوقات	لتلبية	متطلبات	التمويل،	ويتم	إدارة	التمويل	وإدارة	السيولة	بشكل	مركزي	من	قبل	اخلزينة،	مع	اإلشراف	من	جلنة	
املوجودات	واملطلوبات.	تتوىل	جلنة	املوجودات	واملطلوبات	مسؤولية	وضع	إطار	العمل	والرصد	الفعال	ملخاطر	السيولة	لدى	اجملموعة.	مت	تصميم	سياسات	السيولة	لدى	اجملموعة	للتأكد	
من	أهنا	ستفي	بالتزاماهتا	عند	استحقاقها،	وذلك	من	خالل	ضمان	قدرهتا	على	توليد	األموال	من	السوق،	أو	امتالك	أصول	سائلة	عالية	اجلودة	)HQLAs(	لبيع	ومجع	األموال	الفورية	

دون	تكبد	تكاليف	غري	مقبولة.	تراقب	شركة	اإلمثار	القابضة	بشكل	منتظم	التركيز	يف	مصادر	التمويل	مع	ضمان	أن	مصادر	التمويل	متنوعة	بشكل	كاف.

خماطر السوق

خماطر	السوق	هي	خماطر	اخلسارة	احملتملة	الناشئة	عن	التغري	يف	قيمة	أي	تعرض	بسبب	التغريات	السلبية	يف	أسعار	السوق	املرجعية	األساسية،	أي	أسعار	صرف	العمالت	األجنبية	
وأسعار	األسهم	ومعدالت	الربح.

تتناول	سياسة	إدارة	خماطر	السوق	مجيع	جوانب	خماطر	السوق.	إن	تنفيذ	سياسة	وإجراءات	ومراقبة	احلدود	التنظيمية	والداخلية	لإلمثار	هي	مسؤولية	وحدات	األعمال	ذات	الصلة	
.)ALCO(	واخلصوم	األصول	جلنة	إشراف	مع

أدوات التحوط إلدارة املخاطر املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

20212020أنواع األدوات:
 القيمة

اإلمسية
 القيمة
العادلة

 القيمة
اإلمسية

 القيمة
العادلة

174،0003،581174،0007،324مقايضة	معدل	الربح	-	املطلوبات

174،000٣،٥81174،0007،٣24

20212020مقايضة معدل الربح:
 أقل من

سنة واحدة
أكثر من

 سنة
 أقل من

سنة واحدة
أكثر من 

سنة

2،5849973،6133،711صايف	التعرض
3.03٪3.03٪3.03٪3.03٪متوسط	معدل	الربح	الثابت
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املخاطر التشغيلية

تتمثل	املخاطر	التشغيلية	يف	خماطر	اخلسارة	الناجتة	عن	عدم	كفاية	أو	فشل	العمليات	الداخلية	أو	األلشخاص	واأللنظمة	أو	األحداث	اخلارجية	اليت	تشمل	على	سبيل	املثال	حصر	
املخاطر	القانونية	وخماطر	األلتزام	بأحكام	الشريعة.	هذا	التعريف	يستبعد	املخاطر	االستراتيجية	والسمعة.

ال	تتوقع	شركة	اإلمثار	القضاء	على	مجيع	املخاطر	التشغيلية،	ولكن	من	خالل	إطار	الرقابة	واملراقبة	واملخاطر	احملتملة،	فإن	شركة	اإلمثار	قادر	على	إدارة	املخاطر	التشغيلية	إىل	مستوى	
مقبول.

وتنفيذ	 العقود،	 وتنفيذ	 العمالء	 واكتساب	 والتسوية،	 للدفع	 الرقمية	 والطرق	 العمالء،	 مع	 والتفاعل	 العمل،	 منوذ		 تغيريات	خمتلفة	يف	 هناك	 كانت	 	،19-COVID لتفشي	 استجابة	
املعامالت	مع	العمالء	وبالنيابة	عنهم.	عززت	إدارة	اجملموعة	مراقبتها	لتحديد	أحداث	املخاطر	الناشئة	عن	الوضع	احلايل	والتغريات	يف	طريقة	مزاولة	األعمال.

