تناغم
ال ـت ـ ـقــريـ ـ ـ ــر الــ�سـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي 2008

تناغم

جمموعة الإثمار امل�صرفية �شبكة عاملية متخ�ص�صة يف تقدمي اخلدمات
املالية من خالل �شركات تابعة حتتل مركز ًا قيادي ًا يف خدمات التمويل
ت�شمل بنك الإثمار وم�صرف ال�شامل و�سوليدرتي وم�صرف في�صل اخلا�ص
(�سوي�سرا) وبنك في�صل املحدود (باك�ستان) وبنك البحرين والكويت
وبنك الإجارة الأول و�شركة الإثمار للتطوير.

هذا هو جوهر النجاح يف جمموعة الإثمار امل�صرفية� .إنها تلخ�ص مزايا
وفوائد تبادل اخلربات واملعارف وال�شغف والإنتاجية والإبداع والر�ؤية
ال�سديدة .لدى ان�صهار هذه القوى وتفاعلها يف بيئة عمل واحدة ف�إنها تكون
قادرة على �إنتاج معدل مت�صاعد من النمو والنجاح رغم ارتفاع معدالت
اال�ضطرابات املالية.

يف هذا العام �أ�س�سنا تناغم (�أي �سرنجي) هذه املجموعة املتميزة بات�ساع
ن�شاطها� .أما �أ�صل كلمة (�سرنجي) فم�صدره اللغة اليونانية� ،إذ تلفظ
“�سن – �إرجو” ،وتعني العمل بتناغم وت�آزر تامني� .إنه احتاد قوتني
تعمالن مت�آزرتني ومتناغمتني ،بحيث تكون القوة الناجمة عن توحدهما
�أكرب و�أ�شمل من جمموع قوى �أجزائها منفردة.

وقت م�ضى� ،أن تلقى فكرة (تناغم) التقدير
من املتوقع الآن� ،أكرث من � ّأي ٍ
وهو ما يظهر جلي ًا يف �سياق تقارير املجموعة ال�سنوية للعام .2008
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ر�ؤيتنا ور�سالتنا وقيمنا
ر�ؤيتنا

�أن نكون امل�صرف اال�ستثماري الدويل الذي يحتذى به يف ال�شرق الأو�سط ،و�أن ن�صبح مع �شركاتنا التابعة والزميلة املجموعة املتميزة للخدمات
املالية الإ�سالمية.

ر�سالتنا
• ففي الوقت الذي نكون فيه م�ؤ�س�سة يقتدى بها يف املجتمع ومن �أرباب العمل املتميزين واملف�ضلني ف�إننا نحقق عوائد عالية للم�ساهمني.
• كما �أننا نقدم خدمات ممتازة وذات قيمة عالية لكافة زبائننا ومنهم امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات املالية والأفراد من �أ�صحاب
الرثوات ،وذلك من خالل جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية الإ�سالمية ،مبا يف ذلك ال�صريفة اال�ستثمارية واخلدمات امل�صرفية لل�شركات
واخلدمات امل�صرفية اخلا�صة ،مع الرتكيز على اال�ستثمارات يف احل�ص�ص اخلا�صة والإ�صدارات اخلا�صة للأوراق املالية ،وتقدمي اال�ست�شارات
املتعلقة بعمليات الدمج واال�ستحواذ والتكافل وت�أجري املعدات واال�ستثمارات العقارية وتطويرها.

قيمنا
• اخلربة
• االبتكار
• ال�شفافية
• التطور
• التو�سع العاملي

ملخ�ص البيانات املالية املوحدة
2008
�صايف الربح (مليون دوالر �أمريكي)
�صايف الربح املتعلق بامل�ساهمني (مليون دوالر �أمريكي)
حقوق امل�ساهمني (مليون دوالر �أمريكي)
حقوق امل�ساهمني املن�سوبة �إىل امل�ساهمني (مليون دوالر �أمريكي)
�صايف القيمة الدفرتية لل�سهم الواحد (مليون دوالر �أمريكي)*
(بال�سنتات االمريكية)*

ربحية ال�سهم الواحد
�إجمايل املوجودات (مليون دوالر �أمريكي)

�صناديق حتت الإدارة (مليون دوالر �أمريكي)
العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني ()٪
العائد على متو�سط ر�أ�س املال املدفوع ()٪
التكلفة �إىل االيرادات الت�شغيلية ()٪
الأرباح النقدية (مليون دوالر �أمريكي)
الأرباح النقدية لكل �سهم (بال�سنتات االمريكية)
مالءة ر�أ�س املال (* *)٪

* تعك�س �أرقام  2007و  2006جتزئة ال�سهم الواحد �إىل �أربعة �أ�سهم
* * معدل مالءة ر�أ�س املال لعام  2008و  2007وفق تعليمات بازل  2يف حني مت ح�ساب
معدالت ال�سنوات ال�سابقة وفق تعليمات بازل .1

2005

2004

2007

37.6
181.1
188.3
85.2
36.5
167.6
102.8
22.2
252.8 1.123.7 1.284.4 1.149.4
247.4
792.1 1.087.8
923.9
1.65
0.56
0.51
0.44
24
11.10
5.79
1.04
442 3.318.8 4.078.8 5.380.4
1.500 1.059.9 1.723.8 1.991.7
15.8
26.31
15.64
7
24.4
66.55
23.07
4.16
69
42.10
41.27
51.51
20
47.5
53.7
13.3
3.38
2.50
36.8
29.52
18.63
14.41

22.1
22.1
219.3
214.5
1.43
18
435
1.100
16
18.4
79
10
6.7
37.3

2006

2

2

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بالأ�صالة عن نف�سي ونياب ًة عن ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ف�إنه ملن
دواعي ال�سرور �أن نقدِّ م التقرير ال�سنوي لبنك الإثمار و�شركاته التابعة
والزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2008لقد كان
ذلك عام حتدٍ ومن املمكن �أن يتذكره اجلميع على �أنه عام االنهيار املايل
العاملي ،حيث �أعيد خالله التفكري يف �أمور ال�صناعة املالية العاملية ،ف�ض ًال
عن �إعادة ر�سم امل�شهد العاملي ،عالوة على �إعادة ت�شكيلنا مل�ستقبلنا ب�شكل
جماعي.
ولقد �أثبتت هذه الأزمة املالية يف العام  ،2008ورغم و�صفها وعلى
نطاق وا�سع ب�أنها العظمى منذ الك�ساد االقت�صادي العظيم ،ب�أنها قد
ا�ستطاعت فرز امل�ؤ�س�سات املالية ،وهو الأمر الذي �أدى �إىل وجود بنوك
وبيوت متويل وغريها من امل�ؤ�س�سات املالية التي مل ت�ستطع �أن ت�ساير
الأو�ضاع ال�سائدة .ويف الوقت نف�سه ،لقد �أخ�ضعت حتديات العام 2008
ر�ؤيتنا و�أيدلوجياتنا ووجودنا لالختبار ،و�إنني م�سرور �أن �أبلغكم،
وبعد اجتياز عا�صفة الأزمة املالية ،ب�أننا قد خرجنا بيقني كبري حافل
بالرتكيز والثبات والثقة.
�إن التزاماتنا الرا�سخة بامل�ساهمة يف تناغم وان�سجام جمموعتنا ،وبلعب
�أدوار حقيقية وذات داللة باعتبارنا �شركة عاملية ،وبتلبية احتياجات
االقت�صاد احلقيقي ،ولعل الأهم من ذلك هو احلفاظ على االلتزام الثابت
باال�ستثمار الأخالقي ،هو ما برهن على قوتنا و�صالبتنا� .إن جناحنا
املتحقق يف العام  ،2008و�إن كان �ضئي ًال مقارنة مبا حققناه يف �أدائنا املايل
يف العام  ،2007لي�شهد ب�شكل قاطع على التزامنا بذلك ،ف�ض ًال عن �أنه
ميهد ملرحلة �أخرى من موا�صلة النجاحات.
و�إنه من املهم جد ًا �أن ن�شري �إىل �أن هذه الأزمة والتي مل ي�سبق لها مثيل قد
خلقت فر�ص ًا جديدة كذلك .ولقد �أثبت التاريخ مرة بعد مرة ،يف �أوقات
الأزمة� ،أن ه�ؤالء الذين يتمتعون بالر�ؤية وال�شجاعة والقدرة على التعرف
على الفر�ص املتاحة يف خ�ضم اخلوف واالرتباك �سيكونون قادرين على
حتقيق احلد الأق�صى من املكا�سب.
ير�أ�س بنك الإثمار جمموعة م�صرفية ومالية ذات نظرة عاملية تت�ألف من
�أكرث من � 20شركة تابعة وزميلة وم�شاريع م�شرتكة� .إن �أن�شطتها املوحدة
تغطي الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية والأعمال امل�صرفية اخلا�صة
واخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلدمات امل�صرفية التجارية واحل�ص�ص
اخلا�صة والت�أمني الإ�سالمي (التكافل) وت�أجري املعدات والتطوير
العقاري ،لتقدم بذلك �سل�سلة متكاملة ذات قيمة تغطي جميع نواحي
اخلدمات امل�صرفية واملالية� .إن هدفنا الذي نلتزم به هو تفعيل التناغم
واالن�سجام فيما بني هذه القاعدة املوحدة للمجموعة لت�صبح بذلك �أول
م�ؤ�س�سة خدمات مالية عاملية رائدة تطرح منتجات وخدمات متوافقة مع

�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية الغراء .و�سعي ًا وراء حتقيق هذه الر�ؤية
وحتدياتها ،ف�إننا نلزم �أنف�سنا بو�ضع معايري �إقليمية جديدة� ،سواء على
امل�ستوى ال�شخ�صي �أو املهني� ،أو من حيث النزاهة وال�شفافية� ،أو من حيث
حتقيق قيمة للم�ساهمني.

ولقد �أخذنا على �أنف�سنا هذه االلتزامات بجدية تامة جد ًا ،فقد �ساعدت
وب�شكل كبري يف �إر�شادنا خالل العام  .2008والأهم من ذلك� ،أن هذه
االلتزامات قد و�ضعتنا يف موقع فريد لال�ستفادة من الفر�ص غري امل�سبوقة
التي خلفتها الأزمة.
�سجل بنك الإثمار �أداء مالي ًا قوي ًا ن�سبي ًا يف العام
وبناء على ذلك ،فقد َّ
 ،2008جتدونها مذكورة ب�شكل تف�صيلي يف الأجزاء الالحقة من هذا
التقرير ال�سنوي .لقد �ساهمت �شركات البنك التابعة والزميلة وب�شكل
بارز يف حتقيق هذه النتائج املالية عموم ًا .وتتوافر ملخ�صات عن هذه
ال�شركات املالية و�أعمالها و�إجنازاتها الت�شغيلية يف اجلزء الالحق من
هذا التقرير ،لذا ف�إنني �س�أكتفي بذكر بع�ض من �إجنازاتنا الإ�سرتاتيجية
الرئي�سية.
لقد �أعل َّنا يف منت�صف العام  2008عن متكننا وبنجاح من تنظيم احتاد
مايل ي�ضم م�ساهمني من امل�ؤ�س�سات الإقليمية لإطالق «ن�سيج» (حتت
الت�أ�سي�س) ،وهي ال�شركة الأوىل من نوعها يف املنطقة والتي تقدم خدمات
متكاملة يف البنية التحتية والتطوير العقاري .ومن املقرر لن�سيج �أن تعمل
على �إدارة جميع خدمات البناء والعقارات ،بدء ًا من املراحل الأولية
للتخطيط وت�صنيع مواد البناء والتمويل وخدمات اال�ست�شارات الت�سويقية
للتطوير .وبذلك ف�إن ن�سيج �ستبتكر ان�سجام ًا مل ي�سبق له مثيل من �ش�أنه �أن
يعمل على تقدمي حلول �إ�سكانية مي�سرة لعامة اجلمهور .وقبل نهاية العام،
و َّقع امل�ساهمون الرئي�سيون يف ن�سيج اتفاقية ر�سمية لت�أ�سي�س ال�شركة يف
دي�سمرب بر�أ�سمال يبلغ  180مليون دينار بحريني ( 477.5مليون دوالر
�أمريكي).
وقبل حلول الأزمة ،اتخذنا خطوة �أيديولوجية جريئة و�أقمنا حتالف ًا
�إ�سرتاتيجي ًا مع اثنتني من ال�شركات املالية لت�أ�سي�س فيجني.)Vision³( 3
�إن هذا التحالف الإ�سرتاتيجي مع بيت التمويل اخلليجي وبيت �أبوظبي
لال�ستثمار يف �أعقاب ما يقرب من � 14شهر ًا من الدرا�سة والتخطيط،
يع ُّد نقطة حتول من خالل منهج مربمج ومنظم يف اال�ستثمارات
اخلا�صة.
ويف �أغ�سط�س� ،أعلنت فيجني 3عن خطط لطرح ر�ؤية ثالثية يف مبادرات
جديدة تبلغ قيمتها  10مليارات دوالر� .إن هذه املبادرات ،والتي تركز على
االبتكار يف دفع عجلة ال�سوق يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وجنوب �آ�سيا وغريها ،تتكون من �إنفراكابيتال  InfraCapitalوهو �أول
م�صرف ا�ستثماري من نوعه يف اخلليج خمت�ص يف تطوير البنى التحتية

والتمويل؛ و�أغري كاب  ،AgriCapوهي م�ؤ�س�سة ا�ستثمارية تخت�ص
مب�شاريع اال�ستثمار الزراعي بالكامل؛ �إ�ضافة �إىل �صندوق تطوير خدمات
ال�ضيافة  Hospitality Development Fundالذي يوفر الدعم لهذا
القطاع حول العامل.

كما �أننا ننتهز هذه الفر�صة لن�شكر ال�سادة الزمالء �أع�ضاء جمال�س �إدارات
�شركات املجموعة وامل�ساهمني وامل�ستثمرين والعمالء واجلهات الرقابية يف
كل الدول التي نزاول فيها عملياتنا على دعمهم وتوجيهاتهم امل�ستنرية
خالل العام.

ومنذ ذلك احلني حتركنا �سريع ًا لرتجمة هذه الأفكار �إىل واقع ملمو�س.
فبحلول �شهر �أكتوبر و َّقعت فيجني 3مذكرة تفاهم مع حكومة اجلمهورية
الرتكية والتي �ستعمل من خالل هيئة تطوير اال�ستثمار يف تركيا جنب ًا �إىل
جنب مع �أغري كاب نحو تعريف الفر�ص اال�ستثمارية املبتكرة يف القطاع
الزراعي يف تركيا.

خالد عبد اهلل جناحي

�إن هاتني املبادرتني الإ�سرتاتيجيتني ،وهما «فيجني »3و»ن�سيج» ت�ؤكدان -
ورمبا �أكرث من �أي �شيء �آخر – �أننا ن�أخذ التزاماتنا طويلة الأجل على
حممل اجلد دوم ًا .كما �أن هاتني املبادرتني تقدمان حلو ًال مبتكرة لأكرب
امل�شكالت احلالية يف املنطقة على ال�صعيدين االجتماعي واالقت�صادي.
والأهم من ذلك �أنهما ت�ساهمان وب�شكل مبا�شر يف امل�ساعدة على تطوير
منطقتنا ،وبذلك ف�إن هذا يجعلنا جزء ًا من حل امل�شكالت ال جزء ًا من
امل�شكلة .ون�ؤمن �أن هذا هو مفتاح جناحنا امل�ستمر.
�إننا ومن خالل م�س�ؤولية �شركاتنا العاملية يجب �أن نركز كافة جهودنا
يف تطوير منطقتنا ،ومعاجلة احتياجات االقت�صاد احلقيقي وامل�ساهمة
يف حتقيق التنمية امل�ستدامة ملنطقتنا .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،ف�ض ًال عن
التزامنا بتحقيق �أهدافنا الإ�سرتاتيجية طويلة الأمد ،ف�إننا نوا�صل الرتكيز
على تطوير م�صادرنا ،وبالتايل تطوير ال�صناعة امل�صرفية واملالية يف
اململكة.
تخ�ص جميع النا�س ،و�إننا يف
لقد �أكدنا مرار ًا �أن العملية امل�صرفية مبجملها ُّ
بنك الإثمار نويل تركيزنا واهتمامنا على جذب وتطوير واالحتفاظ ب�أف�ضل
الكوادر امل�ؤهلة يف جمال الأعمال امل�صرفية� .إننا نفعل ما نقول ونوفر
فر�ص ًا مت�ساوية ومتكافئة للرتقي والتقدم يف بيئة عمل م�شجعة وحمفزة لكل
فرد ب�صرف النظر عن خلفيته �أو انتمائه ال�شخ�صي للم�ساهمة يف حتقيق
الإجناز و�صنع التميز.
�إن ر�ؤية بنك الإثمار مبنية على تبني قيم الريادة واالحرتافية والنزاهة
والأمانة ،مع تقدير الأداء اجليد والكفاءة .وعالوة على كل ما �سبق ،ف�إننا
على قناعة كبرية من �أن جودة موظفينا هو العامل الذي يح�سم يف النهاية
ا�ستمرار النجاح من عدمه .وينطبق هذا ب�صفة خا�صة يف هذه الأوقات
الع�صيبة .و�إننا لنغتنم هذه الفر�صة لنعرب عن خال�ص تقديرنا �إىل
�إدارات وموظفي �شركاتنا التابعة والزميلة وم�شاريعنا امل�شرتكة يف خمتلف
�أنحاء العامل للم�ساعدة يف جعل العام  2008عام ًا ناجح ًا على الرغم من
الأزمة املالية.

رئي�س جمل�س الإدارة
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كلمة الرئي�س التنفيذي
والرئي�س التنفيذي امل�شارك
�إنه لي�سعدنا �أن نبلغكم �أن العام  2008قد �أثبت �أنه عام �إيجابي لنا يف بنك
الإثمار ول�شركاتنا التابعة والزميلة .وب�شكل �إجمايل ،لقد خ�ضنا ع�صف
الأزمة املالية العاملية يف العام � ،2008إال �أننا ا�ستطعنا �أن ننهي هذا العام
ب�أداء مر�ضي.

كما �أنه ليطيب لنا �أن نبلغكم �أن �شركاتنا التابعة والزميلة ،مع مراعاة
الظروف غري امل�سبوقة يف الأ�سواق التي تعمل فيها ،قد ا�ستطاعت
�أن تقدم �أداء جيد ًا ن�سبي ًا ،وهو ما انعك�س �إيجاب ًا على تلك ال�شركات
وبالتايل على املجموعة ككل.
�إن �إجنازاتنا هذه ،والتي �أ�صبحت ذات قيمة �أكرب ب�سبب حدة الأزمة املالية
يف العام  ،2008هي نتيجة مبا�شرة لتنوع جمموعة الإثمار امل�صرفية ،وبرهان
على القوة املتناغمة واملبتكرة التي يتمتع بها �أع�ضاء هذه املجموعة.
�إن جمموعة الإثمار امل�صرفية معروفة وعلى نطاق وا�سع كواحدة من �أكرث
جمموعات اخلدمات املالية تنوع ًا على م�ستوى ال�شرق الأو�سط ،ولقد كان العام
 2008دلي ًال على جناح هذا التنوع� .إن جمموعتنا ت�ضم العديد من الأ�صول مبا
فيها بنوك التجزئة والبنوك التجارية التي �ساعدتنا �إجما ًال يف احلفاظ على
اال�ستقرار حتى يف الأوقات امل�ضطربة ،وبخا�صة فيما يتعلق بالتمويل والإيرادات
الناجتة عن �أن�شطة الأعمال الأ�سا�سية .وقد عززها االنت�شار اجلغرايف
واال�ستثمار يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية و�أوروبا و�آ�سيا وال�شرق
الأدنى ،الأمر الذي �ساهم يف م�ساعدتنا على �إنهاء العام  2008بنجاح.
ولقد وا�صلنا يف الن�صف الأول من العام  2008مواجهة االجتاه العاملي
ال�سائد بتحقيق زيادة ن�سبتها  115باملائة يف �صايف الأرباح ،بينما ال�صناعة
املالية يف العامل كانت توا�صل �صراعها مع �آثار �أزمة الرهن العقاري الثانوية
والت�ضخم املايل املتزايد.
ويف احلقيقة ،ف�إن ت�سجيلنا مبلغ وقدره  141.9مليون دوالر �أمريكي يف
الأرباح يف منت�صف العام  2008يظهر قوة �أداء البنك املايل منذ �أن
�أ�صبح �شركة عامة يف العام  .2006ولقد كان الن�صف الثاين من العام
�أكرث حتدي ًا ،ولكننا تكيفنا �سريع ًا مع الأجواء املتغرية من خالل موا�صلة
العمل لتحقيق �أهدافنا وجت�سيد نظرتنا على �أر�ض الواقع� .إن هذا الرتكيز
والعزم الثابتني متت ترجمتهما يف نتائج نهاية العام اجليدة على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
فقد حققنا ،على �سبيل املثال ،ربح ًا �صافي ًا وقدره  85مليون دوالر �أمريكي
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2008كما حققنا �أي�ض ًا منو ًا بارز ًا يف �إجمايل
املوجودات وال�صناديق حتت الإدارة ،و�أعلنا عن نيتنا ،بعد �أخذ موافقة
م�صرف البحرين املركزي وموافقة امل�ساهمني خالل االجتماع ال�سنوي
العام للجمعية العمومية ،ب�إ�صدار �أ�سهم منحة مبعدل �سهم واحد عن كل
ع�شرة �أ�سهم �صادرة.

لقد ركزت املجموعة ،بنا ًء على توجيهات جمل�س الإدارة يف م�ستهل الأزمة
املالية العاملية احلالية ،على حماية موجوداتها وعلى ال�سيولة بد ًال من ال�سعي
وراء مبادرات �أعمال جديدة .ولقد انعك�س هذا املنهج احل�صيف على املراجعة
الدقيقة للقيمة الدفرتية للموجودات وو�ضعنا خم�ص�صات ملواجهة انخفا�ض
غري حمقق يف املوجودات بقيمة  52,9مليون دوالر �أمريكي.
�إننا �سعداء من �أن امليزانية العمومية لبنك الإثمار ال تزال قوية �إىل جانب
توافر موجودات �سائلة مببلغ  1,3مليار دوالر �أمريكي وهي ما متثل ن�سبة
 23باملائة من جمموع املوجودات ،مقارنة مببلغ  0,6مليار دوالر �أمريكي،
�أو  14,5باملائة ،يف نهاية العام  .2007كما �أن معدل مالءة ر�أ�س املال بلغ
 14باملائة.
لقد ارتفع �إجمايل املوجودات بن�سبة  31,9باملائة� ،أي �إىل  5,4مليار دوالر
�أمريكي ،وارتفعت ال�صناديق حتت الإدارة بن�سبة  15,5باملائة� ،أي �إىل
ملياري دوالر �أمريكي.

�إن النمو الناجت عن عمليات املجموعة يف اخلدمات امل�صرفية للأفراد
واخلدمات امل�صرفية لل�شركات ال يزال م�ستمر ًا ،وذلك بالرغم من �أن
التوقيت لي�س يف �صالح بع�ض اال�ستثمارات امل�صرفية حيث ت�أثرت بالأزمة
املالية العاملية .ولقد انخف�ضت الإيرادات الت�شغيلية �إىل  279,9مليون دوالر
�أمريكي �أي بن�سبة  19,3باملائة ،وذلك ع َّما كانت عليه يف العام .2007
ولقد بد�أنا باتخاذ العديد من �إجراءات التحكم يف امل�صروفات ،وكنتيجة
لذلك ،بلغت امل�صاريف الت�شغيلية  115,1مليون دوالر �أمريكي ،منخف�ضة
مببلغ  7,6مليون دوالر �أمريكي ع َّما كانت عليه يف العام  .2007وبلغت
خم�ص�صات انخفا�ض القيمة يف املوجودات غري املحققة  52,9مليون دوالر
�أمريكي ،منها مبلغ  21,1مليون دوالر �أمريكي تعود �إىل االنخفا�ض يف
قيمة بع�ض اال�ستثمارات املدرجة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي و�أ�سواق
الأ�سهم الآ�سيوية� .إن هذه اال�ستثمارات هي جزء من اال�ستثمارات يف
الأوراق املالية املتوفرة للبيع.
ولقد �س ّرنا من �أنه حتى مع اخل�سائر التي جنمت خالل الربع الرابع من
العام  2008مبقدار  40,4مليون دوالر �أمريكي وذلك ب�سبب املخ�ص�صات
ب�شكل �أ�سا�سي� ،إال �أننا حققنا �أرباح ًا �صافية موحدة مبقدار  85,2مليون
دوالر �أمريكي يف العام .2008
�إن املجاالت التي وا�صلنا يف العام  2008العمل من خاللها لتطوير خطوط
�أعمالنا املبا�شرة الإ�سرتاتيجية اجلديدة يف بنك الإثمار ،وهي احل�ص�ص
اخلا�صة واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية و�إىل حد �أقل منتجات �أ�سواق
ر�أ�س املال ،هي نف�سها التي يرغب فيها امل�ستثمرون الإقليميون يف دول
اخلليج و�آ�سيا ،حيث يوجد لدينا تركيز جغرايف على امل�ستثمرين من
امل�ؤ�س�سات وهو ما يكمل �أعمالنا اال�ستثمارية املحلية وال�شرق �أو�سطية مع
امل�ؤ�س�سات والأفراد من ذوي الرثوات الطائلة.

ويف احل�ص�ص اخلا�صة ،ف�إننا ال نزال نركز على ا�ستثمارات البنية التحتية
واال�ستثمارات الزراعية ،و�إنه ليطيب لنا �أن نبلغكم �أن هذين املجالني على
وجه التحديد يوا�صالن جذب اهتمام امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات ب�شكل
بارز .وطوال العام  ،2008وعلى �سبيل املثال ،قطعنا على �أنف�سنا التزام ًا
بتطوير البنية التحتية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا .كما
�أن هناك رغبات يف تطوير الأعمال الزراعية الأ�سا�سية.
�إن اال�ستثمارات يف البنية التحتية وما يتعلق بها تعترب مغرية جد ًا ،بخا�صة
يف ظل الظروف ال�صعبة لل�سوق واملليئة بالتحديات ،وذلك نظر ًا ملا من
املمكن �أن تقدمه من عوائد عالية ومبخاطر منخف�ضة ن�سبي ًا .وعادة ما
تكون ا�ستثمارات البنية التحتية مدعومة حكومي ًا مبا يف ذلك امل�شاريع التي
تعمل دون مناف�سة �أو مبناف�سة حمدودة ،كما �أنها توفر منتجات وخدمات
تلبي الطلب امل�ستقر �أو املتزايد .منذ وقت قريب ،مت الت�صريح ب�أن جمموع
م�شاريع البنى التحتية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تعادل ثلث
هذه امل�شاريع يف العامل �أجمع .وعلى مدى العقد املقبل� ،ستتطلب دول اخلليج
العربي لوحدها ا�ستثمار ًا ي�صل �إىل  545مليار دوالر �أمريكي لقطاعات
املوا�صالت والقوة واملاء والطاقة والتعليم والبنية التحتية االجتماعية.
�إن اال�ستثمارات املتعلقة بالقطاع الزراعي تعد على وجه اخل�صو�ص من
فئات الأ�صول املغرية يف ظل الظروف احلالية للأ�سواق ،فقد �أ�شار تقرير
حديث م�ؤخر ًا �إىل �أن النمو العاملي لل�سكان وبالتايل منو اال�ستهالك �إىل
جانب الأجواء العاملية الع�صيبة وارتفاع �سعر الطاقة وتزايد الطلب على
الوقود احليوي قد �أجربت الأ�سعار العاملية للغذاء على االرتفاع مبا ن�سبته
 60باملائة خالل العامني املا�ضيني.
�إننا يف و�ضع جيد الآن ي�سمح لنا باال�ستفادة من الفر�ص املتاحة ،بخا�صة
مع �صناديقنا القائمة وخرباتنا الداخلية.
لقد كان امل�ساهم الرئي�سي يف جمموعة الإثمار امل�صرفية م�ؤ�س�س ًا م�شارك ًا،
وذلك �إىل جانب البنك الإ�سالمي للتنمية و�شركة الأ�سواق النا�شئة،
ل�صندوق البنك الإ�سالمي للتنمية للبنية الأ�سا�سية البالغة قيمته 730.5
مليون دوالر �أمريكي ،وهو �أول �صندوق ا�ستثماري يف احل�ص�ص اخلا�صة
للبنية التحتية يف ال�شرق الأو�سط� .إن جمموعة الإثمار امل�صرفية تعد
م�ساهم ًا قوي ًا ورئي�سي ًا وب�شكل مبا�شر نظر ًا المتالكها ما ن�سبته  40باملائة
يف هذا ال�صندوق باعتباره �شريك ًا عام ًا.
ولقد �شارك بع�ض من الأع�ضاء الرئي�سيني يف الفريق احلايل للح�ص�ص
اخلا�صة ببنك الإثمار يف ت�شكيل وتطوير هذا ال�صندوق الريادي ،وهو
ما ي�ساعد على متهيد ال�سبيل ل�صناديق البنية التحتية الرئي�سية الأخرى
لتحذو حذوه .لقد �ساعدت القدرات املتوافرة داخل بنك الإثمار على
�إبقائنا يف طليعة �أعمال اال�ستثمار يف البنية التحتية ،وهذا ما �سي�ضمن �أننا
�سنظل يف �أف�ضل موقع متاح لال�ستفادة من الفر�ص �سابقة الذكر.

كما �أننا م�ؤ�س�سون� ،إىل جانب �أبراج كابيتال ودويت�شه بنك ،ل�صندوق
البنية التحتية ومنو ر�أ�س املال والبالغة قيمته  2مليار دوالر �أمريكي.
�إن هذا ال�صندوق هو �أكرب �صندوق للح�ص�ص اخلا�صة على الإطالق
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وقد حقق خالل عامني �أو
التزم نحو ا�ستثمارات من �ش�أنها �أن توظف نقاط القوة لديه .وميتلك
بنك الإثمار ما ن�سبته  24.5باملائة من �أ�سهم ال�شريك العام يف هذا
ال�صندوق ،وهي الن�سبة نف�سها التي ميتلكها دويت�شه بنك (مع �أبراج
كابيتال التي متتلك  51باملائة) يف هذا ال�صندوق الذي يعد م�س�ؤو ًال
عن كافة القرارات املتعلقة باال�ستثمارات والتوظيفات.
ومن ناحية الفر�ص الزراعية ،فقد �شاركنا يف الت�أ�سي�س واال�ستثمار
يف (� )SISLصندوق مزارع الإثمار لق�صب ال�سكر ( )CFTيف
�أ�سرتاليا .ولدينا امللكية الكاملة يف مرحلة التطوير� .إن فر�ص تو�سيع
حمفظة مزارع ق�صب ال�سكر ال تزال قائمة ،و�سندعو يف الوقت
املنا�سب م�ستثمرين �إ�ضافيني لالن�ضمام.
�أما بالن�سبة �إىل الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية ،فقد وا�صلنا يف العام 2008
الرتكيز على الأعمال التي حتقق الر�سوم والعموالت ،كما �أولينا اهتمام ًا خا�ص ًا
لثالثة م�شاريع م�شرتكة رئي�سية �أن�شئت من قبلنا ،من �أجل تطويرها يف وقت
الحق بالتعاون مع بيت التمويل اخلليجي وبيت �أبوظبي لال�ستثمار كجزء من
مبادرتنا الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة والتي تدعى فيجني.)Vision³( 3
�إن مبادرات فيجني ،3والتي تركز على االبتكار يف دفع عجلة ال�سوق عرب
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا وغريها ،تت�ألف من
�إنفراكابيتال  ،InfraCapitalوهو �أول م�صرف ا�ستثماري من نوعه يف
اخلليج يخت�ص بتطوير ومتويل البنى التحتية؛ و�أغري كاب  ،AgriCapوهي
م�ؤ�س�سة تعد حمرك ًا ا�ستثماري ًا جديد ًا وتركز بالكامل على خدمة امل�شاريع
الزراعية واملجتمعات املحلية؛ بالإ�ضافة �إىل �صندوق تطوير خدمات ال�ضيافة
 ،Hospitality Development Fundوالذي �سي�ؤ�س�س لتعزيز ودعم فر�ص
قطاع ال�ضيافة وال�سياحة يف جميع �أنحاء العامل� .إن هذه الت�شكيلة الثالثية
واملتوافقة مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية الغراء متثل نقطة حتول يف
النهج املنتظم يف اال�ستثمارات املتخ�ص�صة.
�إن مبادرتي �إنفراكابيتال و�أغري كاب مرتبطتان وب�شكل مبا�شر بالتزاماتنا
الإ�سرتاتيجية اخلا�صة ب�صناعات البنية التحتية وال�صناعات الزراعية.
�أما مبادرة �صندوق تطوير خدمات ال�ضيافة ،والتي �ست�ساعد على تطوير
�صناعة �سياحية عاملية متوافقة مع �أحكام ال�شريعة ،فهي مرتبطة ب�شكل
�سليم بالرتاث الذي نزخر به يف جمال اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية.
ويف  ،2008ا�ستحوذنا على ح�صة يف بنك البحرين والكويت ن�سبتها 25.4
باملائة ،وهو بنك رائد يقدم خدمات م�صرفية للأفراد ويتخذ من البحرين
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مقر ًا له ،ف�ض ًال عن �أنه يدير عمليات خارجية يف كل من الكويت والهند.
�سجل يف نهاية العام  2008تفوق ًا على نتائجه
و�إننا �سعداء من �أن البنك قد َّ
للعام  ،2007على الرغم من وجود �أ�صول دولية كبرية لديه.

امل�صرفية اال�ستثمارية داخل اململكة العربية ال�سعودية ،حيث تزخر
ب�أكرب اقت�صاد على امل�ستوى الإقليمي وبها عدد كبري من ال�سكان و�أكرب
�سوق للأوراق املالية.

كما �أنه ليطيب لنا �أن نعرب عن �سعادتنا من �أن واحدة من �شركاتنا التابعة
وهي �شركة الإثمار للتطوير قد حققت �أداء ممتاز ًا خالل العام  2008وعلى
نحو ا�ستثنائي.

وبالنظر �إىل امل�ستقبل ،ف�إننا �سنكون على حذر تام يف انتقاء فر�ص
الأعمال ،و�إننا على �أمت الثقة من �أننا مب�شيئة اهلل تعاىل �سنحقق نتائج
قوية مل�ساهمينا ،الذين يعنون الكثري بالن�سبة �إلينا ،و�سنعمل على حماية
م�صاحلهم من خالل الكفاءات والقدرات املوجودة يف جمموعة الإثمار
امل�صرفية.

وتعد �شركة الإثمار للتطوير املطور واملدير مل�شروعات بنك الإثمار اخلا�صة
بالبنية التحتية وغريها من امل�شروعات عالية امل�ستوى على ال�صعيد
العقاري وال�سياحي وامل�شروعات الأخرى ذات ال�صلة .وتت�ضمن حمفظة
م�شاريع ال�شركة الأولية ك ًال من دملونيا ،وهو م�شروع اجلزيرة ال�صحية،
ومنتجع �شاطئ اجلزائر ،وم�شروع برج يحتوي على فندق ومكاتب.
ويعترب النجاح امللحوظ الذي حققته �شركة الإثمار للتطوير يف العام 2008
نتيجة لرتكيزها على م�شروع دملونيا ،وهو م�شروع حاز على اهتمام وا�سع
من قبل العمالء ،وذلك نظر ًا لتكاليفه املتوا�ضعة واالحتماالت الواعدة يف
حتقيق مكا�سب ر�أ�سمالية.
وبذلك ،ف�إن بنك الإثمار و�شركاته التابعة والزميلة مل تت�أثر بالأزمة
املالية العاملية يف  ،2008ب�سبب تنوعنا الكبري من حيث تنوع الأعمال
والتغطية اجلغرافية ،مثلما ت�أثرت به العديد من امل�ؤ�س�سات ،وبخا�صة
تلك التي تعر�ضت وب�شكل كبري يف ا�ستثماراتها االئتمانية الدولية �أو
يف ا�ستثماراتها عالية اال�ستدانة.
ولقد برهنت �إجنازاتنا يف العام  ،2008وهو العام الأكرث حتدي ًا
و�صعوبة للم�ؤ�س�سات املالية العاملية حول العامل خالل عقود عدة م�ضت،
برهنت على �إ�سرتاتيجية جمموعتنا التي تت�سم باحلذر ،والتي جعلتنا
�أي�ض ًا يف و�ضع جيد لتحقيق مزيد من النمو يف امل�ستقبل وذلك حينما
تعود بيئة الأعمال العاملية ال�سيئة حالي ًا �إىل حالتها الطبيعية .ويف
الوقت نف�سه ،ف�إننا جاهزون القتنا�ص الفر�ص التي تقدم لنا �أعما ًال
تطويرية ح�صيفة وذلك بالتما�شي مع �إ�سرتاتيجية البنك القوية للمدى
املتو�سط .وعند تطوير منتجات �أ�سواق ر�أ�س املال الدولية ،ف�إننا �سرنكز
ويف الوقت املنا�سب كافة جهودنا على ال�صكوك ،فهي وب�سبب الرتكيز
على االقت�صاد احلقيقي والأ�صول امللمو�سة لأن�شطة �أ�سواق ر�أ�س املال
املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة لن تكون عر�ضة للمخاطر ذاتها التي
�أف�سدت القطاع املايل خالل الأزمة املالية الأخرية .ويف الوقت احلايل،
ف�إن تطوير �أ�سواقنا لر�ؤو�س الأموال �سيكون يف الغالب متوقف ًا على
التعاون مع �شركتنا التابعة يف اململكة العربية ال�سعودية وهي �إثراء
كابيتال والتي ميتلك فيها كل من بنك الإثمار و�شركة الكويت لال�ستثمار
كل على حدة ح�صة ن�سبتها  23باملائة .ولقد �أ�صبحت �إثراء كابيتال
�شركة مرخ�صة يف العام  ،2008توفر جمموعة متكاملة من الأن�شطة

مايكل يل

الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة

حممد عبد الرحمن ح�سني

الرئي�س التنفيذي امل�شارك وع�ضو جمل�س الإدارة
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�إن هذه املراجعة مبنية على النتائج الت�شغيلية املوحدة و امليزانية
العمومية املوحدة لبنك الإثمار و�شركاته التابعة الرئي�سية
وال�شركات الزميلة.

النتائج الت�شغيلية

ارتفع التوزيع على حاملي احل�سابات اال�ستثمارية مببلغ  40.4مليون
دوالر �أمريكي لي�صل �إىل  185.9مليون دوالر �أمريكي وذلك يعود
ب�شكل رئي�سي �إىل دفع �أرباح على متويالت لأجل وزيادة ن�شاط العمليات
امل�صرفية للأفراد والعمليات امل�صرفية التجارية.

امل�صروفات

�سجلت املجموعة �صايف �أرباح بقيمة  85.2مليون دوالر �أمريكي لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2008وهي �أقل بن�سبة  %54.8باملقارنة مع �صايف
الأرباح البالغة  188.3مليون دوالر �أمريكي للعام املا�ضي .بلغ �صايف الربح
املتعلق مب�ساهمي البنك  22.2مليون دوالر �أمريكي باملقارنة مع 102.8
مليون دوالر �أمريكي للعام املا�ضي.

ا�ستحدثت املجموعة عدة و�سائل لتقليل النفقات .وب�شكل عام
انخف�ضت تكاليف املوظفني ،وامل�صروفات العمومية والإدارية
�إىل  115.1مليون دوالر �أمريكي حمققة تراجع بقيمة  7.5مليون
دوالر �أمريكي مقارن ًة بالعام املا�ضي.

طبقت املجموعة منهج ًا حمافظ ًا خالل الأزمة العاملية املالية الراهنة
وقامت مبراجعة القيم الدفرتية ملوجوداتها بدقة ،وبنا ًء عليه مت احت�ساب
خم�ص�ص خ�سائر غري حمققة للهبوط يف القيمة على اال�ستثمارات
والقرو�ض بلغت  52.9مليون دوالر �أمريكي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2008باملقارنة مع  7.6مليون دوالر �أمريكي حمت�سبة يف العام املا�ضي.

بلغت م�صاريف اال�ستهالك والإطفاء  29.1مليون دوالر �أمريكي ،بزيادة
قدرها  8.5مليون دوالر �أمريكي ،وذلك يعود ب�شكل رئي�سي �إىل ت�أثري
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة لكامل العام خالل  2008املتعلقة ببع�ض
اال�ستحواذات التي متت خالل عام  ،2007وت�أثري �إطفاء موجودات غري
ملمو�سة مت اال�ستحواذ عليها خالل عام .2008

الإيرادات الت�شغيلية

تتكون �صايف خم�ص�صات الهبوط يف القيمة البالغة  52.9مليون
دوالر �أمريكي ب�شكل رئي�سي من خ�سائر الهبوط يف القيمة ل�سندات
ا�ستثمارية متوفرة للبيع بقيمة  21.1مليون دوالر �أمريكي ،وخ�سائر
الهبوط يف قيمة القرو�ض واملبالغ املدفوعة مقدم ًا بقيمة 24.4
مليون دوالر �أمريكي� .إن ت�سجيل خم�ص�صات الهبوط يف القيمة
يعود �إىل الهبوط احلاد يف قيمة بع�ض اال�ستثمارات املدرجة يف
�أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي ،و�أ�سواق الأ�سهم الآ�سيوية.
هذه اال�ستثمارات حمتفظ بها كجزء من ال�سندات اال�ستثمارية
املتوفرة للبيع .كما �أن حمفظة القرو�ض املرتبطة بالعمليات
الآ�سيوية ت�أثرت ب�سبب الزيادة يف املت�أخرات والتي تزامنت مع
الهبوط يف قيمة ال�ضمانات مما �أدى �إىل ت�سجيل خم�ص�صات
الهبوط يف القيمة.

�سجلت املجموعة �إيرادات ت�شغيلية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
بقيمة  279.9مليون دوالر �أمريكي وهي �أقل بن�سبة  %19.3باملقارنة
مع نهاية العام املن�صرم .ا�ستمر النمو يف العمليات امل�صرفية للأفراد
والعمليات امل�صرفية التجارية ،واخلزينة رغم ت�أثر بع�ض �أن�شطة
اال�ستثمارات امل�صرفية �سلب ًا بالأزمة العاملية املالية الراهنة.
�إن النمو املط ّرد يف العمليات امل�صرفية للأفراد والعمليات امل�صرفية
التجارية ،واخلزينة يظهر من خالل الزيادة يف الإيرادات من الودائع
ق�صرية الأجل بقيمة  12.3مليون دوالر �أمريكي لي�صل �إىل 55.7
مليون دوالر �أمريكي ،والزيادة الطفيفة يف الإيرادات من اال�ستثمارات
يف التمويالت مبا قيمته  191.5مليون دوالر �أمريكي ،يف حني �أنه فيما
يتعلق ب�أن�شطة اال�ستثمار امل�صرفية ف�إن �إيرادات الر�سوم والعموالت
�سجلت انخفا�ض ًا بقيمة  6.3مليون دوالر �أمريكي لت�صل �إىل 46.2
مليون دوالر �أمريكي ،وانخف�ضت الأرباح من ال�سندات اال�ستثمارية
بقيمة  40.6مليون دوالر �أمريكي لت�صل �إىل  4.1مليون دوالر �أمريكي
وذلك نظر ًا النخفا�ض التخارجات وغياب فر�ص االكتتابات اال�ستثمارية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ضمنت نتائج العام املا�ضي �أرباح ًا نتجت عن بيع
اال�ستثمارات يف بنك امليزان (�شركة زميلة �سابقة) ،يف حني مل يتحقق
ربح مماثل هذا العام.

احل�صة من �أرباح �شركات زميلة
بلغت احل�صة من �أرباح ال�شركات الزميلة لعام  2008ما قيمته  6.3مليون
دوالر �أمريكي ،برتاجع قدره  2مليون دوالر �أمريكي مقارنة بالعام املا�ضي.
�أثرت الأزمة العاملية املالية الراهنة �سلب ًا على نتائج ال�شركات الزميلة،
ونظر ًا لتبني ال�شركات الزميلة منهج ًا حمافظ ًا فقد مت ت�سجيل خم�ص�صات
الهبوط يف القيمة لال�ستثمارات والقرو�ض ،وعليه مت حتقيق �أرباح تقل عن
�أرباح العام املا�ضي.
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ال�ضرائب

حقوق امللكية

انخف�ضت ال�ضرائب املحت�سبة لعام  2008لت�صل �إىل  9.3مليون
دوالر �أمريكي ،برتاجع قدره  10.7مليون دوالر �أمريكي ،وذلك
يعود ب�شكل رئي�سي �إىل انخفا�ض الأرباح اخلا�ضعة لل�ضرائب يف
بع�ض ال�شركات التابعة.

انخف�ضت حقوق امللكية املتعلقة مب�ساهمي البنك بقيمة  164مليون دوالر
�أمريكي لت�صل �إىل  924مليون دوالر �أمريكي ،مقارن ًة مع  1،1مليار دوالر
�أمريكي للعام املا�ضي� .إن �أهم �أ�سباب هذا االنخفا�ض يرجع �إىل دفع
الأرباح النقدية لعام  2007خالل عام  2008و البالغة  52.4مليون دوالر
�أمريكي ،واالنخفا�ض يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتوفرة للبيع بقيمة
 69.6مليون دوالر �أمريكي.