كما	يف	31	ديسمرب	2021،	مل	يكن	لدى	اجملموعة	أي	تعرض	كبري	للعقود	املرتبطة	باملعدالت	املعيارية،	باستثناء	االقتراض	طويل	األجل،	وتستمر	يف	تعزيز	أنظمتها	وعملياهتا	ملواكبة	
التغيري	يف	أسعار	الفائدة	املعيارية.

خماطر السمعة

تُعرّف	إدارة	خماطر	السمعة	بأهنا	املخاطر	الناشئة	عن	التصور	السليب	من	جانب	العمالء	أو	األطراف	املقابلة	أو	املسامهني	أو	املستثمرين	أو	حاملي	الديون	أو	حمللي	السوق	أو	األطراف	
األخرى	ذات	الصلة	أو	املنظمني	واليت	ميكن	أن	تؤثر	سلبًا	على	قدرة	اجملموعة	على	احلفاظ	على	العالقات	التجارية،	أو	إقامة	عالقات	جتارية	جديدة	والوصول	املستمر	إىل	مصادر	
التمويل.	لقد	وضعت	اجملموعة	إطار	عمل	وحددت	العديد	من	العوامل	اليت	ميكن	أن	تؤثر	على	مسعته.	تعد	إدارة	خماطر	السمعة	مسة	متأصلة	يف	ثقافة	اجملموعة	املؤسسية	وهي	جزء	

ال	يتجزأ	من	أنظمة	الرقابة	الداخلية.
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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.

٣1 ديسمرب 2021
 حىت

شهر واحد
من شهر إىل 
ثالثة أشهر

من ثالثة أشهر 
إىل سنة

من سنة إىل 
مخس سنوات

 أكثر من
مخس سنوات

ال يوجد
املجموعتأثر باألسعار

545،116545،116-----نقد	وأرصدة	لدى	مصارف	واملصارف	املركزية

249،569-41،862185،55011،96910،188-سلع	وودائع	أخرى	لدى	مصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

2،190،974-378،716267،617585،183506،021453،437مراحبات	ومتويالت	اخرى

1،425،743-416،62046،705144،711812،0145،693متويالت	املشاركة

275،489680،22982،322231،9441،142،991111،7672،524،742صكوك	وأدوات	استثمارية	وما	يف	حكمها

391،820-3822،087389،351--موجودات	مقتناة	بغرض	التأجري

103،474103،474-----التكافل	واملدينون	ذوو	الصلة

180،624180،624-----موجودات	أخرى
1،070،82٥1،0٣6،41٣٩٩8،1481،٥64،0٣٥2،001،660٩40،٩817،612،062إمجايل املوجودات املالية

1،903،9791،903،979-----حسابات	جارية	للعمالء
1،367،702--753،346106،783123،838383،735مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى

1،114،187--693،252187،892228،0894،954مبالغ	مستحقة	ملستثمرين

453،276453،276-----املطلوبات	األخرى

2،٣٥7،2٥٥4،8٣٩،144-1،446،٥٩82٩4،67٥٣٥1،٩27٣88،68٩إمجايل املطلوبات املالية

3،751،697--1،837،329331،9951،121،550460،823حقوق	أصحاب	حسابات	االستثمار	املطلقة

2،٣٥7،2٥٥8،٥٩0،841-٣،28٣،٩27626،6701،47٣،47784٩،٥12إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات االستثمار املطلقة

)٩78،77٩()1،416،274(714،٥2٣2،001،660)47٥،٣2٩(40٩،74٣)2،21٣،102(إمجايل فارق إعادة التسعري

٣1 ديسمرب 2020

٩17،4211،17٩،٣2٣1،064،1671،٩28،٥661،00٩،44٣٩62،٥087،061،428إمجايل املوجودات املالية

 إمجايل املطلوبات املالية وحقوق حسابات
2،12٥،7٩17،٩68،٣61-٣،010،187801،01٥1،6٥0،267٣81،101االستثمار املطلقة

)٩06،٩٣٣()1،16٣،28٣(1،٥47،46٥1،00٩،44٣)٥86،100(٣78،٣08)2،0٩2،766(إمجايل فارق إعادة التسعري
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املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة. ٣8

تعترب	األطراف	ذات	صلة	اذا	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:

أعضاء	جملس	اإلدارة	والشركات	اليت	ميلكون	فيها	حصص	ملكية؛ أ.	