ب�شكل عام حت�سنت امليزانية العمومية ،حيث ارتفعت املوجودات
بن�سبة � ،%31.9إىل  5.4مليار دوالر �أمريكي ،وارتفعت ال�صناديق
حتت الإدارة بن�سبة � %15.5إىل  2مليار دوالر �أمريكي .حافظت
امليزانية العمومية للمجموعة على و�ضع قوي ،مع موجودات جارية
بقيمة  1.3مليار دوالر �أمريكي مبا يعادل  %23من �إجمايل
املوجودات.

ارتفعت قيمة حقوق الأقلية بقيمة  28.9مليون دوالر �أمريكي �إىل 225.4
مليون دوالر �أمريكي ،وذلك يعود ب�شكل رئي�سي �إىل ارتفاع الأرباح يف
ال�شركات التابعة ذات العالقة.

الو�ضع املايل

املوجودات
�سجلت املوجودات ارتفاع ًا كبري ًا بقيمة  1.3مليار دوالر �أمريكي
لت�صل �إىل  5.4مليار دوالر �أمريكي ،وذلك يعود ب�شكل رئي�سي
�إىل زيادة الودائع لدى البنوك بقيمة  666مليون دوالر �أمريكي،
وزيادة اال�ستثمار يف ال�شركات الزميلة بقيمة  418مليون دوالر
�أمريكي .كما �سجلت اال�ستثمارات يف التمويالت منو ًا طفيفا بقيمة
 176مليون دوالر �أمريكي لت�صل �إىل  2.1مليار دوالر �أمريكي.

املطلوبات
�سجلت املطلوبات ارتفاع ًا كبري ًا بقيمة  1.4مليار دوالر �أمريكي
لت�صل �إىل  4.2مليار دوالر �أمريكي ،وذلك يعود ب�شكل رئي�سي
�إىل زيادة الودائع من البنوك بقيمة  1.2مليار دوالر �أمريكي،
وارتفاع املديونيات الأخرى بقيمة  286.8مليون دوالر �أمريكي.
وخالل العام ،جنح البنك يف جذب  338مليون دوالر �أمريكي من
خالل ترتيبات لتمويالت من �أطراف ثنائية ومتعددة.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ي�ضم جمل�س الإدارة يف الوقت احلا�ضر ع�شرة �أع�ضاء ،منهم خم�سة �أع�ضاء م�ستقلني.

وقد مت حتديد عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة طبق ًا لعقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك.
ويرت�أ�س جمل�س الإدارة رئي�س جمل�س الإدارة الذي يعترب ع�ضو ًا م�ستق ًال وذلك ح�سب لوائح م�صرف البحرين املركزي وطبق ًا لأف�ضل املمار�سات العاملية.

خالد عبد اهلل جناحي

(رئي�س جمل�س الإدارة)

هو الرئي�س التنفيذي ملجموعة دار املال الإ�سالمي القاب�ضة ،ورئي�س جمل�س �إدارة م�صرف في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا) ودار املال
الإ�سالمي للخدمات الإدارية وال�شركة الإ�سالمية اخلليجية (الباهاما) ،ورئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �سوليدرتي .وهو رئي�س
اللجنة التنفيذية وع�ضو جمل�س �إدارة بنك البحرين والكويت وع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف في�صل الإ�سالمي امل�صري .وهو ع�ضو
جمل�س �إدارة مركز الأعمال والإدارة الدولية التابع جلامعة كامربيدج باململكة املتحدة .وهو ع�ضو زميل باملعهد القانوين للمحا�سبني
يف �إجنلرتا وويلز ،وحا�صل على البكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر واملحا�سبة من جامعة مان�ش�سرت باململكة املتحدة.

تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد اهلل

ي�شغل الأمري يعقوب من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة  MAAالقاب�ضة – برهاد (ماليزيا) ،والتي ان�ضم �إليها خالل العام .1999
وقبلها عمل الأمري يعقوب ملدة  19عام ًا يف �شركة الت�أمني برهاد املتحدة (ماليزيا)� ،إذ كان �آخر من�صب له هو رئي�س جمل�س
الإدارة .كما عمل يف براي�س ووتر هاو�س بلندن (اململكة املتحدة) وماليزيا ،حيث �شغل من�صب املدير امل�ساعد ملكاتب امل�ؤ�س�سة يف
كواالملبور .والأمري يعقوب حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف العلوم مع مرتبة ال�شرف من جامعة �سيتي بلندن ،وهو ع�ضو زميل
مبعهد املحا�سبني القانونيني يف �إجنلرتا وويلز.

عبد احلميد �أبو مو�سى

ي�شغل من�صب حمافظ بنك في�صل الإ�سالمي بجمهورية م�صر العربية والذي ان�ضم �إليه خالل العام  .1977وقبلها كان
يعمل لدى البنك املركزي امل�صري ملدة  16عام ًا .وهو حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف املحا�سبة والدبلوم يف املالية
من جامعة القاهرة بجمهورية م�صر العربية والدبلوم يف االقت�صاديات امل�صرفية من جامعة لويجي بوكوين يف ميالنو
ب�إيطاليا .وهو ع�ضو يف جلنة التن�سيق املعنية بتحديد �أهداف ال�سيا�سة النقدية واملالية لالقت�صاد امل�صري.
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ال�شيخ حممد يو�سف اخلريجي

ينحدر من �أ�سرة جتارية عريقة يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد در�س يف كل من �سوي�سرا واململكة املتحدة حيث ح�صل
على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال يف الت�سويق والدرا�سات املالية .بد�أ حياته العملية كم�ست�شار مايل للعديد من
امل�ؤ�س�سات املالية منها برودن�شيال با�ش وبي �إن بيه باريبا يف جنيف .وي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س جمل�س �إدارة جلوبال
انف�ستمنت �آند ماركتنج �إ�س �إيه (جنيف) و�شركة الفنادق واملنتجعات العاملية بي يف – �شركة ماريوت الأوروبية القاب�ضة،
وكرييتف انف�ستمنت �آند ماركتنج �إ�س �إيه ،وهو امل�س�ؤول املايل الرئي�سي يف جمموعة اخلريجي ورئي�س جمل�س �إدارة �سيج
كابيتال ماجنمنت جروب يف البحرين .كما �أن ال�شيخ اخلريجي هو رئي�س جمل�س الإدارة الفخري ملنظمة ال�صليب الأحمر
ال�سوي�سرية ف�ض ًال عن �أنه ال�سفري الدويل لهذه املنظمة وهو م�ساهم ن�شط يف العديد من امل�ؤ�س�سات اخلريية االخرى.
وي�شغل كذلك العديد من املنا�صب التنفيذية البارزة الأخرى يف جمال�س الإدارات يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط.

ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح

رئي�سة املجل�س العربي ل�سيدات الأعمال ،ولديها تاريخ طويل يف اخلدمات التطوعية يف القطاعني احلكومي واخلا�ص يف
الكويت ،مبا يف ذلك دائرة اخلدمات الطبية والبحوث والتطوير وامل�ست�شفى الع�سكري ووزارة الدفاع وم�ست�شارة وزير
الدفاع ورئي�سة جلنة مكافحة املخدرات واجلمعية الكويتية لل�سيدات املتطوعات واللجنة الكويتية ل�سيدات الأعمال وجمل�س
ال�سيدات العربيات الأفريقيات والرئي�سة الفخرية لالحتاد العربي للجمعيات غري احلكومية ملكافحة الإدمان ونائبة
رئي�س اجلمعية الكويتية ملكافحة املخدرات وع�ضو يف اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات واملجل�س الدويل ملكافحة الكحول
والإدمان .وقد در�ست ال�شيخة ح�صة ال�صباح الإدارة العامة والعلوم ال�سيا�سية يف اجلامعة الأمريكية ببريوت ،وحتمل
الدكتوراه يف العلوم الإن�سانية.

خليل نور الدين

ال�سيد نور الدين هو امل�ؤ�س�س وال�شريك الإداري لـ (كابيتال نوليدج) ،وهي �شركة ا�ست�شارات مالية وتدريب تتخذ من
البحرين مقر ًا لها .كما �أن ال�سيد نور الدين ع�ضو جمل�س �إدارة بنك اخلليج الدويل ،ونائب رئي�س جمل�س �إدارة (�ألباين
وولث مانيجمينت) .وقبل �أن ي�ؤ�س�س ال�سيد نور الدين (�شركة كابيتال نوليدج)� ،شغل من�صب مدير معهد البحرين
للدرا�سات امل�صرفية واملالية حتى العام  .2007وقبل توليه هذا املن�صب يف  ،2004عمل ال�سيد نور الدين ملدة  20عام ًا
كم�صريف يف جمال اال�ستثمار ومتويل ال�شركات .وكان �آخر من�صب تقلده يف هذا املجال مع (بنك �إنف�ستكورب) حيث كان
ع�ضو ًا يف اللجنة الإدارية ملدة � 10أعوام ،وقبلها كان م�س�ؤو ًال عن متويل ال�شركات يف (ت�شي�س مانهاتن بنك) يف مملكة
البحرين واخت�صا�صي العمليات اال�ستثمارية يف (�شركة ت�شي�س للأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية) و(�شركة يو بي �أ�س لإدارة
الأ�صول) يف كل من لندن وزيوريخ .وقبل التحاقه بالقطاع امل�صريف ،عمل ال�سيد نور الدين يف وظيفة حملل �أبحاث عمليات
مع �شركة نفط البحرين (بابكو) يف البحرين و(�شركة كالتيك�س) يف نيويورك .ويعد ال�سيد نور الدين حمل ًال مالي ًا قانوني ًا .حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف
التحليل الكمي من (جامعة �سترين للأعمال) يف نيويورك ،و�شهادة البكالوريو�س يف هند�سة النظم من جامعة البرتول واملعادن باململكة العربية ال�سعودية ،كما
�أنه ع�ضو فعال يف العديد من اجلمعيات املدنية واملهنية املتخ�ص�صة يف مملكة البحرين.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
زياد ح�سن الروا�شدة

ي�شغل ال�سيد الروا�شدة من�صب رئي�س العمليات ملجموعة دار املال الإ�سالمي القاب�ضة ونائب رئي�س م�صرف في�صل اخلا�ص
(�سوي�سرا) �أ�س �أيه ،ونائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي (الباهاما) .كما ي�شغل من�صب
ع�ضو جمل�س �إدارة م�صرف البحرين ال�شامل و�شركة �سوليدرتي وم�صرف في�صل الإ�سالمي امل�صري وبنك البحرين
والكويت .وهو �أي�ض ًا رئي�س �أو ع�ضو جمل�س �إدارة يف العديد من ال�شركات الأخرى التابعة ملجموعة دار املال الإ�سالمي
القاب�ضة .و�شغل �سابق ًا العديد من املنا�صب املهمة ،منها من�صب الرئي�س التنفيذي مل�صرف في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا) �أ�س
�أيه ومدير �إدارة ال�شركة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي (الباهاما) وغري ذلك العديد من املنا�صب املهمة مبجموعة دار
املال الإ�سالمي القاب�ضة وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى .وال�سيد الروا�شدة ع�ضو يف املعهد العربي للدرا�سات امل�صرفية واملالية،
وحا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد.

كينث بوردا

�شغل فيما �سبق من�صب الرئي�س التنفيذي لبنك دويت�شه �أيه جي ،ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا حتى تقاعد
خالل �شهر �أبريل من العام  .2007كما �أنه �شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة دويت�شه بنك �آ�سيا با�سيفك (با�ستثناء
اليابان) .وخالل خدمته ملدة  18عام ًا لدى دويت�شه بنك ،تقلد العديد من املنا�صب الإدارية املهمة ،مبا يف ذلك
من�صب الرئي�س التنفيذي الإقليمي لآ�سيا با�سيفيك يف هونغ كونغ ،والرئي�س التنفيذي لأ�سرتاليا ونيوزيلندا يف
�سيدين .و�شغل �أي�ض ًا من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أ�س �أف �إي (�إحدى ال�شركات امل�سجلة لتبادل الأ�سهم
الوطنية ب�أ�سرتاليا) لأكرث من خم�سة �أعوام حتى ا�ستُحوذ عليها من قبل �شركة �سوق الأوراق املالية الأ�سرتالية
املحدودة يف يوليو  .2006التحق خالل فرباير  2007مبجل�س �إدارة بنك الإثمار ،بالإ�ضافة �إىل جمل�س �إدارتي
�شركة فولرتون لإدارة ال�صناديق املالية ،وهي ذراع �إدارة الأ�صول مل�ؤ�س�سة تيما�سيك ال�سنغافورية ،و�شركة �سانتو�س
ليميتد ،وهي �شركة �أ�سرتالية ال�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز .ويف يوليو  ،2007ان�ضم ال�سيد بوردا �إىل جمل�س �إدارة اليتون كونرتاكتورز ليميتد يف
�سيدين ،ويف �أغ�سط�س  2008ان�ضم كذلك �إىل جمل�س �إدارة ذا تالينت  2ليميتد.
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مايكل يل

(الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة)
ً
ً
يعد ال�سيد يل م�صرفي ًا خم�ضرم ًا ميتلك �أكرث من  35عاما من اخلربة باعتباره خبريا مبجال اال�ستثمارات امل�صرفية
الدولية� ،إذ خدم قاعدة عري�ضة من العمالء منها امل�ؤ�س�سات الدولية والهيئات احلكومية والتجارية وامل�ؤ�س�سات املالية
والأفراد من ذوي الرثوات الطائلة .ومتكن من خالل املنا�صب التي �شغلها يف م�ستهل حياته املهنية وت�ضمنت قيامه مبهام
يف كل من لندن وهونغ كونغ ونيويورك ،من تقدمي خدمات لعمالئه يف جمال الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية يف كل من
�أوروبا الغربية وال�شرقية وقارة �أفريقيا ومنطقة �آ�سيا با�سيفك و�أمريكا ال�شمالية واجلنوبية على ال�سواء .وقبيل ان�ضمامه
لبنك الإثمار� ،شغل من�صب نائب رئي�س ومدير �إداري ب�شركة الأ�سواق النا�شئة (البحرين) ،ومن�صب ال�شريك العام ومدير
�صندوق البنية التحتية الرائد التابع لبنك التنمية الإ�سالمي والبالغ حجمه  730.5مليون دوالر �أمريكي .وقد �أ�س�س
�صندوق احل�ص�ص اخلا�صة الناجح هذا ،والذي يتخذ من مملكة البحرين مقر ًا له وي�ستثمر يف البنى التحتية للقطاع اخلا�ص يف الدول الإ�سالمية ،بالتعاون مع
بنك التنمية الإ�سالمي ودار املال الإ�سالمي القاب�ضة و�شركة الأ�سواق النا�شئة.
ولقد بد�أ ال�سيد يل حياته املهنية خالل العام  1973كم�صريف ا�ستثماري ببنك مرييل لين�ش وق�ضى ما يربو على � 10أعوام متنق ًال ما بني لندن وهونغ كونغ
ونيويورك يف منا�صب مبجال الأعمال امل�صرفية والتجارية واال�ستثمارية والإدارة العامة .و�شغل من العام  1979وحتى العام 1981من�صب مدير تطوير الأعمال
لل�شركات لدى مرييل لين�ش انرتنا�شونال يف نيويورك ،كما �شغل من�صب الع�ضو املنتدب للفرتة ما بني العام � 1981إىل العام  1984حيث تر�أ�س املجموعة
امل�صرفية اال�ستثمارية الدولية يف مرييل لين�ش وكان م�س�ؤو ًال عن امل�ؤ�س�سات املالية وعمليات اال�ستثمارات اخلا�صة .و�شغل ما بني العام � 1984إىل  1988من�صب
الرئي�س التنفيذي ل�شركة دين ويرت كابيتال ماركت�س انرتنا�شيونال ليمتد يف لندن وكان م�س�ؤو ًال عن �أ�سواق ر�أ�س املال والبنوك اال�ستثمارية ،و�شغل �أي�ض ًا من�صب
الع�ضو املنتدب لكوربوريت فاينن�س وم�س�ؤول متويل ال�شركات ب�شركة دين ويرت رينولدز يف نيويورك .وتقلد ال�سيد يل خالل العام  1992من�صب م�ست�شار �أول
بوزارة املالية واالقت�صاد الوطني (البحرين) ،وكان يناط به من بني مهام �أخرى ،تقدمي اال�ست�شارات الإ�سرتاتيجية حول تطوير وتنظيم مركز البحرين املايل
الدويل.
ويحمل ال�سيد يل �شهادة املاج�ستري (مع مرتبة ال�شرف) يف الفل�سفة وال�سيا�سة واالقت�صاد من جامعة �أك�سفورد.

حممد عبدالرحمن ح�سني

(الرئي�س التنفيذي امل�شارك وع�ضو جمل�س الإدارة)
ي�شغل ال�سيد ح�سني منذ �أبريل  2008من�صب الرئي�س التنفيذي امل�شارك لبنك الإثمار ومنذ يونيو  2008من�صب ع�ضو
جمل�س �إدارة بنك الإثمار .كما �أنه ع�ضو اللجنة التنفيذية للبنك .ويعترب ال�سيد ح�سني م�س�ؤو ًال عن الإ�شراف على موجودات
البنك يف ال�شركات التابعة والزميلة واال�ستثمارات الإ�سرتاتيجية ،ف�ض ًال عن خزينة املجموعة والأعمال امل�صرفية اخلا�صة
و�إدارة املخاطر .وقبل ت�سلمه من�صبه احلايل ،كان ال�سيد ح�سني ي�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س �إدارة
م�صرف البحرين ال�شامل اململوك بالكامل لبنك الإثمار� .إن هذا امل�صريف املخ�ضرم والذي التحق مب�صرف البحرين
ال�شامل يف العام � 1998شغل عدة منا�صب عليا بامل�صرف ،تت�ضمن من�صب نائب الرئي�س التنفيذي .كما كان ال�سيد
ح�سني مدير ًا عام ًا لل�شركة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي يف البحرين ،وذلك قبل اندماجها مع بنك في�صل الإ�سالمي
البحريني خالل العام  .2000كما تت�ضمن منا�صبه ال�سابقة التي �شغلها من�صب نائب رئي�س �أول ل�شركة �سميث بارين �إنكورب البحرين ،ومدير ق�سم الت�سويق
ومتويل ال�شركات ببنك البحرين الدويل ،ونائب الرئي�س امل�ساعد ببنك اخلليج الدويل .وهو حالي ًا �ضمن جمل�س �إدارة بنك البحرين والكويت وم�صرف في�صل
اخلا�ص (�سوي�سرا) وبنك في�صل املحدود (باك�ستان) وبنك الإجارة الأول و�شركة �سوليدرتي و�إثراء كابيتال (اململكة العربية ال�سعودية) و�شركة الأ�سواق
النا�شئة (البحرين) (مقفلة) و�شركة �سيتيك لإدارة الأ�صول الدولية املحدودة (هونغ كونغ) .جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سيد ح�سني بحريني اجلن�سية ويحمل درجة
البكالوريو�س يف الآداب تخ�ص�ص اقت�صاد ومالية.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
فاروق بنغايل

(من  1يناير � 2008إىل � 9أبريل )2008
ي�شغل ال�سيد بنغايل من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة �إدارة املخاطر مب�صرف ال�شامل .وهو ي�شغل كذلك من�صب مر�شد دار املال الإ�سالمي
القاب�ضة .وقد كان ال�سيد بنغايل الرئي�س والرئي�س التنفيذي لبنك في�صل املحدود ،وذلك من العام  1999حتى العام  ،2007وقد كان كذلك الرئي�س
التنفيذي لبنك الفي�صل اال�ستثماري منذ العام  .1996وقبل هذا ،عمل ال�سيد بنغايل ملدة  30عام ًا يف �ستاندرد ت�شارترد بنك يف باك�ستان ،حيث
كان ي�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي للبنك ،وكان م�س�ؤو ًال بحكم من�صبه عن كافة �أن�شطة البنك وعملياته وفروعه يف جميع �أنحاء باك�ستان .وال�سيد
بنغايل زميل املعهد القانوين للم�صرفيني يف اململكة املتحدة ،ومبعهد امل�صرفيني يف باك�ستان .كما يحمل �شهادة املاج�ستري يف االقت�صاد و�أخرى يف
القانون.

حممد بن �سيف املزروعي

ي�شغل حالي ًا من�صب الرئي�س التنفيذي ملجموعة الإمارات العربية �أوف�ست�س .التحق باملجموعة خالل العام  1994كمدير م�شاريع ثم ُعينِّ نائب ًا لرئي�س جمل�س
الإدارة خالل العام  1996وع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة خالل العام  .2000وقبل التحاقه باملجموعة كان ي�شغل من�صب مدير املوارد الب�شرية ل�شركة �أبوظبي
الوطنية للبرتول (�أدنوك) ملدة ثمانية �أعوام .وال�سيد املزروعي ع�ضو جمل�س الإدارة ل�شركة مبادلة للتطوير ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للتربيد
(تربيد) .وهو �أي�ض ًا ع�ضو جمل�س �إدارة العديد من ال�شركات البارزة منها دولفني للطاقة املحدودة وهيئة �أبوظبي لل�سياحة وهيئة �أبوظبي للكهرباء واملاء
وحديقة حيوان العني و�شركة الإمارات لت�سجيل الإعالم وال�سياحة واال�ستثمار .ويحمل ال�سيد املزروعي �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة الفرن يف
الواليات املتحدة الأمريكية.

جراهام رودريك ووكر

(من  1يناير � 2008إىل � 9أبريل )2008
هو رئي�س ال�ش�ؤون املالية و�إدارة املخاطر يف جمموعة دار املال الإ�سالمي القاب�ضة .وقبل ان�ضمامه �إىل املجموعة يف العام � ،2000شغل ال�سيد ووكر العديد من
املنا�صب الإدارية العليا يف كربيات امل�ؤ�س�سات املالية العاملية مبا يف ذلك بنك  ،HSBCو�ستاندرد ت�شارترد ،و�شركة فورن �أند كولونيال ماجنمنت ليمتد .وقد عمل
يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�آ�سيا وميتلك خربة وا�سعة يف جمال اخلدمات امل�صرفية واملالية ،وهو ع�ضو باملعهد القانوين للمحا�سبني يف ا�سكتلندا.

االجتماعات

مبوجب عقد الت�أ�سي�س ،يجتمع جمل�س الإدارة �أربع مرات على الأقل كل عام ،كما �أن على كل ع�ضو �أن يح�ضر ما ال يقل عن  50باملائة من جميع اجتماعات
املجل�س واللجان التابعة له.
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اجللو�س (من اليمني �إىل الي�سار)
توفيق حممد الب�ستكي ،حممد عبدالرحمن ح�سني� ،أحمد عبد الرحيم،
عبد احلكيم خليل املطوع.
الوقوف (من اليمني �إىل الي�سار)
جا�سم عبدالكرمي �سلمان ،حممد علي ،نيلة �أ�صغر علي� ،أندرو بوكوك،
مايكل يل ،رافيندرا كوت ،ال�شيخ �سلمان بن �أحمد �آل خليفة� ،سكوت
كري�سويل ،كارولني براو�س ،مي�سان امل�سقطي.
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مايكل يل

ال�شيخ �سلمان بن �أحمد �آل خليفة

(الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة)

(املدير الإداري التنفيذي لتطوير �أعمال املجموعة)

الرجاء مراجعة النبذة املخت�صرة عن ال�سيد مايكل يل يف ق�سم �أ�سماء
�أع�ضاء جمل�س الإدارة.

�شغل ال�شيخ �سلمان قبل التحاقه ببنك الإثمار العديد من املنا�صب يف القطاعني
العام واخلا�ص على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي .كما �شغل �سابق ًا من�صب مدير
اخلدمات امل�صرفية مب�صرف البحرين املركزي (م�ؤ�س�سة نقد البحرين �سابق ًا)،
ومن�صب نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�سوق املالية الإ�سالمية العاملية ،وهي واحدة من
امل�ؤ�س�سات الدولية الرا�سخة يف جمال امل�صارف الإ�سالمية و�أ�سواق املال .وخالل
عمله يف باركليز كابيتال وبري �سترينز بلندن ،ا�ستطاع �أن يقيم عالقات عمل
وثيقة يف جمال القطاع امل�صريف اال�ستثماري وجنح يف ت�سويق العديد من الأوراق
واملنتجات املالية املهيكلة يف �أ�سواق منطقة ال�شرق الأو�سط .وال�شيخ �سلمان حا�صل
على البكالوريو�س يف املالية من اجلامعة الأمريكية بوا�شنطن دي �سي.

(الرئي�س التنفيذي للعمليات)

عبد احلكيم خليل املطوع

حممد عبدالرحمن ح�سني

(الرئي�س التنفيذي امل�شارك وع�ضو جمل�س الإدارة)
الرجاء مراجعة النبذة املخت�صرة عن ال�سيد حممد عبدالرحمن ح�سني يف
ق�سم �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

�أحمد عبد الرحيم

التحق ال�سيد �أحمد عبد الرحيم ،وهو �أحد قدامى العاملني يف
�صناعة الأعمال امل�صرفية بالبحرين ،ببنك الإثمار خالل �شهر
مار�س من العام  ،2007وذلك عقب حتويله من م�صرف ال�شامل،
وهو �إحدى ال�شركات التابعة ملجموعة الإثمار امل�صرفية ،حيث كان
يعمل ال�سيد �أحمد عبد الرحيم مدير ًا عام ًا ملجموعة الدعم منذ
�شهر يونيو من العام  .2006وتخ�ضع حتت �إ�شرافه املبا�شر يف بنك
الإثمار كل من الرقابة املالية وتقنية املعلومات والعمليات واملوارد
الب�شرية والعالقات العامة .وقد عمل ال�سيد عبد الرحيم ،الذي
ي�شغل كذلك حالي ًا من�صب نائب الرئي�س التنفيذي مل�صرف ال�شامل،
�سابق ًا وعلى مدى  28عام ًا ببنك البحرين الوطني تدرج خاللها
بالعديد من امل�ستويات التنفيذية ،ومنها تويل من�صب مدير ال�صرف
الأجنبي والتمويل ورئي�س التدقيق الداخلي و�أخري ًا م�ساعد مدير عام
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية .جتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سيد عبد الرحيم
حا�صل على ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة غالمورجن
مبقاطعة ويلز (اململكة املتحدة) ،كما �أنه ع�ضو م�شارك يف املحا�سبة
املالية مبعهد املحا�سبني املاليني بلندن (اململكة املتحدة) ،ويحمل
�أي�ض ًا دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين ودبلوم الأعمال
امل�صرفية املتقدمة من معهد البحرين للدرا�سات املالية وامل�صرفية.
وال�سيد عبد الرحيم ع�ضو يف اللجنة التنفيذية مل�صرف ال�شامل
وع�ضو جمل�س الإدارة يف كل من بنك امليزان يف باك�ستان وبنك
الإجارة الأول يف البحرين و�شركة الإثمار للتطوير .وهو كذلك ع�ضو
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين.

(املدير الإداري التنفيذي ملجموعة الأعمال امل�صرفية اخلا�صة)
عُ ينِّ ال�سيد املطوع يف من�صب املدير الإداري التنفيذي ملجموعة الأعمال امل�صرفية
اخلا�صة يف �أغ�سط�س من العام  .2008وقبل تعيينه يف من�صبه احلايل يف بنك
الإثمار ،كان ال�سيد املطوع يتوىل رئا�سة �أن�شطة اال�ستثمارات والأعمال امل�صرفية
اخلا�صة يف م�صرف ال�شامل ،حيث �شملت الأدوار التي ا�ضطلع بها يف امل�صرف
�سابق ًا منا�صب عليا يف وحدتي اال�ستثمارات والأعمال امل�صرفية لل�شركات .كما
ي�شغل ال�سيد املطوع من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �سكنا للحلول الإ�سكانية
ال�شاملة ،وهي عبارة عن م�شروع م�شرتك للرهون العقارية بني م�صرف ال�شامل
وبنك البحرين والكويت .وقبل دخوله قطاع ال�صريفة ،ق�ضى ال�سيد املطوع �أكرث
من  12عام ًا يف القطاع التجاري من خالل عمله يف اخلطوط اجلوية والطريان.
ومن بني �إجنازاته هو ح�صوله يف العام  2000على و�سام ال�شيخ عي�سى بن �سلمان
�آل خليفة من الدرجة الرابعة يف جمال اخلدمة احلكومية .هذا ويحمل �شهادة
املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة البحرين و�شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة
من جامعة تك�سا�س ،ب�أو�سنت ،الواليات املتحدة الأمريكية.

�أندرو بوكوك

(املدير الإداري التنفيذي للح�ص�ص اخلا�صة)
التحق ال�سيد بوكوك ببنك الإثمار خالل �شهر يناير من العام  2008ولديه
خربات وا�سعة يف قطاع احل�ص�ص اخلا�صة والأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية
والتجارية الدولية التي اكت�سبها من خالل مهامه بكل من �أوروبا والأمريكتني
وال�شرق الأق�صى والأو�سط .وتوىل ال�سيد بوكوك ،خالل حياته املهنية احلافلة،
من�صب املدير التنفيذي لبنك �سامويل مونتاجو و�شركاه ،وهو �أحد البنوك

التجارية العاملية الرائدة يف لندن (وهو حالي ًا �شركة تابعة ملجموعة ،)HSBC
وتقلد مهام ا�ست�شارية للبنك الدويل يف ال�صني والهند ،وتر�أ�س من لندن
الأعمال الأوروبية اخلا�صة ببنك اخلليج الدويل خالل الفرتة املمتدة من العام
� 1994إىل  ،2000حيث عُ ينِّ بعدها رئي�س ًا للأعمال امل�صرفية يف البحرين.
ثم عمل الحق ًا ب�صفة مدير ا�ستثمار ب�شركة الأ�سواق النا�شئة (البحرين)،
ال�شريك الرئي�سي واملدير ل�صندوق البنية التحتية لبنك التنمية الإ�سالمي
والبالغة قيمته  730.5مليون دوالر �أمريكي .وكان ال�سيد بوكوك م�س�ؤو ًال عن
�إدارة العديد من اال�ستثمارات الناجحة التي ي�ضطلع بها هذا ال�صندوق.
ولقد بد�أ بوكوك حياته املهنية بالعمل لدى بنك �أوف لندن �آند �ساوث �أمريكا،
حيث عمل يف البريو والأوروجواي ،تبعها بعد ذلك لدى جي هرني �شرودر واغ
و�شركاه ،وهي جمموعة م�صرفية يف لندن ،كما عمل مع البنك اال�سكندينايف
بلندن وهونغ كونغ و�سنغافورة والبحرين حيث عمل مبن�صب الرئي�س التنفيذي
الإقليمي ورئي�س فرع وحدة م�صرفية خارجية (�أوف�شور) بني .1980-1978

كارولني براو�س

(املدير الإداري التنفيذي لعمليات الدمج واال�ستحواذ)

اخلا�صة الدولية ،وتعد ال�شركة التابعة لها ومقرها البحرين ،ال�شريك العام
واملدير ل�صندوق البنية التحتية الذي تبلغ قيمته  730.5مليون دوالر والتابع
لبنك التنمية الإ�سالمي .وقد �أُ�س�س �صندوق احل�ص�ص اخلا�صة الإقليمي
الرائد هذا ،والذي يتخذ من مملكة البحرين مقر ًا له وي�ستثمر يف م�شاريع
البنية التحتية بالقطاع اخلا�ص ،بالتعاون بني بنك التنمية الإ�سالمي و�شركة
دار املال الإ�سالمي القاب�ضة و�شركة الأ�سواق النا�شئة .وخالل فرتة عمله
لدى �شركة الأ�سواق النا�شئة� ،شارك ال�سيد امل�سقطي وب�شكل ن�شط ،بالإ�ضافة
�إىل توليه منا�صب �إدارية عليا يف وظيفة م�س�ؤول اال�ستثمار ،يف القيام ب�إقفال
ال�صندوق و�ضخ ا�ستثمارات كبرية يف قطاعي الطاقة والبرتوكيماويات،
وكذلك �ساهم يف العديد من اال�ستثمارات الفعالة بقطاعات �أخرى .وقبل
التحاقه ببنك الإثمار عمل لدى بنك اخلليج الأول اال�ستثماري حيث �شغل
من�صب نائب الرئي�س للبنية الأ�سا�سية وعمل ب�شركة امل�سار اال�ست�شارية حيث
�شغل من�صب مدير احل�ص�ص اخلا�صة .ويحمل ال�سيد امل�سقطي �شهادة
بكالوريو�س العلوم يف هند�سة النظم ال�صناعية والت�صنيع من جامعة والية
كن�سا�س �ستيت بالواليات املتحدة.

رافيندرا كوت

ق�ضت ال�سيدة براو�س ،وهي خريجة جامعة �أك�سفورد� 10 ،أعوام من العمل
ب�شركة اخلطوط اجلوية الربيطانية بيه �أل �سي ،والتي تتخذ من لندن مقر ًا لها،
وكان �آخر املنا�صب التي تقلدتها من�صب مدير �أول لال�ستثمارات وامل�شروعات
امل�شرتكة .وكان من بني مهام من�صبها عمليات ال�شراء والبيع والدمج و�إبرام
عقود ال�شراكات والتحالفات الإ�سرتاتيجية .كما لعبت ال�سيدة براو�س دور ًا
رئي�سي ًا يف عملية �إعادة هيكلة �أجزاء من جمموعة اخلطوط اجلوية الربيطانية
على مدى الأعوام الع�شرة التي ق�ضتها .وقبل التحاقها بالعمل لدى �شركة
اخلطوط اجلوية الربيطانية ،عملت ب�شركة �إل �أيه كي وهي �شركة ا�ست�شارات
متخ�ص�صة يف تقدمي ا�ست�شارات ب�ش�أن �إ�سرتاتيجية ال�شركات وعمليات
الدمج وال�شراء واخل�صخ�صة ،حيث ت�ضمن عملها يف هذا املجال خ�صخ�صة
خطوط ال�سكك احلديدية الربيطانية .بالإ�ضافة �إىل مهامها يف عمليات
الدمج واال�ستحواذ يف بنك االثمار ،تهتم ال�سيدة براو�س بالأعمال امل�صرفية
اال�ستثمارية املرتبطة بقطاع املوا�صالت.

ال�سيد كوت م�س�ؤول عن �صياغة التقارير املالية والرقابية والإدارية .وهو م�س�ؤول
عن تطوير �إ�سرتاتيجية البنك وخطة الأعمال وامليزانية و�صناعة القرارات
املتعلقة بالإدارة وتخطيط ال�سيولة والإ�شراف على متابعة �أداء الإدارات.
ويحظى ال�سيد كوت بخربة  22عام ًا يف �صناعة اخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية
واملالية .وقبيل ان�ضمامه للعمل ببنك الإثمار� ،شغل من�صب نائب الرئي�س لل�ش�ؤون
املالية ببنك طيب .ومن بني املنا�صب الأخرى املهمة التي �شغلها من�صب مدير
�أول للخدمات املالية برباي�س ووترهاو�س كوبرز ومن�صب اال�ست�شاري الرئي�سي
مب�ؤ�س�سة �آي فليك�س �سوليو�شنز .وقد بد�أ حياته املهنية يف العام  1986مب�ؤ�س�سة
براي�س ووترهاو�س .وخالل م�سريته املهنية ،كان ال�سيد كوت م�س�ؤو ًال عن املهام
اخلارجية بكل من الواليات املتحدة الأمريكية و�أمريكا الالتينية وال�شرق الأو�سط
والهند .وهو زميل معهد املحا�سبني القانونيني بالهند.

مي�سان امل�سقطي

توفيق حممد الب�ستكي

(املدير الإداري التنفيذي للرقابة املالية)

(املدير التنفيذي للح�ص�ص اخلا�صة)

(املدير الإداري التنفيذي لإدارة املخاطر)

بد�أ ال�سيد امل�سقطي حياته العملية امل�صرفية اال�ستثمارية خالل العام � ،1998إذ
عمل لدى �شركة الأ�سواق النا�شئة وهي م�ؤ�س�سة رائدة متخ�ص�صة باحل�ص�ص

يعد ال�سيد توفيق حممد الب�ستكي متخ�ص�ص ًا خم�ضرم ًا يف املخاطر ،وقد عُ ينِّ
ر�سمي ًا يف من�صب املدير الإداري التنفيذي لإدارة املخاطر ببنك الإثمار يف
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�أواخر العام  2008وذلك بعد �أن عمل عن قرب مع فريق الإدارة العليا ب�صفته
م�ساعد ًا للمدير العام لإدارة املخاطر وااللتزام مب�صرف ال�شامل التابع واململوك
بالكامل لبنك الإثمار .وال�سيد الب�ستكي ،وهو �صاحب خربة تفوق  29عام ًا يف
جمال اخلدمات امل�صرفية يف البنوك التقليدية والإ�سالمية ،م�س�ؤول عن �ضمان
حمافظة البنك على �أنظمة كافية ومالئمة لإدارة املخاطر ،و�أن البنك يطور
وينفذ �إ�سرتاتيجيته اخلا�صة ب�إدارة املخاطر ،ف�ض ًال عن تقدمي امل�شورة �إىل
الإدارة يف املو�ضوعات ذات ال�صلة باملخاطر وااللتزام .وتغطي خربة ال�سيد
الب�ستكي املالية نطاق ًا وا�سع ًا من اخلدمات امل�صرفية مبا يف ذلك �سيا�سات
و�إجراءات �إدارة املخاطر ،و�إدارة االلتزام� ،إ�ضافة �إىل اخلدمات امل�صرفية
االئتمانية واال�ستثمارية .وال�سيد الب�ستكي ع�ضو يف العديد من اللجان مبا يف ذلك
جلنة �ش�ؤون اال�ستثمار واالئتمان وجلنة املوجودات واملطلوبات واللجنة الإدارية
مب�صرف ال�شامل .كما �أنه ع�ضو مبجل�س �إدارة �شركة �سكنا للحلول الإ�سكانية
املتكاملة ،ف�ض ًال عن �أنه ع�ضو بلجنة �إدارة املخاطر مب�صرف ال�شامل .ويحمل
ال�سيد الب�ستكي درجة البكالوريو�س يف ال�صريفة الإ�سالمية ،ودبلوم ًا متقدم ًا يف
ال�صريفة ،ودبلوم الدرا�سات العليا يف الإدارة التنفيذية.

�سكوت �أيه كري�سويل

(امل�ست�شار العام و�سكرتري ال�شركة)
ان�ضم ال�سيد كري�سويل �إىل دار املال الإ�سالمي يف �سوي�سرا يف العام  ،1986وقد
�شغل من�صب م�ست�شار قانوين ب�إدارة ال�ش�ؤون القانونية ملدة ع�شرة �أعوام .ومنذ
العام  1997ا�ستقر يف البحرين وي�شغل حالي ًا من�صب رئي�س �إدارة ال�ش�ؤون القانونية
يف بنك الإثمار .وقبل ان�ضمامه �إىل دار املال الإ�سالمي مار�س القانون يف حماكم
�شيكاغو � -إلينوي .وميتلك ال�سيد �سكوت حالي ًا حق املرافعة �أمام العديد من املحاكم
مبا يف ذلك حمكمة �إلينوي الكربى ،واملحكمة الكربى للواليات املتحدة الأمريكية.

حممد علي

(رئي�س املدققني الداخليني ملجموعة الإثمار)
ان�ضم ال�سيد علي للعمل ببنك الإثمار خالل �شهر �أغ�سط�س من العام  .2007وقبيل
ذلك ،عمل ب�شركة دار املال الإ�سالمي للخدمات الإدارية بجنيف – �سوي�سرا ،وذلك
ملدة ع�شرة �أعوام ب�صفته مدير ًا لق�سم التدقيق الداخلي وكان م�س�ؤو ًال عن الإ�شراف
على �أن�شطة التدقيق اخلا�صة مبجموعة ال�شركات يف �سوي�سرا واململكة العربية
ال�سعودية ومملكة البحرين وباك�ستان .ويحظى ال�سيد حممد علي بخربة تدقيق
دولية ،حيث عمل كمدير التدقيق مب�ؤ�س�سة بنك �أوف كريدت بالواليات املتحدة
الأمريكية ومتخ�ص�ص عقود ب�شركة بيكتال ،وهي �شركة متعددة اجلن�سيات تعمل

بقطاع الإن�شاء يف اململكة العربية ال�سعودية .كما عمل مدير ًا �أول بدائرة التدقيق
ب�شركة هب باور كومباين (هوبكو) بباك�ستان قبل ان�ضمامه �إىل م�صرف الفي�صل
لال�ستثمار بباك�ستان ب�صفته نائب رئي�س �أول بوحدة التدقيق .وال�سيد حممد علي
حا�صل على املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة �إلينوي الغربية وع�ضو باملعهد
الأمريكي للمحا�سبني القانونيني املعتمدين.

جا�سم عبد الكرمي �سلمان

(املدير التنفيذي لتقنية املعلومات والعمليات)
ي�شغل ال�سيد �سلمان من�صب املدير التنفيذي لدائرة تقنية املعلومات والعمليات،
وميتلك خربة وا�سعة يف العديد من املجاالت الإدارية وامل�صرفية .وقبل ان�ضمامه
�إىل بنك الإثمار ،عمل يف من�صب م�ست�شار �أول ملدير عام تقنية املعلومات والعمليات
يف �أ�سواق دبي املالية ،كما �ساهم � ً
أي�ضا يف تطوير قطاع الأوراق املالية يف البحرين
حيث كان �ضمن م�س�ؤوليته التخطيط والعمليات املتعلقة ب�أنظمة �إيداع الأوراق املالية،
و�أنظمة التجارة املطورة واملقا�صة وتقنية املعلومات يف �سوق البحرين للأوراق املالية.
وميتلك ال�سيد جا�سم خربة عري�ضة متتد على مدى ً 15
عاما يف جمال ال�صريفة
وهند�سة الكهرباء والإلكرتونيات واالت�صاالت .وهو يحمل �شهادة دبلوم عليا يف
هند�سة الكهرباء والإلكرتونيات من جامعة دربي لون�سديل ,اململكة املتحدة.

نيلة �أ�صغر علي

(�ضابط االلتزام)

التحقت ال�سيدة �أ�صغر علي ببنك الإثمار خالل �شهر فرباير  .2007وقبل التحاقها
ببنك الإثمار كانت ال�سيدة �أ�صغر علي رئي�سة ق�سم االلتزام ورئي�سة املخاطر
الت�شغيلية يف بنك م�سقط الدويل ورئي�سة التدقيق الداخلي يف بنك امل�ستقبل .وقد
عملت �أي�ض ًا لدى بنك البحرين ال�سعودي حيث �شغلت من�صب م�س�ؤول �أول يف دائرة
التدقيق الداخلي .وقبل التحاقها مب�صرف البحرين املركزي خالل العام 2004
كمحللة م�صرفية يف �إدارة الرقابة امل�صرفية ،عملت لدى �إرن�ست ويونغ كمدققة
داخلية ملدة ثالثة �أعوام .وحتمل ال�سيدة �أ�صغر علي �شهادة مدقق قانوين لقطاع
اخلدمات املالية و�شهادة قانونية للتدقيق الداخلي و�شهادة خبري متخ�ص�ص
يف مكافحة غ�سيل الأموال ولديها خربة يف القيام بعمليات التدقيق القائمة على
املخاطر ورقابة التقييم و�إن�شاء و�إدارة �أق�سام التدقيق الداخلي .كما �أنها حتمل
�شهادة بكالوريو�س يف العلوم من جامعة البحرين.
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يغطي هذا اال�ستعرا�ض التقدم الذي �أحرزه بنك الإثمار يف �أن�شطة
�أعماله خالل العام  .2008وتتكون �أن�شطة الأعمال الرئي�سية
لبنك الإثمار من االكتتاب يف الأ�سهم وعمليات التمويل الأخرى،
واحل�ص�ص اخلا�صة (الهيكلة وامل�شاركة و�إدارة املحافظ) ،واخلدمات
اال�ست�شارية (�أ�سواق ر�أ�س املال واالندماجات واال�ستحواذ) ،ومتويل
امل�شروعات ،وا�ستثمار و�إدارة الأ�صول.

ورغم الظروف العاملية ال�صعبة �إال �أن بنك الإثمار ،والذي يقود واحدة
من �أكرب املجموعات الأكرث تنوع ًا يف ال�شرق الأو�سط من حيث اخلدمات
امل�صرفية واملالية ،ال يزال يوا�صل تعزيز موقعه على اخلريطة العاملية.
وعلى مدار العام وا�صل بنك الإثمار ا�ستثمار الوقت واجلهد واملال من
�أجل توحيد املجموعة بخا�صة بعد التعيينات الرئي�سية يف وقت مبكر
من العام ،ومن �أجل مزيد من الدعم لفريق الإدارة العليا بفرعيه
الأعمال والدعم .وقد �شمل ذلك �إعادة الهيكلة التنظيمية التي تركت
بنك الإثمار يف �أف�ضل و�ضع من �أي وقت م�ضى وذلك لال�ستفادة من
الفر�ص التي تنتظرنا.
ويف العام � ،2008أعلن بنك الإثمار عن حتالفني رئي�سيني �إ�سرتاتيجيني
وهما ن�سيج وفيجني )Vision³( 3يف الوقت الذي مي�ضي فيه قدم ًا
التحالف الثالث والذي �أطلق م�سبق ًا خالل العام � .2007إن هذه
التحالفات يف جمملها ت ِعد مبزيد من تعزيز املكانة املتينة للمجموعة،
كما �أنها تعد مبزيد من موا�صلة نطاقها املتنوع .ويف العام نف�سه،
عمل بنك الإثمار على زيادة ح�صته يف بنك جتاري رائد .كما �أنهت
ال�شركات التابعة والزميلة العاملية لبنك الإثمار العام بنجاح ن�سبي،
الأمر الذي يعترب دلي ًال على جناح �سيا�سات التنويع التي تتبعها هذه
املجموعة منذ �أمد بعيد.