املسامهني	األغلبية	لإلمثار	والشركة	االم	الرئيسية	والشركات	اليت	متلك	فيها	حصص	ملكية	والشركات	التابعة	لتلك	الشركات؛ ب.	

الشركات	الزميلة	للبنك 	.	

اإلدارة	العليا. د.	

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:

٣1 ديسمرب 2021
 املسامهني
والتابعون

الشركات الزميلة 
واملشاريع املشتركة

 أعضاء جملس اإلدارة
املجموعاإلدارة العليااملؤسسات ذات الصلة

املوجودات
379،661---379،661مراحبات	ومتويالت	أخرى

676،933--676،933-استثمارات	يف	شركات	زميلة
13،310---13،310صكوك	وأدوات	مالية	استثمارية	وما	يف	حكمها

684684---موجودات	أخرى

املطلوبات
98029،610-21،5837،047حسابات	جارية	للعمالء

30،359--25،1595،200مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى
5،0195،019---حسابات	االستثمار	املطلقة

13---13املطلوبات	األخرى

حقوق امللكية
)36،543(--)36،543(-احتياطيات	القيمة	العادلة

اإليرادات
)151()151(---العائد	حلسابات	االستثمار	املطلقة

3،782---3،782الدخل	من	املراحبات	والتمويالت	االخرى
36،453--36،453-حصة	األرباح	من	الشركات	الزميلة	بعد	خصم	الضرائب

)287(--)287(-أرباح	مدفوعة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى
35،000--35،000-عكس	خمصص	اخنفاض	القيمة	على	الشركات	الزميلة	

املصروفات
)1،240(-)50(-)1،190(املصروفات	اإلدارية	والعمومية
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31	ديسمرب	2020
 املسامهون
والتابعون

الشركات	الزميلة	
واملشاريع	املشتركة

 أعضاء	جملس	اإلدارة
اجملموعاإلدارة	العليااملؤسسات	ذات	الصلة

املوجودات
2،153395،125--392،972مراحبات	ومتويالت	أخرى

623،161--623،161-استثمارات	يف	شركات	زميلة
557557---موجودات	أخرى

املطلوبات
2،46017،052-14،054538حسابات	جارية	للعمالء

42،663--32،66110،002مبالغ	مستحقة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى
6،3796،379---حسابات	االستثمار	املطلقة

129---129املطلوبات	األخرى

حقوق امللكية
)42،521(--)42،521(-احتياطيات	القيمة	العادلة

اإليرادات
)191()191(---العائد	حلسابات	االستثمار	املطلقة

3،781---3،781الدخل	من	املراحبات	والتمويالت	االخرى
30،978--30،978-حصة	األرباح	من	الشركات	الزميلة	بعد	خصم	الضرائب

-----ايرادات	أخرى
)1،844(--)1،844(-أرباح	مدفوعة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى	

27،350--27،350-عكس	خمصص	اخنفاض	القيمة	على	الشركات	الزميلة	

املصروفات
)1،258(-)50(-)1،208(املصروفات	اإلدارية	والعمومية

التمويلية	لصاحل	 التسهيالت	 أمريكي(	متعلقة	ببعض	 346	مليون	دوالر	 تبلغ	332	مليون	دوالرامريكي	)2020:  واليت	 الضمانات	بشكل	قانوين	 حيتفظ	أطراف	ذات	صلة	على	بعض	
اجملموعة.

بعض	األصول	اليت	تبلغ	قيمتها	5.1	مليون	دوالر	أمريكي	)31	ديسمرب	2020: 5.1	مليون	دوالر	أمريكي(	حمتفظ	هبا	قانونيًا	من	قبل	أطراف	ذات	صلة	ملصلحة	اجملموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة املنتهية يف ٣1 ديسمرب 2021

إدارة رأس املال. ٣٩

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. 	-

يتعلق	 فيما	 املركزي	 البحرين	 بتوجيهات	مصرف	 اجملموعة	 تلتزم	 	.3 بازل	 متطلبات	 تنطبق	 ال	 وبالتايل	 الفردي،	 املستوى	 على	 نشاط	مصريف	 أي	 اجملموعة	يف	 تشارك	 	ال	 	
بترخيص	الفئة	1	لشركة	األستثمار.	تتوافق	الشركات	التابعة	مع	توجيهات	اجلهات	التنظيمية	احمللية	املعنية	إلدارة	رأس	املال.