املكانة الدولية
لقد �ساعد �أداء بنك الإثمار خالل العام  2008على زيادة تعزيز مكانة
البنك عاملي ًا.
ففي العام  2008على �سبيل املثال كان بنك الإثمار جنب ًا �إىل جنب مع
�شركاته التابعة والزميلة كواحد من بني كل خم�سة بنوك وردت ا�سمها يف
القائمة املوثوقة وال�صادرة عن يورموين لأكرب  50بنك ًا �إ�سالمي ًا.

ولقد �صنَّفت هذه القائمة املرموقة واملعرتف بها دولي ًا بنك الإثمار
يف املرتبة العا�شرة على امل�ستوى العاملي .كما �صنَّفت يوروموين بنك
في�صل الإ�سالمي امل�صري ،وهو �شركة زميلة لبنك الإثمار ،البنك
رقم  11حول العامل ،وم�صرف البحرين ال�شامل ،وهو م�صرف
�إ�سالمي جتاري وا�ستثماري تابع ومملوك بالكامل لبنك الإثمار،
يف املركز  21عاملي ًا والثالث حملي ًا� ،أما �شركة دار املال الإ�سالمي
القاب�ضة ،والتي تتخذ من العا�صمة ال�سوي�سرية – جنيف – مقر ًا
لها وهي �أكرب ال�شركات امل�ساهمة يف بنك الإثمار ،فقد احتلت املركز
 32عاملي ًا ،ي�ضاف �إىل ذلك م�صرف في�صل اخلا�ص ،والذي يتخذ
من �سوي�سرا مقر ًا له وهو م�صرف تابع ومملوك بالكامل لبنك
الإثمار ،فقد جاء يف املركز  50على امل�ستوى العاملي.
ويف العام  2008كذلك� ،صنَّفت جملة امل�صريف (ذا بانكر) الربيطانية،
وهي املجلة االقت�صادية الأوىل يف اململكة املتحدة وتتبع جمموعة
(فاينين�شالز تاميز الربيطانية) ،بنك الإثمار كثاين �أكرب بنك
ا�ستثماري يف العامل من بني � 25آخرين تعد من �أكرب البنوك العاملة يف
قطاع اال�ستثمار الإ�سالمي.
وموا�صلة للنجاحات امل�ستمرة التي حققها البنك ،ح�صل رئي�س
جمل�س �إدارة بنك الإثمار ال�سيد خالد عبد اهلل جناحي على لقب
«ال�شخ�صية امل�صرفية الإ�سالمية لعام  »2008وذلك يف مرا�سم توزيع
اجلوائز العاملية يف �صناعة ال�صريفة الإ�سالمية والتي �أقيمت على
هام�ش امل�ؤمتر العاملي ال�سنوي اخلام�س ع�شر للم�صارف الإ�سالمية
يف مملكة البحرين.

توحيد املجموعة
تعيينات رئي�سية
يف يناير  2008عينَّ بنك الإثمار ال�سيد �أندرو بوكوك يف من�صب
مدير �إداري تنفيذي للح�ص�ص اخلا�صة ،وهو م�س�ؤول عن الهيكلة
واملراقبة .وال�سيد بوكوك خبري يف ا�ستثمارات احل�ص�ص اخلا�صة،
وبخا�صة تلك اال�ستثمارات املتعلقة بالبنية التحتية .وقد كان لل�سيد
بوكوك مهام يف قطاع احل�ص�ص اخلا�صة يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط،
مبا يف ذلك �صندوقان كبريان يعنيان ب�ش�أن البنية التحتية ويتخذان
من البحرين مقر ًا لهما وذلك من خالل منا�صبه ال�سابقة يف بنك
اخلليج الأول لال�ستثمار و�شركة الأ�سواق النا�شئة (البحرين) .ويتبع
ال�سيد بوكوك مبا�شرة الرئي�س التنفيذي لبنك الإثمار ع�ضو جمل�س
الإدارة.
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ويف �أبريل  2008عينَّ بنك الإثمار ال�سيد حممد عبدالرحمن ح�سني
يف من�صب الرئي�س التنفيذي امل�شارك ،وهو م�س�ؤول عن الإ�شراف على
ال�شركات التابعة والزميلة ف�ض ًال عن مراقبة �ش�ؤون امل�ؤ�س�سات املالية
(املطلوبات) و�إدارة املخاطر .ويف يونيو من العام نف�سهُ ،عينِّ ال�سيد ح�سني
ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة البنك.

�إن ال�سيد ح�سني ،الذي عمل بنجاح خالل فرتة توليه وملدة ثالثة �أعوام
من�صبه ال�سابق كرئي�س تنفيذي مل�صرف البحرين ال�شامل وع�ضو جمل�س
�إدارته ،هو م�صريف خم�ضرم ،وقد ان�ضم �إىل م�صرف ال�شامل يف بداياته.
و�إ�ضافة �إىل من�صبه احلايل ،ف�إن ال�سيد ح�سني ع�ضو يف جمال�س
�إدارات كل من م�صرف في�صل اخلا�ص والذي يتخذ من �سوي�سرا
مقر ًا له ،وبنك في�صل املحدود وهو بنك جتاري وا�ستثماري يتخذ
من باك�ستان مقر ًا له ،و�شركة �سوليدرتي والتي تتخذ من البحرين
مقر ًا لها وهي �شركة تكافل عاملية ،وبنك الإجارة الأول وهو البنك
الأول املتخ�ص�ص يف ت�أجري املعدات على م�ستوى دول جمل�س
التعاون .كما �أنه �أي�ض ًا ع�ضو جمل�س �إدارة بنك البحرين والكويت
البنك التجاري الذي يتخذ من البحرين مقر ًا له ،و�شركة الأ�سواق
النا�شئة (البحرين) ،و�صندوق تنمية املوارد الب�شرية ،ف�ض ً
ال عن
�شركة �سيتيك لإدارة الأ�صول الدولية املحدودة والتي تتخذ من هونغ
كونغ مقر ًا لها ،و�إثراء كابيتال وهو بنك ا�ستثماري جديد �أُ�س�س يف
اململكة العربية ال�سعودية وذلك بعد �أن ح�صل على ترخي�ص من قبل
هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية .ولبنك الإثمار ح�صة
ن�سبتها  23باملائة من �أ�سهم هذا الكيان اجلديد والذي يتخذ من
الريا�ض مقر ًا له ،الأمر الذي ي�ساعد على �أن يكون لبنك الإثمار
موطئ قدم يف ال�سوق ال�سعودية.
ويف �سبتمرب من العام � ،2008أعلن بنك الإثمار عن ترقية ال�سيد �أحمد عبد
الرحيم �إىل من�صب الرئي�س التنفيذي للعمليات .ويعد ال�سيد عبد الرحيم،
الذي كان يعمل ب�صورة مزدوجة كنائب للرئي�س التنفيذي يف م�صرف
البحرين ال�شامل ،وكذلك يف بنك الإثمار كمدير �إداري تنفيذي ملجموعة
الدعم� ،شخ�صية خم�ضرمة ومقدرة على �صعيد ال�صناعة امل�صرفية يف
مملكة البحرين.
وبعد تعيينه يف هذا املن�صب ،ف�إن ال�سيد عبد الرحيم ال يزال يحتفظ
مبن�صبه يف م�صرف ال�شامل ،كما �أنه يتبع مبا�شرة يف من�صبه احلايل يف
بنك الإثمار الرئي�س التنفيذي ع�ضو جمل�س الإدارة �إ�ضافة �إىل الرئي�س
التنفيذي امل�شارك ع�ضو جمل�س الإدارة.

يف �أغ�سط�س  2008عينَّ بنك الإثمار ال�سيد عبد احلكيم خليل املطوع
يف من�صب املدير الإداري التنفيذي للأعمال امل�صرفية اخلا�صة
للمجموعة .وال�سيد املطوع ،الذي قاد �أن�شطة االكتتابات اال�ستثمارية
والأعمال امل�صرفية اخلا�صة مب�صرف ال�شامل ،يتبع حالي ًا الرئي�س
التنفيذي ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي امل�شارك ع�ضو
جمل�س الإدارة مبا�شرة .وهو م�س�ؤول �أي�ض ًا عن �إدارة وحدة ت�سويق
وتوظيف احل�ص�ص اخلا�صة ببنك الإثمار والتي دجمت يف جمموعة
الأعمال امل�صرفية اخلا�صة.
�إن هذا الفريق اجلديد املدموج ي�ضم خربات الوحدتني ال�سابقتني ،وهو
وح�سن من الفعالية الإدارية .كما �أن هذا الفريق
ما خلق و�صو ًال ممتد ًا َّ
�سيتوىل مهمة ت�سويق وبيع ال�صناديق وعر�ض عمليات احل�ص�ص اخلا�صة
لعدد كبري من امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات.

التحالفات الإ�سرتاتيجية
�إثراء كابيتال
ا�ستثمر بنك الإثمار مبلغ ًا وقدره  6.1مليون دوالر �أمريكي يف �إثراء
كابيتال ،وهي �شركة ا�ستثمارية تخ�ضع لهيئة ال�سوق املالية باململكة العربية
ال�سعودية ،وهي عبارة عن م�شروع م�شرتك بني �شركاء من اململكة العربية
ال�سعودية والكويت.
وتوفر �إثراء كابيتال جمموعة متكاملة من الأن�شطة امل�صرفية اال�ستثمارية
داخل اململكة العربية ال�سعودية لتو�سع �أعمالها الحق ًا يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي .وتت�ضمن هذه الأن�شطة متويل ال�شركات وال�سم�سرة و�إدارة
املحافظ واالكتتابات اخلا�صة واال�ست�شارة والأمانة وغريها من الأن�شطة
ذات ال�صلة.
وميتلك بنك الإثمار ح�صة ن�سبتها  23باملائة من �أ�سهم هذا الكيان
اجلديد ،هذا �إىل جانب �شركات رئي�سية م�ساهمة �أخرى وهي �شركة
«عذيب للتجارة» ،والتي تتخذ من ال�سعودية مقر ًا لها ،و�شركة الكويت
لال�ستثمار .وقد ح�صل بنك الإثمار على موافقة م�صرف البحرين
املركزي لهذا اال�ستثمار.
بد�أت �إثراء كابيتال بناء فريقها الإداري وذلك بعد جهود م�ستفي�ضة،
كما و�ضعت ال�صيغة النهائية لتعيني الرئي�س التنفيذي وكذلك
الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية ورئي�س �إدارة املخاطر.

ن�سيج
�أعلن بنك الإثمار يف يونيو  2008عن �أنه متكن من ت�شكيل احتاد مايل
ي�ضم م�ؤ�س�سات ا�ستثمارية �إقليمية وذلك من �أجل �إطالق “ن�سيج” (حتت
الت�أ�سي�س) ،وهي �شركة تطوير البنية التحتية والتطوير العقاري املتكاملة
والأوىل من نوعها يف املنطقة.
وبلغ ر�أ�سمال ال�شركة امل�صرح به  1.8مليار دينار بحريني ( 4.77مليار
دوالر �أمريكي) �أما ر�أ�سمالها ال�صادر فقد بلغ  180مليون دينار بحريني
( 477.5مليون دوالر �أمريكي) �أما ر�أ�سمالها املدفوع فقد بلغ  108مليون
دينار بحريني ( 286.5مليون دوالر �أمريكي) .وي�ساهم امل�ؤ�س�سون
امل�ساهمون يف هذه ال�شركة مبا ن�سبته  60باملائة من ر�أ�س املال ال�صادر� ،أما
الن�سبة املتبقية وهي  40باملائة ف�ستعر�ض على اجلمهور من خالل عر�ض
اكتتاب عام �أويل يف العام .2010
وقد و َّقع م�ساهمو �شركة ن�سيج اتفاق ًا ر�سمي ًا لبدء العمليات يف الن�صف
الأول من العام .2009
و�ستعمل ن�سيج ،كما هو مقرر لها ،على �إدارة جميع خدمات البناء والعقارات،
بدء ًا من املراحل الأولية للتخطيط وت�صنيع مواد البناء والتمويل وخدمات
اال�ست�شارات الت�سويقية للتطوير .وبذلك ،ف�إن ن�سيج �ستبتكر ان�سجام ًا مل
ي�سبق له مثيل من �ش�أنه �أن يعمل على تقدمي حلول �إ�سكانية مي�سرة لعامة
اجلمهور.

تت�ألف من �إنفراكابيتال  ،InfraCapitalوهو �أول م�صرف ا�ستثماري
من نوعه يف اخلليج يخت�ص بتطوير ومتويل البنى التحتية؛ و�أغري كاب
 ،AgriCapوهي م�ؤ�س�سة تعد حمرك ًا ا�ستثماري ًا جديد ًا وتركز بالكامل على
خدمة امل�شاريع الزراعية واملجتمعات املحلية؛ بالإ�ضافة �إىل �صندوق تطوير
خدمات ال�ضيافة  ،Hospitality Development Fundوالذي �سي�ؤ�س�س
لتعزيز ودعم فر�ص قطاع ال�ضيافة وال�سياحة يف جميع �أنحاء العامل� .إن
هذه الت�شكيلة الثالثية واملتوافقة مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية
الغراء متثل نقطة حتول يف النهج املنتظم يف اال�ستثمارات املتخ�ص�صة.
وتعترب هذه املبادرات الثالث ا�ستجابة حلاجة املنطقة �إىل معاجلة خمتلف
قطاعاتها .وقد �أكدت املتابعة املكثفة ودرا�سات اجلدوى ارتفاع م�ستويات
الطلب على م�شاريع البنية التحتية والزراعة وال�ضيافة.
وبر�أ�سمال م�صرح به يبلغ  6مليارات دوالر �أمريكي ور�أ�سمال مدفوع
م�ستهدف قدره  1,5مليار دوالر �أمريكي� ،سريكز �إنفراكابيتال على توفري
خدمات متخ�ص�صة وهيكلة مالية م�صممة لقطاعات متعددة �ضمن م�شاريع
البنى التحتية املختلفة.
�أما �أغري كاب ،والذي يبلغ ر�أ�سمالها امل�صرح به  3مليار دوالر �أمريكي،
ف�سرتكز على �إنتاج وزراعة الطعام والتقنيات الزراعية وتقدمي احللول
املتكاملة يف قطاع اال�ستثمار الزراعي .و�سي�سعى �صندوق تطوير خدمات
ال�ضيافة ،والبالغ حجمه امل�ستهدف مليار دوالر �أمريكي� ،إىل اقتنا�ص فر�ص
تطوير ال�سياحة وال�ضيافة والرتفيه.

و�ستعمل ن�سيج ،كما هو مقرر لها ،على �إدارة جميع خدمات البناء والعقارات،
بدء ًا من املراحل الأولية للتخطيط وت�صنيع مواد البناء والتمويل وخدمات
اال�ست�شارات الت�سويقية للتطوير .وبذلك ،ف�إن ن�سيج �ستبتكر ان�سجام ًا مل
ي�سبق له مثيل من �ش�أنه �أن يعمل على تقدمي حلول �إ�سكانية مي�سرة لعامة
اجلمهور.

هذا وقد وقع حتالف فيجني 3يف �شهر �أكتوبر من العام  2008مذكرة تفاهم
مع احلكومة يف جمهورية تركيا تن�ص على �أن يعمل �أغري كاب بالتعاون مع
وكالة دعم وترويج اال�ستثمار يف تركيا ،لتحديد وانتقاء الفر�ص اال�ستثمارية
الإبداعية �ضمن القطاع الزراعي يف تركيا.
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اال�ستحواذات

يف �أغ�سط�س � 2008ش َّكل بنك الإثمار حتالف ًا �إ�سرتاتيجي ًا مع بيت التمويل
اخلليجي وبيت �أبوظبي لال�ستثمار ،اللذين يعدان اثنني من امل�ؤ�س�سات
املالية الرئي�سية للإعالن عن فيجني ،3وقد خططت هذه امل�ؤ�س�سات خللق
مبادرة من ثالث ر�ؤى تقدر بقيمة  10مليارات دوالر �أمريكي.
�إن مبادرات هذه الر�ؤى الثالث ،والتي تركز على االبتكار يف دفع عجلة
ال�سوق عرب منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وجنوب �آ�سيا وغريها،

بنك البحرين والكويت
يف فرباير من العام  ،2008ا�شرتى بنك الإثمار حوايل  19.1باملائة من
الأ�سهم ال�صادرة واملتداولة لبنك البحرين والكويت.
ويعد بنك البحرين والكويت ثاين �أكرب بنك جتاري على م�ستوى ال�سوق
املحلية يف مملكة البحرين� ،إ�ضافة �إىل �أنه ميتلك واحدة من �أكرب ال�شبكات

2
22

ا�ستعرا�ض
الإدارة للعمليات

يف اململكة والتي تت�ضمن  18فرع ًا .وللبنك �أي�ض ًا فروع يف الكويت والهند
ومكتب متثيلي يف دبي .وخالل الربعني الثاين والثالث من العام  ،2008زاد
بنك الإثمار ح�صته يف بنك البحرين والكويت �إىل  25.4باملائة.

الرتتيبات املالية
الرتتيبات الثنائية ومتعددة الأطراف
عمل بنك الإثمار خالل العام على اال�ستفادة من و�ضعه املايل وذلك بجذب مبلغ
 440مليون دوالر �أمريكي من خالل ترتيبات ثنائية و�أخرى متعددة الأطراف.
و�سيكون هذا املبلغ يف معظمه خم�ص�ص ًا لفرتة ترتاوح بني � 18إىل � 36شهر ًا.

جمموعة احل�ص�ص اخلا�صة

كان من بني �أن�شطة احل�ص�ص اخلا�صة لبنك الإثمار خالل العام
 2008اال�ستثمار املبا�شر وتطوير وتد�شني ال�صناديق ،هذا عالوة
على لعب دور ن�شط يف توظيف اال�ستثمارات اململوكة للبنك وتلك
اململوكة لأطراف ثالثة.

�صندوق الدار للح�ص�ص اخلا�صة
ُد ِّ�شن الدار ،وهو �صندوق ا�ستثماري مقفل يدار من قبل بنك الإثمار،
يف �أواخر العام  ،2006وذلك من �أجل اال�ستثمار يف ظل النمو العاملي
القوي يف عدد من ا�ستثمارات ال�صناديق اخلا�صة مثل م�شاريع القطاع
اخلا�ص يف البنى التحتية والعقارات� ،إ�ضافة �إىل �إمكانية اال�ستثمار يف
�صناديق التحوط املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،مع الرتكيز
ب�شكل خا�ص على البلدان مرتفعة النمو يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
ولقد �شهدت الدار �إقفالها النهائي يف �أبريل  2008بقيمة بلغت  200مليون
دوالر �أمريكي .وقد �سحبت جميع التزامات ال�صندوق بحلول منت�صف
العام  .2008ويف الربع الرابع من العام  2008وذلك بعد جناح بيع جزء
رئي�سي من اال�ستثمار ،مت َّكن ال�صندوق من �إرجاع ما ن�سبته  11باملائة من
ر�أ�س املال �إىل امل�ستثمرين الأ�صليني.

�سيتيك الدولية لإدارة الأ�صول (�سيام)

تعد (�سيام) جزء ًا من جمموعة �سيتيك ،وهي جمموعة مالية وا�ستثمارية
متنوعة و�ضخمة مملوكة بالكامل من قبل جمل�س الدولة جلمهورية ال�صني
ال�شعبية .ويعد الن�شاط الرئي�سي ل�شركة �سيام هو اال�ستثمار يف ال�شركات

وامل�شروعات املقامة يف ال�صني وعلى امل�ستوى العاملي ،حل�سابها اخلا�ص
ونيابة عن العمالء على ال�سواء .ولقد �أُ�س�ست ال�شركة خالل العام 2002
لتتخ�ص�ص يف �إدارة الأ�صول التي تعاين من اخل�سائر .وتت�ضمن املحفظة
احلالية ل�شركة �سيام العديد من اال�ستثمارات املبا�شرة يف امل�شروعات
العقارية والتقنية العالية وال�صحة وم�شروعات البيع بالتجزئة وامل�شروعات
ال�صناعية.
وميتلك بنك الإثمار ح�صة يف ال�شركة ن�سبتها  20باملائة من الت�صويت
و�أ�سهم ر�أ�س املال.

�صندوق البنية التحتية ومنو ر�أ�س املال
ميتلك بنك الإثمار ،وهو �أحد رعاة �صندوق البنية التحتية ومنو
ر�أ�س املال �إىل جانب �أبراج كابيتال ودويت�شه بنك ،ما ن�سبته 24.5
باملائة من �أ�سهم ال�شريك العام يف هذا ال�صندوق ،كما يحظى بنك
الإثمار بتمثيل يف جلنة اال�ستثمار يف ال�صندوق .ويدير بنك الإثمار
�صناديق عدة ويحمل ح�صة ا�ستثمارية �أولية يف �صندوق البنية
التحتية ومنو ر�أ�س املال تقدر مببلغ  200مليون دوالر �أمريكي .ويدار
هذا ال�صندوق من قبل �أبراج كابيتال .وقد �أقفل هذا ال�صندوق
عند قيمته امل�ستهدفة والبالغة  2مليار دوالر �أمريكي يف دي�سمرب
 2007وذلك بناء على تعهدات امل�ستثمرين ،وبذلك �أ�صبح يف حينه
�أكرب �صندوق للح�ص�ص خا�صة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وجنوب �شرق �آ�سيا.
�إن �أغلب تركيز هذا ال�صندوق يتمثل يف اال�ستحواذ على احل�ص�ص
اال�ستثمارية الكبرية يف م�شروعات البنية التحتية ويف اقتنا�ص
الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة املتعلقة بتنمية ر�ؤو�س الأموال،
هذا �إىل جانب امل�شاركة يف عمليات اخل�صخ�صة وال�شراء كبرية
احلجم .ومن بني القطاعات الرئي�سية التي يركز عليها ال�صندوق
قطاع املرافق وقطاع البرتوكيماويات وقطاع النفط والغاز والقطاع
ال�صناعي وقطاع النقل واملوانئ والبنية التحية االجتماعية مثل
التعليم والرعاية ال�صحية .ولقد �أجرى �صندوق البنية التحتية
ومنو ر�أ�س املال خالل العام  2007العديد من اال�ستثمارات املهمة
ومنها �شراء �شركة الأ�سمدة امل�صرية ،وهي �أكرب عملية �شراء يف
تاريخ منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وقد باع ال�صندوق
هذا اال�ستثمار خالل �شهر فرباير  2008وب�أرباح كبرية وذلك
مقابل �أ�سهم امل�شرتين يف ال�شركات املدرجة .وكنتيجة لذلك ،ويف
وقت الحق من العام  2008مت َّكن ال�صندوق من �إرجاع ما ن�سبته 15
باملائة من ر�أ�س املال �إىل امل�ستثمرين.

�صندوق «الإثمار – خزينة» الإقليمي للطاقة يف دول الكومنولث
امل�ستقلة
لقد ُخ�ص�ص الكثري من العام  2008لتطوير العالقات بعد الزيارات الأولية
عالية امل�ستوى التي �أجراها رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي �إىل
كازاخ�ستان خالل العام .2007
ويف مار�س � 2008أجرى بنك الإثمار اتفاق ًا مبدئي ًا لتطوير �صندوق �إقليمي
مهم للح�ص�ص اخلا�صة ،وهو �صندوق «الإثمار – خزينة» الإقليمي للطاقة
يف دول الكومنولث امل�ستقلة ،وذلك بالتعاون مع «خزينة كابيتال مانيجمنت»،
وهو ذراع �صندوق ال�صناديق وهو «�سمروك – خزينة» ،وهو �صندوق الرثوة
ال�سيادية جلمهورية كازاخ�ستان� .إن هذا ال�صندوق ،والذي ي�ستهدف �أن يحقق
مبلغ ًا وقدره مليار دوالر �أمريكي (مع �أول �إقفال له بقيمة  500مليون دوالر
�أمريكي) �ستكون مدته ع�شرة �أعوام ،وهو ي�ستهدف فر�ص اال�ستثمار يف قطاع
الطاقة يف دول الكومنولث امل�ستقلة ،مع الرتكيز بوجه خا�ص على قطاعات
الطاقة والقطاعات الأخرى ذات ال�صلة بالطاقة يف كازاخ�ستان .ومن املتوقع
ل�صندوق «الإثمار – خزينة» الإقليمي للطاقة يف دول الكومنولث امل�ستقلة �أن
يقدم للم�ستثمرين العامليني والإقليميني الفر�صة للم�شاركة يف موا�صلة فر�ص
منو قطاع الطاقة يف دول الكومنولث امل�ستقلة.

وبعد عملية �إعادة التنظيم هذه� ،أ�صبحت جمموعة الأعمال امل�صرفية
اخلا�صة تركز معظم جهودها على حت�سني �إ�سرتاتيجيتها و�أعمالها
التكتيكية عالوة على �إ�سرتاتيجية الت�شغيل� ،إ�ضافة �إىل تطوير نظامها
الداخلي و�سيا�سياتها و�إجراءاتها ب�شكل �أكرب .ويف العام  2008عقدت
جمموعة الأعمال امل�صرفية اخلا�صة ور�ش عمل �شاملة و�أجرت تدريبات
حول فهم طبيعة العمالء ،وطورت قاعدة بيانات جديدة و�أكرث تنظيم ًا
وحددت جمموعة من العمالء املحتملني .كما عملت املجموعة كذلك على
تطوير منتجات جديدة للعام  2009وعلى زيادة تعزيز فهم الأ�سواق التي
تخدمها املجموعة.
و�سعت جمموعة الأعمال امل�صرفية نطاق
ونتيجة لذلك ،ويف العام َّ ،2008
امل�ستثمرين امل�ستهدفني مبا ن�سبته  20باملائة ،كما �أ�س�ست عالقات عمل
جديدة يف دول خمتلفة تت�ضمن اليمن والأردن ولبنان.
كما �أطلقت املجموعة يف العام  2008منتج «جواهر  .»2وعلى الرغم من
ظروف ال�سوق ال�صعبة فقد �أقفل هذا ال�صندوق بعد �أن حقق هدفه املطلوب
بنجاح .كما قدمت جمموعة الأعمال امل�صرفية اخلا�صة كذلك عدد ًا من
املعامالت اخلا�صة ،مبا فيها االكتتاب اخلا�ص لن�سيج.

جمموعة الأعمال امل�صرفية اخلا�صة

تطوير �أعمال املجموعة

كجزء من تركيز اجلهود لزيادة تعزيز تناغم وان�سجام املجموعة ،مت يف
�شهر �سبتمرب  2008دمج وحدة توظيف اال�ستثمارات والأعمال امل�صرفية
اخلا�صة مب�صرف ال�شامل مع وحدة توظيف احل�ص�ص اخلا�صة ببنك
الإثمار وكان نتاج ذلك جمموعة الأعمال امل�صرفية اخلا�صة.

يف حماولة لزيادة تعزيز و�صول بنك الإثمار �إىل عمالء �إقليميني وعامليني،
ت�أ�س�ست وحدة تطوير �أعمال املجموعة يف �أواخر العام  ،2007لتعمل عن
كثب مع رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي والرئي�س التنفيذي
امل�شارك و�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف تنمية م�ستوى العالقات العليا للمجموعة
واحلفاظ عليها مع احلكومات و�صناديق الرثوة ال�سيادية وامل�ؤ�س�سات املالية
وال�شركات والأفراد من ذوي الرثوات الطائلة .هذا وتعمل هذه الوحدة
ب�شكل وثيق مع باقي وحدات الأعمال يف اقتنا�ص ال�صفقات اال�ستثمارية
وتنفيذها ومتابعتها.

وت�ؤدي جمموعة الأعمال امل�صرفية اخلا�صة عمل وكاالت ا�ستثمار
االكتتابات للمجموعة ،كما تقدم خدمات الدعم للعمالء� .إن هذا الدعم،
الذي يقوم على اتفاقيات فردية ،يت�ضمن الرد على اال�ستف�سارات ذات
العالقة باال�ستثمار ،و�إقامة ال�صالت مع ال�شركات التابعة والزميلة،
و�إ�صدار تقارير تف�صيلية للم�ستثمرين احلاليني.

و�سيوا�صل بنك الإثمار يف تعزيز �أعماله ،وبخا�صة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ومنطقة جنوب �شرق �آ�سيا ،مع الرتكيز على قطاعي الطاقة واملوارد
الطبيعية وال�صناعات ذات العالقة وقطاع العقارات والرتفيه والرعاية
ال�صحية وامل�ؤ�س�سات املالية والنقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات.

�إن جمموعة الأعمال امل�صرفية اخلا�صة تروج ملنتجات الأعمال امل�صرفية
اخلا�صة العاملية كما �أنها تزود العمالء بخدمات ذات جودة مركزة �سواء
الأفراد من ذوي الرثوات الطائلة �أو امل�ؤ�س�سات .هذا وي�شمل نطاق املنتجات
اال�ستثمارات العقارية وال�صناديق اال�ستثمارية وا�ستثمارات االكتتاب اخلا�ص.

�إن الهيكلة اجلديدة للمجموعة م�صممة على الطبيعة اجلغرافية للأ�سواق
التي تدير �أعمالها من خاللها وت�ضع ب�صفة خا�صة تركيزها على توليد
�أعمال جديدة بني الأفراد من ذوي الرثوات الطائلة وامل�ؤ�س�سات.

جمموعة الأعمال امل�صرفية لال�ستثمار

�إن جمموعة الأعمال امل�صرفية لال�ستثمار ،والتي تت�ضمن الت�سويق والتمويل
الإ�سالمي (هيكلة الأ�صول والتمويل امل�شرتك) واالندماجات واال�ستحواذات
و�أق�سام النقل ،تهدف �إىل �إنتاج �أنواع خمتلفة من مداخيل ر�سوم ا�ست�شارات
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ا�ستعرا�ض
الإدارة للعمليات

الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية و�إجراء التفوي�ضات .وتت�ضمن هذه الأنواع
توظيف احل�ص�ص (واالكتتابات) ،وتفوي�ضات ا�ست�شارات متويل امل�شاريع
وال�شركات ،واالندماجات واال�ستحواذات وا�ست�شارات امل�شاريع امل�شرتكة و�إجراء
التفوي�ضات والهيكلة ومتويل تفوي�ضات البنك والعمالء الآخرين املتوافقة مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،مبا يف ذلك متويالت امليزانني ومتويالت اجل�سور
والقيادة وامل�شاركة يف �إدارة ال�صكوك وعمليات متويل الإجارة املتوافقة مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية للطائرات وال�سفن وا�ست�شارات و�إجراء تفوي�ضات
االكتتابات العامة الأولية.

وتعد قطاعات بنك الإثمار امل�ستهدفة يف الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية ذات
�أهمية ووثيقة ال�صلة بفر�ص الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية بالن�سبة �إىل
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا و�إقليم �آ�سيا واملحيط الهادئ ،والتي �ستمثل
وعلى املدى القريب� ،إىل جانب �إقليم و�سط و�شرق �أوروبا ،الرتكيز اجلغرايف
لأن�شطة الأعمال امل�صرفية اال�ستثمارية.

املوارد الب�شرية وتقنية املعلومات وغريها من التطويرات
التنظيمية
التدريب
يدرك بنك الإثمار الدور املهم والإ�سرتاتيجي الذي تلعبه عملية التدريب
يف تطوير �أ�صول البنك الرئي�سية وهي موارده الب�شرية ،ف�ض ًال عن �أن هذه
العملية تعمل على امل�ساعدة على تقوية القطاع املايل البحريني.
ففي العام  ،2008وعلى �سبيل املثال� ،أنهى  11موظف ًا من موظفي بنك
الإثمار وم�صرف ال�شامل ،وبنجاح برنامج ممثل اال�ستثمار (�شهادة
 ،)Series7وذلك من خالل برنامج تدريبي داخلي ا�ستمر ملدة �أربعة
�أ�سابيع� .إن هذا الربنامج يقدم للم�شاركني ا�ستعرا�ض ًا لنطاق وا�سع من
املنتجات اال�ستثمارية ،مبا يف ذلك الأ�سهم و�سندات الديون واخليارات
وال�صناديق اال�ستثمارية .ويف العام ذاته ،مت تنظيم برنامج التحليل
االئتماين لـ  15موظف ًا من موظفي بنك الإثمار وم�صرف ال�شامل.
والتزام ًا ب�أنظمة م�صرف البحرين املركزي ،يعقد بنك الإثمار دورة توعوية
�سنوي ًا ملوظفيه اجلدد واحلاليني حول مو�ضوع مكافحة غ�سيل الأموال� ،إال �أن بنك
الإثمار قد نظم خالل العام  2008دورتني لكافة موظفيه يف املو�ضوع ذاته.
�إن �إدارة املوارد الب�شرية متعهدة بت�سريع وترية تطوير املوظفني من خالل
تزويدهم بفر�ص التعليم ملوا�صلة تعزيز مهاراتهم .ويف العام  2008كذلك،
مت دعم �ستة موظفني من بنك الإثمار للبدء يف دورة ميثاق املحلل املايل
( )CFAواملعرتف بها على امل�ستوى العايل ،وهي عبارة عن ثالثة �أعوام من

الدرا�سة الذاتية ف�ض ًال عن �أنها ت�ضاهي م�ستوى الدرا�سات العليا.

التوظيف
يف العام  ،2008وا�صل بنك الإثمار توظيف بع�ض من خرية الكوادر
العاملية املحرتفة واملنتقاة بعناية ب�سبب ما متتلكه من خربات عملية
وتوظيفها يف قطاعي خدمات الدعم وتطوير الأعمال .وبالإ�ضافة
�إىل التعيينات الرئي�سية املذكورة م�ؤخر ًا ،وظف بنك الإثمار يف العام
 2008ما جمموعه  33موظف ًا جديد ًا م�ؤهلني ب�شكل جيد عالوة على
متتعهم باخلربة.
كما �أوىل بنك الإثمار اهتمام ًا خا�ص ًا اللتزامه طويل الأجل بخلق بيئة عمل
متكافئة الفر�ص ،وعلى مدار العام ارتفعت ن�سبة املوظفات الإناث من 30
باملائة �إىل  40باملائة.

تطويرات تقنية املعلومات
يدرك البنك الدور احلا�سم الذي تلعبه تقنية املعلومات يف دعم
�أن�شطة �أعمالها وخططها التو�سعية .وتبع ًا لذلك ،بد�أ بنك الإثمار
بتهيئة بنية تقنية معلومات حتتية متقدمة يف العام  ،2007وهو
ما جعل من البنية التحتية لتقنية املعلومات يف البنك خالل العام
� 2008أكرث قوة .كما عمل البنك على �إيجاد نظام ثنائي لتخزين
كافة املعلومات املهمة خارج مبنى البنك �أو ًال ب�أول .وا�ستحدث كذلك
نظام ًا مركزي ًا للمراقبة مزود ًا بنظام للإنذار.
ويف العام  2008كذلك زاد ق�سم تقنية املعلومات ببنك الإثمار من
ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت ال�صوتية عرب بروتوكول الإنرتنت
(� )VoIPإىل حده الأعلى .كما مت ت�أ�سي�س خط ال�سلكي عايل
ال�سرعة بني بنك الإثمار وم�صرف ال�شامل ،وذلك لتمكني االندماج
بني �أنظمة البنكني الهاتفية� .إن هذه الإجنازات البارزة التي حققها
ق�سم تقنية املعلومات يف البنك متهد الطريق ملزيد من التكامل
داخل املجموعة ،وتزود البنكني مبرونة وتكيف �أف�ضل.

الإدراج يف �سوق الكويت للأوراق املالية

�أُدرج بنك الإثمار يف  31مار�س  2008على قائم ِة �سوق الكويت للأوراق
املالية .وقد وا�صل بنك الإثمار حمافظته على �إدراجه يف �سوق البحرين
للأوراق املالية .وقد م َّكنت عملية �إدراج «الإثمار» يف �سوق الكويت للأوراق
املالية� ،إ�ضافة �إىل �سوق البحرين للأوراق املالية ،م َّكنت �أ�سهم البنك من
الو�صول �إىل عدد �أكرب من امل�ستثمرين يف املنطقة.

ا�ستعرا�ض
ال�شركات التابعة والزميلة
م�صرف ال�شامل
يعد م�صرف ال�شامل م�صرف ًا �إ�سالمي ًا جتاري ًا وا�ستثماري ًا رائد ًا يتخذ من
البحرين مقر ًا له؛ ويقدم امل�صرف ت�شكيلة متنوعة من املنتجات واخلدمات
املتوافقة مع �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية التي تلبي االحتياجات
التمويلية واال�ستثمارية للأفراد وامل�ؤ�س�سات على ال�سواء .وم�صرف ال�شامل
تابع ومملوك بالكامل لبنك الإثمار.
وتت�ألف �شبكة امل�صرف من ت�سعة فروع و 18جهاز �صراف �آيل منت�شرة عرب
�أرجاء مملكة البحرين .ومن بني منتجات التجزئة واملنتجات امل�صرفية
التجارية اجلديدة التي طرحت خالل العام منتجات التمويل العقاري
ومنتج جواهر ال�شامل .ويعترب منتج جواهر ال�شامل برناجم ًا ا�ستثماري ًا
متوافق ًا مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يقوم على مبد�أ الوكالة ،ويقدم
للأفراد وال�شركات ا�ستثمار ًا جذاب ًا و�آمن ًا مع �أرباح عالية .وال يزال متويل
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة م�ستمر ًا من خالل برنامج نربا�س للتمويل،
والذي يعد مبادرة فريدة من نوعها متت بال�شراكة مع متكني (�صندوق
العمل �سابق ًا).
وقد جنح م�صرف ال�شامل يف �إغالق م�ضاربة ال�شامل البو�سفور ،والبالغة
قيمتها  90مليون دوالر �أمريكي ،وذلك يف مار�س � .2008إن هذه امل�ضاربة
والتي �ستمتد على مدى ثالثة �أعوام� ،ست�ستثمر يف م�شروعات التطوير
ال�سكني والعقاري يف تركيا.
وخالل العام  ،2008متكن م�صرف ال�شامل كذلك وبنجاح من �إنهاء
اال�ستحواذ على �أربعة �أ�صول عقارية يف مدينة وركالو البولندية ،وهي يف
مواقع رئي�سية خم�ص�صة لتطوير امل�شروعات ال�سكنية والتجارية واملكتبية
عال جد ًا.
وعلى م�ستوى ٍ

كما بد�أ م�صرف ال�شامل عملية التخارج للم�ستثمرين من م�ضاربة ال�شامل
يف العقارات ال�صينية خالل العام � .2008إن هذه امل�ضاربة والتي �أطلقت
يف دي�سمرب  2005جنحت يف حتقيق عوائد بن�سبة  21باملائة من ر�أ�س املال
خالل العام  ،2008لتكون بذلك يف �إطار الهدف املو�ضوع وهو اخلروج مبا
ن�سبته  100باملائة مع حلول مار�س .2010
وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أطلق امل�صرف خالل العام  2008مركز االت�صاالت
خلدمات الزبائن املطور واملزود ب�أحدث تكنولوجيا االت�صاالت ومبوظفني
مدربني على خدمة الزبائن طوال �أيام الأ�سبوع� .إن اال�ستثمار يف تقنية
املعلومات قد نتج عنه حت�سني عمليات الأعمال وتقليل النفقات واال�ستجابة
الكبرية �إىل العمالء.
www.shamilbank.net
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ا�ستعرا�ض
ال�شركات التابعة والزميلة
جمموعة �سوليدرتي
تعد �شركة �سوليدرتي واحدة من كربيات �شركات التكافل يف العامل .وتوفر
ال�شركة منتجات وخدمات التكافل العام والعائلي املتوافقة مع �أحكام
ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
ويف العام  ،2008حتركت �سوليدرتي وبقوة من �أجل حت�صني عملياتها
القائمة ولتثبيت مو�ضع قدم لها بخا�صة يف الأ�سواق الواعدة وغري امل�ستغلة
�إىل حد كبري يف م�صر واململكة العربية ال�سعودية.
ولقد ا�ستكملت �سوليدرتي حملة �إعادة هيكلة ال�شركة للت�أكد من �أن
تركيزها �سيبقى م�ستمر ًا لتحقيق �أهدافها بكفاءة .وبعد ت�أمني االحتياجات
املطلوبة للح�صول على الرتخي�ص الالزم ل�شركتني تابعتني جديدتني،
وهما �سوليدرتي التكافل العام و�سوليدرتي التكافل العائلي ،بد�أت هاتان
ال�شركتان التابعتان عملياتهما يف الأول من يوليو  ،2008وقد حققت كل
�شركة على حدة بحلول نهاية العام �أهدافها املر�صودة.

ويف العام  2008ت�أ�س�ست �شركة �سوليدرتي للتكافل العائلي – م�صر ك�شركة
تابعة ومملوكة بالكامل .وقد اكتملت كافة الإجراءات الر�سمية املطلوبة
ملزاولة �أن�شطة �أعمالها منذ ذلك ،فقد �أ�صدرت الهيئة امل�صرية للرقابة
على الت�أمني الرخ�صة الت�شغيلية لل�شركة يف  29دي�سمرب  .2008ويف العام
نف�سه كذلك عملت �سوليدرتي للم�ضي قدم ًا نحو تعزيز مو�ضعها يف ال�سوق
الأردنية من خالل زيادة ح�صتها يف �شركة الأوىل للت�أمني من  16.2باملائة
�إىل �أكرث من  20باملائة.
وقد وا�صلت �سوليدرتي �أي�ض ًا العمل جتاه ت�أ�سي�س ح�ضور لها يف اململكة
العربية ال�سعودية ،ففي العام  2008وقعت وزارة التجارة وال�صناعة يف
اململكة العربية ال�سعودية ووافقت على مذكرة الت�أ�سي�س .ويف حال احل�صول
على املوافقة النهائية� ،ستكون �سوليدرتي على موعد لبدء عملياتها يف
�أواخر العام .2009
متتلك جمموعة الإثمار امل�صرفية مان�سبته  33.8باملائة يف �شركة
�سوليدرتي.
www.solidarity.cc
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بنك الإجارة الأول
يعد بنك الإجارة الأول �أول بنك يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي
متخ�ص�ص يف تقدمي وتو�سيع وتزويد ال�سوق بخدمات ت�أجري املعدات عالية
اجلودة للأ�سواق املتو�سطة يف املنطقة .ويقدم البنك حلول الإجارة التمويلية
والإجارة الت�شغيلية للقطاع ال�صناعي وقطاع الت�صنيع والقطاع الطبي ودور
الطباعة والن�شر وقطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات والنقل واملوا�صالت
وال�صناعات البحرية وجمموعة من القطاعات الأخرى.
�إن �سجل �إجنازات بنك الإجارة الأول يف العام  2008ي�ؤكد جناح �إ�سرتاتيجية
الإدارة والطلب على منتجات البنك يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .وعلى
الرغم من �أن الطاقة اال�ستيعابية ملزاولة العمل ب�شكل �أكرب كان ممكن ًا �إال
�أن متويل الأ�صول مل يكن بال�سهل �أبد ًا ب�سبب ما فر�ضته الأزمة املالية على
ر�ؤو�س الأموال .ويف �ضوء �سجل منو بنك الإجارة الأول يف العام  ،2008ف�إن
حمفظة البنك للت�أجري والأرباح ومعدل العائد على حقوق امل�ساهمني يف
طريقها للو�صول �إىل م�ستويات مقبولة وم�ستقرة.
ويعد بنك الإجارة الأول �شركة رائدة متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
ومعرتف بها يف �سوق ت�أجري املعدات .وقد �ص َّنفت �صحيفة �أخبار التمويل

الإ�سالمية (�إ�سالميك فاينن�سينغ نيوز) البنك ك�أف�ضل �شركة ت�أجري
�إ�سالمية يف العام  2008يف ا�ستطالعها ال�سنوي للقارئ .وقد ح�صل البنك
مبوجب هذا الت�صنيف ثاين جائزة على التوايل ،وذلك بعد �أن ح�صل على
اجلائزة ذاتها يف العام .2007
وقد حقق بنك الإجارة الأول �إجنازات بارزة يف العام  .2008وقد �أقفل
البنك �أول عملية �إجارة ت�شغيلية و�أول عملية �إجارة يف قطر و�أول عملية
�إجارة للمزودين ،وقد و ِّقعت كذلك اتفاقيات �أول م�شروع م�شرتك تطويري
للبدء يف �شركة تطوير جديدة تتمتع مبقدرة حملية يف دول �أخرى مبجل�س
التعاون اخلليجي .ويتطلع بنك الإجارة الأول �إىل حتقيق املزيد من
الإجنازات البارزة يف العام .2009
�إن الأ�سواق الرئي�سية احلالية التي ميار�س فيها البنك ن�شاطاته هي البحرين
والكويت وقطر والإمارات العربية املتحدة .كما �أن م�شاريع م�شرتكة �أخرى
مت�ضي يف طريق التقدم �ستغطي ك ًال من عمان ( )2009واململكة العربية
ال�سعودية (.)2010 – 2009
متتلك جمموعة الإثمار امل�صرفية ما ن�سبته  21.3باملائة يف بنك الإجارة
الأول.
www.1stleasingbank.com

ا�ستعرا�ض
ال�شركات التابعة والزميلة
�شركة الإثمار للتطوير
تعد �شركة الإثمار للتطوير املطور واملدير مل�شاريع بنك الإثمار املتعلقة
بالبنية التحتية والعقارية عالية اجلودة وامل�شاريع ال�سياحية الأخرى
ذات العالقة .وتت�ضمن املحفظة الأولية مل�شروعات �شركة الإثمار للتطوير
م�شروع اجلزيرة ال�صحية ومنتجع �شاطئ اجلزائر وم�شروع برج يحتوي
على فندق ومكاتب .وتقدر القيمة الإجمالية لهذه امل�شروعات التطويرية
املرموقة بحوايل  3.3مليار دوالر �أمريكي .وتعنى �شركة الإثمار للتطوير
وب�شكل بارز بكافة جماالت القطاع العقاري واملت�ضمنة امتالك الأرا�ضي
والتطوير والت�شييد و�إدارة املرافق وغريها من املجاالت .كما جتري ال�شركة
أرا�ض كبرية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
كذلك مفاو�ضات ن�شطة المتالك � ٍ
و�شمال �أفريقيا عالوة على منطقة ال�شرق الأق�صى وتطويرها كعقارات
متعددة اال�ستخدام و�شركة الإثمار للتطوير �شركة تابعة مملوكة بالكامل
ملجموعة الإثمار امل�صرفية.

دملونيا
يوفر هذا امل�شروع املبتكر والبالغة قيمته  1.6مليار دوالر �أمريكي مرافق
للرعاية ال�صحية وخلدمات اللياقة والر�شاقة واجلمال يف بيئة يغلب عليها
طابع املنتجعات على جزيرة �صناعية تبلغ م�ساحتها  125هكتار ًا وتقع
قرابة ال�ساحل ال�شمايل ال�شرقي للبحرين .و�ستقام على �أر�ض دملونيا �أي�ض ًا
مراكز متخ�ص�صة يف الت�شخي�ص والتغذية و�أمرا�ض ال�سكر وجراحات
التجميل والن�ساء والأطفال والطب الريا�ضي والطب البديل .كما �ست�ضم
هذه اجلزيرة ال�صحية منتجعات �صحية فاخرة وفنادق ذات طابع متميز
وجممعات �سكنية ومرافق جتارية وترفيهية.
ويف العام � 2008أخذ م�شروع دملونيا يف التقدم وبوترية �سريعة .وقد بد�أت
�أعمال اال�ست�صالح يف مايو  ،2008وذلك بدفن  50باملائة من موقع امل�شروع
بحلول نهاية العام  .2008من جهة �أخرى ،ف�إن �أعمال الت�صميم وغريها من
الأمور ال تزال توا�صل تقدمها ،كما �صدرت ن�سخة جديدة من اخلطة الرئي�سية

للم�شروع يف الربع الثالث من العام  2008بعد �أن مت االنتهاء من مراحل التعزيز
وال�صقل� .إن اخلطة الرئي�سية املنقحة ،والتي حتتوي على عدد من التح�سينات،
�شهدت مراجعة تف�صيلية ملختلف اجلوانب الهند�سية يف اجلزيرة.
ووفق ًا لدورها وبح�سب ما تقت�ضيه االحتياجات ،ف�إن �شركة الإثمار للتطوير
وبو�صفها مطور ًا ،قدمت تقارير خمتلفة طلبتها ال�سلطات التنظيمية
ذات العالقة من �أجل تقدم وبلورة امل�شروع .وقد ت�ضمنت هذه التقارير
مو�ضوعات تعمل على حتقيق تقدم العمل وهي تتعلق بتقييم �أثر املرور
والآثار اخلا�صة بالقوة املائية وهيدروميكانيكية املياه واجلوانب البيئية.
وت�شري التقديرات احلالية �إىل �أن اجلزيرة ب�أكملها �ستكون م�شغولة متام ًا
بحلول العام  ،2014على الرغم من �أن �أجزا ًء كبرية من هذه اجلزيرة من
املتوقع �أن يتم ت�شغيلها قبل تلك الفرتة.

م�شروع برج يحتوي على فندق ومكاتب
يحتوي هذا امل�شروع على برج عبارة عن فندق و�شقق مفرو�شة؛ وبرج �آخر
للمكاتب .و�سيكون م�شروع الفندق والذي ي�ضم  150غرفة �إىل جانب � 50شقة
مفرو�شة ،مرفق ًا عائلي ًا فخم ًا يهدف �إىل �أن يكون ال�سل�سلة الأوىل من هذا
النوع من الفنادق يف املنطقة� .إن ت�صميم هذا امل�شروع قد �أو�شك على االنتهاء،
وقد �صدرت �أول مناق�صة لهذا امل�شروع ومت تلقي العطاءات على �إثرها.

منتجع �شاطئ اجلزائر
�إن م�شروع منتجع �شاطئ اجلزائر ،والبالغة قيمته  1,5مليار دوالر �أمريكي،
عبارة عن ابتكار مل�ستوى عاملي من الرتفيه وال�سياحة العائلية ومرافق
الت�سلية .ويقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من البحرين .و�ستت�ضمن مرافق
ومرا�سي �سفن وحديق َة مال ٍه
امل�شروع ال�شواطئ العامة وعدد ًا من الفنادق
َ
وحديق ًة مائي ًة ومركز ًا ثقافي ًا ومنطق ًة ترفيهية و�أخرى جتارية ووحدات
�سكنية و�شاليهات .ومن املزمع �أن ُ
يطور هذا امل�شروع عرب �شراكة مع حكومة
البحرين على �أ�سا�س �إيجار طويل الأجل.

نور البحرين وريفالك�شنز البحرين
يف �أكتوبر من العام  2008ك�شفت �شركة الإثمار للتطوير النقاب عن خطط
تطوير اثنني من م�شروعاتها املميزة ،وذلك يف املنطقة املقابلة جل�سر
ال�شيخ حمد الذي يربط بني املحرق واملنامة� .إن م�شروع نور البحرين
عبارة عن مبنى للتملك احلر متعدد الطوابق واال�ستخدامات ويحتوي
على �شقق مفرو�شة ،يف حني �سي�ضم م�شروع ريفالك�شنز البحرين متعدد
اال�ستخدامات برجني للتملك احلر �إ�ضافة �إىل �شقق مفرو�شة ومطاعم
و�سوق للتجزئة .وال يزال امل�شروعان يف الوقت الراهن يف املرحلة الأوىل،
كما �ستبد�أ عما قريب �أعمال الت�صميم املعماري.

دملونيا يف املغرب
قدمت �شركة الإثمار للتطوير مفهوم هذا امل�شروع واخلطة الرئي�سية �إىل
احلكومة املغربية .وال تزال املفاو�ضات بني �شركة الإثمار للتطوير واحلكومة
املغربية جارية من �أجل احل�صول على موقع �ساحلي منا�سب ومن �أجل
تطوير امل�شروع.
www.ithmaarbank.com
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ا�ستعرا�ض
ال�شركات التابعة والزميلة
بنك في�صل املحدود

م�صرف في�صل اخلا�ص

لقد بد�أ بنك في�صل عملياته يف باك�ستان يف العام  ،1987وذلك كفرع
يف بادئ الأمر لبنك في�صل الإ�سالمي يف البحرين ومن ثم ،ويف
العام  ،1995ك�شركة باك�ستانية حمدودة حتت امل�سمى احلايل بنك
في�صل املحدود .ويف الأول من يناير  ،2002اندمج بنك الفي�صل
اال�ستثماري املحدود ،وهو جمموعة �أخرى يف باك�ستان وذات كيان،
اندمج يف بنك في�صل املحدود وهو ما �أدى �إىل وجود م�ؤ�س�سة �أكرب
و�أقوى ومتعددة الأعمال.

�إن م�صرف في�صل اخلا�ص هو �شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة.

ويعترب بنك في�صل املحدود م�ؤ�س�سة خدمات م�صرفية متكاملة
وتقدم لزبائنها اخلدمات امل�صرفية للأفراد وال�شركات والأعمال
امل�صرفية اال�ستثمارية .وتقدم �شبكة فروع البنك املتنامية ووا�سعة
النطاق يف حمافظات باك�ستان الأربع و�آزاد ك�شمري ،جنب ًا �إىل جنب
مع مكاتب ال�شركات يف مدن رئي�سية ،تقدم خدمات ذات كفاءة على
نحو ف َّعال.
ومتتلك جمموعة الإثمار امل�صرفية  65.72باملائة من �أ�سهم بنك في�صل
املحدود.
www.faysalbank.com

وخالل العام املا�ضي ،وا�صل م�صرف في�صل اخلا�ص �إدارته الن�شطة
ملحفظة البنك الدولية للح�ص�ص اخلا�صة� .إن البنية الإ�سرتاتيجية للعديد
من املوجودات �أتاح لهذه ال�شركة التي تتخذ من جنيف مقر ًا لها للتخفيف
من �آثار الهبوط ال�شديد الذي �أنتجه الركود االقت�صادي العاملي .وثمة
تركيز خا�ص موجه �إىل فئة جديدة ن�سبي ًا من �أ�صول عقارات الرعاية
ال�صحية (�أملانيا) ،وهو �سوق جديدة جمهزة ب�شكل جيد للح�صانة الن�سبية
من التباط�ؤ.
ولقد ا�ستمر امل�صرف ال�سري على خطى خططه مع افتتاح املكتب التمثيلي
يف كواالملبور مباليزيا يف الأول من �سبتمرب ،حيث و�صل امل�صرف بذلك �إىل
�سوق �إ�سالمية مالية ن�شطة.
�إن م�صرف في�صل اخلا�ص يف مراحله الأخرية من بناء حمفظة �شاملة من
املنتجات اجلديدة من �أجل تزويد عمالئه بن�سبة خماطر متفاوتة ومرونة
وتنوع يف توزيع الأ�صول مطبقة على حلول ال�صريفة الإ�سالمية.
www.faisalfinance.com

بنك البحرين والكويت
ت�أ�س�س بنك البحرين والكويت يف  26مار�س  1971مبوافقة �أمريية وبد�أ
ن�شاطه الفعلي يف العام الذي يليه.
بد�أ البنك ن�شاطه يف العام  1972بر�أ�سمال قدره مليون دينار بحريني ( 2.5مليون
دوالر �أمريكي) وقد منا البنك وتطور اليوم لي�صبح �أحد �أكرب البنوك التجارية يف
البحرين بر�أ�سمال وقدره  102مليون دينار بحريني ( 270مليون دوالر �أمريكي).
يتواجد البنك يف املنطقة ب�شكل قوي ،فبالإ�ضافة �إىل  18فرع ًا داخلي ًا يف
البحرين ،ف�إن للبنك فرع ًا يف الكويت وفرعني يف الهند ومكتب متثيلي يف
دبي باالمارات العربية املتحدة.
ويف ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،أن�ش�أ البنك عدة تعامالت فرعية يف جمال
ال�سم�سرة واخلدمات التمويلية وبطاقات االئتمان.

ويفخر بنك البحرين والكويت كونه ذا قدرة على توفري م�ساحة
وا�سعة ومتكاملة من القرو�ض والودائع واخلزينة وخدمات ا�ستثمارية
يف قطاعات متنوعة من الأ�سواق املحلية والإقليمية وذلك با�ستخدام
فن التقنية.
ويلعب البنك دور ًا بارز ًا يف متويل البنية التحتية وامل�شاريع ال�صناعية يف
البحرين ودول اخلليج من خالل خلق تعامالت وخدمات ت�ؤمن حاجات
الأفراد املقرت�ضني واملودعني وامل�ستثمرين.
ويقدم بنك البحرين والكويت خدماته للحكومة البحرينية وقطاع الأعمال
ال�صغرية واملتو�سطة وكذلك للأفراد.
متتلك جمموعة الإثمار امل�صرفية مان�سبته  25.4باملائة يف بنك البحرين
والكويت.
www.bbkonline.com
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يحر�ص البنك على االلتزام التام ب�أعلى معايري حوكمة ال�شركات التي
تعترب العامل الأ�سا�سي ل�ضمان حتقيق العدالة جلميع الأطرف ذات العالقة
وتعزيز م�ستويات الكفاءة والأداء التنظيمي .ولعل �أف�ضل �شاهد على حر�ص
جمل�س �إدارة البنك والتزامه بتطبيق �أف�ضل املعايري اخلا�صة هو تبني
جمموعة متنوعة من املبادئ الرا�سخة مثل النزاهة وال�شفافية واال�ستقاللية
وامل�ساءلة وامل�س�ؤولية والعدالة �إىل جانب امل�س�ؤولية االجتماعية.
وعالوة على ذلك ف�إن ال�سيا�سات التي يتبناها البنك يف هذا اخل�صو�ص
ُ�صممت لإر�ساء دعامة را�سخة لل�سيا�سات الإدارية والر�ؤية امل�ستقبلية
وم�س�ؤولية اتخاذ القرارات و�ضمان حتقيق التنا�سق والتكامل فيما يتعلق
ب�إعداد التقارير املالية ،ف�ض ًال عن الإف�صاح عن بيانات مالية متوازنة يف
وقتها املحدد ،واحرتام حقوق امل�ساهمني ،واكت�شاف املخاطر و�إدارتها� ،إىل
جانب تعزيز الأداء ،وتوزيع املكاف�آت بكل عدل و�إن�صاف ،واحلفاظ على
حقوق الأطراف ذات العالقة بالبنك.

حقوق امل�ساهمني
انطالق ًا من �إدراك �أهمية امل�ساهمني وتقديرها ،ف�إن �سيا�سة بنك الإثمار
حتر�ص على معاملة م�ساهميه ب�إن�صاف وم�ساواة وفق قوانني الهيئات
الرقابية .وت�شمل احلقوق القانونية الأ�سا�سية للم�ساهمني حق امل�شاركة
يف اجتماعات امل�ساهمني وحق تعيني �آخرين ب�صفتهم وكالء حل�ضور
االجتماعات والت�صويت نيابة عنهم وحق امل�شاركة يف انتخاب �أو عزل
�أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة .كما تت�ضمن حقوق امل�ساهمني �أي�ض ًا
الت�صويت على ر�سوم التدقيق ال�سنوية وتعيني مدققني م�ستقلني ،ف�ض ًال
عن الت�صويت على �أعمال �أخرى تتعلق بالبنك مثل زيادة �أو خف�ض ر�أ�س
املال ،واحلق يف ا�ستالم مدفوعات من الأرباح املوزعة وحق �إبداء الر�أي
واال�ستف�سار خالل اجتماعات امل�ساهمني.
ويجب �أن ُيعقد االجتماع ال�سنوي للجمعية العمومية خالل الأ�شهر الثالثة
الأوىل بعد نهاية احل�ساب ال�سنوي للبنك .وير�سل البنك �إ�شعار ًا �إىل كافة
م�ساهميه مبدة تبلغ  14يوم ًا على الأقل ت�سبق االجتماع املقرر للم�ساهمني.
وترفق بخطاب الإ�شعار معلومات وافية حول الت�صويت على املو�ضوعات
املدرجة على جدول الأعمال ،ويجب حتديد نوعية هذه املو�ضوعات وب�شكل
وا�ضح �سواء كانت لإقرارها من قبل امل�ساهمني �أو للنظر فيها ،ح�سب
مقت�ضى احلاجة� ،إىل جانب تعليقات جمل�س الإدارة على امل�سائل املهمة.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الإ�شعار يت�ضمن وبكل و�ضوح �إبالغ كافة
امل�ساهمني بامل�ستندات املطلوبة حفاظ ًا على حقوقهم ال�شرعية للم�شاركة
يف االجتماع ف�ض ًال عن ا�ستمارة التفوي�ض لتعيني وكيل ينوب عن امل�ساهم

حل�ضور االجتماع .ومينح البنك الفر�صة مل�ساهميه الت�سجيل يف االجتماع
ب�ساعة واحدة على الأقل قبل البدء.

وخالل االجتماع ،يبلغ البنك كافة امل�ساهمني ب�إجراءات الت�صويت وفرز
الأ�صوات ،وخالل النظر يف كل بند من بنود جدول الأعمال ،يكون لكافة
امل�ساهمني حق مت�سا ٍو للتعبري عن �آرائهم وتوجيه الأ�سئلة يف الوقت املالئم.
وتعقد �إجراءات الت�صويت والفرز يف �أجواء علنية مفتوحة وف َّعالة ،ويحت�سب
كل �سهم عن �صوت واحد ،كما تكون املوافقة على القرارات مبنية على غالبية
الأ�صوات .ويجب �أن ميار�س كل م�شارك  /م�شاركة حقه يف الت�صويت من
خالل ورقة االقرتاع وذلك فقط يف حاالت املعار�ضة واالمتناع �أو انق�سام
الأ�صوات ،و�س ُيحتفظ ب�أوراق االقرتاع بغر�ض معاينتها الحق ًا .وخالل
فرتة �إعداد حم�ضر االجتماع ،يعر�ض البنك �إجمايل الأ�صوات املوافقة
واملعار�ضة واملمتنعة يف كل بند من بنود جدول الأعمال .وتكون الأعداد
م�سجلة كتابي ًا� ،إىل جانب الأ�سئلة املطروحة على كل بند من بنود
الإجمالية َّ
جدول الأعمال مع تو�ضيحات وتعليقات البنك.
كما وي�ؤكد البنك على الإف�صاح عن املعلومات ب�شكل دقيق وكامل و�شفاف،
كما و�ستكون املعلومات املُح َّدثة متوافرة وب�شكل منتظم على موقع البنك
على �شبكة الإنرتنت ومن خالل و�سائل الإعالم.

�إدارة البنك
ت�شرف على �إدارة البنك ثالث جهات ،وهي جمل�س الإدارة وجلان جمل�س
الإدارة والفريق الإداري.

م�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
يعد جمل�س الإدارة م�س�ؤو ًال �أمام امل�ساهمني عن و�ضع ال�سيا�سات واخلطوط العري�ضة
والتوجهات الإ�سرتاتيجية للبنك والعمل على حتقيق نتائج مالية قوية دائمة وتقدمي
قيمة عالية للم�ساهمني على املدى الطويل .يقود رئي�س جمل�س الإدارة �أع�ضاء
املجل�س مبا ي�ضمن فعالية �أداء املجل�س ومراقبة �أداء الإدارة التنفيذية وتقدمي
الدعم لها .وينطوي دور جمل�س الإدارة على متابعة الفريق الإداري على النحو الذي
ي�ضمن و�ضع ال�سيا�سات والعمليات ال�صحيحة مو�ضع التنفيذ والت�أكد من عملها
بكفاءة ومن ثم حتقيقها خلطط البنك وميزانيته ح�سب الأهداف املو�ضوعة.

مدة الع�ضوية
ُينتخب كل ع�ضو يف جمل�س الإدارة ملدة ثالثة �أعوام قابلة للتجديد خالل
اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي مل�ساهمي البنك.

الهيكل التنظيمي
التدقيق اخلارجي

امل�ساهمون

جلنة املكاف�آت والتعيينات

جمل�س الإدارة
جلنة التدقيق

الرئي�س التنفيذي
وع�ضو جمل�س الإدارة
تطوير �أعمال املجموعة

اللجنة التنفيذية

الرئي�س التنفيذي امل�شارك
وع�ضو جمل�س الإدارة

التدقيق الداخلي

الرئي�س التنفيذي
للعمليات

امل�ست�شار العام

جمموعة الأعمال
امل�صرفية اخلا�صة

ال�شركات التابعة
والزميلة

جمموعة احل�ص�ص
اخلا�صة

الرقابة املالية للمجموعة

العالقات العامة
واالت�صاالت للمجموعة

اخلزينة وامل�ؤ�س�سات املالية
للمجموعة (التمويل)

الأعمال امل�صرفية
اال�ستثمارية للمجموعة

تقنية املعلومات والعمليات
وال�ش�ؤون الإدارية

املوارد الب�شرية

�إدارة املخاطر

التمويل الإ�سالمي (هيكلة
املوجودات والتمويل امل�شرتك)

الأعمال امل�صرفية
اال�ستثمارية العامة

االلتزام

االندماجات
واال�ستحواذات

جلان جمل�س الإدارة

جلنة التدقيق

يجوز ملجل�س الإدارة ت�أ�سي�س جلان من وقت لآخر ح�سبما يراه
�ضروري ًا مل�ساعدته على تنفيذ مهامه وم�س�ؤولياته .وقد �أ�س�س
املجل�س اللجان التالية ،و�أقر عدد ًا من املواثيق التي حتدد
الأمور ذات ال�صلة بت�شكيل وم�س�ؤوليات و�إدارة كل جلنة من هذه
اللجان.

تتكون جلنة التدقيق من ثالثة �أع�ضاء يتم اختيارهم من بني �أع�ضاء جمل�س
الإدارة .وتعمل هذه اللجنة مبوجب ال�صالحيات املحددة لها مبوجب امليثاق
املقر لها .كما ت�ساعد جلنة التدقيق املجل�س على مراجعة املعلومات املالية
للبنك ومراجعة �أداء عمليات الرقابة الداخلية ومتابعة املهام والأدوار
اخلا�صة بالتدقيق الداخلي والإ�شراف عليها وتقييم �أداء املدقق اخلارجي
للبنك .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن اللجنة م�س�ؤولة عن �ضمان التزام البنك
بجميع ن�صو�ص و�أحكام القوانني والأنظمة املعمول بها.

�إن الهدف الأ�سا�سي لهذه اللجنة هو تويل الإ�شراف وتقدمي
امل�شورة ب�ش�أن التخطيط الإ�سرتاتيجي للبنك و�إقرار املعامالت
ح�سب ال�صالحيات التي فو�ضها بها املجل�س ويف حدود املعايري
املن�صو�ص عليها ،ف�ض ً
ال عن رفع تو�صياتها �إىل املجل�س ب�ش�أن
املعامالت التي ال تقع يف حدود �صالحيات اللجنة التنفيذية،
هذا �إىل جانب تقييم الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات املالية اخلا�صة
بال�شركة.

 ال�سيد زياد ح�سن الروا�شدة ،رئي�س ًا ال�سيد عبد احلميد �أبو مو�سى ،ع�ضواً -ال�سيد خليل نور الدين ،ع�ضو ًا

اللجنة التنفيذية

 ال�سيد خالد عبد اهلل جناحي ،رئي�س ًا ال�سيد مايكل يل ،ع�ضو ًا -ال�سيد حممد عبدالرحمن ح�سني ،ع�ضواً

جلنة املكاف�آت والتعيينات
تهدف هذه اللجنة �إىل م�ساعدة جمل�س الإدارة على الأداء الفعال مل�س�ؤولياته
فيما له عالقة مبكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أداء املجل�س ب�صورة عامة
و�ضمان الت�شكيل املنا�سب وال�سليم للمجل�س واختيار الأفراد املنا�سبني
لع�ضوية جمل�س الإدارة وتعزيز م�ساحة االت�صال فيما بني املجل�س و�إدارة
ال�شركة فيما يتعلق باملوارد الب�شرية.
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احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية
-

الأمري تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد اهلل ،رئي�س ًا
ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح ،ع�ضو ًا
ال�شيخ حممد يو�سف اخلريجي ،ع�ضو ًا
ال�سيد خالد عبد اهلل جناحي ،ع�ضو ال يحق له الت�صويت

جلنة تعامل املطلعني (منبثقة عن اللجنة التنفيذية)
�أ�س�ست هذه اللجنة من قبل اللجنة التنفيذية وهي تهدف �إىل �ضمان التزام ال�شركة
ب�إر�شادات تعامل املطلعني ال�صادر عن م�صرف البحرين املركزي ،ف�ض ًال عن
ا�ستعرا�ض �أية ق�ضايا �أو �أمور تقع �ضمن �إطار ميثاقها .كما تقدِّم اللجنة التو�صيات
�إىل اللجنة التنفيذية فيما يخ�ص التعامالت الداخلية امل�ستندة �إىل معلومات �سرية.
 ال�سيد �أحمد عبد الرحيم ،رئي�س ًا ال�سيد جا�سم عبد الكرمي �سلمان ،ع�ضو ًا -ال�سيدة نيلة �أ�صغر علي ،م�س�ؤولة رفع تقارير حول تعامل املطلعني

الإدارة التنفيذية
ت�ضطلع الإدارة التنفيذية بت�شغيل البنك وفق �سيا�سات فعالة وممار�سات
�أخالقية وقانونية �صممت خ�صي�ص ًا لتحقيق قيمة عالية مل�ساهمي البنك
وفق �سيا�ساته املعمول بها واملعايري التي يلتزم بها .و ُيعينَّ كل من الرئي�س
التنفيذي والرئي�س التنفيذي امل�شارك ويتبعان جمل�س الإدارة .ويتوىل
�أع�ضاء الإدارة العليا تنفيذ التوجهات الإ�سرتاتيجية للمجل�س والتعرف على
�أن�شطة البنك التي تدر دخ ًال وعلى املخاطر الفعلية التي قد تواجه البنك.

جلنة اال�ستثمار (الإدارة)
�إن الهدف الأ�سا�سي لهذه اللجنة هو مراجعة واعتماد والت�صديق على جميع
العمليات اال�ستثمارية يف حدود �صالحياتها ومراجعة تقارير �إدارة املخاطر
و�إيجاد احللول املنا�سبة جلميع الق�ضايا املتعلقة باالئتمان.
 ال�سيد مايكل يل ،رئي�س ًا ال�سيد حممد عبدالرحمن ح�سني ،ع�ضو ًا -ال�شيخ �سلمان بن �أحمد �آل خليفة ،ع�ضو ًا

جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات
�إن املهام الأ�سا�سية لهذه اللجنة هي تطوير و�إدارة موجودات ومطلوبات
البنك وفق ًا للخطة الإ�سرتاتيجية ووفق ًا للأنظمة والقوانني ذات ال�صلة
بال�ش�ؤون امل�صرفية ،وذلك ملواجهة خماطر ال�سيولة وخماطر معدالت

الربحية وخماطر العمالت الأجنبية ومتركز املحافظ والتمركز اجلغرايف
ومعدل كفاية ر�أ�س املال و�أو�ضاع ال�سوق.
-

ال�سيد حممد عبدالرحمن ح�سني ،رئي�س ًا
ال�سيد �أحمد عبد الرحيم ،نائب ًا للرئي�س
ال�سيد �أندرو بوكوك ،ع�ضو ًا
ال�سيدة كارولني براو�س ،ع�ضواً
ال�سيد عبد احلكيم املطوع ،ع�ضو ًا
ال�سيد توفيق حممد الب�ستكي ،ع�ضو ًا
ال�سيد رافيندرا كوت ،ع�ضو ًا و�سكرترياً

اللجنة الإدارية
�إن الأهداف الرئي�سية لهذه اللجنة تتمثل يف حت�سني �سبل االت�صاالت
والتعاون بني خمتلف �أق�سام و�إدارات البنك ،ف�ض ًال عن حت�سني الكفاءة
الت�شغيلية.
-

ال�سيد مايكل يل ،رئي�س ًا
ال�سيد حممد عبدالرحمن ح�سني ،رئي�س ًا م�شاركاً
ال�سيد �أحمد عبد الرحيم ،ع�ضو ًا
ال�شيخ �سلمان بن �أحمد �آل خليفة ،ع�ضو ًا
ال�سيدة كارولني براو�س ،ع�ضو ًا
ال�سيد �أندرو بوكوك ،ع�ضو ًا
ال�سيد توفيق حممد الب�ستكي ،ع�ضواً
ال�سيد رافيندرا كوت ،ع�ضو ًا
ال�سيد �سكوت كري�سويل ،ع�ضو ًا و�سكرترياً

�سرية املعلومات
من �أجل ت�سهيل و�ضمان مناق�شات مفتوحة ،ي�ؤمن جمل�س الإدارة ب�أن
احلفاظ على �سرية املعلومات اخلا�صة بالبنك �أو مداوالت جمل�س الإدارة
�أو جلانه �أمر يف غاية الأهمية.

تعار�ض امل�صالح
يتعني على �أع�ضاء جمل�س الإدارة جتنب �أي فعل �أو من�صب �أو م�صلحة تتعار�ض
�أو تبدو كذلك مع �أية م�صلحة من م�صالح البنك .ويح�صل البنك �سنوي ًا على
معلومات من �أع�ضاء جمل�س الإدارة حر�ص ًا على متابعة �أي تعار�ض حمتمل
يف امل�صالح .ومن املتوقع �أن يت�سم �سلوك �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالعقالنية

والر�شد فيما يتعلق بالتزاماتهم االئتمانية جتاه البنك .ويف حالة وجود �أي
و�ضع �أو موقف ينطوي عليه تعار�ض حمتمل يف امل�صالح ،يتعني على �أع�ضاء
جمل�س الإدارة احل�صول على م�شورة �ضابط االلتزام يف البنك.

قواعد ممار�سة العمل و�أخالقياته
تنطبق قواعد ممار�سة العمل و�أخالقياته على �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية وامل�س�ؤولني واملوظفني والوكالء وامل�ست�شارين وغريهم يف
حالة متثيلهم للبنك �أو الت�صرف بالنيابة عنه .ويتعني على �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وامل�س�ؤولني واملوظفني التم�سك التام بالقواعد الأخالقية يف جميع
الأوقات وااللتزام ب�سيا�سات البنك .وال يجوز لأي من الأع�ضاء �أو امل�س�ؤولني
التنفيذيني منح التنازل عن االلتزام مبيثاق �سلوك العمل و�أخالقياته
�إال فقط من قبل جمل�س الإدارة �أو جلنة جمل�س الإدارة ذات العالقة مع
�ضرورة الإف�صاح عن ذلك فور ًا للم�ساهمني.

االت�صال مع امل�ساهمني والأطراف الأخرى
يحر�ص البنك على االت�صال مع الأطراف ذات العالقة يف وقته ب�أ�سلوب
مهني وب�أمانة و�شفافية وتفهم ودقة .ومن �أبرز قنوات االت�صال مع
امل�ساهمني التقرير ال�سنوي والإ�صدارات ربع ال�سنوية للنتائج املالية وموقع
البنك على الإنرتنت والإعالنات الدورية يف و�سائل الإعالم املحلية.

التدقيق الداخلي
تتوىل وحدة �إدارة التدقيق الداخلي للبنك مهمة مراقبة االلتزام
بال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بالرقابة الداخلية والت�أكد من فعاليتها.
ويتمحور عمل وحدة التدقيق الداخلي حول نواحي املخاطرة التي تحُ دد من
خالل منظور تقييم املخاطر الذي يعده البنك.
�إن وظيفة التدقيق الداخلي تتبع مبا�شرة جلنة التدقيق التابعة ملجل�س
الإدارة .وتدير وحدة التدقيق الداخلي �أعمالها املتعلقة بالإدارة العليا
للبنك ب�شكل م�ستقل ،وذلك بالتما�شي مع خطة التدقيق الداخلي التي
وافقت عليها جلنة التدقيق.

االلتزام
التزام ًا بالتوجيهات ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزيَّ ،
يوظف
البنك �ضابط ًا لاللتزام ( ،)MLROالذي تناط به م�س�ؤولية الإبالغ عن
العمليات التي قد تكون لها عالقة بغ�سيل الأموال .ويقوم �ضابط االلتزام

بدور املن�سق جلميع الأمور ذات العالقة بالتقارير الرقابية وغريها من
اال�شرتاطات الواجب تقدميها مل�صرف البحرين املركزي ول�سوق البحرين
للأوراق املالية و�سوق الكويت للأوراق املالية ووزارة ال�صناعة والتجارة.
وتغطي وحدة االلتزام نواحي عري�ضة من حوكمة ال�شركات والتم�سك
ب�أف�ضل املمار�سات وميثاق ال�سلوك وتعار�ض امل�صالح وااللتزام باتفاقية
بازل الثانية وغريها من امل�سائل ذات ال�صلة .وعلى هذا ال�صعيدَّ ،
وظفت
كل �شركة من ال�شركات العاملة التابعة ملجموعة الإثمار امل�صرفية �ضابط
التزام خا�ص بها من �أجل �ضمان االلتزام باال�شرتاطات املحلية والوفاء
بامل�سائل الرقابية .كما �أنه من بني املهام املناطة ب�ضابط االلتزام �ضمان
احل�صول على معلومات كافية يف جميع احلاالت من �أجل التعرف ب�صورة
مر�ضية على هوية كل عميل ،و�إال ف�إن البنك يتوقف عن حتويل الأموال
و�إبالغ اجلهة الرقابية والإدارة العليا بالبنك ذات ال�صلة.
وتقع �ضمن م�س�ؤولية �ضابط االلتزام ،كونه م�س�ؤو ًال عن الإبالغ عن عمليات
غ�سيل الأموال ،م�س�ؤولية �إ�صدار وتنفيذ الأنظمة والإجراءات الرقابية
وال�سجالت املنا�سبة والفعالة ل�ضمان االلتزام والوفاء بااللتزامات الرقابية
لتفادي عمليات غ�سيل الأموال.
وتت�ضمن م�س�ؤولية �ضابط االلتزام هذه �أي�ض ًا �إ�صدار ال�سيا�سات والإجراءات
اخلا�صة جلميع ال�شركات التابعة للمجموعة والعمل على تنفيذها ،وترتيب
دورات تدريبية داخلية وخارجية للم�س�ؤولني ذوي ال�صلة وتقدمي تقارير عن
املجموعة �إىل جمل�س الإدارة وم�صرف البحرين املركزي.

مكاف�أة الإدارة التتنفيذية و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
يهدف البنك �إىل جذب وا�ستبقاء �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
ذوي الكفاءة العالية .و�إن من �أحد �أهم جوانب حتقيق هذا الهدف هو
مكاف�أتهم على نحو يتما�شى مع الظروف ال�سائدة يف ال�سوق .ي�ستحق
�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان التابعة له مكاف�آت �سنوية ثابتة �إ�ضافة �إىل
مكاف�أة ثابتة عن ح�ضور كل اجتماع .كما �أن الأع�ضاء غري املقيمني يحق
لهم احل�صول كذلك على نفقات �سفرهم كاملة� .إن هذه املكاف�آت جاءت
بناء على تو�صيات من جلنة املكاف�آت والتعيينات ،وقد ح�صلت على موافقة
جمل�س الإدارة وقد �أف�صح عنها للم�ساهمني يف التقارير ال�سنوية للبنك.
وقد �أجرت �شركة ماكالغان ،وهي �شركة ا�ست�شارية تتخذ من دبي مقر ًا لها،
م�سح ًا لرواتب وتعوي�ضات املنا�صب التنفيذية بالبنك .و ُقدِّ مت التو�صيات �إىل
جلنة املكاف�آت والتعيينات ومت بنا ًء عليه مراجعة وتعديل جدول الرواتب� .إن
جلنة املكاف�آت والتعيينات م�س�ؤولة كذلك عن املوافقة على ترقية �أع�ضاء الإدارة
العليا.
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امل�س�ؤولية االجتماعية

انطالقاً من الوالء الذي يكنه بنك االثمار للمجتمع الذي ميار�س
فيه ن�شاطاته امل�صرفية� ،أخذ البنك على عاتقه م�س�ؤولية امل�ساهمة
يف دعم املجتمع على ال�صعيد االجتماعي واالقت�صادي والتعليمي
والثقايف .ولتحقيق هذا االلتزام ،ط َّور البنك برناجماً �أكرث �شمولية
يف هذا املجال.
وي�أتي يف �إطار هذا الربنامج م�ساهمات مالية قيمة للعديد من
املنظمات والفعاليات اخلريية والتعليمية والثقافية والريا�ضية؛ هذا
ف�ض ًال عن رعايته للعديد من امل�ؤمترات والندوات واملبادرات التي
تدعم منو �صناعة ال�صريفة الإ�سالمية والتي بدورها تعمل على تعزيز
مكانة مملكة البحرين ،وهي البلد الذي اتخذ منها البنك مقر ًا له،
باعتبارها مركز ًا مالي ًا رائد ًا مبنطقة ال�شرق الأو�سط.

�صندوق الإثمار للتعليم والتدريب
�إن بنك الإثمار على قناعة تامة من �أن التعليم والتدريب هما ركيزتان
�أ�سا�سيتان لتحقيق النمو االقت�صادي خا�صة يف البلدان النا�شئة والنامية،
ففي العام � 2007أن�ش�أ م�ساهمو البنك �صندوق ًا خم�ص�ص ًا كمنحة خا�صة
جتاه التعليم واملبادرات التدريبية� .إن �صندوق الإثمار للتعليم والتدريب
والبالغة قيمته  4.2مليون دوالر �أمريكي وهو يف عامه الثاين ،يتكون من
ثالثة عنا�صر بارزة وذات عالقة متبادلة:
�أو ًال :بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية مبملكة البحرين ،ف�إن بنك
الإثمار يرعى �سنوي ًا �ستة طالب جدد من الأيتام ممن هم غري قادرين
على الدرا�سة يف املدار�س اخلا�صة يف البحرين وذلك من املرحلة الأوىل يف
احل�ضانة وحتى ال�صف � 12أي نهاية التعليم الثانوي .ومن ثم ،ف�إن البنك
يرعى حالي ًا  12طالب ًا يف مدر�سة خا�صة معتمدة يف البحرين ،وهي ع�ضو
يف منظمة البكالوريا الدولية ( ،)IBOوتقدم دبلوما الثانوية ودبلوما منهج
البكالوريا الدولية .و�سيزيد العدد �سنوي ًا حتى يبلغ  78طالب ًا.
ثاني ًا :وكذلك يرعى البنك ،وبالتعاون مع اجلامعة الأهلية ،ع�شرة طالب
�أيتام جدد �سنوي ًا للتعليم اجلامعي يف مملكة البحرين .وبذلك يكون العدد
الإجمايل للطلبة خالل العام  2008هو  20طالب ًا .و�سيبلغ العدد الإجمايل
يف العام الرابع وما بعده  40طالب ًا.
ثالث ًا :يرعى بنك الإثمار التعليم العايل لعدد من الطالب املعوزين ذوي
املواهب الفذة من جميع �أنحاء العامل الإ�سالمي من خالل اتفاقية بني
البنك وجامعة لندن �سكول �أوف �إيكونومك�س� .إن هذه الرعاية متنح �سنوي ًا
خلم�سة طالب جدد ،وذلك ابتداء من العام  2007وملدة ثالثة �أعوام.
و�سيبلغ العدد الإجمايل للطلبة بعد العام الثالث  15طالب ًا.

�صاحب عمل منوذجي

يعترب بنك الإثمار واحد ًا من �أكرث امل�ؤ�س�سات َّ
املف�ضلة من قبل املوظفني
املهتمني مبجال ال�صناعة امل�صرفية ب�صورة عامة .ولقد �أعطى ذلك بنك
الإثمار ميزة تناف�سية لكونه قادر ًا على جذب واالحتفاظ مبوظفني �أكفاء
ل�شغل كافة املنا�صب .ويتمتع البنك ب�سيا�سات و�ضعت مو�ضع التنفيذ يتم
من خاللها مكاف�أة الأداء القوي من خالل الرتقيات واحلوافز املالية
وتوفري الفر�ص املت�ساوية للجميع ب�صرف النظر عن اخللفية �أو اجلن�س �أو
اجلن�سية.
وبالإ�ضافة �إىل �صندوق الإثمار للتعليم والتدريب ،ال يزال البنك
�أي�ض ًا يدعم املواهب الالمعة من ال�شباب من خالل برنامج التدريب
يقدم خربة ودراية
ال�صيفي الذي �أطلق خالل العام  .2007كما ِّ
موظفيه للمبادرات التعليمية الهادفة �إىل تطوير وتنمية مواهب
الأجيال املقبلة من خالل الربامج التدريبية مثل تلك املطروحة من
قبل م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين لطالب املدار�س الثانوية.

دورنا يف املجتمع
وكجزء من التزامه امل�ستمر لدعم املجتمع املحلي ،ا�ست�ضاف بنك الإثمار
 85طف ًال ممن ترعاهم امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية يف �سباق جائزة البحرين
الكربى  2008يف �شهر �أبريل.
ويف يوليو� ،أعلن فريق النجمة الذي يرعاه بنك الإثمار عن ان�ضمام الالعب
جيفر�سون مايا �إىل �صفوف فريق نادي النجمة لكرة القدم ،ويعد هذا
الالعب �أبرز مهاجم برازيلي .كما ويرعى بنك الإثمار الريا�ضات الأخرى
التي ميار�سها نادي النجمة والتي تت�ضمن :كرة اليد وكرة ال�سلة وكرة
الطائرة.
كما وي�شجع بنك الإثمار موظفيه من ال�شباب للم�شاركة يف برنامج
�إجناز البحرين عرب التطوع لتدري�س منهج «العمل يف البنوك»
و»�أخالقيات العمل» و»العمل يف امل�ؤ�س�سات» لطلبة املدار�س� .إن هذه
املناهج ،واملقدمة من قبل م�ؤ�س�سة �إجناز البحرين ،تدار من قبل
حمرتفني �شباب با�ستطاعتهم م�شاركة خرباتهم ومعلوماتهم يف عامل
الأعمال مع الطالب .وقد ارتفع عدد متطوعي بنك الإثمار من اثنني
�إىل خم�سة خالل العام .2008
يف َّ ،2008
نظم بنك الإثمار كذلك حما�ضرتني لأكرث من  50طالب ًا وطالبة
م�شاركني يف برنامج �إجناز البحرين لتعريفهم بوظائف البنك املختلفة
وتزويدهم ب�إر�شادات تتعلق مب�ستقبلهم الوظيفي.

يف يناير  ،2008و َّقع كل من بنك الإثمار �إىل جانب م�صرف في�صل
اخلا�ص وم�صرف ال�شامل اتفاق ًا ليكونوا الرعاة الرئي�سيني ل�سائق �سباق
 GP2 Asia Seriesرومني جرو�سجني ،ع�ضو فريق .ART Grand Prix
وال يزال جرو�سجني ،الذي يعد واحد ًا من املواهب ال�شابة الواعدة يف �سباق
ال�سيارات ،يكت�سح �سباق .F3 Euroseries

جمموعة الإثمار يال بحرين!
كان بنك الإثمار الراعي الرئي�سي لهذه احلملة املميزة التي دامت ملدة �ستة
�أ�سابيع «يال بحرين!» ،والتي تقام �سنوي ًا بهدف ت�شجيع و�إثارة احلما�س
قبل بدء فعالية �سباق اجلائزة الكربى  -الفورموال واحد  -بحلبة البحرين
الدولية .وت�ضمنت فعالية «جمموعة الإثمار يال بحرين» للعام  ،2008وهي تعد
�إحدى الفعاليات املهمة التي تقام �سنوي ًا وترعاها جمموعة الإثمار امل�صرفية
للعام الثاين على التوايل� ،أن�شطة وفعاليات فنية وريا�ضية و�أ�سرية انتفع منها
املجتمع كما �أنها �ساعدت على حتفيز الن�شاط االقت�صادي يف اململكة.
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�إدارة املخاطر

تعترب املخاطرة جزءاً ال يتجز�أ من �أعمال بنك الإثمار ،ف�ض ً
ال عن
�أنها �أمر بالغ الأهمية ملوا�صلة البنك يف حتقيق جناحاته وربحيته.
ويكمن جوهر �إدارة املخاطر الفعالة يف تعزيز القيمة للم�ساهم
من خالل حتقيق �أرباح متكافئة مع املخاطر .وقد تبنى بنك
الإثمار خلق �إطار متكامل لإدارة املخاطر لتحديد وب�شكل ا�ستباقي
وتقييم و�إدارة ومراقبة املخاطر يف قراراتها وعملياتها� .إن �إطار
�إدارة املخاطر يف بنك الإثمار مبنية على التوجيهات ال�صادرة عن
م�صرف البحرين املركزي ،وكذلك على املبادئ ال�سليمة لإدارة
املخاطر ال�صادرة عن بنك الت�سويات الدولية هذا �إىل جانب اتباع
�أف�ضل املمار�سات الدولية يف هذا ال�ش�أن.

هيكل حوكمة املخاطر
و�ضع ميثاق �إدارة املخاطر ببنك الإثمار ،الذي يحدد تفا�صيل دور
وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة والإدارة العليا ،الأ�س�س لهيكل حوكمة املخاطر
يف البنك.
ويوافق جمل�س الإدارة على �أعمال البنك و�إ�سرتاتيجية املخاطر وي�ضمن �أن
كافة الأعمال التطويرية مت�سقة مع ميول البنك للمخاطر و�إ�سرتاتيجياته.
كما وي�شرف جمل�س الإدارة على و�ضع وتنفيذ �أنظمة و�سيا�سات �إدارة
املخاطر املتعلقة مبخاطر امليزانية العمومية وخماطر �أخرى خارج امليزانية
العمومية واملخاطر الت�شغيلية.
�إن جلنة �إدارة املخاطر هي جلنة �إدارية عليا تعني جمل�س الإدارة والإدارة
العليا يف ت�أدية وظيفتهما الإ�شرافية يف �إدارة املخاطر .وهذه اللجنة م�س�ؤولة
عن الت�أكد من �أن البنك يتبنى ويحافظ ويطبق ال�سيا�سات والإجراءات
املنا�سبة يف �إدارة املخاطر.
وت�ضطلع جهة رقابية م�ستقلة بعملية �إدارة املخاطر ،وهي دائرة �إدارة
املخاطر الذي ير�أ�سه رئي�س �إدارة املخاطر الذي يتبع مبا�شرة الرئي�س
التنفيذي امل�شارك� .إن هذا الق�سم مكلف بتحديد وقيا�س وتقييم كافة
املخاطر وو�ضع احلدود املعقولة واملنا�سبة يف �إطار املعايري ال�شاملة للمخاطر
الإ�سرتاتيجية التي �أقرها جمل�س الإدارة والتي متتثل �إىل موا�صفات اجلهة
التنظيمية.

�إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر
جرى �إن�شاء �إطار هيكلي لإدارة املخاطر ل�ضمان الربط بني �إ�سرتاتيجية
وعمليات بنك الإثمار و�أهداف �إدارة املخاطر به ،وتدعم هذه الإ�سرتاتيجية
�إدارة هيكلية منا�سبة وحمددة تكملها �سيا�سات و�إجراءات �شاملة للمخاطر
التي قد تتعر�ض لها كافة جوانب العمل بالبنك.