 أرباح األسهم املقترحة. 40

مل	يقم	جملس	اإلدارة	بإقتراح	توزيع	أرباح	أسهم	للسنة	املنتهية	يف	31	ديسمرب	2021	)2020:	مل	يتم	توزيع	ارباح(.

االيرادات واملصروفات غري املتوافقة مع الشريعة. 41

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:

السنة	املنتهية	يف
31	ديسمرب	312020	ديسمرب	2021

اإليرادات
57،755112،758الدخل	من	التمويالت	االخرى

36،36427،196حصة	األرباح	من	الشركات	الزميلة	بعد	خصم	الضرائب	-	إيضاح	1
120،397141،313الدخل	من	االستثمارات

23،86416،882إيرادات	أخرى
2٣8،٣802٩8،14٩إمجايل اإليرادات

)137،345()103،759(ناقصا:	أرباح	مدفوعة	ملصارف	ومؤسسات	مالية	ومؤسسات	أخرى	)صايف(	-	إيضاح	2
1٣4،621160،804إمجايل اإليرادات

املصروفات
)74،549()59،330(املصروفات	اإلدارية	والعمومية	-	إيضاح	2

)17،792()21،750(اإلستهالك	واإلطفاء
)٩2،٣41()81،080(إمجايل املصروفات

٥٣،٥4168،46٣صايف	الربح	قبل	خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	والضرائب	اخلارجية
44،45012،597خمصصات	اهلبوط	يف	القيمة	)صايف(
٩7،٩٩181،060صايف	الربح	قبل	الضرائب	اخلارجية

)15،090()11،950(ضرائب	خارجية
86،0416٥،٩70صايف ربح السنة
متعلقة بالتايل:
78،53659،606مسامهي	البنك
7،5056،364حقوق	األقلية

86،0416٥،٩70

2.702.0٥عائد السهم األساسي واملخفف - سنتات أمريكية
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االيرادات واملصروفات غري املتوافقة مع الشريعة )يتبع(  .41

إيضاح	1-	تستند	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	2-	مصروفات	تتعلق	باملؤسسات	اليت	يتم	توحيدها	كل	بند	على	حدة	واليشمل	الشركات	الزميلة

إيضاح	3	-	قامت	شركة	من	الشركات	التابعة	اليت	تعمل	يف	الوقت	احلاضر	باعتبارها	بنك	تقليدي	بزيادة	عدد	فروعها	اإلسالمية	خالل	العام	اىل	595	فرعًا	)2020: 576	فرعًا(	من	
أصل	جمموع	606	فرعًا	)2020: 500	فرعًا(.

املسئوليات االجتماعية. 42

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

حدث الحق. 4٣

خالل	يناير	2022،	اتفقت	شركة	اإلمثار	القابضة	من	حيث	املبدأ	مع	بنك	السالم	ش.م.ب.	)السالم(	بشأن	االستحواذ	على	األعمال	املصرفية	لألفراد	لبنك	اإلمثار،	وحصة	ملكية	اإلمثار	
القابضة	يف	كل	من	بنك	البحرين	والكويت	ش.م.ب.	وجمموعة	سوليدريت	القابضة.	جاء	هذا	اإلعالن	يف	أعقاب	تنفيذ	مذكرة	تفاهم	غري	ملزمة	قانونًا	بني	الكيانني	يف	أكتوبر	2021. 

وال	تزال	الصفقة	خاضعة	ملوافقة	مسامهي	شركة	اإلمثار	القابضة	وتوقيع	اتفاقيات	هنائية.

مت	االتفاق	على	األصول	اخلاضعة	للصفقة	من	حيث	املبدأ	بناًء	على	القيمة	الدفترية	يف	30	سبتمرب	2021	على	النحو	التايل:

٣0 سبتمرب 2021

57،825النقد	واألرصدة	لدى	البنوك	والبنوك	املركزية

1،460،584أصول	األعمال	املصرفية	لبنك	اإلمثار

520،751بنك	البحرين	والكويت	ش.م.ب

105،918جمموعة	سوليدريت	القابضة	ش.	)	(

2،14٥،078

سيتم	تسوية	املقابل	عن	طريق	حتويل	مطلوبات	جتارية	استهالكية	بقيمة	2.2	مليار	دوالر	أمريكي	)كما	يف	30	سبتمرب	2021(.