وترتبط �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر بكافة �أنواع املخاطر الواردة فيما يلي:

خماطر االئتمان
تن�ش�أ خماطر االئتمان من �إخفاق الطرف الآخر يف الوفاء
بالتزاماته املن�صو�ص عليها يف العقد .ويتوىل بنك الإثمار �إدارة
خماطر االئتمان التي قد تن�ش�أ عن �أن�شطته اال�ستثمارية مبا فيها
تلك املخاطر الناجمة عن ا�ستثماراته يف احل�ص�ص اخلا�صة وذلك
من خالل تطبيق �سيا�سات و�إجراءات �صارمة تتعلق بتحديد وقيا�س
ومراقبة تلك املخاطر والتحكم فيها والتخفيف من حدتها .ويوجد
نظام مركزي لإدارة خماطر االئتمان ،حيث تتوىل دائرة �إدارة
املخاطر �إجراء عملية مراجعة م�ستقلة لكافة اال�ستثمارات الكبرية
قبل املوافقة عليها ،ويقدم املوظفون املخت�صون يف هذه الدائرة
ال م�ستق ً
حتلي ً
ال حول التعر�ض ملخاطر االئتمان.
وقد و�ضعت �سيا�سات اال�ستثمار يف البنك خطوط ًا �إر�شادية عري�ضة لتحديد
متركز املخاطر يف املحفظة اال�ستثمارية للبنك ح�سب الدولة والقطاع
واملدة واملنتجات ،كما ت�ضع ال�سيا�سة اال�ستثمارية معايري ت�صنيف املخاطر
والتعر�ض ملخاطر االئتمان .كما تلخ�ص هذه ال�سيا�سة التقنيات الناجعة
امل�ستخدمة يف تقييم اال�ستثمارات.
وي�ستخدم البنك حدود ًا حكيمة وافق عليها جمل�س الإدارة للتعامل مع
خماطر متركز اال�ستثمار ،وت�شمل:
• حدود التعر�ض للمخاطر الكبرية والإجمالية تتناغم مع
القواعد التنظيمية.

		

• حدودالقطاع ملراقبة التعر�ض للمخاطر ح�سب القطاع
ال�صناعي.

		

• حدود جغرافية ملراقبة التعر�ض للمخاطر ح�سب الدول.
وجتري عملية مراقبة خماطر االئتمان ب�صفة دورية ،وتخ�ضع اال�ستثمارات
الإ�سرتاتيجية ملراجعة �سنوية على الأقل ،يف حني جتري مراجعة
اال�ستثمارات من فئة “املعرو�ضة للبيع” على فرتات �أق�صر ،كما تُتخذ
التدابري االحتياطية حيثما ظهرت دالئل مو�ضوعية عن وجود �ضعف ما
وعند مبلغ منا�سب لتغطية اخل�سائر املتعلقة باالئتمان والتي يجري تقييمها،
ويراقب البنك ت�صنيفات االئتمان لنظرائه املاليني من خالل الت�صنيفات
التي تقدمها م�ؤ�س�سات مثل “�ستاندرد �آند بورز” و”موديز” و”فيت�ش”
و”كابيتال انتيليجن�س”.
وجتري مراقبة دورية ال�ستثمارات البنك با�ستخدام خمتلف �أنظمة �إدارة
املعلومات التي جتمعها �أق�سام �إدارة الأعمال واملخاطر.

اال�ستثمارات يف احل�ص�ص اخلا�صة
قبل عملية اال�ستحواذ يعمل فريق �إدارة املخاطر جنب ًا �إىل جنب مع
فريق الأعمال لتنفيذ منوذج للمخاطر يقوم على اخلطط املالية لل�شركة
امل�ستهدفة ،وي�ساعد هذا التحليل يف حتديد �أداء ال�شركة يف خمتلف
ال�سيناريوهات والرتكيز ،كلما �أمكن ،على موا�صفات معينة للعر�ض،
ويجري حتليل املخاطر �إ�ضافة �إىل التقييم الذي تقوم به �أق�سام الأعمال
وهو ما مي ِّكن من التحليل املعمق ملخاطر ال�شركة امل�ستهدفة.
وتتوفر املزيد من املعلومات حول �إدارة خماطر االئتمان يف الإي�ضاحات
حول البيانات املالية.

خماطر ال�سوق
ت�أتي خماطر ال�سوق من اخل�سائر الناجمة عن التغري العك�سي يف �سعر
الفائدة �أو الربح ،و�أ�سعار ال�صرف الأجنبي و�أ�سعار الأ�سهم .وال يحتفظ
البنك ب�سجل ن�شط للتداوالت .وتتكون كافة خماطر ال�سوق لدى بنك الإثمار
�أ�سا�س ًا من خماطر �سعر الفائدة �أو الربح يف اال�ستثمارات وخماطر التقلب
يف �أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار ال�صرف الأجنبي ،وتتحكم �سيا�سة خماطر
ال�سوق بالبنك يف الأن�شطة التي تتعلق مبخاطر ال�سوق .وتقع م�س�ؤولية
تنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات واحلدود الداخلية والتنظيمية للبنك على
عاتق وحدات الأعمال ذات ال�صلة وذلك ب�إ�شراف من جلنة املوجودات
واملطلوبات.
وفيما يلي مناق�شة للعوامل الرئي�سة يف خماطر ال�سوق التي قد يتعر�ض لها
بنك الإثمار:

خماطر ال�صرف الأجنبي

واحل�ص�ص اخلا�صة ،وتعترب اال�ستثمارات يف الأ�سهم على �أنها متوفرة
للبيع .وتقع م�س�ؤولية �إدارة خماطر �أ�سعار الأ�سهم على وحدات الأعمال
وحتت �إ�شراف وتوجيه جلنة اال�ستثمار يف البنك ،وتراقب �إدارة املخاطر
بالبنك خماطر �أ�سعار الأ�سهم .وجتري املوافقة على ا�ستثمارات البنك
يف الأ�سهم من ِقبل اجلهات املخت�صة وتخ�ضع للدرا�سة ال�شاملة الالزمة
لذلك .وتق َّيم اال�ستثمارات يف الأ�سهم ح�سب �أ�سعار ال�سوق وذلك من قبل
دائرة م�ستقلة وفق �أنظمة م�صرف البحرين املركزي والتوجيهات املتعلقة
ببازل الثانية.

خماطر �سعر الفائدة �أو الربح يف �سجالت البنك
خماطر �سعر الفائدة �أو الربح يف �سجالت البنك هي التي تنتج عن تغري
عك�سي يف �صايف الفوائد املتوقع ويف القيمة االقت�صادية للميزانية يف
الأعوام احلالية �أو امل�ستقبلية جراء التغري يف �سعر الفائدة على املوجودات
واملطلوبات غري املتوافقة يف �سجالت البنك ،ويتوىل البنك �إدارة وقيا�س
خماطر �سعر الفائدة �أو الربح يف �سجالت البنك من خالل و�ضع حدود
داخلية لثغرات عدم التوافق يف املوجودات واملطلوبات� .إن �أنظمة القيا�س
املتعلقة بت�أثري �أ�سعار الفائدة �أو الربح هي :حتليل ثغرة اال�ستحقاق العادية
(لقيا�س ح�سا�سية الأرباح بالن�سبة �إىل �سعر الفائدة �أو الربح) ،واملدة
(لقيا�س ح�سا�سية ر�أ�س املال بالن�سبة �إىل �سعر الفائدة �أو الربح) ،ويراقب
ق�سم �إدارة املخاطر احلدود ب�شكل م�ستقل.
وت�ؤثر خماطر �سعر الفائدة �أو الربح كذلك على القيمة ال�سوقية لل�سندات
الثابتة ،وجترى عملية دورية ملراقبة وقيا�س درجة ت�أثر قيمة ال�سندات
نتيجة التغري يف �سعر الفائدة �أو الربح.
وتوجد �آلية خا�صة للوقاية من خماطر �سعر الفائدة �أو الربح يف �سجالت
البنك �أو ا�ستثماراته مع تقلبات �سعر الفائدة ،ويتم اللجوء �إىل هذه الآلية
لتجنب �أية خماطر ل�سعر الفائدة �أو الربح يف �سجالت البنك.

خماطر ال�صرف الأجنبي هي تلك املتعلقة بتغري �أ�سعار ال�صرف الأجنبي.
وبالن�سبة �إىل بنك الإثمار ف�إن خماطر ال�صرف الأجنبي هي تلك املخاطر
املتعلقة باال�ستثمارات التي ت�سودها �أية عملة �أجنبية قد تت�أثر عك�سي ًا
بالتقلب يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .وجتري �إدارة خماطر ال�صرف
الأجنبي يف البنك �إجراءات دورية وتراقب �أو�ضاع ال�صرف الأجنبي.
ويتبنى بنك الإثمار �سيا�سة منتظمة حلماية املوجودات املهمة املعر�ضة
للمخاطر م�ستفيد ًا من املنتجات والآليات املنا�سبة.

وتتوفر املزيد من املعلومات حول �إدارة خماطر �سعر الفائدة �أو الربح يف
�سجالت البنك يف الإي�ضاحات حول البيانات املالية.

خماطر �أ�سعار الأ�سهم

خماطر ال�سيولة

يحتفظ بنك الإثمار مبخاطر تتعلق مبحفظة �أ�سهم غري متداولة وذلك
من خالل ا�ستثمارات �إ�سرتاتيجية بوا�سطة جمموعتي اال�ستثمار امل�صريف

وتتوىل جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات مهمة املراقبة الدورية ملخاطر
�سعر الفائدة �أو الربح ،وت�ضع خالل اجتماعاتها برنامج عمل �شامل للتعامل
مع تلك املخاطر.

خماطر ال�سيولة هي عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته املالية عندما
يحني موعدها ،وهو ما قد ين�ش�أ عن عدم التوافق يف التدفقات النقدية.
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�إدارة املخاطر

إ�شراف
وجترى عملية �إدارة التمويل وال�سيولة مركزي ًا بوا�سطة اخلزينة ب� ٍ
من جلنة املوجودات واملطلوبات.
وتقدم �إدارة املخاطر مراقبة م�ستقلة لإدارة خماطر ال�سيولة ت�شمل حدود ًا
لعدم توافق ال�سيولة ،واحلفاظ على ن�سب ال�سيولة الداخلية والن�سب املطلوبة
من قبل اجلهات الرقابية و�صور ًا لال�ستحقاقات التمويلية املطلوبة.
وتهدف �سيا�سة ال�سيولة يف بنك الإثمار �إىل تعزيز ودعم وتطبيق �أف�ضل
املمار�سات الدولية لإدارة ميزانية البنك ،وتُقا�س متطلبات ال�سيولة
واختبارها وفق �سيناريوهات خمتلفة ،ومع ال�سيناريو الأ�سا�سي الذي يحدد
احلد الأدنى ملبلغ ال�سيولة الذي ال بد �أن يتوفر بالبنك يف جميع الأحوال،
كما تهدف �سيا�سة ال�سيولة يف البنك �إىل دعم تطبيق �أف�ضل املمار�سات
الدولية يف �إدارة ميزانية بنك الإثمار ،وت�ضع �سيا�سة ال�سيولة �أي�ض ًا احلد
الأدنى من املعايري املقبولة لإدارة املوجودات واملطلوبات مبا يف ذلك عملية
و�ضع مثل هذه املعايري و�شروط الرجوع �إىل جلنة املوجودات واملطلوبات
و�أدوار وم�س�ؤوليات خمتلف الوظائف املعنية ونظام �إدارة املعلومات.
وهناك �سيا�سة �صارمة لل�سيولة توفر الآلية املنا�سبة لإدارة ال�سيولة يف
الظروف املتقلبة لل�سوق.

خماطر الت�شغيل
تن�ش�أ خماطر الت�شغيل نتيجة اخل�سائر الناجمة عن �إخفاق �أو عدم وجود
�إجراءات داخلية �أو �أ�شخا�ص �أو �أنظمة كافية �أو نتيجة للأحداث اخلارجية.
ومن املمكن �أن تن�ش�أ املخاطر الت�شغيلية من اخل�سائر املالية و� /أو خماطر
ال�سمعة.
وي�شمل منهج بنك الإثمار يف التعاطي مع خماطر الت�شغيل الت�أكيد على
ما يلي:
•

�إن�شاء هيكل حوكمة فعال مع ف�صل وا�ضح للمهام 			
واالخت�صا�صات.

•

املحافظة على بيئة رقابية داخلية فعالة.

• حتديد املخاطر ومراقبة احلوادث واملو�ضوعات والعمل على حلها
يف �صيغها.
وتعترب كافة وحدات الأعمال م�س�ؤولة مبدئي ًا عن �إدارة �أن�شطة الأعمال
لديها ح�سب ال�سيا�سات والإجراءات املعتمدة ،كما �أن وحدات الأعمال
م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن حتديد وتقييم املخاطر الت�شغيلية وو�ضع �أنظمة مراقبة
داخلية منا�سبة.

ويعزز البنك حالي ًا �إطار العمل اخلا�ص مبخاطر الت�شغيل لكي ميكنه من
و�ضع عملية تقييم ذاتية و�شاملة ملراقبة املخاطر لتحديد املخاطر الرئي�سة
يف عمليات البنك ،وهذا �سي�شتمل �أي�ض ًا على عملية حتديد و�إدارة امل�ؤ�شرات
الرئي�سة للمخاطر وتنفيذ خطة م�ستمرة و�صارمة للعمل.

خماطر ال�سمعة
خماطر ال�سمعة هي التي يت�سبب فيها حدث ما ي�ؤثر على �سمعة البنك يف
ال�سوق مما يحدث ت�أثري ًا عك�سي ًا يف قدرته على القيام ب�أن�شطته بفاعلية.
وتعد احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية ال�سليمة حجر الزاوية يف �إدارة خماطر ال�سمعة.
وقد جنح البنك يف �صياغة «�سيا�سة احلوكمة» و»ميثاق �شرف للأعمال»
لأع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني والإدارة .وي�ساعد هذا امليثاق يف بناء ج ٍّو
من االحرتافية والنزاهة وال�سلوك الأخالقي يف البنك كما ي�ساعد �أي�ض ًا يف
الوقاية من خماطر ال�سمعة.

مراقبة وتقارير �إدارة املخاطر
يعد القيا�س الفعال ومراقبة و�إعداد تقارير املخاطر مهم ًا للغاية من �أجل
�ضمان �إدارة �أن�شطة �أعمال بنك الإثمار وفق �إ�سرتاتيجية و�أهداف �إدارة
املخاطر ،وي�ضمن �إطار مراقبة وو�ضع تقارير املخاطر قيا�س خماطر
االئتمان وال�سوق وال�سيولة ،وهناك جمموعة �شاملة من احلدود من �أجل
�ضمان �أن تبقى ن�سبة التعر�ض �إىل املخاطر �ضمن احلدود املعتمدة.

�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر
�أعد بنك الإثمار �سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات و�إجراءات حمددة تهدف �إىل
حتديد وقيا�س ومراقبة وو�ضع تقارير املخاطر الرئي�سة التي قد يتعر�ض
لها البنك.

املراقبة الداخلية
تكتمل مهام �إدارة املخاطر يف بنك الإثمار مع جمموعة من �أنظمة الرقابة
الداخلية ال�صارمة التي تنت�شر يف كافة جوانب عمل البنك ،عالوة على
مهام دعم قوية تغطي املخاطر القانونية والتنظيمية وتلك املتعلقة
بتكنولوجيا املعلومات وال�سمعة واحلوكمة واملوارد الب�شرية .ويجري تقييم
فعالية وكفاءة املراقبة يف جميع املنتجات والعمليات والأنظمة اجلديدة �أو
تلك التي جرى حتديثها �أو حيث يوجد ت�أثري العوامل الداخلية واخلارجية
على بيئة العمل .وي�شكل �إطار املراقبة الداخلية جزء ًا من �سيا�سة احلوكمة
امل�ؤ�س�ساتية يف بنك الإثمار.

�إدارة ر�أ�س املال
تو�ضع �سيا�سة �إدارة ر�أ�س املال يف بنك الإثمار ل�ضمان تلبية متطلبات ر�أ�س
املال وفق معايري م�صرف البحرين املركزي ،ويكون قادر ًا على تقدير
م�ستوى مالئم من ر�أ�س املال لدعم منو �أعمال البنك.
كما ت�ضمن �إدارة ر�أ�س املال �أي�ض ًا تعزيز القيمة لدى امل�ساهمني ،ويحر�ص
بنك الإثمار على بقاء ر�أ�سمال البنك عند م�ستوى متما�سك ،و�أن جميع
ال�شركات التابعة والزميلة ولأغرا�ض حما�سبية تدخل يف ح�سابات كفاية
ر�أ�س املال يف البنك وفق قواعد م�صرف البحرين املركزي املتعلقة بالتوحيد
واال�ستقطاع.
وجتري مراقبة و�ضع ر�أ�سمال بنك الإثمار ب�صفة دورية وتقدمي التقارير
�إىل جلنة املوجودات واملطلوبات.
وتعترب �إدارة ر�أ�س املال عملية م�شرتكة تتم بالتن�سيق بني خمتلف الأق�سام
و�ستكون �إدارة املخاطر واملراقبة املالية جزء ًا من عملية داخلية �أو�سع
لتقييم كفاية ر�أ�س املال (.)ICAAP
وتلقي البيانات املالية ال�ضوء على م�ستوى كفاية ر�أ�س املال يف البنك.

تطبيق معايري “بازل ”2
يف يونيو  2004قدمت جلنة «بازل» للرقابة امل�صرفية �إطار «بازل »2اجلديد
للتعامل مع املخاطر يعك�س مدى التقدم الذي حدث يف �إدارة املخاطر .وقد
تبناه م�صرف البحرين املركزي و�ستطبقه كافة البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
يف اململكة.
وقد �أعد بنك الإثمار خطة مف�صلة ل�ضمان تطبيق معايري «بازل  »2وفق
توجيهات م�صرف البحرين املركزي.
العمود الأول :يتعلق باحلفاظ على ح�سابات منظمة لثالثة من املخاطر
الرئي�سة التي يواجهها البنك ،وهي خماطر االئتمان واملخاطر الت�شغيلية
وخماطر ال�سوق .وقد تبنى البنك املنهج التايل لقيا�س كفاية ر�أ�س املال:
	•املنهج املعياري لقيا�س خماطر االئتمان.
	•منهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي لقيا�س املخاطر الت�شغيلية.
	•املنهج املعياري لقيا�س خماطر ال�سوق.
ويتوافق بنك الإثمار مع كافة متطلبات العمود الأول .ومنذ يناير 2008
�شرع البنك يف �إعداد التقارير اخلا�صة بالأرقام املوحدة لكفاية ر�أ�س املال
ح�سب املتطلبات اجلديدة.

العمود الثاين :من �أجل �ضمان التوافق مع بنود العمود الثاين ،جنح بنك
الإثمار يف �صياغة كافة �سيا�سات �إدارة املخاطر مبا فيها تلك املن�صو�ص
عليها يف العمود الثاين ،ويحاول و�ضع حجر الأ�سا�س لعملية تقييم داخلية
�سليمة لر�أ�س املال ( ،)ICAAPكما يجري �إعداد �إطار �شامل لإدارة املخاطر
الت�شغيلية وفق �أف�ضل املمار�سات الدولية.
العمود الثالث� :إن البنك حالي ًا يف توافق مع متطلبات الإف�صاح التي يو�صي
بها م�صرف البحرين املركزي ،واملعايري املحا�سبية وغريها من الكيانات
القانونية الأخرى.
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تقرير جمل�س الإدارة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

يقدم جمل�س الإدارة تقريره عن ن�شاط بنك الإثمار �ش.م.ب
(«البنك») لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2008مع البيانات املالية
املوحدة املدققة للبنك و�شركاته التابعة (معاً «املجموعة») لل�سنة
املنتهية بنف�س التاريخ.

الأن�شطة الرئي�سية
تتمثل الأن�شطة الرئي�سية للمجموعة و�شركاتها التابعة (مع ًا «املجموعة»)
يف جمموعة كبرية من اخلدمات املالية التي ت�شمل اال�ستثمارات ،والأعمال
امل�صرفية التجارية واخلا�صة ،واحل�ص�ص اخلا�صة ،و�إ�صدارات ال�سندات
العامة واخلا�صة ،واال�ست�شارات املتعلقة بعمليات الدمج واال�ستحواذات،
والتكافل ،و�إجارة املعدات ،وتطوير العقارات.

الو�ضع املايل والنتائج
�إن الو�ضع املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2008مع بيانات الدخل
املوحدة ،والتغريات يف حقوق امللكية ،والتغريات يف التدفقات النقدية
معرو�ض يف البيانات املالية املوحدة املرفقة.
حققت املجموعة �صايف ربح بلغ  85.2مليون دوالر �أمريكي لعام 2008
مقارنة ب�صايف ربح وقدره  188.3مليون دوالر �أمريكي لعام .2007
وبلغ �إجمايل املوجودات  5,380مليون دوالر �أمريكي ( 31دي�سمرب
 4،079 :2007مليون دوالر �أمريكي) .وبلغت ال�صناديق حتت الإدارة
 1،992مليون دوالر �أمريكي ( 31دي�سمرب  1،724 :2007مليون دوالر
�أمريكي).

الأرباح النقدية
اقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة على اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني
توزيع �أ�سهم عالوة بواقع �سهم لكل ع�شرة �أ�سهم مملوكة.
بلغت الأرباح النقدية املوزعة ل�سنة  2007مبلغ  53.7مليون دوالر
�أمريكي (� 2.5سنت ًا لل�سهم الواحد) ،وقد اعتمدت هذه الأرباح ومت دفع
ما قيمته  52.4مليون دوالر �أمريكي (�صايف من �أ�سهم اخلزينة) يف
�سنة .2008

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
فيما يلي �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة كما يف  31دي�سمرب :2008
ال�سيد خالد عبد اهلل جناحي
(رئي�س جمل�س الإدارة)
تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبد اهلل
ال�سيد عبد احلميد �أبو مو�سى
ال�شيخ حممد يو�سف اخلريجي
ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح
ال�سيد خليل نور الدين
ال�سيد زياد ح�سن الروا�شدة
ال�سيد كينيث بوردا

حوكمة ال�شركات و�إدارة املخاطر وااللتزام

ال�سيد مايكل يل

ط َّور البنك خالل العام  2008نظامه حلوكمة ال�شركات� ،إىل جانب تقوية
�إدارة املخاطر و�إطار االلتزام.
كما طبق البنك بنود اتفاقية «بازل الثانية» بدء ًا من تاريخ  1يناير .2008

ال�سيد حممد عبدالرحمن ح�سني
(ابتدا ًء من تاريخ  5يونيو )2008

معدل مالءة ر�أ�س املال
بلغ معدل مالءة ر�أ�س املال املوحد مبوجب اتفاقية بازل الثانية %14.41
كما يف  31دي�سمرب  ،)%18.63 :2007( 2008مقارن ًة باحلد الأدنى
ح�سب املتطلبات الرقابية البالغ  .%12ويبينِّ الإي�ضاح رقم  37من
البيانات املالية املوحدة املرفقة الأر�صدة املوزونة باملخاطر ور�أ�س املال
النظامي.

ال�سيد حممد بن �سيف املزروعي
(ا�ستقال بتاريخ  7مايو )2008
ال�سيد فاروق بنغايل
(ا�ستقال بتاريخ � 10أبريل )2008
ال�سيد غراهام رودريك ووكر
(ا�ستقال بتاريخ � 10أبريل )2008

بتاريخ  31دي�سمرب  2008احتفظ �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية بعدد من الأ�سهم وقدرها � 25،646،113سهم ًا يف البنك (:2007
.)23،711،357
بلغت ر�سوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة املتعلقة ب�سنة  2008ما قيمته 967,500
دوالر �أمريكي ( 1,108,500 :2007دوالر �أمريكي).

املدققون
�أعرب املدققون ،براي�س وترهاو�س كوبرز ،عن رغبتهم يف �إعادة تعيينهم
كمدققي ح�سابات البنك لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2009
بالنيابة عن جمل�س الإدارة

خالد عبداهلل جناحي

رئي�س جمل�س الإدارة
 27فرباير 2009
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الـ ـبـ ـي ــان ـ ــات امل ــالـ ـي ـ ـ ـ ــة
والإي ــ�ض ــاح ـ ــات
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقل
امليزانية العمومية املوحدة
بيان الدخل املوحد
بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
بيان التدفقات النقدية املوحد
�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
الت�أ�سي�س والأن�شطة
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
�إدارة املخاطر املالية
التقديرات املحا�سبية الهامة والأحكام
يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
قطاعات
النقد وما يف حكمه
ا�ستثمارات يف التمويالت
�ضمانات مقبو�ضة ومعاد رهنها
ح�ساب املخ�ص�ص من خ�سائر االئتمان
�سندات ا�ستثمارية
القيمة العادلة للأدوات املالية
عقارات ا�ستثمارية
ذمم مدينة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات وم�صانع ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
ح�سابات العمالء اجلارية
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
ذمم م�ستحقة لبنوك
مديونيات مرهونة

47
49
50
51
53
55
55
55
64
78
79
83
84
85
86
88
88
90
90
91
94
95
96
96
96
96

مديونيات �أخرى
ذمم دائنة
�ضرائب م�ؤجلة
�إيرادت من اال�ستثمارات يف التمويالت
�إيرادات الر�سوم والعموالت
�إيرادات من العقارات اال�ستثمارية
�صايف �إيرادات التداول
�إيرادات الأرباح النقدية
تكاليف املوظفني
امل�صروفات العمومية والإدارية
ال�ضرائب
حقوق الأقلية
ر�أ�س املال
االحتياطيات
الأرباح النقدية املقرتحة
عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخفف
�إدارة ر�أ�س املال
�صناديق حتت الإدارة
خطط منافع التقاعد
املعامالت والأر�صدة مع الأطراف
ذات ال�صلة
عمليات اال�ستحواذ واال�ستبعاد
مطلوبات والتزامات طارئة
املوجودات واملطلوبات اجلارية
وغري اجلارية
�شركات تابعة
الأرقام املقارنة

96
97
98
98
99
99
99
99
100
100
100
101
101
102
102
103
103
103
104
106
108
110
111
112
112

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقل �إىل
ال�سادة امل�ساهمني يف بنك الإثمار �ش.م.ب.
التقرير حول البيانات املالية
لقــد قمنا بتدقيق امليزانية العمومية املوحدة املرفقة التابعة لبنك
الإثمار �ش.م.ب“( .البنك”) و�شركاته التابعة (مع ًا “املجموعة”)
كما يف  31دي�سمرب  2008وبيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف
حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف
ذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ضاحات
التف�سريية الأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات
املالية املوحدة وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية .ت�شمل هذه
امل�س�ؤولية :الت�صميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة الداخلية
املتعلقة بالإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة
والتي تعد خالي ًة من �أي خط�أ جوهري �سوا ًء كان ب�سبب االختال�س
�أو اخلط�أ؛ وكذلك اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة؛
و�إعداد التقديرات املحا�سبية التي تعد معقولة مبوجب الظروف
املتوفرة.

م�س�ؤولية مدقق احل�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أي حول هذه البيانات املالية بنا ًء على
عملية التدقيق .لقد �أجرينا تدقيقنا وفق ًا ملعايري التدقيق الدولية.
ت�ستدعي هذه املعايري التزامنا باملتطلبات الأخالقية والقيام
بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�صل �إىل درجة مقبولة
من القناعة فيما �إذا كانت البيانات املالية خالي ًة من �أي خط�أ
جوهري.
تت�ضمن عملية التدقيق القيام بالإجراءات للح�صول على �أدلة
تدقيق حول املبالغ والإف�صاحات الواردة يف البيانات املالية.
تعتمد هذه الإجراءات املختارة �إىل تقدير مدقق احل�سابات ،مبا
يف ذلك تقييم خماطر التحريف اجلوهري للبيانات املالية � ،سوا ًء
كانت نتيجة لالختال�س �أو اخلط�أ .وعند تقييم تلك املخاطر،
ف�إن مدقق احل�سابات ي�أخذ يف االعتبار الرقابة الداخلية املتعلقة
بالإعداد والعر�ض العادل للبيانات املالية بوا�سطة املن�ش�أة بهدف
ت�صميم �إجراءات خا�صة بالتدقيق تكون مالئمة ح�سب الظروف

املتوفرة ،ولي�س لغر�ض �إبداء الر�أي حول مدى فعالية الرقابة
الداخلية للمن�ش�أة .تت�ضمن عملية التدقيق كذلك تقييم ًا ملدى
مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة ومدى معقولية التقديرات
املحا�سبية املو�ضوعة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم ًا لأ�سلوب عر�ض
البيانات املالية ب�شكل عام.
نعتقد �أن �أدلة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفري
منا�سب للر�أي الذي نبديه بنا ًء على عملية التدقيق.
أ�سا�س
ٍ
� ٍ

الر�أي
بر�أينا� ،إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تعرب ب�شكل عادل ،من
كافة النواحي اجلوهرية ،عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31
دي�سمرب  2008و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف
ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول املتطلبات التنظيمية
بالإ�ضافة �إىل ذلك ووفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية
البحريني وقانون م�صرف البحرين املركزي ،نفيدكم ب�أننا قد
ح�صلنا على جميع املعلومات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض
تدقيقنا ،و�أن البنك قد احتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن
البيانات املالية املوحدة واملعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س
الإدارة متوافقة معها ،ومل يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ب�أن
البنك قد خالف �أي ًا من الأحكام ال�سارية لقانون ال�شركات التجارية
البحريني ،قانون م�صرف البحرين املركزي� ،شروط الرخ�صة
امل�صرفية اخلا�صة به �أو لأحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي
للبنك على وجه قد ي�ؤثر ب�صورة جوهرية على �أن�شطته �أو مركزه
املايل يف  31دي�سمرب .2008

املنامة  -مملكة البحرين
 5مار�س 2009
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امليزانية العمومية املوحدة
(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

�إي�ضاحات

املوجودات

6

النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات يف التمويالت
�سندات ا�ستثمارية
عقارات ا�ستثمارية
ذمم مدينة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات وم�صانع ومعدات
موجودات غري ملمو�سة

9،8،7
10
12
13
14
15
16

�إجمايل املوجودات

املطلوبات

17
18
19
21 ،20
22

ح�سابات العمالء اجلارية
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
ذمم م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مديونيات �أخرى
ذمم دائنة
�ضرائب حالية
�ضرائب م�ؤجلة

23

�إجمايل املطلوبات

حقوق امللكية
ر�أ�س املال واالحتياطيات املتعلقة مب�ساهمي البنك

33
34

ر�أ�س املال
االحتياطيات

32

حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل حقوق امللكية واملطلوبات
�صناديق حتت الإدارة

38

كما يف  31دي�سمرب
2007
2008
1,241,421
15,711
2,058,034
617,228
273,786
161,773
612,602
124,119
275,752

575,304
16,172
1,882,028
638,579
213,067
101,856
194,549
130,930
326,304

470,602
1,468,514
1,595,068
410,074
237,542
7,137
42,138

569,239
1,368,904
394,025
123,239
269,438
9,175
60,372

5,380,426

4,231,075

527,956
395,953

923,909
225,442
1,149,351
5,380,426
1,991,673

4,078,789

2,794,392

537,474
550,334

1,087,808
196,589
1,284,397
4,078,789
1,723,814

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  27فرباير ،2009ووقعها بالنيابة عنهم:

خالد عبد اهلل جناحي
رئي�س جمل�س الإدارة

خليل نورالدين
ع�ضو جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 55إىل  112جز ًء ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

مايكل يل
الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة

بيان الدخل املوحد

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

�إي�ضاحات

لل�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب
2007
2008

الإيرادات
55,742
191,521
46,166
16,859
4,093
114,268
4,061
27,962
5,089

43,429
188,853
52,481
19,524
44,737
92,731
7,517
27,242
15,001
954

�إيرادات من الودائع ق�صرية الأجل
�إيرادات من اال�ستثمارات يف التمويالت
�إيرادات الر�سوم والعموالت
�إدارة ال�صناديق واخلدمات
�أرباح من �سندات ا�ستثمارية
�إيرادات من العقارات اال�ستثمارية
�صايف �إيرادات التداول
�إيرادات الأرباح النقدية
ربح من بيع �شركة زميلة
�إيرادات �أخرى
توزيع حلاملي احل�سابات اال�ستثمارية وم�صاريف مديونيات

()185,898

)(145,495

الإيرادات الت�شغيلية
امل�صروفات

279,863

346,974

()62,687
()52,416
()29,061
()52,875
5,291

)(74,312
)(48,340
)(20,542
)(7,599
3,782

()191,748
88,115

)(147,011
199,963

تكاليف املوظفني
امل�صروفات العمومية والإدارية
اال�ستهالك والإطفاء
خم�ص�ص الهبوط يف القيمة
�أرباح �صرف العمالت الأجنبية

24
25
38
10
26
27
28
41

465,761

29
30
16 ،15 ،14
16 ،10 ،9

�إجمايل امل�صروفات
الأرباح الت�شغيلية
احل�صة من �أرباح �شركات زميلة

�أرباح قبل �ضرائب الدخل
ال�ضرائب

�أرباح بعد �ضرائب الدخل
متعلقة بالتايل:
م�ساهمي البنك
حقوق الأقلية

14

6,325

31

()9,278

)(20,006

22,168
62,994

102,755
85,555

32
36

عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخفف

492,469

94,440

85,162

85,162
� 1.04سنت �أمريكي

8,353

208,316
188,310

188,310
� 5.79سنت �أمريكي

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  27فرباير ،2009ووقعها بالنيابة عنهم:

خالد عبد اهلل جناحي
رئي�س جمل�س الإدارة

خليل نورالدين
ع�ضو جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 55إىل  112جز ًء ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

مايكل يل
الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س الإدارة

50

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

10

32

35

33
41
32
41
33
33

537,474

216,026

)(193,887
)(12,933) (12,857
14,949
13,181

167,347
)(72,000
312,550

35,873

10,275

25,598

68,327

22,283

46,044

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 55إىل  112جز ًء ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

يف  31دي�سمرب 2007

�إ�صدار �أ�سهم عالوة
�إ�صدار �أ�سهم جديدة
ال�شهرة بعد الإ�ستحواذ على
حقوق االقلية
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
�صايف ربح ال�سنة
�أرباح نقدية مدفوعة
حقوق الأقلية يف �شركات
تابعة جديدة
حركة القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
حركة ال�ضرائب امل�ؤجلة
لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
حركة احتياطي القيمة العادلة
لل�شركات الزميلة
اال�ستثمارات املتوفرة
للبيع  -املباعة
تعديل حتويل عمالت �أجنبية
حتويل �إىل االحتياطي العام
حتويل �إىل االحتياطي
القانوين
حتويالت ل�صندوق الإثمار
للتعليم والتدريب

يف  1يناير 2007

353,525
72,000
111,625

�إي�ضاحات ر�أ�س املال

عالوة
�إ�صدار
�أ�سهم

27,170

)(5,587
)(905

)(2,603

)(7,120

27,234

16,151

متعلقة مب�ساهمي البنك
احتياطي
احتياطي احتياطي القيمة
العادلة
عام
قانوين

)(3,079

1,065

)(4,144

حتويل
عمالت
�أجنبية

438,568
)(72,000
193,887 (230,288) 312,550

331,562

1,123,655

206,017

)(4,205

)(10,275

)(27
)(22,283

550,334

)(4,205

196,589

1,284,397

)(4,205

)(5,587
133

)(8,249
)(481

)(2,662
)(614

)(2,603

)(3,851

)(10,971

51,979

)(2,603

)(7,120

27,234

24,745

13,954

13,954

)(193,887
)(193,887
)(25,790
)(12,933
28,130
14,949
188,310
85,555 102,755 102,755
)(69,332) (21,812) (47,520) (47,520

187,572

�أرباح
م�ستبقاة

حقوق
�إجمايل
الإحتياطيات الأقلية

�إجمايل
حقوق
امللكية

بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

527,956

209,541

2,217

39,352

38,090

107,679

()42,450

()48,653

()2،569
131,746

()2،569
395,953

225,442

()2،569
1,149,351

()88,333( )29,666( )58,667
()2,217

(134 )45,574( )13,227
()39,352

()8,140

()8,140

()27

()8,167

166

166

166

6,298

6,298

3,285

9,583

10

32,687

()82,820( )28,103( )54,717

()54,717

1,284,397
()71,231
55.228
85,162
()52,435

()12,317( )12,317

196,589

550,334 206,017
()41,281
34,796
62,994
22,168
22,168
()52,435( )52,435

�أرباح
م�ستبقاة

حقوق
�إجمايل
الإحتياطيات الأقلية

32

)(3,079

حتويل
عمالت
�أجنبية

�إجمايل
حقوق
امللكية

32,687

35

33
33

35,873

68,327

27,170

متعلقة مب�ساهمي البنك
احتياطي
احتياطي احتياطي القيمة
العادلة
عام
قانوين

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 55إىل  112جز ًء ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

يف  31دي�سمرب 2008

�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
�صايف ربح ال�سنة
�أرباح نقدية مدفوعة
�أرباح نقدية مدفوعة
بوا�سطة �شركات تابعة
حقوق الأقلية يف �شركات
تابعة جديدة
حركة القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
حركة ال�ضرائب امل�ؤجلة
لال�ستثمارات املتوفرة للبيع
حركة احتياطي القيمة العادلة
لل�شركات الزميلة
حتويل �إىل بيان الدخل نتيجة
ال�ستبعاد ا�ستثمارات
متوفرة للبيع
تعديل حتويل
عمالت �أجنبية
حتويل �إىل االحتياطي العام
حتويل �إىل االحتياطي
القانوين
حتويالت ل�صندوق الإثمار
للتعليم والتدريب

يف  1يناير 2008

عالوة
�إ�صدار
�أ�سهم
216,026 537,474
()41,281( )29,950
34,796
20,432

�إي�ضاحات ر�أ�س املال
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بيان التدفقات النقدية املوحد
(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

�إي�ضاحات
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

الربح قبل ال�ضرائب وحقوق الأقلية
تعديالت يف:
(عك�س القيد)/خم�ص�صات ملدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم
اال�ستهالك والإطفاء
التغريات يف القيمة العادلة للعقارات اال�ستثمارية
احل�صة من �أرباح ال�شركات الزميلة
خم�ص�ص الهبوط يف القيمة
الأرباح الت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
النق�ص(/الزيادة) يف الذمم لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الزيادة يف اال�ستثمارات يف التمويالت
الزيادة يف ال�سندات اال�ستثمارية
الزيادة يف الذمم املدينة
(النق�ص)/الزيادة يف الذمم الدائنة با�ستبعاد ال�ضرائب
الزيادة يف ح�سابات العمالء
الزيادة يف الذمم امل�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
�ضرائب مدفوعة

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

الأرباح النقدية من ال�شركات الزميلة
ا�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة
بيع �شركات زميلة
�شراء عقارات ا�ستثمارية
بيع عقارات ا�ستثمارية
�شراء عقارات وم�صانع ومعدات
بيع عقارات وم�صانع ومعدات

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2007
2008
94,440

208,316

29
16 ،15 ،14
12
14
16 ،10، 9

()5,321
29,061
()111,772
()6,325
52,875
52,958
461
()151,326
()210,466
()59,881
()36,509
974
1,201,043
()5,782
791,472

5,321
20,542
)(36,033
)(8,353
7،599
197،392
)(14,273
)(254،492
)(183,300
)(35,928
80،186
142
362,217
)(6,549

14
14
14
12
12

1,523
()435,533
()52,256
98,178
()11,539
2,722
()396,905

1,169
)(52,158
17,042
)(236,722
130,329
)(105,699
-

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 55إىل  112جز ًء ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

145,395

()246,039

بيان التدفقات النقدية املوحد (تتمة)
(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

لل�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب
2007
2008
�إي�ضاحات
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

مديونيات �أخرى
�شراء �أ�سهم خزينة
بيع �أ�سهم خزينة
�أرباح نقدية مدفوعة
الأرباح النقدية املدفوعة مل�ساهمي الأقلية يف ال�شركات التابعة

21
33
33
35

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
تعديالت حتويل عمالت �أجنبية

�صايف الزيادة(/النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

6

ت�شكل الإي�ضاحات الواردة على ال�صفحات من � 55إىل  112جز ًء ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

286,835
()71,231
55,228
()52,435
()12,317
206,080
65,470
666,117
575,304
1,241,421

123,239
)(25,790
28,130
)(47,520
)(21,812

56,247

)(276

()44,673

619,977

575,304
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�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

 -1الت�أ�سي�س والأن�شطة
ت�أ�س�س بنك الإثمار �ش.م.ب“( .البنك”) يف مملكة البحرين يف 13
�أغ�سط�س  1984كم�صرف ا�ستثماري حتت �إ�شراف بنك البحرين املركزي.
يقع مقر البنك يف برج �أداك�س ،الطابق العا�شر ،مبنى  ،1006ال�شارع
� ،2813ضاحية ال�سيف  ،428املنامة ،مملكة البحرين.
تتمثل الأن�شطة الرئي�سية للبنك و�شركاته التابعة (معا “املجموعة”)
يف جمموعة وا�سعة من اخلدمات املالية التي ت�شمل اال�ستثمارات،
والأعمال امل�صرفية التجارية واخلا�صة ،واحل�ص�ص اخلا�صة،
و�إ�صدارات ال�سندات العامة واخلا�صة ،واال�ست�شارات املتعلقة
بعمليات الدمج والإ�ستحواذات ،والتكافل ،و�إجارة املعدات ،وتطوير
العقارات.
مل يتم دمج �إدارة امل�ضاربات اال�سالمية والتي متاثل ال�صناديق اال�ستثمارية
يف البيانات املالية املوحدة املرفقة لأنها متثل �أمواال مت ا�ستثمارها من قبل
العمالء بدون حق الرجوع �إىل املجموعة .وعليه فقد مت �إدراجها يف ح�سابات
خارج امليزانية العمومية كما هو مبني يف الإي�ضاح رقم .38

 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
وفيما يلي ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية التي طبقت يف �إعداد هذه
البيانات املالية املوحدة .وقد مت تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�شكل ثابت على
جميع ال�سنوات ،ما مل يذكر خالف ذلك.

�أ�سا�س الإعداد
�أعدت البيانات املالية املوحدة للمجموعة وف ًقا للمعايري الدولية للتقارير
املالية ( )IFRSومطابقة ملتطلباتها ،وقد مت �إعداد البيانات املالية
املوحدة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية واملعدلة ب�إعادة تقييم املوجودات
املالية املتوفرة للبيع ،واملوجودات املالية ،والأدوات امل�شتقة ،والعقارات
اال�ستثمارية.
�إن �إعداد البيانات املالية وفق املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية يتطلب
ا�ستخدام بع�ض التقديرات املحا�سبية الهامة .كما يتطلب من الإدارة
�إ�صدار حكمها يف عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .وقد مت
تو�ضيح املجاالت التي تت�ضمن قدر ًا كبري ًا من التعقيد �أو �إبداء الر�أي� ،أو
املجاالت التي تعد فيها االفرتا�ضات والتقديرات هامة للبيانات املالية
املوحدة يف الإي�ضاح رقم .4

ال�سيا�سات املحا�سبية املعلنة اجلديدة :املعايري الدولية لإعداد
التقارير املالية
التعديالت والتف�سريات على املعايري التي مت �إعالنها و�أ�صبحت �سارية
للفرتات املحا�سبية للمجموعة التي تبد�أ بتاريخ  1يناير 2008

تعد التعديالت التالية على املعايري املعلنة �سارية املفعول ابتدا ًء من  1يوليو
:2008
املعيار املحا�سبي الدويل رقم “ 39الأدوات املالية :االعرتاف والقيا�س”
(معدل) واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ ،7الأدوات املالية:
اف�صاحات” (معدل) – اعادة ت�صنيف املوجودات املالية .ي�سمح التعديل
ب�إعادة ت�صنيف املوجودات املالية غري امل�شتقة (عدا امل�صنفة �ضمن فئة
القيمة العادلة عرب الربح واخل�سارة وذلك حني قيدها ابتدا ًء) خارج
فئة القيمة العادلة عرب الربح واخل�سارة يف بع�ض الظروف املعينة .كما
ي�سمح التعديل بتحويل املوجودات املالية التي ينطبق عليها تعريف القرو�ض
والذمم املدينة من فئة املتوفرة للبيع �إىل فئة القرو�ض والذمم املدينة (�إن
مل يتم ت�صنيف املوجودات املالية كمتوفرة للبيع) �إن توافرت النية والقدرة
على االحتفاظ باملوجودات املالية يف امل�ستقبل املنظور .مل تطبق املجموعة
تعديالت املعيار املحا�سبي الدويل رقم  39واملعيار الدويل للتقارير املالية
رقم .7
�إن التعديالت التالية على املعايري املعلنة �سارية املفعول للفرتات املحا�سبية
اخلا�صة باملجموعة والتي تبد�أ اعتبارا من  1يناير � 2008أو بعدها:
• املعيار رقم  11ال�صادر عن جلنة و�ضع التف�سريات للمعايري الدولية
للتقارير املالية“ ،املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )2معامالت
�أ�سهم اخلزينة واملجموعة”.
• التف�سري رقم  12ال�صادر عن جلنة و�ضع التف�سريات للمعايري الدولية
للتقارير املالية“ ،اتفاقيات امتياز اخلدمة”.
• التف�سري رقم  14ال�صادر عن جلنة و�ضع التف�سريات للمعايري الدولية
للتقارير املالية“ ،املعيار املحا�سبي الدويل رقم  – 19ال�سقف على
منافع حمددة لأ�صل ومتطلبات احلد الأدنى للتمويل وتفاعلهم”.
قيمت الإدارة ت�أثري هذه التعديالت على املعايري املعلنة وتو�صلت �إىل �أنه
لي�س لها �أثر جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة.
معايري وتعديالت وتف�سريات على املعايري املعلنة والتي مل ت�صبح �سارية
املفعول حتى الآن
�إن املعايري والتعديالت والتف�سريات التالية على املعايري احلالية والتي مت
�إعالنها ملزمة للمجموعة للفرتات املحا�سبية اخلا�صة باملجموعة والتي
تبد�أ اعتبارا من  1يناير � 2009أو بعدها ،والتي مل تقم املجموعة با�ستباق
تطبيقها:
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم “ -8عمليات القطاعات”
(ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير .)2009• املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 23معدل) “تكاليف املديونيات”
(ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير .)2009
• املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 2معدل) “مدفوعات على
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 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

�أ�سا�س الأ�سهم” (ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ 1
يناير .)2009
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 3معدل) “ عمليات دمج من�شئات
الأعمال” وما ترتب من تعديالت للمعيار املحا�سبي الدويل رقم 27
“البيانات املالية املوحدة واملنف�صلة” ،املعيار املحا�سبي الدويل رقم
“ 28اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة” ،واملعيار املحا�سبي الدويل
رقم “ 31حقوق يف م�شاريع م�شرتكة” ي�سري م�ستقبلي ّا على عمليات
دمج من�شئات الأعمال والتي يكون تاريخ اال�ستحواذ يف بداية �أو بعد
التقرير ال�سنوي الأول للفرتة التي تبد�أ بتاريخ �أو بعد  1يناير .2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 1معدل) “عر�ض البيانات املالية”
(ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير .)2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 32معدل) “الأدوات املالية :العر�ض”
وما ترتب من تعديالت للمعيار املحا�سبي الدويل رقم“ ،1عر�ض
البيانات املالية” (ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ 1
يناير .)2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 27مراجع) “البيانات املالية املوحدة
واملنف�صلة” (ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ  1يوليو
.)2009
التف�سري رقم ( 5معدل) ال�صادر عن جلنة و�ضع التف�سريات للمعايري
الدولية للتقارير املالية “املوجودات غري املتداولة املتوفرة للبيع
والعمليات امل�ستبعدة” وما ترتب من تعديالت على التف�سري رقم 1
ال�صادر عن جلنة و�ضع التف�سريات للمعايري الدولية للتقارير املالية
“التطبيق للمرة الأوىل” (ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ
بتاريخ  1يوليو .)2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 28معدل)“ ،اال�ستثمارات يف
ال�شركات الزميلة” وما ترتب من تعديالت على املعيار املحا�سبي
الدويل رقم “ 32الأدوات املالية :العر�ض” ،والتف�سري رقم  7ال�صادر
عن جلنة و�ضع التف�سريات للمعايري الدولية للتقارير املالية “الأدوات
املالية� :إف�صاحات” (ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ
 1يناير .)2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 36معدل) “الهبوط يف قيمة
املوجودات” (ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير
.)2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 38معدل) “املوجودات غري امللمو�سة”
(ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير .)2009
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 39معدل) “الأدوات املالية :االعرتاف
والقيا�س” (ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير
.)2009
التف�سري رقم  13ال�صادر عن جلنة و�ضع التف�سريات للمعايري الدولية
للتقارير املالية“ ،برامج والء العميل” (ي�سري على الفرتات ال�سنوية
التي تبد�أ بتاريخ  1يوليو .)2008
املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 31معدل) “حقوق يف م�شاريع م�شرتكة”
(وما ترتب من تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم  32والتف�سري
رقم  7ال�صادر عن جلنة و�ضع التف�سريات للمعايري الدولية للتقارير
املالية (ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير .)2009

• املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 40معدل) “العقارات اال�ستثمارية”
(وما ترتب من تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم )16
(ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ بتاريخ  1يناير .)2009
�إن تطبيق ما ورد �أعاله حينما ت�صبح �سارية املفعول ال يتوقع �أن ي�ؤثر ت�أثريا جوهريا
على البيانات املالية� .إال �أن تطبيق املعيار املحا�سبي الدويل رقم ( 1معدل) �سوف
ي�ؤدي �إىل تعديالت على عر�ض البيانات املالية املوحدة.

�أ�س�س التوحيد
�أ) ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي جميع املن�ش�آت (مبا يف ذلك املن�ش�آت ذات الأغرا�ض
اخلا�صة) التي تقع حتت �سيطرة املجموعة فيما يتعلق بال�سيا�سات املالية
والت�شغيلية ،وعادة ما يكون ذلك مرتبط ًا مب�ساهمة يف �أكرث من ن�صف
حقوق الت�صويت .ويتم الأخذ يف االعتبار توفر حقوق الت�صويت والتي ميكن
ممار�ستها �أو القابلة للتحويل وذلك عند تقدير ما �إذا كان للمجموعة حق
التحكم وال�سيطرة يف من�ش�أة �أخرى .ويتم دمج ال�شركات التابعة ب�شكل
كامل من تاريخ نقل حق التحكم �إىل املجموعة ،كما يتم التوقف عن هذا
الدمج من تاريخ توقف هذا احلق.
يتم ا�ستخدام طريقة املحا�سبة على �أ�سا�س ال�شراء حل�ساب اال�ستحواذ على
ال�شركات التابعة بوا�سطة املجموعة .ويتم قيا�س تكلفة اال�ستحواذ على �أ�سا�س
القيمة العادلة للموجودات املدفوعة ،و�أدوات الأ�سهم ال�صادرة ،واملطلوبات النا�شئة
�أو املفرت�ضة يف تاريخ املعاملة� ،إ�ضافة �إىل التكاليف املرتبطة بعملية اال�ستحواذ
ب�شكل مبا�شر .كما يتم قيا�س املوجودات املكت�سبة القابلة للتحديد ،واملطلوبات
واملطلوبات الطارئة املفرت�ضة يف اندماج الأعمال مبدئيًا بالقيمة العادلة يف تاريخ
اال�ستحواذ ،بغ�ض النظر عن حجم �أي حقوق للأقلية .كما يتم احت�ساب الزيادة
يف تكلفة اال�ستحواذ عن القيمة العادلة يف ن�صيب املجموعة من �صايف املوجودات
امل�شرتاة والقابلة للتحديد باعتبارها قيمة ال�شهرة� .إذا كانت تكلفة اال�ستحواذ �أقل
من القيمة العادلة ل�صايف املوجودات لل�شركة التابعة امل�ستحوذ عليها ،حينئذ يتم
احت�ساب الفرق مبا�شر ًة يف بيان الدخل املوحد.
ويتم ا�ستبعاد املعامالت الداخلية بني �شركات املجموعة ،والأر�صدة،
والأرباح/اخل�سائر املحققة/غري املحققة على املعامالت بني �شركات
املجموعة .لقد مت تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركات التابعة �إذا لزم
الأمر ل�ضمان حتقيق التوافق مع ال�سيا�سات املعتمدة من قبل املجموعة.
ب) ال�شركات الزميلة
ال�شركات الزميلة هي جميع املن�ش�آت التي تقع حتت ت�أثري املجموعة لكن
دون ال�سيطرة عليها ،وعادة ما يكون ذلك مرتبطا مب�ساهمة يف ما بني %20
�إىل  %50من حقوق الت�صويت .ويتم احت�ساب اال�ستثمارات يف ال�شركات
الزميلة با�ستخدام طريقة حما�سبة حقوق امللكية ،ويتم ت�سجيلها مبدئ ًيا
بالتكلفة .وتت�ضمن ا�ستثمارات املجموعة يف ال�شركات الزميلة املوجودات
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غري امللمو�سة وال�شهرة (ال�صايف بعد �أي هبوط مرتاكم من اخل�سائر)
واملحددة عند اال�ستحواذ.
يتم ت�سجيل ن�صيب املجموعة من �أرباح وخ�سائر ال�شركات الزميلة بعد
اال�ستحواذ يف بيان الدخل املوحد ،كما يتم احت�ساب ن�صيبها يف حركة
االحتياطيات ما بعد اال�ستحواذ �ضمن بند االحتياطيات .ويتم تعديل
احلركات الرتاكمية ما بعد اال�ستحواذ مقابل القيمة الدفرتية لال�ستثمار.
�إذا كان ن�صيب املجموعة من اخل�سائر يف �شركة زميلة ي�ساوي �أو يزيد
عن حقوقها يف ال�شركة الزميلة مبا يف ذلك �أي ذمم مدينة غري م�ضمونة،
ف�إن املجموعة ال تقوم باحت�ساب �أي خ�سائر �أخرى ،ما مل تكن م�س�ؤولة عن
التزامات �أو مدفوعات نيابة عن ال�شركة الزميلة.
يتم ا�ستبعاد الأرباح/اخل�سائر غري املحققة على املعامالت بني املجموعة
وال�شركات الزميلة مبقدار حقوق املجموعة يف ال�شركة الزميلة .كما يتم
� ً
أي�ضا ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة ما مل تقدم املعاملة �أدلة على وجود
هبوط يف قيمة املوجودات املحولة .لقد مت تعديل البيانات املالية اخلا�صة
بال�شركات الزميلة بحيث تتوافق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة �إذا
لزم الأمر ،ما مل يذكر خالف ذلك.
(ج) املعامالت وحقوق الأقلية
تطبق املجموعة �سيا�سة ملعامالت ال�صفقات مع حقوق الأقلية ك�صفقات مع
�أطراف خارجية عن املجموعة .وي�ؤدي الت�صرف يف حقوق الأقلية لأرباح
وخ�سائر للمجموعة والتي يتم احت�سابها �ضمن بيان الدخل .وت�ؤدي عمليات
اال�ستحواذ على الأ�سهم من حقوق الأقلية �إىل تكوين ال�شهرة ،والتي متثل
الفرق بني ما مت �سداده واحل�صة ذات العالقة التي يتم اال�ستحواذ عليها
بالقيمة الدفرتية ل�صايف موجودات ال�شركة التابعة.
ويتم حما�سبة اال�ستحواذ على حقوق الأقلية با�ستخدام طريقة الوحدة
االقت�صادية .وتعترب عملية �شراء حقوق الأقلية كمعاملة مع حامل �أ�سهم
�ضمن طريقة الوحدة االقت�صادية ،ولذا ف�إنه يتم ت�سجيل �أي فائ�ض مدفوع
حل�صة املجموعة من �صايف الأ�صول �ضمن حقوق امللكية.

تقارير القطاعات
�إن قطاع العمل هو عبارة عن جمموعة من املوجودات والعمليات الت�شغيلية
التي توفر منتجات �أو خدمات تكون عر�ضة للمخاطر والعائدات التي
تختلف عن تلك املوجودة يف قطاعات العمل الأخرى� .إن القطاع اجلغرايف
يت�ضمن تقدمي منتجات �أو خدمات داخل بيئة اقت�صادية معينة تكون عر�ضة
للمخاطر والعائدات التي تكون خمتلفة عن القطاعات التي تعمل يف بيئات
اقت�صادية �أخرى.

حتويل العمالت الأجنبية

�أ) العملة املتداولة وعملة العر�ض
يتم قيا�س العملة املتداولة للبنود املدرجة يف البيانات املالية لكل �شركة تابعة
من �شركات املجموعة با�ستخدام العملة املتداولة يف البيئة االقت�صادية التي
تعمل فيها ال�شركة (العملة املتداولة) .ويتم عر�ض البيانات املالية املوحدة
بالدوالر الأمريكي وهي العملة املتداولة وعملة العر�ض اخلا�صة بالبنك.
ب) املعامالت والأر�صدة
يتم حتويل معامالت العمالت الأجنبية �إىل العملة املتداولة با�ستخدام �سعر
ال�صرف ال�سائد يف تواريخ املعامالت .ويتم ت�سجيل �أرباح وخ�سائر حتويل
العمالت الناجتة عن ت�سوية هذه املعامالت ،والتحويل ب�سعر ال�صرف
ال�سائد يف نهاية العام للموجودات واملطلوبات النقدية املقيمة بالعمالت
الأجنبية يف بيان الدخل املوحد ،با�ستثناء عند تطبيق حما�سبة التحوط.
كما يتم ت�سجيل فروقات التحويل على البنود غري النقدية مثل الأ�سهم
املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة كجزء من �أرباح
وخ�سائر القيمة العادلة لهذه الأ�سهم ،ويتم ت�سجيل فروقات التحويل على
البنود غري النقدية مثل الأ�سهم امل�صنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع يف
احتياطي القيمة العادلة للأ�سهم �ضمن حقوق امللكية.
ج) �شركات املجموعة
يتم حتويل النتائج والبيانات املالية جلميع �شركات املجموعة (لي�س لأي
منها عملة يف بيئة اقت�صادية عالية الت�ضخم) التي متلك عملة متداولة
خمتلفة عن عملة العر�ض �إىل عملة العر�ض كما يلي:
( )1يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لكل ميزانية عمومية معرو�ضة
ب�سعر الإغالق يف تاريخ امليزانية العمومية.
( )2يتم حتويل الدخل وامل�صروفات اخلا�صة بكل بيان للدخل مبتو�سط
�أ�سعار ال�صرف (ما مل ميثل هذا املتو�سط رقم ًا تقريبي ًا منطقي ًا للأثر
الرتاكمي للمعدالت ال�سائدة يف تواريخ املعاملة ،حيث يتم يف هذه
احلالة حتويل الدخل وامل�صروفات يف تواريخ املعامالت)؛
( )3يتم ت�سجيل كافة فروقات ال�صرف كبند م�ستقل �ضمن حقوق امللكية
(تعديل حتويل عمالت �أجنبية).
يتم �إدراج فروقات ال�صرف الأجنبي النا�شئة عن حتويل �صايف اال�ستثمار
يف املن�شئات الأجنبية ،وعن القرو�ض و�أدوات العمالت الأخرى املخ�ص�صة
للتحوط من هذه اال�ستثمارات يف حقوق امللكية للم�ساهمني عند توحيد
البيانات .وعند بيع عمليات �أجنبية ،يتم ت�سجيل هذه الفروقات يف بيان
الدخل املوحد كجزء من �أرباح �أو خ�سائر البيع.
يتم التعامل مع قيمة ال�شهرة وتعديالت القيمة العادلة النا�شئة من
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اال�ستحواذ على من�ش�أة �أجنبية على اعتبارها موجودات ومطلوبات ملن�ش�أة
�أجنبية وحتول ب�سعر الإغالق.

�أدوات امل�شتقات املالية والتحوط
يتم ت�سجيل �أدوات امل�شتقات املالية مبا يف ذلك عقود ال�صرف الأجنبي،
وخيارات الأ�سهم ،وعقود الأ�سهم الآجلة يف امليزانية العمومية املوحدة
بالقيمة العادلة مبدئيا ،وتتم �إعادة قيا�سها الحق ًا بقيمها العادلة .يتم
احل�صول على القيم العادلة من الأ�سعار املدرجة يف الأ�سواق الن�شطة،
ومناذج خ�صم التدفق النقدي  ،ومناذج ت�سعري اخليارات ح�سب االقت�ضاء.
يتم �إدراج جميع امل�شتقات كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة،
وكمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة �سلبية.
يتم احت�ساب التغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات املحتفظ بها للتداول
�ضمن �صايف �إيرادات التداول.
يف تاريخ �إبرام عقود امل�شتقات ،يتعني على املجموعة حتديد ت�صنيف
امل�شتقات �إما (�أ) كتحوط للقيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات املتحققة
(حتوط القيمة العادلة)؛ �أو (ب) كتحوط لتدفقات نقدية م�ستقبلية
مرجحة ب�شكل كبري متعلقة مبوجودات �أو مطلوبات متحققة� ،أو معاملة
متوقعة� ،أو التزامات م�ؤكدة (حتوط التدفقات املالية) .يف الوقت احلايل
ال تقوم املجموعة بتحوط للتدفقات النقدية امل�ستقبلية .ويتم ا�ستخدام
حما�سبة التحوط للم�شتقات ب�شرط التوافق مع بع�ض املعايري.
تت�ضمن معايري املجموعة لأدوات امل�شتقات التي يتم تطبيق حما�سبة
التحوط عليها التايل:
�أ) يتم �إعداد وثائق ر�سمية لأداة التحوط ،والبند املتحوط لأجله ،وهدف
التحوط وا�سرتاتيجيته وعالقته وذلك قبل تطبيق حما�سبة التحوط؛
ب) يتم توثيق التحوط بحيث يتم �إظهار فعاليته املتوقعة يف احلد من
املخاطرة على البند املطبق عليه التحوط خالل فرتة اعداد التقرير؛
و
ج) ت�أكيد فعالية التحوط على �أ�سا�س متوا�صل.

الدخل املوحد على طوال الفرتة حتى تاريخ اال�ستحقاق.تبقى التعديالت
على القيمة الدفرتية ل�سندات حتوط الأ�سهم يف الأرباح امل�ستبقاة حتى
ا�ستبعاد �سندات الأ�سهم.
رغم �أن بع�ض معامالت امل�شتقات توفر حتوطا اقت�صاديا فعا ًال وفق �سيا�سات
�إدارة املخاطر اخلا�صة باملجموعة� ،إال �أنها غري م�ؤهلة لتطبيق حما�سبة
التحوط عليها وفق �أحكام املعيار املحا�سبي رقم  39املحددة ،وعليه يتم
التعامل معها باعتبارها م�شتقات حمتفظ بها للتداول ،ويتم احت�ساب �أرباح
وخ�سائر القيمة العادلة يف بيان الدخل املوحد.

�إيرادات اال�ستثمارات واال�ستثمارات يف التمويالت
االيرادات من اال�ستثمارات واال�ستثمارات يف التمويالت التي يتم
حتديدها تعاقدي ًا وكم ًيا يف بداية املعاملة يتم ا�ستحقاقهما على �أ�سا�س
طريقة العائد الفعلي طوال مدة املعاملة .وحينما ال يكون االيراد
حمدد تعاقدي ًا �أو كمي ًا فيتم احت�سابه عندما ي�صبح حتقيقه م�ؤكد ًا
ب�شكل معقول �أو عندما يتم حتقيقه .عندما يتم خف�ض �أحد املوجودات
املالية �أو جمموعة من املوجودات املالية امل�شابهة وذلك ب�سبب اخل�سارة
النخفا�ض القيمة ،ف�إنه يتم احت�ساب االيراد با�ستخدام معدل العائد
امل�ستخدم خل�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية وذلك بغر�ض قيا�س
خ�سارة انخفا�ض القيمة.

�إيرادات الر�سوم والعمالت
يتم �إدراج الر�سوم والعموالت ك�إيراد عند ا�ستحقاقها .وي�ؤجل ت�سجيل
ر�سوم فتح ح�ساب التمويل املحتمل �سحبه ،ويتم ت�سجيلها على مدار فرتة
التمويل كتعديل للعوائد الفعلية� .أما ر�سوم الهيكلة ،ور�سوم االكتتاب،
والعموالت ،والر�سوم النا�شئة عن التفاو�ض �أو امل�شاركة يف التفاو�ض
على معاملة لطرف ثالث فيتم احت�سابها عند ا�ستكمال املعاملة ذات
ال�صلة.
كما يتم احت�ساب ر�سوم �إدارة املوجودات املتعلقة ب�صناديق اال�ستثمار
مبعدلها طوال الفرتة التي تقدم خاللها اخلدمة ،ويتم ت�سجيلها يف
�إيرادات �إدارة ال�صناديق واخلدمات ،حينما يكون باالمكان قيا�سها
بطريقة موثوقة.
�أما ر�سوم اخلدمات الفنية واال�ست�شارية فيتم احت�سابها على �أ�سا�س عقود
اخلدمة ذات العالقة على �أ�سا�س متنا�سب زمني ًا ،ويتم احت�سابها �ضمن
الإيرادات الأخرى.

يتم ت�سجيل التغيريات يف القيمة العادلة للأجزاء الفعالة للم�شتقات التي
يتم حتديدها وت�صنيفها كتحوطات للقيمة العادلة ،والتي �أثبتت فاعليتها
بدرجة كبرية يف احلد من املخاطر املتحوط لها يف بيان الدخل املوحد مع
التغيريات ذات العالقة يف القيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات املتعلقة
باملخاطر املحددة املتحوط لأجلها.

التوزيع حلاملي احل�سابات اال�ستثمارية وم�صاريف مديونيات �أخرى

�إذا مل يعد حتوط القيمة العادلة يتوافق مع معايري حما�سبة التحوط ،يتم
�إطفاء تعديالت القيمة الدفرتية للأداة املالية امل�ستخدمة للتحوط يف بيان

�إن التوزيع حلاملي احل�سابات اال�ستثمارية وم�صاريف املديونيات الأخرى
املحدد تعاقديا وكمي ًا عند بدء املعاملة ،ي�ستحق على �أ�سا�س طريقة العائد
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الفعلي على امتداد فرتة املعاملة .وحينما ال تكون امل�صاريف حمددة
تعاقدي ًا �أو كمي ًا ،يتم احت�سابها عندما ي�صبح حتقيقها م�ؤكد ًا ب�شكل معقول
�أو عندما يتم حتقيقها.

يف املدى القريب �أو �إذا ُ�ص ِنفت �ضمن هذه الفئة من قبل االدارة .كما يتم
ت�صنيف امل�شتقات كم�شتقات حمتفظ بها للتداول �إال �إذا كانت م�ؤهلة
لتطبيق حما�سبة التحوط عليها.

امل�صروفات املدرجة يف بيان الدخل املوحد باعتبارها توزيع حلاملي
احل�سابات اال�ستثمارية متثل ح�صة املجموعة من �إيرادات من كافة امل�صادر
امل�ستحقة لعمالء املجموعة وفق ترتيبات تعاقدية حتت التنفيذ وم�صاريف
مديونيات �أخرى متعلقة برتتيبات لتمويالت ثنائية ومتعددة الأطراف.

يتم احت�ساب املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
واخل�سارة مبدئيا بالقيمة العادلة (التي ال تت�ضمن تكاليف املعاملة)
ويتم الحق ًا �إدراجها بالقيمة العادلة على �أ�سا�س �أ�سعار الطلب
املدرجة .يتم احت�ساب جميع الأرباح واخل�سائر املحققة وغري
املحققة ذات العالقة �ضمن �صايف �إيرادات التداول يف الفرتة التي
تن�ش�أ فيها ويتم احت�ساب توزيعات الأرباح املعلنة �ضمن �إيرادات
الأرباح النقدية.

اتفاقيات البيع و�إعادة ال�شراء
يتم احت�ساب ال�سندات املباعة واخلا�ضعة التفاقيات �إعادة ال�شراء ك�سندات
متداولة �أو ا�ستثمارية ،ويتم احت�ساب مطلوبات الأطراف الأخرى �ضمن
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية .وي�ستحق الفارق بني قيمة البيع و�إعادة
ال�شراء على مدى مدة العقد ،حيث ي�سجل �ضمن امل�صروفات يف بيان
الدخل املوحد.
يتم قيد ال�سندات امل�شرتاة مبوجب اتفاقيات �إعادة البيع كا�ستثمارات يف
التمويالت .يتم �إطفاء الفرق بني ال�سعر املتعاقد عليه و�سعر �إعادة البيع
على امتداد فرتة العقد ،حيث يحت�سب �ضمن الإيرادت يف بيان الدخل
املوحد.
يتم احت�ساب االلتزامات الناجتة عن عائد ال�سندات �أو املبيعات امل�ستقبلية،
والتي تعد جز ًء من اتفاقيات �إعادة ال�شراء كالتزامات وذلك وفق ما هو
مو�ضح يف الإي�ضاح رقم .42

املوجودات املالية
تقوم املجموعة بت�صنيف موجوداتها املالية وفق الفئات التالية :موجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة ،وقرو�ض وذمم مدينة،
وا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،وموجودات مالية متوفرة
للبيع .ويتم حتديد ت�صنيف اال�ستثمارات عند االحت�ساب املبدئي .كما
يتم احت�ساب املوجودات املالية مبدئي ًا بالقيمة العادلة �إ�ضاف ًة �إىل تكاليف
املعاملة لكافة املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة(راجع التفا�صيل �أدناه).
يتم ا�ستبعاد املوجودات املالية عند انتهاء �صالحية حقوق ا�ستالم التدفقات
النقدية من املوجودات املالية� ،أو عند قيام املجموعة بتحويل غالبية
املخاطر وعائدات امللكية.
�أ) املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة
تت�ضمن هذه الفئة املوجودات املالية املحتفظ بها للتداول مبا يف ذلك
ال�سندات املتداولة ،واملوجودات التي �صنفت كموجودات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الربح واخل�سارة عند احت�سابها ابتدا ًء .يتم ت�صنيف
املوجودات املالية �ضمن هذه الفئة �إذا ما مت �شراءها �أ�سا�سا بغر�ض بيعها

كما يتم احت�ساب كافة م�شرتيات ومبيعات املوجودات املالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح واخل�سارة التي تتطلب الت�سليم خالل الفرتة التي حتددها
الهيئات املنظمة �أو اتفاقيات ال�سوق (امل�شرتيات واملبيعات “بالطرق
النظامية”) يف تاريخ التداول �أي التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء
�أو بيع املوجودات.
ب) القرو�ض والذمم املدينة
القرو�ض والذمم املدينة والتي ت�ضمنت �أو مثلت اال�ستثمارات يف
التمويالت ،تعترب موجودات مالية غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة �أو
قابلة للتحديد ،وهي غري مدرجة يف ال�سوق الن�شطة فيما عدا�( :أ) تلك
التي تنوي املجموعة بيعها فور ًا �أو على املدى الق�صري وامل�صنفة على �أنها
حمتفظ بها للتداول وتلك التي حتددها املجموعة عند احت�سابها ابتدا ًء
بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة (ب) تلك التي حتددها
املن�ش�أة عند احت�سابها ابتدا ًء على �أنها متوفرة للبيع� ،أو (ج) تلك التي
قد ال ي�سرتد حاملها جز ًء كبريا من مبلغ ا�ستثماره الأ�صلي ،ل�سبب
غريالرتاجع االئتماين .وب�شكل عام ،فهي تن�ش�أ عندما توفر املجموعة
املال�،أو الب�ضائع� ،أو اخلدمات ب�شكل مبا�شر �إىل املدين بدون نية تداول
الذمة املدينة ،كما وت�شمل �أي�ض ًا القرو�ض والذمم املدينة امل�شرتاة غري
املدرجة يف �سوق ن�شطة .ت�سجل القرو�ض والذمم املدينة مبدئي ًا بالقيمة
العادلة وفيما بعد يتم �إحت�سابها بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة
العائد الفعلي .يتم احت�ساب جميع القرو�ض عندما يتم دفع مبلغ نقدي
مقدم ًا للعميل.
ج) ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
�إن اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق هي موجودات مالية
غري م�شتقة لها دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وتواريخ ا�ستحقاق ثابتة،
وهناك نية وقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ ا�ستحقاقها� .إذا مت بيع
�أكرث من جزء ب�سيط من الأ�صول املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،ف�إنه
يتم اعتبار الفئة ب�أكملها غري مالئمة ويعاد ت�صنيفها ك�إ�ستثمارات متوفرة
للبيع.
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يتم ت�سجيل اال�ستثمارات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق بالتكلفة
املطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي ناق�ص ًا �أي خم�ص�صات لهبوط
القيمة.
د) ا�ستثمارات متوفرة للبيع
اال�ستثمارات املتوفرة للبيع هي اال�ستثمارات التي يعتزم االحتفاظ بها
لفرتة غري حمددة من الزمن ،والتي ميكن بيعها ب�سبب احلاجة �إىل
ال�سيولة �أو نتيجة للتغيريات يف �أ�سعار ال�صرف� ،أو �أ�سعار الأ�سهم� ،أو �أي
معدالت �أخرى يف ال�سوق .ويتم احت�ساب كافة عمليات بيع و�شراء ال�سندات
اال�ستثمارية النظامية بتاريخ التداول وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة
ببيع �أو �شراء الأ�صل.
يتم ت�سجيل اال�ستثمارات املتوفرة للبيع مبدئي ًا بالقيمة العادلة (التي
ت�شتمل تكاليف املعاملة) ،ثم يتم الحق ًا �إدراجها بالقيمة العادلة .ت�ستند
القيم العادلة لال�ستثمارات يف الأ�سواق الن�شطة �إىل �أ�سعار الطلب
احلالية� .إذا مل يكن ال�سوق املدرجة فيه املوجودات املالية ن�شط ًا� ،أو �إذا
كانت املوجودات املالية غري مدرجة ،ف�إن املجموعة تقدر القيمة العادلة
با�ستخدام �أ�ساليب التقييم .وهذا يت�ضمن ا�ستخدام املعامالت احلالية
التي نفذت على �أ�سا�س جتاري بحت� ،أو حتاليل خ�صم التدفق النقدي،
�أو مناذج ت�سعري اخليارات� ،أو غريها من �أ�ساليب التقييم ال�شائعة
اال�ستخدام بني العاملني يف ال�سوق.
يتم احت�ساب الأرباح واخل�سائر غري املحققة النا�شئة عن التغيريات يف
القيمة العادلة لل�سندات امل�صنفة باعتبارها متوفرة للبيع �ضمن حقوق
امللكية .ويف حالة ا�ستبعاد ال�سندات �أو هبوط قيمتها ،ف�إن تغيريات القيمة
العادلة املرتاكمة ذات ال�صلة حتت�سب �ضمن بيان الدخل املوحد باعتبارها
�أرباح �أو خ�سائر من �سندات ا�ستثمارية .كما ت�سجل الأرباح النقدية املعلنة
�ضمن �إيرادات الأرباح النقدية.

املوجودات املالية �أو خالفه.
�أ) املوجودات املرحلة بتكلفة الإطفاء
يكون هناك هبوط يف قيمة �أحد املوجودات املالية �أو جمموعة من
املوجودات املالية فقط �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على هبوط
القيمة نتيجة حلدث واحد �أو �أكرث ،والتي تن�ش�أ بعد االحت�ساب
املبدئي لأحد املوجودات ،و�أن يكون لهذا احلدث �أثر على التدفقات
النقدية امل�ستقبلية املقدرة للموجودات بحيث ميكن قيا�سه ب�شكل
موثوق� .إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على وجود خ�سارة ب�سبب
هبوط القيمة يف القرو�ض والذمم املدينة �أو اال�ستثمارات املحتفظ
بها حتى تاريخ اال�ستحقاق واملحت�سبة بالتكلفة املطف�أة ،فيتم حينئذ
قيا�س اخل�سارة باعتبارها الفارق بني القيمة الدفرتية للموجودات
والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة املخ�صومة
مبعدل العائد الفعلي الأ�صلي ،مبا يف ذلك املبالغ القابلة لال�سرتداد
من ال�ضمانات والرهونات املحت�سبة يف بيان الدخل املوحد.
�إذا انخف�ضت اخل�سارة التي هبطت قيمتها يف فرتة الحقة ،و�أمكن ربط هذا
االنخفا�ض ب�شكل مو�ضوعي �إىل حدث ن�ش�أ بعد احت�ساب الهبوط يف القيمة
(مثل حت�سن معدالت ائتمان املدين) ،ف�إنه يتم عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف
القيمة املحت�سبة �سابق ًا يف بيان الدخل املوحد.
يف حالة التمويل الإ�سالمي املمنوح للعمالء يف البلدان التي تعاين من ارتفاع
خماطر ال�صعوبات يف الإلتزام بت�سديد الديون اخلارجية ،ف�إنه يتم �إجراء
تقييم للحالة ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وميكن و�ضع خم�ص�صات �إ�ضافية
ملخاطر البلدان.
ب) املوجودات املدرجة كموجودات متوفرة للبيع

التغيريات يف القيمة العادلة لل�سندات النقدية املقيمة بعمالت �أجنبية
وامل�صنفة على �أنها متوفرة للبيع يتم حتليلها بني فروق التحويل الناجتة
عن التغيريات يف التكلفة املطف�أة لل�سند والتغيريات الأخرى يف القيمة
الدفرتية لل�سند .ويتم احت�ساب فروق التحويل لل�سندات النقدية يف
الربح واخل�سارة ،يف حني يتم احت�ساب فروق التحويل لل�سندات غري
النقدية �ضمن حقوق امللكية .ويتم احت�ساب التغريات يف القيمة العادلة
لل�سندات النقدية وغري النقدية امل�صنفة كمتوفرة للبيع �ضمن حقوق
امللكية.

يف حالة ت�صنيف ا�ستثمارات الأ�سهم كا�ستثمارات متوفرة للبيع،
ولغر�ض حتديد ما �إذا تعر�ضت املوجودات للهبوط يف القيمة ،ف�إنه
ي�ؤخذ يف االعتبار وجود انخفا�ض كبري �أو مطول يف القيمة العادلة
لل�سندات �إىل �أقل من تكلفتها� .إذا ثبت وجود مثل هذا الدليل
للموجودات املالية املتوفرة للبيع ،ف�إن اخل�سارة املرتاكمة املقا�سة
باعتبارها الفارق بني تكلفة ال�شراء والقيمة العادلة احلالية ناق�ص ًا
�أي خ�سارة للهبوط يف القيمة للموجودات املالية التي �سبق احت�سابها،
يتم ا�ستبعادها من حقوق امللكية وحتت�سب �ضمن بيان الدخل املوحد.
�إذا ارتفعت القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية يف الفرتات الالحقة
ف�إنه ال يتم عك�س خ�سائر الهبوط يف القيمة والتي �سبق احت�سابها يف
بيان الدخل ،ولكن يتم ت�سجيلها كتعديالت على القيمة العادلة يف
حقوق امللكية.

تقوم املجموعة ب�إجراء تقييم يف تاريخ كل ميزانية عمومية للت�أكد من وجود
�أدلة مو�ضوعية على هبوط قيمة �أحد املوجودات املالية �أو جمموعة من

الهبوط يف قيمة املوجودات غري املالية

الهبوط يف قيمة املوجودات املالية
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ال تخ�ضع املوجودات التي لها عمر �إنتاجي غري حمدد للإطفاء ويتم اختبارها
�سنوي ًا لقيا�س انخفا�ض قيمتها� .أما املوجودات التي تخ�ضع للإطفاء فتتم
مراجعتها لقيا�س انخفا�ض قيمتها عندما تدل الأحداث �أو التغريات يف الظروف
�إىل �أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لال�سرتداد .ويتم احت�ساب خ�سارة
االنخفا�ض يف القيمة باعتبارها املبلغ الذي تتجاوز فيه القيمة الدفرتية للأ�صل
قيمته القابلة لال�سرتداد .وتكون القيمة القابلة لال�سرتداد املبلغ الأعلى بني
القيمة العادلة للأ�صل بعد خ�صم تكاليف البيع �أو القيمة يف حال اال�ستخدام.
لأغرا�ض تقييم االنخفا�ض يف القيمة ،فان املوجودات يتم جتميعا على �أدنى
امل�ستويات التي لها تدفقات نقدية قابلة للتحديد ب�شكل منف�صل (الوحدات
املحققة لإيراد) .تتم مراجعة املوجودات غري املالية ما عدا ال�شهرة والتي
تعر�ضت لالنخفا�ض يف قيمتها وذلك الحتمال عك�س االنخفا�ض يف القيمة
بتاريخ كل تقرير.

ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
تت�ضمن الذمم لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية ب�شكل رئي�سي الودائع
ق�صرية الأجل على �شكل اتفاقيات بيع و�شراء موازي للعمالت وال�سلع ،وهي
عبارة عن عمليات �شراء فورية لعمالت و�سلع يتم تداولها دولي ًا ،وبيع الحق
لنف�س هذه العمالت �أو ال�سلع .ولأغرا�ض حما�سبية يتم التعامل معها على
�أ�سا�س �أنها ودائع لأجل ،ويتم ت�سجيل العائد يف بيان الدخل املوحد �ضمن
بند الإيرادات من الودائع ق�صرية الأجل.
يتم مبدئي ًا ت�سجيل الذمم لدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالي ًة بالقيمة العادلة
وفيما بعد يتم �إحت�سابها بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة العائد
الفعلي.

املوجودات غري امللمو�سة
�أ) ال�شهرة
قيمة ال�شهرة متثل الفائ�ض يف تكلفة �أي عملية ا�ستحواذ على القيمة العادلة
حل�صة املجموعة من �صايف املوجودات القابلة للتحديد ل�شركة تابعة /زميلة
يف تاريخ ا�ستحواذ .ويتم �إحت�ساب ال�شهرة املتعلقة با�ستحواذ ح�صة يف �شركة
زميلة �ضمن بند اال�ستثمارات يف �شركات زميلة .يتم اختبار قيمة ال�شهرة
�سنو ًيا �أو على فرتات �أقل �إن وجدت م�ؤ�شرات على الهبوط يف القيمة ومن
ثم يتم احت�ساب ال�شهرة ب�سعر التكلفة ناق�ص ًا اخل�سائر املرتاكمة للهبوط
يف القيمة .يتم احت�ساب خ�سارة لالنخفا�ض يف القيمة باعتبارها املبلغ الذي
تتجاوز فيه القيمة الدفرتية للأ�صل قيمتها القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة
القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل ناق�ص ًا تكاليف البيع� ،أو القيمة
حال الإ�ستخدام� ،أيهما �أعلى .تت�ضمن الأرباح واخل�سائر املتعلقة با�ستبعاد �أي
من�ش�أة القيمة الدفرتية لقيمة ال�شهرة املتعلقة باملن�ش�أة املباعة.
يتم توزيع قيمة ال�شهرة �إىل وحدات مولدة للنقد بغر�ض اختبار الهبوط
يف القيمة.

ب) برامج احلا�سب الآيل
تتم ر�سملة تراخي�ص برامج احلا�سب الآيل على �أ�سا�س تكاليف احل�صول
على الربنامج املحدد وت�شغيله .ويتم �إطفاء هذه التكاليف على �أ�سا�س العمر
الإنتاجي املتوقع (ثالث �إىل خم�س �سنوات).
يتم احت�ساب التكاليف املرتبطة بتطوير �أو �صيانة برامج احلا�سب الآيل
كم�صروفات عند �إنفاقها� .أما التكاليف التي ترتبط مبا�شرة ب�إنتاج
منتجات برامج قابلة للتحديد ومتميزة حتت �سيطرة املجموعة ،والتي قد
ين�ش�أ عنها مزايا اقت�صادية تزيد عن التكلفة ملا يزيد عن عام واحد يتم
�إحت�سابها كموجودات غري ملمو�سة .التكاليف املبا�شرة تت�ضمن تكاليف
املوظفني املتعلقة بتطوير برامج احلا�سب الآيل وجز ًء منا�سبا من التكاليف
غري املبا�شرة ذات ال�صلة.
يتم �إطفاء تكاليف تطوير برامج احلا�سب الآيل املحت�سبة كموجودات
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية.
ج) موجودات �أخرى غري ملمو�سة م�شرتاة
املوجودات غري امللمو�سة الأخرى امل�شرتاة والتي لها �أعمار �إنتاجية حمددة
مثل الودائع الرئي�سية ،وعالقات الزبائن ،فيتم �إطفا�ؤها بطريقة الق�سط
الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية املقدرة بحد �أق�صى ع�شرين عام ًا .القيمة
الدفرتية الأ�صلية من الودائع الرئي�سية وعالقات الزبائن مت تقديرها بوا�سطة
مقيمني م�ستقلني وفق ًا لطريقة اختالف الفائدة لفرتة الودائع املتوقعة.

العقارات اال�ستثمارية
تتكون العقارات اال�ستثمارية من مباين املكاتب التي يتم االحتفاظ بها
جلمع �إيرادات الإيجار� ،أو لتحقيق مكا�سب ر�أ�سمالية على املدى البعيد،
�أو كليهما .ويتم احت�ساب العقارات اال�ستثمارية بقيمها العادلة ،والتي متثل
�سعر ال�سوق املفتوح واملقدرة �سنوي ًا بالرجوع �إىل املثمنني اخلارجيني �أو
م�صادر تثمني م�ستقلة �أخرى .وحتت�سب التغيريات يف القيم العادلة يف بيان
الدخل املوحد �ضمن بند االيرادات الأخرى وال ت�صنف املجموعة الإيجارات
الت�شغيلية �ضمن العقارات اال�ستثمارية.

العقارات وامل�صانع واملعدات واال�ستهالك
يتم �إحت�ساب العقارات وامل�صانع واملعدات بالتكلفة التاريخية
ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم واالنخفا�ض يف القيمة فيما عدا
ً
الأرا�ضي ،والتي حتت�سب بالتكلفة .وال يتم احت�ساب ا�ستهالك
على الأرا�ضي .يف حني تت�ضمن التكاليف امل�صروفات املن�سوبة
ب�شكل مبا�شر �إىل �شراء الأ�صل.
يتم ح�ساب اال�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت ،بحيث يتم اطفاء تكلفة
املوجودات على مدى �أعمارها الإنتاجية وذلك كالتايل:
� 50سنة
املباين
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جتديدات عقارات الإيجار
الأثاث ،واملعدات ،واملركبات

على مدى فرتة الت�أجري
� 10-3سنوات

للذمم املدينة فيتم �إحت�سابه ك�إيراد متويلي غري م�ستحق .ويتم ت�سجيل
�إيرادات الإيجار على مدى فرتة الإيجار املتعاقد عليها با�ستخدام الطريقة
االكتوارية.

وتقوم املجموعة با�ستهالك طائرات ال�شحن على �أ�سا�س الفرق بني تكلفتها
وقيمتها املتبقية على فرتة اال�ستعمال املقدرة لهذه النوعية من املوجودات.

املخ�ص�صات

يتم ح�ساب اال�ستهالك ب�شكل منف�صل لكل جزء مهم من فئة
املوجودات .و�أينما تتجاوز القيمة الدفرتية لأي نوع من املوجودات
قيمتها القابلة لال�سرتداد ،ف�إنه يتم تخفي�ضها مبا�شر ًة �إىل قيمتها
القابلة لال�سرتداد .ويتم مراجعة القيمة املتبقية للموجودات
وعمرها الإنتاجي ،وتعديلها ،ح�سبما يكون مالئم ًا ،بتاريخ كل
ميزانية عمومية.

يتم ت�سجيل املخ�ص�صات عندما يكون لدى املجموعة التزام قانوين �أو
�إ�ستداليل ناجت عن �أحداث وقعت يف املا�ضي ،بحيث يكون من املرجح �أن
يتطلب هذا االلتزام حتويل منافع اقت�صادية لت�سوية االلتزام ،وميكن تقدير
قيمة هذا االلتزام ب�شكل موثوق .يتم قيا�س املخ�ص�صات بالقيمة احلالية
لأف�ضل تقدير للإدارة للم�صروفات الالزمة لت�سوية االلتزام احلايل يف
تاريخ امليزانية العمومية.

يتم ت�ضمني التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية للموجودات� ،أو �إحت�سابها
ك�أ�صل منف�صل كما هو مالئم ،وذلك �إذا ما احتمل ح�صول املجموعة على
منافع اقت�صادية م�ستقبلية مرتبطة بالأ�صل للمجموعة ،مع �إمكانية قيا�س
التكلفة ب�شكل موثوق .يف حني يتم احت�ساب جميع التجديدات والت�صليحات
الأخرى يف بيان الدخل املوحد خالل الفرتة املالية التي يتم �إنفاقها فيها.

يتم احت�ساب م�ستحقات املوظفني للإجازات ال�سنوية و�إجازة اخلدمة لفرتة
طويلة عندما ت�صبح م�ستحقة للموظفني .يتم عمل خم�ص�ص لاللتزام
املقدر للإجازة ال�سنوية والإجازة خلدمة طويلة على �أ�سا�س نتيجة اخلدمات
التي قدمها املوظفون حتى تاريخ امليزانية العمومية املوحدة.

الأرباح واخل�سائر عند ا�ستبعاد العقارات وامل�صانع واملعدات يتم حتديدها
من خالل مقارنة العوائد مع القيم الدفرتية.