سيتم	حتديد	القيم	النهائية	والعالوة	بناًء	على	القيم	الدفترية	لألصول	واخلصوم	اخلاضعة	للمعاملة	اعتبارًا	من	تاريخ	نقل	األعمال	التجارية	ليتم	االتفاق	عليها	بشكل	متبادل	بعد	
االنتهاء	من	اإلجراءات	التنظيمية	والقانونية	وموافقة	املسامهني.

مل	يتم	تصنيف	األصول	اخلاضعة	للمعاملة	مع	بنك	السالم	على	أهنا	حمتفظ	هبا	للبيع	يف	البيانات	املالية	املوحدة	كما	يف	31	ديسمرب	2021،	بناًء	على	تقييم	اجملموعة	للمعايري	احملددة	
يف	املعيار	الدويل	للتقارير	املالية	رقم	5	»األصول	غري	املتداولة	احملتفظ	هبا	للبيع	والعمليات	املتوقفة«.	استند	تقييم	اجملموعة	بشكل	أساسي	إىل	حقيقة	أن	األصول	اخلاضعة	للمعاملة	
مل	تكن	متاحة	للبيع	الفوري	يف	الوضع	احلايل	وأن	املعاملة	ختضع	لشروط	معينة	مثل	حتديد	األصول	يف	تاريخ	حتويل	األعمال،	واالنتهاء	من	االتفاقيات	املؤقتة	والنهائية،	مبا	يف	ذلك	

مل	يكن	سعر	األصول	والعالوة	النهائية	سارية	املفعول	اعتبارًا	من	31	ديسمرب	2021.	عالوة	على	ذلك،	تظل	الصفقة	خاضعة	ملوافقات	املسامهني	واجلهات	التنظيمية.
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معلومات عن السهم

هيكل املسامهة

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021
%عدد األسهمعدد املسامهني%عدد األسهمعدد املسامهني

10،000-12701،190،3700.042381،066،9090.04
100،000 - 10،0012،39965،421،1592.162،41566،524،8382.19

1،000،000 - 100،001855292،415،0059.65882310،066،68710.23
10،000،000 - 1،000،001227616،935،19920.36217603،732،44319.92

292،054،793،29467.80262،049،364،15067.62أكثر من 10،000،000
3،7803،030،755،027100.003،7783،030،755،027100.00اجملموع

حصص األسهم حسب اجلنسية

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021
%عدد األسهمعدد املسامهني%عدد األسهمعدد املسامهنيالدولة

2959،467،86431.662959،467،86431.66جزر الباهاما
796320،802،90110.58819330،008،54510.89مملكة البحرين

828715،456،22523.61834711،953،35623.49اململكة العربية السعودية
749302،068،0549.97706351،729،63811.61الكويت

467289،930،8939.57456284،473،3769.39دول خليجية أخرى
938443،029،09014.62961393،122،24812.96دول أخرى

3،7803،030،755،027100.003،7783،030،755،027100.00اجملموع

حصص األسهم حسب النسبة

31 ديسمرب 312020 ديسمرب 2021
%عدد األسهمعدد املسامهني%عدد األسهمعدد املسامهنيالنسبة

3،7711،258،875،38441.543،7681،222،470،64840.34أقل من %1
17387،334،41912.788423،739،15513.98% إىل %5

21،384،545،22445.6821،384،545،22445.68أكثر من %10
3،7803،030،755،027100.003،7783،030،755،027100.00اجملموع

املسامهون الرئيسيون
%عدد األسهماملسامهون

790،416،00026.08دار املال اإلسالمي ترست
594،129،22419.60الشركة اإلسالمية لالستثمار اخلليجي احملدودة

1،646،209،80354.32أخرى
3،030،755،027100.00اجملموع

اإلدارة التنفيذية ال متتلك أسهمًا يف شركة اإلمثار القابضة.
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بورصة البحرين 
حركة سعر سهم اإلمثار ITHMR - البحرين
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األداء يف بورصة البحرين