عقود الإيجار
يتم احت�ساب املدفوعات امل�ستحقة مبوجب الإيجارات الت�شغيلية يف بيان
الدخل املوحد على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار .وعند
انتهاء الإيجار الت�شغيلي قبل �إنتهاء فرتة الإيجار املتعاقد عليها  ،ف�إن �أي
مبالغ م�ستحقة للم�ؤجر على �أ�سا�س الغرامة يتم �إحت�سابها كم�صروفات يف
الفرتة التي انتهى فيها الإيجار.
وعندما ت�ست�أجر �إحدى �شركات املجموعة عقارات �أو م�صانع �أو معدات ،بحيث
تتحمل املجموعة الن�صيب الأكرب من خماطر وعائدات امللكية ،فحينئذ يتم
ت�صنيف العقد كعقد �إيجار متويلي .تتم ر�سملة الإيجارات التمويلية يف بداية
فرتة عقد الإيجار بالقيمة العادلة للعقار امل�ؤجر� ،أو القيمة احلالية للحد
الأدنى من دفعات الإيجار �أيهما �أقل .ويتم توزيع كل دفعة من دفعات الإيجار
بني املطلوبات وم�صروفات التمويل للح�صول على معدل ثابت على ر�صيد
التمويل امل�ستحق .ويتم احت�ساب التزامات الإيجارات ذات العالقة ،وال�صافية
من تكاليف التمويل �ضمن بند الذمم الدائنة .يف حني يتم احت�ساب ربحية
تكلفة التمويل يف بيان الدخل املوحد على مدى فرتة الإيجار .ويتم ا�ستهالك
املوجودات التي مت احل�صول عليها مبوجب الإيجار التمويلي على العمر الإنتاجي
للموجودات امل�ؤجرة� ،أو على امتداد فرتة الإيجار �أيهما �أقل.
و عندما تكون احدى �شركات املجموعة امل�ؤجر ،وحتتفظ مبوجودات متعاقد
عليها مبوجب عقد �إيجار متويلي ،فحينها تحُ ت�سب دفعات االيجار �ضمن
الذمم املدينة� .أما الفرق بني �إجمايل الذمم املدينة والقيمة احلالية

املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها للبيع
تقوم املجموعة بت�صنيف املوجودات غري املتداولة (�أو جمموعة اال�ستبعاد)
كمحتفظ بها للبيع �إذا كانت القيمة الدفرتية �سيتم ا�سرتدادها ب�شكل
رئي�سي من خالل عملية بيع ولي�س من خالل اال�ستخدام امل�ستمر .ويجب
�أن تكون املوجودات غري املتداولة متوفرة للبيع على الفور بحالتها اجلارية
�شريطة اخل�ضوع لل�شروط العادية وال�شائعة اخلا�صة ببيع هذه املوجودات
(جمموعات اال�ستبعاد) .ويجب �أن يكون البيع خمططا له وملتزم بتحقيقه،
كما يجب بدء برنامج فعال للبحث عن م�شرت ،وا�ستكمال خطة البيع خالل
�سنة واحدة .كما يجب �أن ت�س َوق املوجودات (�أو جمموعة اال�ستبعاد) ب�سعر
منطقي باملقارنة مع القيمة العادلة احلالية.
ويتم احت�ساب املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها للبيع بقيمتها الدفرتية� ،أو
ناق�صا تكاليف البيع �أيهما �أقل .يتم احت�ساب خ�سائر الهبوط
القيمة العادلة ً
يف القيمة من خالل بيان الدخل املوحد لأي هبوط مبدئي يف القيمة �أو الحق
ناق�صا تكاليف
للموجودات (�أو جمموعة اال�ستبعاد) و�صو ًال �إىل القيمة العادلة ً
البيع .ويتم احت�ساب الأرباح الالحقة بالقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع �إىل
احلد الذي ال تتجاوز فيه اخل�سائر املرتاكمة للهبوط يف القيمة التي مت ت�سجيلها
م�سبق ًا .وال يتم ا�ستهالك املوجودات غري املتداولة �أثناء ت�صنيفها كمحتفظ بها
للبيع �أو �إذا كان جزء من جمموعة اال�ستبعاد حمتفظ به للبيع.
تقوم ال�شركة بت�صنيف املوجودات غري املتداولة املحتفظ بها للبيع (�أو
جمموعة اال�ستبعاد) يف امليزانية العمومية املوحدة� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يتم
االف�صاح عن كل الفئات الرئي�سية للموجودات واملطلوبات ،ويتم االف�صاح
عن �أي �إيرادات �أو م�صروفات مرتاكمة كبند منف�صل �ضمن حقوق امللكية.
وال يتم �إعادة عر�ض مبالغ الفرتة ال�سابقة بحيث تعك�س ت�صنيف املوجودات
(�أو جمموعة اال�ستبعاد) يف الفرتة احلالية.

62

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

 -2ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
ال ت�صنف املوجودات غري املتداولة ،والتي ينوى التخلي عنها ،كمحتفظ بها
للبيع ويتم �إعادة ت�صنيفها كعمليات متوقفة �إىل احلد الذي يتما�شى مع
متطلبات العمليات املتوقفة يف الفقرة املذكورة �أدناه.
�إذا توقف ت�صنيف املوجودات غري املتداولة (�أو جمموعة اال�ستبعاد)
كمحتفظ بها للبيع �أو كعمليات غري متوا�صلة ،ف�إنه يتم �إعادة ت�صنيف نتائج
العمليات واحت�سابها يف بيان الدخل املوحد �ضمن العمليات املتوا�صلة عن
جميع الفرتات املذكورة.

ذمم م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
يتم �إدراج الذمم امل�ستحقة للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية مبدئي ًا بالقيمة
العادلة ،ويتم قيا�سها بالتكلفة املطف�أة الحق ًا با�ستخدام طريقة معدل
العائد الفعلي.

مديونيات
يتم احت�ساب املديونيات مبدئي ًا بالقيمة العادلة �صافية من تكاليف
املعاملة .ويتم �إظهار املديونيات الحق ًا بالتكلفة املطف�أة؛ ويتم
احت�ساب �أي فرق بني املبالغ امل�ستلمة وال�صافية من تكاليف املعاملة،
وقيمة االنخفا�ض يف بيان الدخل املوحد على امتداد فرتة املديونية
با�ستخدام طريقة العائد الفعلي.

�ضرائب الدخل احلالية وامل�ؤجلة
يتم احت�ساب ال�ضرائب يف بيان الدخل املوحد على �أ�سا�س م�صروفات
ال�ضرائب املقدرة امل�ستحقة الدفع يف الوقت احلايل ويف ال�سنوات الالحقة،
والنا�شئة كنتيجة للعمليات احلالية والتي تولد �إيراد ًا خا�ضع ل�ضرائب.
حتت�سب �ضرائب الدخل احلالية على �أ�سا�س القوانني امل�شرعة  ،او تلك التي
�ش ِّرعت مبدئي ًا يف تاريخ امليزانية العمومية وفق قوانني الدول التي متار�س
ال�شركات التابعة والزميلة عملها فيها.
يتم ت�سجيل �ضرائب الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة املطلوبات
جلميع الفروقات امل�ؤقتة النا�شئة بني الأ�سا�س ال�ضريبي للموجودات
واملطلوبات وقيمها الدفرتية لأغرا�ض التقارير املالية .ويتم حتديد
قيمة ال�ضرائب امل�ؤجلة على هذه الفروقات با�ستخدام خم�ص�صات
قوانني ال�ضرائب املحلية ،مبا فيها املعدالت ،ويتم تعديلها عند
فر�ض تغيريات يف هذه القوانني .ويتم ر�صد خم�ص�صات لل�ضرائب
املحتملة ،والتي قد تن�ش�أ عند حتويل �أرباح خارجية م�ستبقاة ،وذلك
يف حال وجود نية لتحويل هذه الأرباح يف الوقت احلايل.
يتم احت�ساب موجودات ال�ضرائب امل�ؤجلة على جميع الفروقات امل�ؤقتة
القابلة لال�ستقطاع وترحل خ�سائر ال�ضرائب غري امل�ستخدمة و�أر�صدة

ال�ضرائب املدينة �إىل احلد املحتمل فيه توفر �أرباح قد تخ�ضع لل�ضرائب
يف امل�ستقبل مقابل الفروقات امل�ؤقتة القابلة لال�ستقطاع ،بحيث ي�صبح
باالمكان حينها ا�ستخدام خ�سائر ال�ضرائب غري امل�ستخدمة و�أر�صدة
ال�ضرائب املدينة.
�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة املرتبطة ب�إعادة قيا�س القيمة العادلة لال�ستثمارات
املتوفرة للبيع ،والتي يتم احت�سابها �أو �إدراجها ب�شكل مبا�شر يف احتياطي
القيمة العادلة ،يتم �أي�ض ًا احت�سابها �أو �إدراجها ب�شكل مبا�شر يف احتياطي
القيمة العادلة ويتم احت�سابها الحق ًا يف بيان الدخل املوحد �إ�ضافة للأرباح
�أو اخل�سائر امل�ؤجلة.
�إن ال�ضرائب امل�ؤجلة املرتبطة ب�إعادة قيا�س القيمة العادلة  ،والتي مت
احت�سابها �أو �إدراجها ب�شكل مبا�شر يف بيان الدخل املوحد ،يتم �أي�ض ًا
احت�سابها �أو �إدراجها ب�شكل مبا�شر يف احتياطي القيمة العادلة.

خطط منافع التقاعد
تدير املجموعة عدد ًا من خطط منافع التقاعد املحددة املنافع واملحددة
امل�ساهمات عرب العامل ،ويتم االحتفاظ باملوجودات ذات ال�صلة بهذه
اخلطط يف �صناديق تدار من قبل جمل�س �أمناء ب�شكل م�ستقل .ويتم متويل
خطط التقاعد ب�شكل عام من مدفوعات املوظفني و�شركات املجموعة ذات
ال�صلة ،مع الأخذ يف االعتبار تو�صيات خرباء �إكتواريني م�ؤهلني م�ستقلني.
بالن�سبة للخطط ذات املنافع املحددة ف�إنه يتم تقدير التكاليف املحا�سبية
لتكاليف التقاعد با�ستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة .ووفق هذه
الطريقة يتم احت�ساب تكاليف التقاعد يف بيان الدخل املوحد بحيث يتم
توزيع التكلفة العادية على فرتات خدمة املوظفني وفق ًا لتو�صية اخلرباء
الإكتواريني امل�ؤهلني الذي يتولون عملية تقييم اخلطط كل عام .وتقا�س
التزامات التقاعد بالقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة
با�ستخدام معدالت �سوق ال�سندات ذات املعايري املرتفعة ،والتي لها
تواريخ ا�ستحقاق تقارب فرتات االلتزام املعني� .أما الأرباح واخل�سائر
االكتوارية النا�شئة عن التغيريات بنا ًء على اخلربة ال�سابقة ،والتعديالت
يف االفرتا�ضات االكتوارية التي تزيد عن  %10من قيمة موجودات اخلطة
�أو  %10من التزام املنافع املحددة �أيهما �أكرب ،فيتم احت�سابها �أو �إدراجها
يف االيرادات على املتو�سط املتوقع لفرتات اخلدمة املتبقية.
كما يتم احت�ساب م�ساهمات املجموعة يف خطط التقاعد املحددة امل�ساهمات
يف بيان الدخل املوحد يف ال�سنة ذات العالقة.

ر�أ�س املال
تظهر التكلفة الإ�ضافية املرتبطة مبا�شرة ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة� ،أو
خيارات� ،أو باال�ستحواذ على �شركة �ضمن حقوق امللكية باعتبارها ا�ستقطاع
من املبالغ امل�ستلمة �صايف من ال�ضرائب.
ويتم احت�ساب الأرباح املوزعة على ر�أ�س املال كتوزيع يف حقوق امللكية يف

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

الفرتة التي يتم الإعالن عنها .مت االف�صاح عن الأرباح املوزعة التي مت
االعالن عنها بعد تاريخ �إعداد امليزانية العمومية يف �إي�ضاح رقم .35

مدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم
قام البنك بتطبيق برنامج حوافز للموظفني ،حيث �أن بع�ض املوظفني
�سيخولون لدفعة نقدية حتت�سب على �أ�سا�س الفارق بني القيمة الدفرتية
لل�سهم عند تاريخ الهبة ،والقيمة الدفرتية لل�سهم �أو القيمة املتداولة لل�سهم
يف �سوق البحرين للأوراق املالية عند انتهاء الفرتة امل�ستحقة �أيهما �أعلى،
والفارق املحت�سب خا�ضع حلد �أق�صى لكل �سهم .ويتم احت�ساب املطلوبات
املقدرة بنهاية فرتة اال�ستحقاق املتعلقة بربنامج حوافز املوظفني �ضمن
تكاليف املوظفني على مدى فرتة الإ�ستحقاق.

�أ�سهم اخلزينة
عندما تقوم �أي �شركة من املجموعة ب�شراء �أ�سهم البنك (�أ�سهم اخلزينة)،
ف�إن املبلغ املدفوع _ مبا يف ذلك �أي تكاليف �إ�ضافية متعلقة ب�شكل
مبا�شر_ يتم ا�ستقطاعها من حقوق م�ساهمي البنك حتى يتم �إلغاء
الأ�سهم �أو �إعادة �إ�صدارها �أو ا�ستبعادها� .أما يف حالة بيع �أو �إعادة �إ�صدار
هذه الأ�سهم الحق ًا ،ف�إن �أي مبالغ مت ا�ستالمها �صافية من �أي تكاليف
�إ�ضافية متعلقة مبا�شرة باملعاملة يتم احت�سابها �ضمن حقوق م�ساهمي
البنك.

موافقات
تتكون املوافقات من تعهدات من قبل املجموعة بدفع كمبياالت �صرف
م�سحوبة على الزبائن .تتوقع املجموعة ت�سوية معظم املوافقات
تلقائي ًا مع قيام الزبائن بال�سداد .وعليه يتم �إدراج املوافقات
كمعامالت خارج امليزانية العمومية ويتم االف�صاح عنها �ضمن بند
املطلوبات وااللتزامات الطارئة.

النقد وما يف حكمه
لأغرا�ض �إعداد بيان التدفق النقدي ف�إن النقد وما يف حكمه ي�شتمل على
�أر�صدة بتواريخ ا�ستحقاق �أقل من ثالثة �شهور من تاريخ ال�شراء ،مبا يف
ذلك الأر�صدة النقدية وغري املقيدة لدى البنوك املركزية ،والذمم املدينة
من بنوك �أخرى.

املوحدة.
�إن الإيرادات الناجتة عن �إدارة ال�صناديق واخلدمات اال�ست�شارية
تتكون من �إيرادات حم�صلة من �إدارة ال�صناديق يف امل�ضاربات
وامل�ستحقة على �أ�سا�س ال�شروط والأحكام اخلا�صة باتفاقيات
الإدارة .ومتثل الأموال حتت الإدارة مبالغ م�ستثمرة من قبل العمالء
ويتم و�ضعها يف �صناديق تديرها املجموعة.

�	-3إدارة املخاطر املالية
�أ -اال�سرتاتيجية يف ا�ستخدام الأدوات املالية
�إن �أن�شطة املجموعة بطبيعتها تتعلق ب�شكل رئي�سي با�ستعمال الأدوات
املالية .تقبل املجموعة ا�ستثمارات من الزبائن مبعدالت عوائد متفاوتة،
وملدد خمتلفة ،وت�سعى �إىل حتقيق هام�ش �أرباح فوق املتو�سط عن طريق
ا�ستثمار هذه الأموال يف موجودات ذات جودة عالية .وت�سعى املجموعة �إىل
زيادة هذه الهوام�ش عن طريق جتميع الأموال ق�صرية الأجل وا�ستثمارها
لفرتات طويلة مبعدل عائد �أعلى ويف نف�س الوقت املحافظة على �سيولة
كافية لتلبية جميع املطالبات التي ميكن �أن ت�ستحق.
كما ت�سعى املجموعة �إىل زيادة هام�ش الأرباح من خالل احل�صول على
هوام�ش فوق املتو�سط� ،صافية من املخ�ص�صات من خالل املعامالت مع
الأفراد وال�شركات .مثل هذه التعر�ضات ال ت�شتمل فقط على متويالت
�إ�سالمية يف امليزانية العمومية ،ولكن املجموعة تتعاقد � ً
أي�ضا على �ضمانات
والتزامات �أخرى وفق ًا لل�شريعة الإ�سالمية مثل خطابات االعتماد وكفاالت
الإجناز وال�سندات الأخرى.
كما تتاجر املجموعة � ً
أي�ضا يف الأدوات املالية حيث تتخذ مراكز يف الأدوات
املتداولة و�ضمن ال�سوق مبا يف ذلك امل�شتقات لال�ستفادة من حركات ال�سوق
على املدى الق�صري يف �أ�سواق الأ�سهم وال�سندات ،ويف العمالت ،ومعدالت
الأرباح .ولكل �شركة تابعة ،ي�ضع جمل�س �إدارتها ب�شكل م�ستقل حدود ًا
للتداول بخ�صو�ص م�ستويات التعر�ض للمخاطر التي ميكن التو�صل اليها
واملتعلقة مبراكز ال�سوق لفرتة ليلة ويوم واحد .وبا�ستثناء بع�ض ترتيبات
التحوط املعينة ،ف�إن التعر�ض ملخاطر �صرف العمالت الأجنبية والتعر�ض
ملخاطرمعدالت الأرباح املتعلقة بهذه امل�شتقات يتم تعوي�ضها عاد ًة من خالل
مقا�صة موازية ،ومن ثم التحكم يف �إمكانية التغيري يف �صايف املبالغ النقدية
الالزمة لت�سييل املراكز يف ال�سوق.

�أن�شطة الأمانة

وت�ستخدم املجموعة �أدوات امل�شتقات التالية لأغرا�ض التحوط وغري التحوط:

تقدم املجموعة من خالل م�صارفها التابعة خدمات �إدارة
ال�صناديق وخدمات ا�ست�شارية لأطراف ثالثة مما يتطلب �أن تقوم
املجموعة بو�ضع خم�ص�صات ،واتخاذ قرارات بالبيع وال�شراء فيما
يتعلق مبجموعة وا�سعة من الأدوات املالية .وهذه املوجودات التي يتم
االحتفاظ بها يف �شكل �أمانة ال يتم ت�ضمينها يف هذه البيانات املالية

( )1عقود العمالت الآجلة التي متثل التزامات ب�شراء عملة �أجنبية وحملية
مبا يف ذلك معامالت فورية لعمالت غري م�ستلمة؛
( )2عقود الأ�سهم امل�ستقبلية وهي التزامات تعاقدية ال�ستالم �أو بيع �أ�سهم
بتاريخ الحق ب�سعر معني مت حتديده يف �سوق مالية منظمة؛ و
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( )3عقود خيارات الأ�سهم وهي اتفاقيات تعاقدية يقوم مبوجبها البائع
(املكتتب) مبنح امل�شرتي (احلامل) احلق ،ولكن لي�س االلتزام� ،إما
ل�شراء (خيار الطلب) �أو بيع (خيار العر�ض) يف تاريخ حمدد �أو خالل
فرتة حمددة ،لعدد معني من الأ�سهم ب�سعر حمدد م�سب ًقا .وبالأخذ
يف االعتبار قبول املخاطر ،ي�ستلم البائع عالوة من امل�شرتي .وميكن
تبادل اخليارات جتاري ًا �أو التفاو�ض ب�ش�أنها بني املجموعة والعميل
(�ضمن ال�سوق).
ب� -إدارة ر�أ�س املال
تتمثل �أهداف البنك عند �إدارة ر�أ�س املال ،وهو مبد�أ �أ�شمل من “حقوق
امللكية” يف امليزانية العمومية يف:
 )1االلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال املو�ضوعة بوا�سطة اجلهات املنظمة التي
يخ�ضع لها القطاع امل�صريف والتي تعمل املجموعة �ضمنها؛
 )2حماية قدرة البنك للموا�صلة على �أ�سا�س جتاري بحيث ي�ستطيع
املوا�صلة يف تقدمي العوائد للم�ساهمني واملنافع للأطراف الأخرى
الرئي�سية؛ و
 )3املحافظة على قاعدة ر�أ�سمالية قوية لدعم تطوير �أعماله.
تتم مراقبة مالءة ر�أ�س املال ،وا�ستخدام ر�أ�س املال النظامي بوا�سطة �إدارة
البنك ب�شكل م�ستمر ،وبا�ستخدام �أ�ساليب ا�ستناد ًا �إىل الإر�شادات املطورة
بوا�سطة جلنة بازل املطبقة بوا�سطة م�صرف البحرين املركزي لأغرا�ض
الإ�شراف .يتم توفري املعلومات املطلوبة مل�صرف البحرين املركزي ب�شكل
ربع �سنوي.
يتطلب م�صرف البحرين املركزي من كل بنك �أو جمموعة م�صرفية
القيام مبا يلي�( :أ) االحتفاظ باحلد الأدنى من ر�أ�س املال النظامي
و(ب) احلفاظ على معدل ملجموع ر�أ�س املال النظامي بالن�سبة
للمخاطر املرجحة ب�أوزان املوحدة باحلد الأدنى املقرر والذي يبلغ
 .%12بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم تنظيم تلك ال�شركات امل�صرفية
التابعة اململوكة ب�شكل خا�ص �أو امل�ؤ�س�سات املالية امل�شابهة غري
امل�سجلة يف مملكة البحرين والإ�شراف عليها ب�شكل مبا�شر بوا�سطة
هيئات الإ�شراف امل�صريف املحلية والتي ميكن �أن تختلف متطلباتها
من دولة �إىل �أخرى.
مت تق�سيم ر�أ�س املال النظامي للبنك �إىل �شريحتني:
()1ال�شريحة الأوىل من ر�أ�س املال :ر�أ�س املال (�صايف من القيمة الدفرتية
لأي �أ�سهم خزينة) ،حقوق الأقلية النا�شئة عن التوحيد من احل�ص�ص
يف حقوق امللكية الدائمة للم�ساهمني والأرباح امل�ستبقاة واالحتياطيات
النا�شئة من التوزيعات من الأرباح امل�ستبقاة .يتم ا�ستقطاع القيمة

الدفرتية لل�شهرة حل�ساب ال�شريحة الأوىل من ر�أ�س املال؛ و
()2ال�شريحة الثانية من ر�أ�س املال :ت�أهيل ر�أ�سمال قر�ض ثانوي ،للو�صول
�إىل جمموع خم�ص�صات هبوط القيمة ،واحتياطيات �إعادة تقييم
املوجودات النظامية مبا فيها الأرباح غري املحققة النا�شئة عن التقييم
العادل لأدوات الأ�سهم املحتفظ بها كمتوفرة للبيع.
يتم قيا�س املوجودات املرجحة ب�أوزان بوا�سطة خماطر مت�سل�سلة م�صنفة
وفق ًا لطبيعتها التي تعك�س التقدير االئتماين وخماطر ال�سوق واملخاطر
الأخرى املرتبطة بكل من املوجودات والطرف املقابل مع الأخذ يف االعتبار
�أي �ضمانات �أو رهونات نظامية .يقا�س التعر�ض ملخاطر الت�شغيل با�ستخدام
طريقة امل�ؤ�شر الأ�سا�سي.
ج� -إدارة املخاطر
ت�ؤدي �أن�شطة املجموعة �إىل تعري�ضها ملجموعة من املخاطر املالية .ت�شمل تلك
الأن�شطة حتليل وتقييم وقبول و�إدارة درجة معينة من املخاطر �أو جمموعة من
املخاطر .ويتمثل هدف املجموعة يف حتقيق توازن مالئم بني املخاطر والعوائد
وتقليل الآثار ال�سلبية املحتملة للمخاطر على الأداء املايل للمجموعة.
مت ت�صميم �سيا�سات �إدارة املخاطر اخلا�صة باملجموعة لتحديد وحتليل
هذه املخاطر ولو�ضع �أ�سقف و�ضوابط مالئمة للمخاطر وملراقبة املخاطر
وااللتزام بالأ�سقف وفق ًا لأنظمة معلومات موثوقة وحديثة .تقوم املجموعة
مبراجعة �سيا�ساتها و�أنظمتها اخلا�صة ب�إدارة املخاطر ب�شكل منتظم لتعك�س
التغريات يف الأ�سواق واملنتجات و�أف�ضل املمار�سات املتبعة.
تتم �إدارة املخاطر بوا�سطة كل �شركة من ال�شركات �ضمن املجموعة ب�شكل
م�ستقل وفق ًا ل�سيا�سات معتمدة من قبل �أع�ضاء جمال�س الإدارة املعنية .توفر
جمال�س الإدارة مبادئ موثقة للإدارة العامة ،كما توفر�سيا�سات موثقة تغطي
جماالت حمددة مثل خماطر �أ�سعار ال�سوق وخماطر االئتمان وا�ستخدام
الأدوات املالية امل�شتقة والأدوات املالية غري امل�شتقة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتوىل
ق�سم التدقيق الداخلي امل�س�ؤولية عن القيام مبراجعة م�ستقلة لإدارة املخاطر
ولبيئة الرقابة� .إن �أنواع املخاطر الأكرث �أهمية هي :خماطر االئتمان وخماطر
ال�سيولة وخماطر ال�سوق.
د -خماطر االئتمان
تتعر�ض املجموعة ملخاطر االئتمان ،وهي املخاطر التي يت�سبب بها الطرف املقابل
بخ�سارة مالية للمجموعة من خالل عدم القدرة على تنفيذ التزامه .ين�ش�أ التعر�ض
ملخاطر االئتمان ب�شكل رئي�سي من �أن�شطة التمويل التي تت�ضمن الإقرا�ض واملبالغ
املدفوعة مقدما (مبا يف ذلك الذمم املدينة) .هناك �أي�ض ًا خماطر ائتمان يف
الأدوات املالية خارج امليزانية العمومية ،مثل التزامات القرو�ض .تتم �إدارة خماطر
االئتمان ومراقبتها بوا�سطة فرق �إدارة خماطر االئتمان ،والتي ترفع تقاريرها �إىل
جمال�س الإدارة عن طريق جلان �إدارة املخاطر.
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قيا�س خماطر االئتمان
القرو�ض وال�سلفيات
يتوفر لدى املجموعة هياكل ائتمان حمددة ب�شكل جيد تقوم من خاللها
جلان االئتمان ،والتي تتكون من موظفني يف املنا�صب العليا يتمتعون بخربة
االئتمان املطلوبة ،بفح�ص التمويل واملوافقة عليه .يتم قيا�س تعر�ض املجموعة
ملخاطر االئتمان على �أ�سا�س كل طرف مقابل ب�شكل فردي ،وكذلك بالرجوع
�إىل جمموعات الأطراف املقابلة التي لها خ�صائ�ص مماثلة .وخلف�ض احتمال
تركيز املخاطر ،يتم و�ضع �أ�سقف ائتمانية ومراقبتها يف �ضوء تغري ظروف
الطرف املقابل والأحوال ال�سائدة يف ال�سوق� .إ�ضاف ًة �إىل التحليل املايل
والقطاعي واملعاملة ،ف�إن التقييم االئتماين ي�شتمل �أي�ض ًا على �أنظمة تقييمات
املخاطر والتي حتدد درجة تقييم للمخاطر لكافة العمالء.

ال�سيطرة على �سقف املخاطر و�سيا�سات تخفي�ضها
تقوم املجموعة ب�إدارة الأ�سقف وت�سيطر على تركيزات خماطر االئتمان
عندما يتم حتديدها ،ويتم ذلك ب�شكل خا�ص جتاه الأطراف املقابلة من
الأفراد واملجموعات وقطاعات العمل والدول.
وتقوم املجموعة بهيكلة م�ستويات خماطر االئتمان من خالل و�ضع �أ�سقف
على حجم املخاطرة املقبولة فيما يتعلق مبقرت�ض واحد� ،أو جمموعة من
املقرت�ضني ،والقطاعات اجلغرافية وال�صناعية .ويتم مراقبة مثل هذه
املخاطر ب�شكل دوري وتخ�ضع للمراجعة ب�شكل �سنوي �أو فرتات �أق�صر من
ذلك ح�سب ال�ضرورة .وتقوم جمال�س �إدارات �شركات املجموعة باعتماد
الأ�سقف املو�ضوعة على خماطر االئتمان لقطاعات الأعمال والدول.
كما يتم تقييد التعر�ض للمخاطر �أي�ض ًا جتاه مقرت�ض واحد مبا يف ذلك
البنوك والو�سطاء من خالل و�ضع �أ�سقف فرعية للمخاطر تغطي الأر�صدة
املدرجة �ضمن امليزانية العمومية �أو خارجها ،ومن خالل �أ�سقف املخاطر
املحددة يوميا للتداوالت اليومية واملتعلقة ببنود التداول مثل عقود ال�صرف
الأجنبي الآجلة .ويتم مراقبة التعر�ض الفعلي للمخاطر مبراقبة �أ�سقف
خماطر التعر�ض يوميا ،يف حني تتم مراقبة الأ�سقف الأخرى ب�شكل ربع
�سنوي �أو ن�صف �سنوي �أو �سنوي.
وتتم �إدارة التعر�ض ملخاطر االئتمان �أي�ض ًا من خالل �إجراء التحليل
املنتظم لقدرة املقرت�ضني �أو املقرت�ضني املحتملني على الوفاء بالتزامات
ال�سداد ومن خالل تعديل �أ�سقف الإقرا�ض وفق ًا ملا هو منا�سب.
مت بيان بع�ض الإجراءات الأخرى للتحكم باملخاطر وخف�ضها �أدناه.
(�أ) الرهونات
تقوم املجموعة با�ستخدام جمموعة من ال�سيا�سات واملمار�سات لتخفي�ض
خماطر االئتمان� .إن ال�سيا�سات واملمار�سات الأكرث �شيوع ًا بينها هي احل�صول

على رهونات على القرو�ض �أو املبالغ املدفوعة مقدما ،وهي ممار�سة معتادة� .إن
�أنواع ال�ضمانات الرئي�سية للقرو�ض واملبالغ املدفوعة �سلفا تتمثل يف:
 )1الرهونات على العقارات التجارية وال�سكنية؛
 )2الرهونات على موجودات العمل مثل املباين واملخزون والذمم املدينة؛
 )3الرهونات على الأدوات املالية مثل �سندات الدين والأ�سهم.
بهدف التقليل من اخل�سارة االئتمانية للمجموعة� ،سوف ت�سعى املجموعة
�إىل اال�سرتداد ب�شكل فوري �أو �إىل احل�صل على رهونات �إ�ضافية من
الطرف املقابل حاملا تتم مالحظة وجود م�ؤ�شرات على الهبوط يف القيمة
املتعلقة بكل قر�ض �أو مبلغ مدفوع مقدما ب�شكل منفرد.
يتم حتديد ال�ضمانات املحتفظ بها ك�ضمان للموجودات املالية عدا القرو�ض
واملبالغ املدفوعة مقدما ح�سب طبيعة الأداة.
(ب) امل�شتقات املالية
حتدد املجموعة �أ�سقف ًا ملراقبة �صفقات امل�شتقات املفتوحة (�أي الفرق بني عقود
ال�شراء والبيع) من حيث املبلغ واملدة .ففي �أي وقت ،يجب �أن يكون املبلغ املعر�ض
ملخاطر االئتمان حمدود ًا بالقيمة العادلة احلالية للأدوات التي يف �صالح املجموعة
(�أي املوجودات التي تكون القيمة العادلة لها �إيجابية) ،والتي تعترب باملقارنة
بامل�شتقات جز ًء ب�سيط ًا من العقد �أو القيم اال�سمية امل�ستخدمة للتعبري عن حجم
الأدوات امل�ستحقة .تتم �إدارة التعر�ض ملخاطر االئتمان كجزء من �أ�سقف الإقرا�ض
العامة للعمالء� ،إ�ضافة �إىل املخاطر املحتملة من حتركات ال�سوق .وال يتم عاد ًة
احل�صول على رهونات �أو �أي �ضمانات �أخرى للتعر�ض ملخاطر االئتمان على هذه
الأدوات� ،إال �إذا كانت املجموعة حتتاج �إىل ودائع هام�شية من الأطراف الأخرى.
تن�ش�أ خماطر الت�سوية يف احلاالت التي يتم فيها دفع مبالغ نقدي ًة �أو من خالل
�سندات �أو �أ�سهم ،مع توقع اال�ستالم نقد ًا �أو على �شكل �سندات مالية �أو �أ�سهم يف
املقابل .يتم و�ضع �أ�سقف ت�سوية يومية لكل من الأطراف املقابلة لتغطية �إجمايل
خماطر الت�سوية النا�شئة عن معامالت ال�سوق للمجموعة يف �أي يوم.
(ج) االلتزامات املتعلقة باالئتمان
�إن الغر�ض الرئي�سي لهذه الأدوات هو �ضمان توفر الأموال للعمالء عند
الطلب� .إن ال�ضمانات وخطابات االعتماد املفتوحة حتمل نف�س خماطر
االئتمان املتعلقة بالقرو�ض� .إن خطابات االعتماد التجارية واالعتمادات
امل�ستندية – وهي تعهدات خطية من قبل املجموعة نيابة عن العميل
بال�سماح لطرف ثالث بال�سحب من املجموعة �إىل احلد املن�صو�ص عليه
وف ًقا ل�شروط و�أحكام حمددة  -هي م�ضمونة ب�شحنات الب�ضائع املتعلقة بها
وب�ضمانات �أخرى يتم احل�صول عليها خالل �سري العمل االعتيادي وبالتايل
ينتج عنها خماطر �أقل من تلك الناجتة عن القرو�ض املبا�شرة.
�إن االلتزامات مبنح االئتمان متثل الأجزاء غري امل�ستخدمة من املوافقات
مبنح االئتمان على �شكل قرو�ض �أو �ضمانات �أو خطابات اعتماد .بالن�سبة
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ملخاطر االئتمان املتعلقة بااللتزامات مبنح االئتمان ،تتعر�ض املجموعة
ب�شكل حمتمل خل�سارة م�ساوية للمبلغ الإجمايل لاللتزامات غري امل�ستخدمة
،حينما تكون غري قابلة للإلغاء ب�شكل غري م�شروط .غري �أن حجم اخل�سائر
املحتملة على الأغلب �ستكون �أقل من �إجمايل االلتزامات غري امل�ستخدمة
حيث �أن �أكرث هذه االلتزامات مبنح االئتمان تقت�صر على العمالء الذين
يحافظون على معايري ائتمانية حمددة .وتراقب املجموعة تواريخ ا�ستحقاق
التزامات االئتمان لأن االلتزامات طويلة الأجل متلك درجة �أعلى من
خماطر االئتمان مقارنة بااللتزامات ق�صرية الأجل.

�سيا�سات الهبوط يف القيمة ور�صد املخ�ص�صات

 )1العجز عن دفع املبالغ املتعاقد عليها للمبلغ الأ�صلي �أو العوائد؛
� )2صعوبات التدفق النقدي التي يعاين منها املقرت�ض (مث ًال ،مالءة
ر�أ�س املال� ،صايف الإيرادات ،الن�سبة املئوية للمبيعات)؛
 )3خمالفة اتفاقية �أو �شروط القر�ض؛
 )4املبا�شرة يف �إجراءات الإفال�س؛
 )5الرتاجع يف املركز التناف�سي للمقرت�ض؛ و
 )6الرتاجع يف قيمة ال�ضمان.
تتطلب �سيا�سة املجموعة القيام مبراجعة كل من املوجودات املالية ب�شكل منفرد
للموجودات التي تزيد عن م�ستوى مهم ب�شكل �سنوي على الأقل �أو يف فرتات
�أق�صر من ذلك عندما تتطلب الظروف الفردية ذلك .يتم حتديد خم�ص�صات
الهبوط يف القيمة للح�سابات التي مت تقييمها ب�شكل فردي من خالل التقييم
للخ�سائر املحققة بتاريخ امليزانية العمومية وفق ًا لكل حالة ب�شكل منف�صل ويتم
تطبيقها على كافة احل�سابات الهامة الفردية .ي�شتمل التقييم عادة على تقييم
ال�ضمانات املحتفظ بها (مبا فيها �إعادة ت�أكيد �إمكانية تطبيقها) واملبالغ
املتوقعة لذلك احل�ساب الفردي.
ب�شكل �إجمايل يتم توفري خم�ص�صات الهبوط يف القيمة املقيمة فيما يتعلق بـ)1( :
حمافظ املوجودات املتجان�سة التي تكون فيها املوجودات �أقل من م�ستوى الأهمية املادية
ب�شكل فردي؛ ( )2اخل�سائر املحققة والتي مل يتم حتديدها بعد ،من خالل ا�ستخدام
اخلربات ال�سابقة املتوفرة والتقدير املحتكم للخربة والأ�ساليب الإح�صائية.

تركز �أنظمة التقييم الداخلي امل�شار �إليها �ضمن “قيا�س خماطر االئتمان” ب�شكل
�أكرب على جودة االئتمان منذ بدء �أن�شطة االقرتا�ض واال�ستثمار .وعلى النقي�ض
من ذلك ،يتم احت�ساب خم�ص�صات الهبوط يف القيمة لأغرا�ض التقارير املالية
فقط فيما يتعلق باخل�سائر التي حتققت بتاريخ امليزانية العمومية بنا ًء على الدليل
املو�ضوعي للهبوط يف القيمة .ونتيجة الختالف املنهجيات املطبقة ،ف�إن حجم
خ�سائر االئتمان املر�صودة واملدرجة يف البيانات املالية تكون غالب ًا �أقل من املبلغ
املحدد من منوذج اخل�سارة املتوقع وامل�ستخدم لأغرا�ض �إدارة العمليات الداخلية.
ت�ساعد �أدوات و�إر�شادات التقييم الداخلية اخلا�صة باملجموعة الإدارة يف
حتديد وجود دليل مو�ضوعي على الهبوط يف القيمة مبوجب املعيار املحا�سبي
الدويل رقم  39بنا ًء على املعايري التالية املحددة من قبل املجموعة:
التعر�ض ملخاطر االئتمان واملتعلق باملوجودات �ضمن امليزانية العمومية هو على النحو التايل:

النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات يف التمويالت
متويل ال�شركات
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
متويل زراعي
متويل الأفراد
متويل حكومي/القطاع العام
متويالت �أخرى
�سندات ا�ستثمارية
ذمم مدينة
التعر�ض ملخاطر االئتمان املتعلق بالبنود خارج امليزانية العمومية هو على النحو التايل:
�ضمانات مالية وخطابات اعتماد غري قابلة للإلغاء
التزامات متويل ،وت�سهيالت غري م�سحوبة ومطلوبات �أخرى متعلقة باالئتمان

يف  31دي�سمرب

ت�شتمل �أن�شطة �إعادة الهيكلة على اتفاقيات متديد ترتيبات  ،وخطط الإدارة
اخلارجية املعتمدة ،وعلى تعديل وت�أجيل الدفعات .بعد �إعادة الهيكلة ،تتم �إعادة
ح�ساب العميل الذي فات موعد ا�ستحقاقه �إىل احلالة العادية وتتم �إدارته مع
احل�سابات امل�شابهة الأخرى .ت�ستند �سيا�سات وممار�سات �إعادة الهيكلة �إىل
امل�ؤ�شرات �أو املعايري التي ،بر�أي الإدارة ،ت�شري �إىل ا�ستمرارية الدفع على الأغلب.

احلد الأق�صى للتعر�ض
2007
2008
1،194،104
15،711

538،149
16,172

923،974
363،554
37،885
453،385
55،739
223،497
617،228
161،773

1,112,567
389,048
27,934
255,704
19,525
77,250
638,579
101,856

511،097
518،150

713,812
698,446

5,076,097

4,589,042

تبقى هذه ال�سيا�سات قيد املراجعة املتوا�صلة.
�إن القرو�ض التي مت �إعادة التفاو�ض ب�ش�أنها واملدرجة �ضمن متويل ال�شركات ،والتي
خالف ًا لذلك �سوف تعترب جتاوزت موعد ا�ستحقاقها �أو تعر�ضت للهبوط يف القيمة،
بلغت قيمتها  2.7مليون دوالر �أمريكي بتاريخ  31دي�سمرب 0.7 :2007( 2008
مليون دوالر �أمريكي).

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)
تركيز املوجودات واملطلوبات

ترتكز املوجودات واملطلوبات للمجموعة يف املناطق اجلغرافية وال�صناعية التالية:

املناطق اجلغرافية
يف  31دي�سمرب 2008

�آ�سيا/
البا�سيفيك

النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات يف التمويالت
�سندات ا�ستثمارية
عقارات ا�ستثمارية
ذمم مدينة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات وم�صانع ومعدات
موجودات غري ملمو�سة

1,265,520
406,718
12,837
16,765
61,809
32,022
98,727

ح�سابات العمالء اجلارية
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مديونيات �أخرى
ذمم دائنة
�ضرائب حالية
�ضرائب م�ؤجلة

260,145
1,054,893
166,997
13,078
78,692
6,896
37,991

�إجمايل املوجودات

117,105

2,011,503

�إجمايل املطلوبات
�صايف املركز �ضمن امليزانية العمومية
مطلوبات طارئة والتزامات

1,618,692
392,811
768,719

يف  31دي�سمرب 2007
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�صايف املركز �ضمن امليزانية العمومية
مطلوبات طارئة والتزامات

2,406,061
2,030,790
375,271
1,253,375

ال�شرق
الأو�سط

919,017
15,711
499,551
162,917
215,133
95,687
548,731
51,869
176,055

�أوروبا

�أمريكا
ال�شمالية

79,713

65,276

84,087
27,990
45,816
45,112
2,062
40,228
970

15,798
19,603

�أخرى

60,310
193,078

4,209

املجموع

1,241,421
15,711
2,058,034
617,228
273,786
161,773
612,602
124,119
275,752

2,684,671

325,978

104,886

253,388

5,380,426

166,261
410,238
1,338,251
368,218
141,289

39,902
2,379
89,820
28,778
15,241
235
4,147

204
959

4,090
45

470,602
1,468,514
1,595,068
410,074
237,542
7,137
42,138

2,424,257
260,414
226,035
994,498
622,867
371,631
131,933

180,502
145,476
22,243
540,763
132,292
408,471
11,557

2,320
6

3,489
101,397
1,250
137,467
7,661
129,806
15,378

4,135
249,253
11,000

782
)(782
15

4,231,075
1,149,351
1,029,247
4,078,789
2,794,392
1,284,397
1,412,258
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)
قطاعات العمل

يف  31دي�سمرب 2008

بنوك
وم�ؤ�س�سات جتارة
و�صناعة
مالية

عقارات
و�إن�شاءات خدمات

32,988 1,101,660

51,912

�أفراد

�أن�سجة

�أخرى

املجموع

54,861

1,241,421

النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك
وم�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات يف التمويالت
�سندات ا�ستثمارية
عقارات ا�ستثمارية
ذمم مدينة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات وم�صانع ومعدات
موجودات غري ملمو�سة

414,521
30,170

55,932
523,763
1,967
275,752

316,025 325,044 238,572
280,636 60,230
273,786
2,496
7,575 74,169
58,287 27,222
39,368 82,780

20,783
2,049
4

�إجمايل املوجودات

479,778 2,549,064

318,521 762,822 756,759

284,375 229,107

5,380,426

136,595
107,138

141,507 98,960
209,345 173,308

6,223
10,336

57,494
476,604

2,634

50,750

470,602
1,468,514
1,595,068
410,074
237,542
7,137
42,138

584,848

4,231,075

15,711
352,156
222,123

818
1,281

ح�سابات العمالء اجلارية
3,455
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
412,663
مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية 1,595,068
مديونيات �أخرى
381,296
ذمم دائنة
10,995
62,519
�ضرائب حالية
�ضرائب م�ؤجلة

�إجمايل املطلوبات
�صايف املركز �ضمن
امليزانية العمومية
مطلوبات طارئة والتزامات
يف  31دي�سمرب 2007

�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�صايف املركز �ضمن
امليزانية العمومية
مطلوبات طارئة والتزامات

254,728 2,455,001
94,063
128,041

26,368
79,120
69,700
4,147

28,778
21,893
7,137
37,991

19,051

369,903 368,067 179,335

182,912 228,804
23,766
303

19,193

15,711
2,058,034
617,228
273,786
161,773
612,602
124,119
275,752

225,050
180,458

1,149,351 )300,473( 209,914 )51,382( 394,755 577,424
1,029,247 326,060 89,002 16,886 98,718 190,082

284,007 1,776,472
208,909 503,045

123,985 544,977 776,545
581,916 463,825 229,943

4,078,789
2,794,392

75,098 1,273,427
199,420 371,667

1,284,397 (510,593) 276,642 (457,931) 81,152 546,602
1,412,258 306,789 221,439 16,729 192,955 103,259

271,554 301,249
782,147 24,607

�إي�ضاحات
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)
اال�ستثمارات يف التمويالت والذمم املدينة التي مت جتاوز موعد �سدادها لكن مل تتعر�ض للهبوط يف قيمتها
ال تعترب اال�ستثمارات يف التمويالت والذمم املدينة التي جتاوز موعد �سدادها فرتة �أقل من  90يوم ًا قد تعر�ضت للهبوط يف القيمة ،ما مل تتوفر معلومات �أخرى
ت�شري �إىل العك�س� .إن جمموع مبالغ اال�ستثمارات يف التمويل بح�سب الفئة والذمم املدينة التي جتاوز موعد �سدادها ولكن مل تتعر�ض للهبوط يف قيمتها هي
على النحو التايل:
ا�ستثمارات يف التمويالت

2008

متويل
ال�شركات

بنوك
وم�ؤ�س�سات متويل
مالية �أخرى زراعي

متويل
الأفراد

متويل
حكومي /عمليات
القطاع متويل
�أخرى
العام

ذمم
مدينة

املجموع

فات موعد �سدادها حتى  30يوم ًا
فات موعد �سدادها من  60 – 30يوم ًا
فات موعد �سدادها من  90 – 60يوم ًا
فات موعد �سدادها لأكرث من  90يوم ًا

102,268
129,656
34,188
6,975

6,396
993
8

5,938
2,576
1,597

1,908
34,174
24,722

9,140

22,546
16,924
20,082
29,695

70
197
32,143
31,727

148,266
184,520
112,740
68,397

املجموع

273,087

7,397

10,111

60,804

9,140

89,247

64,137

513,923

القيمة العادلة لل�ضمان

252,153

6,556

9,535

58,454

9,140

43,990

379,828

ت�شتمل ال�ضمانات الواردة �أعاله على  377.1مليون دوالر �أمريكي وهي �ضمانات متعلقة بتمويالت بنف�س القيمة حيث كانت فيها تغطية العميل بن�سبة � %100أو
�أكرث  ،بينما يتعلق �ضمان بقيمة  2.7مليون دوالر �أمريكي بتمويالت بقيمة  30.4مليون دوالر �أمريكي حيث كانت التغطية تقل عن .%100
ا�ستثمارات يف التمويالت

بنوك
وم�ؤ�س�سات
متويل
مالية
زراعي
�أخرى

متويل
الأفراد

فات موعد �سدادها حتى  30يوم ًا
فات موعد �سدادها من  60 – 30يوم ًا
فات موعد �سدادها من  90 – 60يوم ًا
فات موعد �سدادها لأكرث من  90يوم ًا

88,315
86,276
90,484
568

1,053
206
100
125

1,193
265
411
1,683

2,057
43,228
34,223
4,941

املجموع

265,643

1,484

3,552

84,449

2007

القيمة العادلة لل�ضمان

متويل
ال�شركات

192,556

2,149

1,491

5,445

متويل
حكومي /عمليات
القطاع متويل
�أخرى
العام

ذمم
مدينة

53,880

2,368

133

4,943

148,866
130,025
125,218
12,393

54,013

7,311

416,502

50

50

املجموع

201,641

ت�شتمل ال�ضمانات الواردة �أعاله على  200.9مليون دوالر �أمريكي وهي �ضمانات متعلقة بتمويالت بنف�س القيمة حيث كانت فيها تغطية العميل بن�سبة � %100أو
�أكرث  ،و بينما يتعلق �ضمان بقيمة  0.7مليون دوالر �أمريكي بتمويالت بقيمة  1.5مليون دوالر �أمريكي حيث كانت التغطية تقل عن .%100
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� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)
هـ -خماطر ال�سوق

تتحمل املجموعة خماطر ال�سوق وهي املخاطر التي ت�ؤدي �إىل تقلب القيمة
العادلة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأداة املالية نتيج ًة للتغريات يف
�أ�سعار ال�سوق .تن�ش�أ خماطر ال�سوق من ال�صفقات املفتوحة يف العمالت،
والأ�سهم ،ومعدالت الأرباح وغريها من املنتجات والتي تكون جميعها
معر�ضة حلركات ال�سوق العامة واخلا�صة وللتغريات يف م�ستوى تذبذب
معدالت �أو �أ�سعار ال�سوق مثل معدالت الربح والهام�ش االئتماين و�أ�سعار
�صرف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الأ�سهم .تف�صل املجموعة التعر�ض
ملخاطر ال�سوق �إىل حمافظ متداولة �أوغري متداولة.
تتم مراقبة خماطر ال�سوق النا�شئة عن �أن�شطة التداول ،وتلك التي تن�ش�أ
من غري �أن�شطة التداول بوا�سطة كل �شركة من ال�شركات �ضمن املجموعة
ب�شكل منف�صل .ويتم تقدمي تقارير ب�شكل منتظم �إىل الإدارة.
ت�شتمل املحافظ املتداولة على تلك املراكز النا�شئة عن املعامالت التي تتم
بغر�ض خلق �سوق حيث تعمل املجموعة كجهة رئي�سية مع العمالء �أو مع
ال�سوق .تن�ش�أ املحافظ غري املتداولة ب�شكل رئي�سي من �إدارة املوجودات
واملطلوبات امل�صرفية التابعة للمجموعة للأفراد وال�شركات .تتكون املحافظ
غري املتداولة �أي�ض ًا من خماطر �صرف العمالت الأجنبية وخماطر الأ�سهم
النا�شئة عن ا�ستثمارات املجموعة املتوفرة للبيع واال�ستثمارات املحتفظ بها
حتى تاريخ الإ�ستحقاق.