ITHMR :التغري يف 2021رمز التداول
%النقاطمقفلمفتوح سعر السهم بالنسبة للمؤشرات - 2021
-5.71-0.070.070.004سعر سهم ITHMR )بالدوالر األمريكي(

1،489.781،797.25307.4720.64املؤشر العام يف البحرين

650.19751.72101.5315.62مؤشر البحرين اإلسالمي

تداول سهم ITHMR )البحرين(

20212020
17،008،97844،755،466حجم، عدد األسهم

1،025،6981،268،941القيمة بالدوالر األمريكي
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سوق ديب املايل 
حركة سعر سهم اإلمثار ITHMR - دولة اإلمارات العربية املتحدة

سعر إقفال سهم اإلمثار املؤشر العام يف سوق ديب املايل

٣،٠٠٠٫٠٠

٣،٨٠٠٫٠٠

٣،٦٠٠٫٠٠

٣،٤٠٠٫٠٠

٢،٢٠٠٫٠٠

٢،٠٠٠٫٠٠

١،٨٠٠٫٠٠

١،٦٠٠٫٠٠

٣،٢٠٠٫٠٠

٣،٤٠٠٫٠٠

٠٫٠٠٠

٠٫١٠٠

٠٫٢٠٠

٠٫٣٠٠

٠٫٤٠٠

٠٫٥٠٠

٠٫٦٠٠

٠٫٧٠٠

٠٫٨٠٠

٠٫٩٠٠

١٫٠٠٠

ر-٢١
ناي

١-ي

ر-٢١
رباي

١-ف

س-٢١
مار

-١

ل-٢١
-إبري

١

و-٢١
ماي

-١

و-٢١
وني

١-ي

و-٢١
ولي

١-ي

س-٢١
١-أغسط

رب-٢١
سبتم

-١

ر-٢١
١-أكتوب

رب-٢١
١-نوفم

رب-٢١
-ديسم

١

ط
قا

لن
ا

يت
ارا

إلم
م ا

ره
لد

با
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ITHMR :التغري يف 2021رمز التداول
%النقاطمقفلمفتوح سعر السهم بالنسبة للمؤشرات - 2021
-9.49-0.2530.230.024سعر سهم ITHMR  )بالدرهم اإلمارايت(

2،491.973،195.91703.9428.25املؤشر العام يف سوق ديب املايل

2،283.062،861.21578.1525.32مؤشر قطاع البنوك

تداول سهم ITHMR )دولة اإلمارات العربية املتحدة(

20212020
1،620،951،6802،175،320،172حجم، عدد األسهم

378،830،572561،250،199القيمة بالدرهم اإلمارايت
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شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب. اسم الشركة

الشكل القانوين
شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب. هي مؤسسة مالية تتخذ من البحرين مقرًا هلا، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين املركزي كشركة استثمار فئة 1 

وختضع إلشرافه.

إن شركة اإلمثار القابضة ش.م.ب. مسجلة كشركة مسامهة حسب قانون الشركات التجارية يف البحرين )قانون رقم 21 لسنة 2001(.

سجل جتاري رقم 15210رقم تسجيل الشركة

بورصة البحرين وسوق ديب املايل اإلدراجات يف أسواق مالية

»ITHMR«الرمز

البحرين للمقاصةمسجل االسهم

برج السيف، مبىن 2080، طريق 2825، ضاحية السيف 428، ص.ب. 2820، املنامة، مملكة البحريناملكتب الرئيسي

4000 1758 973+هاتف

4017 1758 973+فاكس

info@ithmaarholding.comالربيد اإللكتروين

www.ithmaarholding.comاملوقع اإللكتروين

31 ديسمربانتهاء السنة احملاسبية

بالو ترافالندر رامامورثي - رئيس إدارة االلتزام ومكافحة غسيل األموال مسؤول االلتزام

علي أمحد حممد - سكرتري الشركةسكرتري الشركة

برايس ووتر هاوس كوبرز إم إي ليميتد، ص.ب. 60771، املنامة، مملكة البحريناملدققون

معلومات عن الشركة