(�أ) خماطر �صرف العمالت الأجنبية
تتعر�ض املجموعة ملخاطر ت�أثري تقلبات الأ�سعار ال�سائدة ل�صرف العمالت
الأجنبية على مركزها املايل والتدفقات النقدية .وي�ضع �أع�ضاء جمل�س �إدارة
كل �شركة �ضمن املجموعة �أ�سقف ًا مل�ستوى التعر�ض لكل عملة ،و�سقف ًا �إجمالي ًا
للمراكز �ضمن اليوم والليلة والتي تتم مراقبتها ب�شكل يومي.

(ب) خماطر معدالت الربح
خماطر معدالت الربح هي املخاطر التي ت�ؤدي �إىل تقلب قيمة الأداة املالية
نتيج ًة للتغريات يف معدالت الربح يف ال�سوق .وميكن �أن ت�ؤثر احلركة يف
معدالت الربح يف ال�سوق على �أرباح املجموعة.
ين�ش�أ تعر�ض املجموعة من اال�ستثمار يف ال�شركات وامل�شاريع املتو�سطة
ال�صغرية ومتويل الأفراد والأن�شطة امل�صرفية اال�ستثمارية والأن�شطة
الداخلية بني امل�صارف حيث ميكن �أن ي�ؤثر التغري يف معدالت الربح يف
ال�سوق على ربحية املجموعة .تتم �إدارة املخاطر بوا�سطة �إدارة كل �شركة
من ال�شركات �ضمن املجموعة ب�شكل منف�صل .تتم مراجعة �آليات �أ�سعار
الربح وفق فوا�صل زمنية منتظمة ويتم تعديل �إعادة ت�سعري املوجودات
واملطلوبات ل�ضمان بقاء هام�ش ال�شركة التابعة مب�ستوى معقول.
تت�صل عمليات التمويل وودائع املجموعة ب�شكل كبري مبعدالت ال�سوق
املتغرية وبالتايل تتم �إعادة ت�سعريها ب�شكل �آيل على �أ�سا�س دوري بنا ًء على
�سيناريوهات معدالت الربح.

�إي�ضاحات
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)
خماطر الأ�سعار

خماطر الأ�سعار هي خماطر زيادة �أو انخفا�ض القيم العادلة لأ�سهم امللكية �أو ال�صناديق املدارة نتيجة للتغري يف قيم م�ؤ�شرات الأ�سهم ذات العالقة� ،أو التغري
يف قيم �أ�سهم امللكية ب�شكل م�ستقل.
يلخ�ص اجلدول �أدناه �أثر زيادة /انخفا�ض م�ؤ�شرات الأ�سهم على ربح املجموعة ما بعد ال�ضريبة لل�سنة وعلى العنا�صر الأخرى حلقوق امللكية .ي�ستند التحليل
�إىل افرتا�ضات زيادة /انخفا�ض م�ؤ�شرات الأ�سهم بن�سبة ( )%10 :2007( )%10مع بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة وكافة �أدوات ال�سهم اخلا�صة باملجموعة
حتركت وفق ًا للتغري التاريخي مع امل�ؤ�شرات.
امل�ؤ�شر
�سوق باك�ستان للأوراق املالية ()%10 -/+

الت�أثري على الأرباح ما بعد ال�ضريبة
2007
2008
-

-

الت�أثري على عنا�صر حقوق امللكية الأخرى
2007
2008
6,975

15,009

خماطر العمالت
مع فر�ض بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة ،ف�إن اثر خماطر العملة على البيان املوحد للدخل /حقوق امللكية بنا ًء على تغيري معقول هو كالتايل:

كما يف  31دي�سمرب 2008

جمموع التعر�ض للعمالت
التغيري املعقول

جمموع الأثر على الدخل /حقوق امللكية

كما يف  31دي�سمرب 2007

جمموع التعر�ض للعمالت
التغيري املعقول

جمموع الأثر على الدخل /حقوق امللكية

دوالر �أمريكي/
روبية
باك�ستانية

دوالر �أمريكي/
يورو

دوالر �أمريكي /دينار
بحريني

134,237
%0.2

59,249
%0.8

72,784
-

%1.0

دوالر �أمريكي/
روبية
باك�ستانية

دوالر �أمريكي/
يورو

دوالر �أمريكي/
دينار
بحريني

روبية
باك�ستانية/جنيه
�إ�سرتليني

201

379,341
%2.26

8,573

474

34,923
%0.32

112

-

75,011
%0.35

263

روبية
باك�ستانية/جنيه
�إ�سرتليني
31,196

321

213
%0.53

1

مت التو�صل �إىل ح�ساب التغيري املعقول من خالل مقارنة ال�سعر الفوري ل�صرف العمالت بتاريخ  31دي�سمرب باملقارنة مع الأ�سعار الآجلة ل�سنة واحدة يف الفرتة
ذاتها.
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�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)
التعر�ض للعمالت
يف  31دي�سمرب 2008
النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
مالية
ا�ستثمارات يف التمويالت
�سندات ا�ستثمارية
عقارات ا�ستثمارية
ذمم مدينة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات وم�صانع ومعدات
موجودات غري ملمو�سة

�إجمايل املوجودات

ح�سابات العمالء اجلارية
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مديونيات �أخرى
ذمم دائنة
�ضرائب حالية
�ضرائب م�ؤجلة

�إجمايل املطلوبات
�صايف املركز �ضمن امليزانية
العمومية
مطلوبات طارئة والتزامات

يف  31دي�سمرب 2007
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�صايف املركز �ضمن امليزانية
العمومية
مطلوبات طارئة والتزامات

دوالر
�أمريكي

روبية
باك�ستانية

407,553

89,533

11,240

9,758
549,284
188,786
1,748
84,189
130,890
43,870
173,550

1,152,489
373,233
12,837
15,924
929
32,022
100,965

468
498
43,510
2,523

1,777,932 1,589,628
101,991
373,634
597,835
159,137
66,170
6

248,258
971,043
164,878
13,078
77,676
6,896
37,991

290,855
317,176

258,112
511,236

1,519,820 1,298,773

2,142,411 1,408,513
1,879,699 611,154
797,359
452,782

262,712
800,170

دينار
فرنك
�سوي�سري بحريني

852
971

60,062

107,841
5,953
256,478
4,741
206,637
36,120
405,109
47,366
266

يورو

�أخرى

املجموع

609,195

16,059

1,241,421

95,205
19,661

4,110
30,309
9,054
2,159
75,674

20,858
9

15,711
2,058,034
617,228
273,786
161,773
612,602
124,119
275,752

744,928 1,070,511

137,365

5,380,426

22,485
33,515
732,260

3,251
10,314
25,299

65
153

490

12,377

572,273

788,478

39,354

470,602
1,468,514
1,595,068
410,074
237,542
7,137
42,138

4,231,075

47,685
3,240

498,238
178,844

()43,550
7,266

98,011
11,485

1,149,351
1,029,247

59,408
9,732

219,044
255,162

111,147
18,011

138,266
20,634

4,078,789
2,794,392

49,676
5,022

)(36,118
30,965

93,136
88,479

117,632
34,840

1,284,397
1,412,258

342
180
7,626
82
4,147

94,275
80,008
74,616
237,859
85,515

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)
خماطر معدالت الربح

يلخ�ص اجلدول �أدناه تعر�ض املجموعة ملخاطر معدل الربح .وي�شتمل على الأدوات املالية للمجموعة بالقيم الدفرتية م�صنفة ب�إعادة الت�سعري املتعاقد عليها �أو
تواريخ اال�ستحقاق �أيهما يحدث �أو ًال.
حتى �شهر
واحد

كما يف  31دي�سمرب 2008
املوجودات

النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
مالية
ا�ستثمارات يف التمويالت
�سندات ا�ستثمارية متوفرة للبيع
ذمم مدينة

�إجمايل املوجودات املالية

من �شهر �إىل
ثالثة �أ�شهر

من ثالثة
�أ�شهر �إىل
�سنة

452,954

356,590

223,090

5,952
778,428
21,335
1,450

9,759
416,914
237,799
197

378,923
30,938
4,190

1,021,259 1,260,119

637,141

ال يوجد ت�أثر
من �سنة �إىل �أكرث من
املجموع
خم�س �سنوات خم�س �سنوات بالأ�سعار

333,758
44,868
23,190

401,816

133,692

133,692

املطلوبات

ح�سابات العمالء اجلارية
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مديونيات �أخرى
ذمم دائنة

�إجمايل املطلوبات املالية

�إجمايل فرق �إعادة الت�سعري

641,140
538,850
59,662

458,499
977,356
85,218
10,209

20,467

()510,023

1,531,282 1,239,652

333,375
59,166
252,507
602

645,650

()8,509

34,960
14,671
6,350

55,981

345,835

2,035
6,337

8,372

125,320

208,787

1,241,421

16,319
282,288
132,746

15,711
2,058,034
617,228
161,773

640,140

470,602
540
2,990

4,094,167

226,731

470,602
1,468,514
1,595,068
410,074
237,542

()60,723

()87,633

700,863

4,181,800
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�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)

حتى �شهر
واحد
كما يف  31دي�سمرب 2007
املوجودات
النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات
مالية
ا�ستثمارات يف التمويالت
�سندات ا�ستثمارية متوفرة للبيع
ذمم مدينة

�إجمايل املوجودات املالية
املطلوبات

ح�سابات العمالءاجلارية
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مديونيات �أخرى
ذمم دائنة

�إجمايل املطلوبات املالية
�إجمايل فرق �إعادة الت�سعري
كما يف  31دي�سمرب 2008

جمموع التعر�ض ملعدالت الأرباح
التحول املعقول

�إجمايل الأثر على الدخل

كما يف  31دي�سمرب 2007

جمموع التعر�ض ملعدالت الأرباح
التحول املعقول

�إجمايل الأثر على الدخل

من ثالثة
من �شهر �إىل �أ�شهر �إىل
ثالثة �أ�شهر �سنة

296,230

29,151

6,707
422,044
16,127
129

9,465
489,227
61,539

741,237

568,191
58,642
27,000

653,833
87,404

ال يوجد ت�أثر
من �سنة �إىل �أكرث من
املجموع
خم�س �سنوات خم�س �سنوات بالأ�سعار

249,923

589,382

518,567
207,996
8,614

735,177

341,916
25,295
27,792

309,151
184,679

423,334
123,101
42,934

68,200
19,981

28
3,394

498,917
90,465

589,369
145,808

88,181
306,822

3,422
110,997

5,087

395,003

92,473
21,946

114,419

575,304
16,172
1,882,028
638,579
101,856

17,801
305,676
65,321

3,213,939

638,721

569,239
1,368,904
394,025
123,239
269,438

569,239
4,228
53,305
264,351

2,724,845
891,123
)489،094 (252،402

دوالر �أمريكي

روبية باك�ستانية

جنيه �إ�سرتليني

دينار بحريني

525,228
%2.12

231,491
%6.4

12,424
%3.25

13,533
%2.38

دوالر �أمريكي

روبية باك�ستانية

جنيه �إ�سرتليني

دينار بحريني

130,137
%1.14

244,471
%1.35

12,466
%0.30

64,992
%0.58

11,135

1,484

14,815

3,300

404

37

مت التو�صل �إىل ح�ساب التحول املعقول من خالل مقارنة �سعر الإقرا�ض الداخلي بني البنوك يف بداية ونهاية ال�سنة.
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�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)
و -خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة املجموعة على الوفاء بالتزامات
الدفع املتعلقة مبطلوباتها املالية عندما ت�صبح م�ستحقة وعلى تغطية املبالغ
املالية عندما يتم �سحبها .وقد تكون النتيجة عدم القدرة على الوفاء
بااللتزامات لل�سداد للم�ستثمرين والأطراف الأخرى والوفاء بالتزامات
الإقرا�ض.

عملية �إدارة خماطر ال�سيولة
�إن عملية �إدارة خماطر ال�سيولة اخلا�صة باملجموعة ،والتي تتم �ضمن
املجموعة وتتم مراقبتها من قبل �إدارة كل �شركة من ال�شركات �ضمن
املجموعة ب�شكل منفرد ت�شتمل على:
 )1متويل العمليات اليومية والتي تتم �إدارتها بوا�سطة التدفقات النقدية
امل�ستقبلية ل�ضمان �إمكانية الوفاء باملتطلبات ،ت�شتمل هذه على �إعادة
توفري املبالغ عند ا�ستحقاقها �أو عند �إقرا�ضها للعمالء ،حتافظ
املجموعة على احل�ضور الفعال يف �أ�سواق املال لتمكني حدوث ذلك؛
 )2االحتفاظ مبحفظة موجودات قابلة للتداول ب�شكل كبري ،والتي من
املمكن ت�سييلها ب�سهولة كحماية يف مقابل �أي انقطاع غري متوقع يف
التدفقات النقدية؛

كما يف  31دي�سمرب 2008
املطلوبات

ح�سابات العمالء اجلارية
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مديونيات �أخرى
ذمم دائنة
�ضريبة حالية
�ضريبة م�ؤجلة

�إجمايل خماطر �سيولة املطلوبات
�إجمايل خماطر �سيولة املوجودات

حتى �شهر
واحد

من �شهر
�إىل ثالثة
�أ�شهر

 )3مراقبة ن�سب ال�سيولة �ضمن امليزانية العمومية يف مقابل املتطلبات
الداخلية والتنظيمية؛ و
�	)4إدارة الرتكيز وجمموعة تواريخ ا�ستحقاق الديون.
تتم مراقبة و�إعداد التقارير املتعلقة باخلزينة وتواريخ ا�ستحقاق ال�سوق
املالية من خالل مراقبة تواريخ اال�ستحقاق اليومية .وب�شكل مماثل،
تتم املحافظة على ال�سيولة ب�شكل عام من خالل حتليل فرق اال�ستحقاق
ال�شهري على م�ستوى امليزانية العمومية .وبنا ًء على ذلك ت�أخذ املراقبة
و�إعداد التقارير �صيغة قيا�س التدفقات النقدية وتقديرها ب�شكل منتظم
ودوري� .إن نقطة البداية لتلك التوقعات هي حتليل اال�ستحقاقات املتعاقد
عليها للمطلوبات املالية ،وتواريخ التح�صيل املتوقع للموجودات املالية.
كما تقوم املجموعة �أي�ض ًا مبراقبة املوجودات متو�سطة الأجل الغري
املتطابقة.
يبني اجلدول �أدناه التدفقات النقدية امل�ستحقة من قبل املجموعة �ضمن
مطلوباتها املالية ح�سب مدة اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية للفرتات
التعاقدية بتاريخ امليزانية العمومية� .إن املبالغ املبينة يف اجلدول �أدناه متثل
التدفقات النقدية التعاقدية غري املخف�ضة .بينما تدير املجموعة خماطر
ال�سيولة املوجودة بطبيعة احلال على �أ�سا�س التدفقات النقدية الواردة
املقدرة.

من ثالثة
�أ�شهر �إىل
�سنة

من �سنة
�إىل خم�س
�سنوات

470,602
649,172
541,224
1,880
107,167

479,664
984,264
88,977
27,717

332,373
68,461
328,018
69,618
88

35,954
14,671
32,595
36,056
153

1,770,045
1,401,684

1,580,622
1,070,981

798,558
905,860

119,429
813,759

�أكرث من
خم�س
�سنوات

6,041
2,035
6,722
4,158
6,896
42,138

67,990
1,188,142

املجموع
470,602
1,503,204
1,610,655
458,192
244,716
7,137
42,138

4,336,644
5,380,526
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�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)

كما يف  31دي�سمرب 2007
املطلوبات

ح�سابات العمالء اجلارية
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مديونيات �أخرى
ذمم دائنة
�ضريبة حالية
�ضريبة م�ؤجلة

�إجمايل خماطر �سيولة املطلوبات
�إجمايل خماطر �سيولة املوجودات

من ثالثة
�أ�شهر �إىل
�سنة

حتى �شهر
واحد

من �شهر
�إىل ثالثة
�أ�شهر

569,239
568,695
63,373
261
129,792
25

319,180
186,781
524
21,734
266

442,264
128,078
32,494
23,316
55

1,331,385
887,890

528,485
778,201

626,207
896,971

من �سنة
�إىل خم�س
�سنوات

79,771
19,981
88,377
94,678
1,172

283,979
835,196

�أكرث من
خم�س
�سنوات

2,337
3,394
26,271
8,829
59,200

100,031
680,531

املجموع
569,239
1,412,247
401,607
147,927
269,520
9,175
60,372

2,870,087
4,078,789

يبني اجلدول �أدناه التدفقات النقدية امل�ستحقة على املجموعة فيما يتعلق بالتزاماتها.

�أقل
من �سنة واحدة

من �سنة �إىل خم�س
�سنوات

�أكرث من خم�س
�سنوات

املجموع

كما يف  31دي�سمرب 2008
30,119
264,999
13,574

موافقات وم�صادقات
�ضمانات وخطابات اعتماد غري قابلة للإلغاء
االعتمادات امل�ستندية
مطلوبات طارئة �أخرى
ت�سهيالت غري م�سحوبة والتزامات متويل �أخرى 381,164
التزامات �إيجار ت�شغيلي
6,740
مراكز العمالت الأجنبية املفتوحة
58,733
معامالت �إعادة البيع و�إعادة ال�شراء

�إجمايل املطلوبات خارج امليزانية العمومية 755,329

152,460
5,930
55,902
163

214,455

3
44,012
448
15,000

59,463

30,119
417,459
19,507
44,012
437,066
611
21,740
58,733

1,029,247

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -3إدارة املخاطر املالية (تابع)

�أقل
من �سنة واحدة

من �سنة �إىل خم�س
�سنوات

�أكرث من خم�س
�سنوات

املجموع

كما يف  31دي�سمرب 2007
38,922
موافقات وم�صادقات
370,869
�ضمانات وخطابات اعتماد غري قابلة للإلغاء
13,321
االعتمادات امل�ستندية
428
مطلوبات طارئة �أخرى
ت�سهيالت غري م�سحوبة والتزامات متويل �أخرى 448,591
28
التزامات �إيجار ت�شغيلي
101,653
مراكز العمالت الأجنبية املفتوحة
147,526
معامالت �إعادة البيع و�إعادة ال�شراء
1,121,338
�إجمايل املطلوبات خارج امليزانية العمومية

1,193
197,079
8,034

26,751
1,801
55,414

132

516

206,438

84,482

40,115
594,699
23,156
55,842
448,591
676
101,653
147,526
1,412,258

�أ�سلوب التمويل

الهبوط يف قيمة اال�ستثمارات يف التمويالت

تتم مراجعة م�صادر ال�سيولة ب�شكل منتظم للمحافظة على تنوع كبري وفق ًا
للعملة واملنطقة اجلغرافية واجلهة املوردة واملنتج وال�شروط.

تقوم املجموعة مبراجعة ا�ستثماراتها يف التمويل لتقدير الهبوط يف القيمة
على �أ�سا�س ربع �سنوي على الأقل .ولتحديد احلاجة �إىل �إحت�ساب اخل�سائر
الناجتة عن هبوط القيمة يف بيان الدخل املوحد ،يتم تقدير وجود �أي
بيانات وا�ضحة تدل على وجود انخفا�ض قابل للقيا�س يف التدفقات النقدية
امل�ستقبلية املقدرة .وهذا الدليل قد يت�ضمن وجود بيانات وا�ضحة ت�شري
�إىل وجود تغيري �سلبي يف قدرة املقرت�ض على ال�سداد� ،أو وجود ظروف
اقت�صادية قومية �أو حملية قد ت�ؤدي �إىل العجز يف املوجودات .وتتم مراجعة
املنهجية واالفرتا�ضات امل�ستخدمة لتقدير كل من مبالغ وتوقيت التدفقات
النقدية امل�ستقبلية ب�شكل منتظم لتقليل �أي فارق بني اخل�سارة املقدرة
واخل�سارة الفعلية.

تتمثل املوجودات املتوفرة للوفاء باملطلوبات ولتغطية التزامات القرو�ض
القائمة على الأر�صدة النقدية وامل�صرفية ،والقرو�ض واملبالغ املدفوعة
مقدما لبنوك ،والقرو�ض واملبالغ املدفوعة مقدما للعمالء .خالل �سري
العمل العادي ،يتم متديد فرتات ال�سداد املتعلقة بالقرو�ض املمنوحة
لبع�ض العمالء وامل�ستحقة ال�سداد خالل �سنة واحدة .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،لقد مت رهن بع�ض املوجودات لت�أمني املطلوبات .كما �سوف
تتمكن املجموعة �أي�ض ًا من الوفاء ب�صايف التدفقات النقدية ال�صادرة
غري املتوقعة من خالل بيع �سندات وت�أمني موارد متويل �إ�ضافية مثل
الت�سهيالت غري امل�سحوبة.

 -4التقديرات املحا�سبية الهامة والأحكام يف تطبيق
ال�سيا�سات املحا�سبية
ت�ضع املجموعة تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات
والإيرادات وامل�صروفات الواردة يف هذه البيانات .ويجرى تقييم التقديرات
والأحكام ب�شكل متوا�صل ،وتتم على �أ�سا�س اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى
ت�شمل ا�ستقراء الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد �أنها معقولة وفق الظروف
احلالية .وفيما يلي يتم عر�ض للتقديرات واالفرتا�ضات التي حتمل خماطر
كبرية قد ت�سبب بتعديل جوهري للقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات
يف العام املايل التايل:

القيمة العادلة والهبوط يف ا�ستثمارات الأ�سهم املتوفرة للبيع
قد حتتفظ املجموعة من وقت لآخر با�ستثمارات يف الأدوات املالية غري
مدرجة يف الأ�سواق الن�شطة .ويتم حتديد القيم العادلة ملثل هذه الأدوات
با�ستخدام �أ�ساليب التقييم .وعند ا�ستخدام �أ�ساليب التقييم لتحديد القيم
العادلة ف�إن �إدارة املجموعة تتحقق منها وتقوم مبراجعتها ب�شكل دوري.
وتقرر املجموعة �أن ا�ستثمارات الأ�سهم املتوفرة للبيع قد تعر�ضت �إىل
هبوط يف قيمتها عندما يكون هناك انخفا�ض كبري �أو مطول يف قيمتها
العادلة بحيث تكون القيمة العادلة �أقل من �سعر التكلفة� .إن حتديد ما �إذا
كان االنخفا�ض كبري ًا �أو مطو ًال يتطلب حكم ًا تقديري ًا .ويف �سياق اتخاذ هذا
احلكم ،تقوم املجموعة بتقييم التذبذب العادي يف �سعر الأ�سهم ،وعوامل
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 -4التقديرات املحا�سبية الهامة والأحكام يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية (تابع)

�أخرى .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فان الهبوط يف القيمة قد يكون منا�سب ًا عندما
يكون هناك دليل على االنخفا�ض يف احلالة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها،
ويف �أداء القطاع ،ونطاق العمل وحني حدوث تغريات يف التقنية والتدفقات
النقدية الت�شغيلية واملالية.
يف بع�ض احلاالت قد حتتفظ املجموعة با�ستثمارات تكون قيمتها العادلة
غري قابلة للقيا�س ب�شكل موثوق .يف هذه احلاالت يتعني �أن يتم الإف�صاح
ب�شكل كامل �ضمن الإي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة عن �أو�صاف
اال�ستثمار ،والقيمة الدفرتية ،ومربرات عدم �إمكانية قيا�س القيمة العادلة
ب�شكل موثوق.

�ضرائب الدخل
تخ�ضع املجموعة ل�ضرائب على الدخل يف بع�ض الت�شريعات التي متار�س
يف نطاقها املجموعة �أن�شطتها .وتو�ضع تقديرات لتحديد خم�ص�صات
ال�ضرائب على الدخل .هناك بع�ض املعامالت واحل�سابات تكون فيها عملية
حتديد ال�ضرائب غري م�ؤكدة .ويف حالة �إذا كان ناجت ال�ضرائب النهائي
على هذه الأمور خمتلف عن املبالغ التي مت احت�سابها مبدئي ًا ،ف�إن مثل
هذه الفروقات ت�ؤثر على خم�ص�صات ال�ضرائب على الدخل وخم�ص�صات
ال�ضرائب امل�ؤجلة يف الفرتة التي مت فيها التو�صل �إىل هذا الفرق.

تقديرات الهبوط يف قيمة ال�شهرة
تقوم املجموعة �سنوي ًا بتحري ما �إذا كانت قيمة ال�شهرة قد تعر�ضت لأي
هبوط وذلك وفق لل�سيا�سة املحا�سبية املذكورة يف �إي�ضاح رقم  .2ويتم
حتديد املبالغ القابلة لال�سرتداد من الوحدات املولدة للنقد على �أ�سا�س
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة واملقارنة مع مثيالتها يف ال�سوق .وهذه
احل�سابات تتطلب ا�ستخدام التقديرات التي تخ�ضع للأحكام التقديرية.
التغيريات يف االفرتا�ضات امل�ستخدمة قد ت�ؤثر على الأرقام املعلنة.

التزامات رواتب التقاعد
�إن �أكرث االفرتا�ضات �أهمية والتي يتعني على املجموعة تقديرها متعلقة
باحل�سابات االكتوارية اللتزامات تكاليف والتزامات التقاعد وت�ؤثر على
معدل اخل�صم ،وارتفاع املعدالت ال�سنوية للتعوي�ضات ،واملعدالت املتوقعة
حلركة املوظفني ،ومتو�سط مدة اخلدمة املتبقية ،والتعديالت ال�سنوية
املتوقعة على التكاليف التقاعدية ،والعائد ال�سنوي املتوقع على موجودات
اخلطة .وتخ�ضع هذه االفرتا�ضات للمراجعة من قبل املجموعة .قد يكون
للتغيري يف �أي من هذه االفرتا�ضات الأ�سا�سية �أثر بالغ على التزامات املنافع

املتوقعة ومتطلبات التمويل وتكلفة م�صاريف التقاعد الدورية.

 -5قطاعات
�أ) قطاعات الأعمال
يتم تنظيم قطاعات الأعمال للمجموعة وال�شركات الزميلة لها على نطاق
عاملي يف قطاعات العمل التالية:
• الأعمال امل�صرفية للأفراد ،وت�شمل اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة
وح�سابات العمالء اجلارية وح�سابات االدخار والودائع ومنتجات
املدخرات اال�ستثمارية وحفظ الأموال وبطاقات االئتمان واخل�صم
وقرو�ض العمالء وخدمات الرهن؛
• اال�ستثمارات امل�صرفية ،وتت�ضمن �أن�شطة اال�ستثمارات والدمج
واال�ستحواذات واالكتتابات واخلزينة و�أن�شطة �أ�سواق املال والأ�سهم؛
• الت�أمني والذي يت�ضمن الت�أمني على احلياة والت�أمني العام ون�شاطات
�إعادة الت�أمني؛
• �إدارة املوجودات ،وتت�ضمن �إدارة �أ�صول العمالء �إما على �أ�سا�س
الأمانة �أو الو�صاية وتنفيذ العمليات اخلا�صة بتداول ال�سندات املالية
وتوزيع ال�صناديق اال�ستثمارية امل�شرتكة وتوفري االعتمادات امل�ستندية
والتمويالت الأخرى واالحتفاظ بالودائع نيابة عن العمالء؛ و
• �إدارة �ش�ؤون ال�شركات ،وتتكون �إدارة �ش�ؤون ال�شركات من الن�شاطات
التي تدعم �أن�شطة املجموعة الأخرى كالن�شاطات القانونية والرقابة
املالية والتدقيق و�إدارة املخاطر
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 -5قطاعات (تابع)

املعامالت بني قطاعات الأعمال هي على �أ�سا�س �شروط واعتبارات جتارية عادية.

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

�إجمايل الإيرادات
توزيع حلاملي احل�سابات اال�ستثمارية
وم�صاريف مديونيات

الإيرادات الت�شغيلية

امل�صروفات
�أرباح(/خ�سائر) ت�شغيلية
احل�صة من �أرباح(/خ�سائر) �شركات زميلة
الربح(/اخل�سارة) قبل �ضرائب الدخل
ال�ضرائب
الربح(/اخل�سارة) بعد �ضرائب الدخل
متعلق بحقوق الأقلية
متعلق مب�ساهمي البنك

يف  31دي�سمرب 2008

موجودات القطاع
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة
مطلوبات القطاع

قطاعات �أخرى

اال�ستهالك
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة

�أعمال
م�صرفية
للأفراد

اال�ستثمارات
امل�صرفية الـت�أمني

�إدارة
املوجودات

�إدارة �ش�ؤون
ال�شركات املجموعة

237,368

186,251

34,748

7,394

465,761

()99,504
137,864
()79,283
58,581

()54,162
132,089
()68,096
63,993

()25,800
8,948
()14,539
()5,591

()6,432
962
()29,830
()28,868

()185,898
279,863
()191,748
88,115

6,281
64,862
()6,259
58,603
()67
58,536

5,440
69,433
()3,092
66,341
()56,643
9,698

()6,454
()6,454
()6,454
()6,454

1,615,079 1,681,280
82,644
92,876
434,488
1,215,438 1,353,395
7,248
1,206

47

1,058
()4,533
842
()3,691
()6,284
()9,975

()28,868
()769
()29,637
()29,637

985,959
2,594
75,996 1,586,246
111
188

6,325
94,440
()9,278
85,162
()62,994
22,168

485,506

4,767,824
612,602
4,231,075

2,215
18,046

9,574
19,487
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007

�إجمايل الإيرادات
توزيع حلاملي احل�سابات اال�ستثمارية
وم�صاريف مديونيات

الإيرادات الت�شغيلية

امل�صروفات

�أرباح(/خ�سائر) ت�شغيلية

احل�صة من �أرباح �شركات زميلة
الربح(/اخل�سارة) قبل �ضرائب الدخل
ال�ضرائب
الربح(/اخل�سارة) بعد �ضرائب الدخل
متعلق بحقوق الأقلية

متعلق مب�ساهمي البنك
يف  31دي�سمرب 2007

موجودات القطاع
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة
مطلوبات القطاع

قطاعات �أخرى

اال�ستهالك
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة

�أعمال
م�صرفية
للأفراد

اال�ستثمارات
امل�صرفية الـت�أمني

�إدارة
املوجودات

279,676

183,571

19,203

()37,411( )104,957
146,160
174,719
()52,029( )63,562
94,131
111,157
()2,920
108,237
()12,014
96,223
()12,698
83,525

8,455
102,586
()6,728
95,858
()72,447
23,411

2,621
2,621
2,621
2,621

1,211,223 2,018,899
83,154
84,685
25,053
659,511 1,539,393
5,920
527

693
21

�إدارة �ش�ؤون
ال�شركات املجموعة
10,019

()2,391
16,812
()11,235
5,577

()736
9,283
()20,185
()10,902

197
5,774
()555
5,219
()67
5,152

()10,902
()709
()11,611
()343
()11,954

492,469
()145,495
346,974
()147,011
199,963
8,353
208,316
()20,006
188,310
()85,555
102,755

382,843
1,657
560,365

271,275
35,123

3,884,240
194,549
2,794,392

121
86

48
13,126

6,782
13,760
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 -5قطاعات (تابع)

تتوزع �أعمال املجموعة يف �سبع قطاعات جغرافية هي البحرين ،ودول ال�شرق الأو�سط الأخرى  ،وباك�ستان ، ،ودول �آ�سيا الأخرى ،و�أوروبا ،والواليات املتحدة،
و�أخرى.

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

البحرين
180,323

دول
ال�شرق
الأو�سط
الأخرى

باك�ستان

دول �آ�سيا
الأخرى

�أوروبا

6,536

258,936

7,055

10,863

الواليات
املتحدة
الأمريكية �أخرى املجموعة

�إجمايل الإيراد
توزيع حلاملي احل�سابات اال�ستثمارية
وم�صاريف مديونيات

()5,108( )13,576( )120,101( )30,253( )16,860

()185,898

الإيرادات(/اخل�سائر) الت�شغيلية
امل�صروفات
الأرباح(/اخل�سائر) الت�شغيلية
احل�صة من �أرباح(/خ�سائر) �شركات زميلة
الربح( /اخل�سارة) قبل �ضرائب الدخل
ال�ضرائب

2,048
5,755 )6,521( 138,835 )23,717( 163,463
()3,914( )35,731
()69,163( )15,137( )67,803
()1,866( )29,976( )6,521( 69,672 )38,854
95,660
(1,050 )1,429
5,444
1,260
()1,866( )28,926( )7,950( 75,116 )38,854
96,920
145
()9,342
()81

279,863
()191,748
88,115
6,325
94,440
()9,278

الربح(/اخل�سارة) بعد �ضرائب الدخل
متعلق بحقوق الأقلية
متعلق مب�ساهمي البنك
يف  31دي�سمرب 2008
موجودات القطاع
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة
مطلوبات القطاع
قطاعات �أخرى
اال�ستهالك
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة

(65,774 )38,854
96,839
()6,260
()56,577
(59,514 )38,854
40,262
346,657 1,958,710
6,146 542,598
850,445 946,226
1,809
18,480

()1,866( )28,781( )7,950
()157
()1,866( )28,938( )7,950

487,556 79,145 1,778,934
2,049 59,600
2,209
94,361 716,579 1,623,430
5,380
771

2,048

2,385
236

465,761

85,162
()62,994
22,168

4,767,824 14,082 102,740
612,602
4,231,075
34
9,574
19,487
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 -5قطاعات (تابع)
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007

البحرين
�إجمايل الإيرادات
توزيع حلاملي احل�سابات اال�ستثمارية
وم�صاريف مديونيات

دول
ال�شرق
الأو�سط
الأخرى

18,021 127,789

باك�ستان

دول �آ�سيا
الأخرى

�أوروبا

الواليات
املتحدة
الأمريكية

311,997

211

19,547

14,904

492,469

()104
14,800

()145,495
346,974
()147,011
199,963
8,353
208,316
()20,006
188,310
()85,555
102,755

()1,082( )122,577( )1,551( )17,945
)871( 189,420 16,470 109,844
الإيرادات(/اخل�سائر) الت�شغيلية
()52,387
()68,818
امل�صروفات
)871( 137,033 16,470 41,026
الأرباح(/اخل�سائر) الت�شغيلية
1,954
5,094
1,305
احل�صة من �أرباح �شركات زميلة
الربح(/اخل�سارة) قبل �ضرائب الدخل 1,083 142,127 16,470 42,331
()17,987
()586
ال�ضرائب
الربح(/اخل�سارة) بعد �ضرائب الدخل 1,083 124,140 16,470 41,745
()26,229
()983( )58,276
متعلق بحقوق الأقلية
(1,083 97,911 15,487 )16,531
متعلق مب�ساهمي البنك

يف  31دي�سمرب 2007

موجودات القطاع
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة
مطلوبات القطاع

قطاعات �أخرى

اال�ستهالك
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة

84,476 792,107
12 24,709
87,371 582,418
1,467
12,814

10,148 2,332,256
61,324 108,499
10,045 2,028,620
5,087
837

املجموعة

�أخرى

()2,236
17,311
()25,806
(14,800 )8,495
()8,495
()1,433
()9,928
()67
()9,995
533,728
5
66,625

14,800
14,800
14,800
117,445

14,080
19,313

228
109

3,884,240
194,549
2,794,392
6,782
13,760

 -6النقد وما يف حكمه
نقد يف ال�صندوق
نقد يف البنوك املركزية – احتياطي قانوين
نقد يف البنوك املركزية – ح�ساب جاري
نقد لدى بنوك �أخرى
�إن النقد يف البنوك املركزية ميثل �إحتياطي قانوين ،وهو غري متاح للإ�ستخدام.

2008

2007

47,317
67,098
56,938
1,070,068
1,241,421

37,155
83,899
76,835
377,415

575,304

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -7ا�ستثمارات يف التمويالت
مت �إدراج اال�ستثمارات يف التمويالت �ضمن فئة “القرو�ض والذمم املدينة” وفقا للمعيار املحا�سبي الدويل رقم .39

ا�ستثمارات يف التمويالت
عمليات التمويل اخلا�ضعة للإيجارات التمويلية
خم�ص�ص الهبوط يف القيمة

عمليات التمويل اخلا�ضعة لعقود الت�أجري التمويلية

بحد �أق�صى عام واحد
�أكرث من عام و�أقل من خم�سة �أعوام
�أكرث من خم�سة �أعوام

2008

2007

1,960,827
173,000
()75,793
2,058,034

1,688,868
260,257
)(67,097
1,882,028

�إجمايل اال�ستثمارات
يف الذمم املدينة لعقود
الت�أجري التمويلية

2008
�إيرادات م�ستقبلية
غري حمققة من عقود
الت�أجري التمويلية

�صايف اال�ستثمارات
يف عقود الت�أجري
التمويلية

85,376
116,803
2,584

()14,966
()16,162
()635

70,410
100,641
1,949

204,763

()31,763

173,000

بلغ املخ�ص�ص فيما يتعلق بالذمم املدينة للإيجارات التمويلية غري القابلة للتح�صيل واملدرج يف خم�ص�ص الهبوط بقيمة  15.5مليون دوالر �أمريكي بتاريخ 31
دي�سمرب .2008
عمليات التمويل اخلا�ضعة للإيجارات التمويلية

بحد �أق�صى عام واحد
�أكرث من عام و�أقل من خم�سة �أعوام
�أكرث من خم�سة �أعوام

�إجمايل اال�ستثمارات
يف الذمم املدينة لعقود
الت�أجري التمويلية

2007
�إيرادات م�ستقبلية
غري حمققة من عقود
الت�أجري التمويلية

�صايف اال�ستثمارات
يف عقود الت�أجري
التمويلية

111,538
205,178
551

)(24,419
)(32,542
)(49

87,119
172,636
502

317,267

)(57,010

260,257

بلغ املخ�ص�ص فيما يتعلق بالذمم املدينة للإيجارات التمويلية غري القابلة للتح�صيل واملدرج يف خم�ص�ص الهبوط بقيمة  7.6مليون دوالر �أمريكي بتاريخ 31
دي�سمرب .2007
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -8ضمانات مقبو�ضة ومعاد رهنها
املوجودات املحتفظ بها ك�ضمان يف مقابل ال�سلفيات للم�ؤ�س�سات املالية

مبلغ القيمة العادلة
2007
2008
43,787
43,787

موجودات متوفرة ليتم �إعادة رهنها مع االلتزام بعائد

98,116
98,116

بتاريخ  31دي�سمرب  ،2008مل يتم بيع �أي �ضمانات عقارية دون االلتزام بعائد ( 1.9 :2007مليون دوالر �أمريكي).
بتاريخ  31دي�سمرب  2008تت�ضمن املوجودات التي �سيعاد رهنها مع االلتزام بعائد التايل:

2008

�أوراق مالية متداولة
�سندات ا�ستثمار باك�ستانية
�أ�سهم

36,331

7,456
43,787

�ضمانات معاد متلكها
ح�صلت املجموعة على موجودات من خالل متلك ال�ضمانات التي بحوزتها كما يلي:

طبيعة املوجودات
2008
مركبات

2007
مركبات
�أر�ض

القيمة الدفرتية

ت�صنيف امليزانية العمومية

350
350

ا�ستثمارات يف التمويالت

700
4,905

ا�ستثمارات يف التمويالت
عقارات وم�صانع ومعدات

5,605

يتم بيع العقارات املعاد متلكها ب�أ�سرع وقت ممكن عمليا ،وت�ستخدم عوائد البيع خلف�ض املديونية امل�ستحقة.

2007

41,246
35,468
21,402
98,116

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -9ح�ساب املخ�ص�ص من خ�سائر االئتمان
خم�ص�ص الهبوط يف القيمة
�إن ت�سوية ح�ساب خم�ص�صات اخل�سائر من اال�ستثمارات يف التمويالت وفق ًا لفئة الذمم املدينة هي على النحو التايل:

ا�ستثمارات يف التمويالت

2008

متويل
ال�شركات

البنوك
وامل�ؤ�س�سات
التمويل
املالية
الأخرى الزراعي

50,756
27,684
()727

الر�صيد يف  1يناير
خم�ص�ص للهبوط يف القيمة
مبالغ م�سرتدة
عك�س خم�ص�ص الهبوط يف
()324
القيمة
()12,304
�صرف عمالت �أجنبية

الر�صيد يف  31دي�سمرب

65,085

متويل
الأفراد

1,661
245

14,466
1,695

()397

1,509

التمويل
احلكومي /عمليات
التمويل
القطاع
الأخرى
العام
214

ذمم
مدينة
180
4،114

املجموع
67,277
33,738
()727

()4,926
()2,220

()30

()60

()5,250
()15,011

9,015

184

4,234

80,027

ي�شتمل اجلدول �أعاله على مبالغ الهبوط يف قيمة القرو�ض ب�شكل منفرد وال�ضمانات املتعلقة بها وهي كما يلي:

ا�ستثمارات يف التمويالت

2008

متويل
ال�شركات

قرو�ض هبطت قيمتها ب�شكل
منفرد
القيمة العادلة لل�ضمان

64,031
69,471

البنوك
وامل�ؤ�س�سات
التمويل
املالية
الأخرى الزراعي
1,250

1,585
5,506

متويل
الأفراد
6,586
17,742

التمويل
احلكومي /عمليات
التمويل
القطاع
الأخرى
العام
436

ذمم
مدينة
320

املجموع
74,208
92,719
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -9ح�ساب املخ�ص�ص من خ�سائر االئتمان (تابع)
ا�ستثمارات يف التمويالت

2007
الر�صيد يف  1يناير
خم�ص�ص الهبوط يف القيمة
مبالغ م�سرتدة
عك�س خم�ص�ص الهبوط يف
القيمة
�صرف عمالت �أجنبية
الر�صيد يف  31دي�سمرب

متويل
ال�شركات

البنوك
وامل�ؤ�س�سات
التمويل
املالية
الزراعي
الأخرى

متويل
الأفراد

57,595
2,319
)(282

30
1,676

3,373
12,496

)(7,837
)(1,039
50,756

)(13
)(32
1,661

)(1,141
)(262
14,466

التمويل
احلكومي /عمليات
التمويل
القطاع
الأخرى
العام
214

214

ذمم
مدينة
84
99

)(3
180

املجموع
61,296
16,590
)(282
)(8,991
)(1,336
67,277

ي�شتمل اجلدول �أعاله على مبالغ الهبوط يف قيمة القرو�ض ب�شكل منفرد وال�ضمانات املتعلقة بها وهي كما يلي:

ا�ستثمارات يف التمويالت

2007

متويل
ال�شركات

قرو�ض هبطت قيمتها ب�شكل
منفرد
القيمة العادلة لل�ضمان

49,834
476,340

البنوك
وامل�ؤ�س�سات
التمويل
املالية
الزراعي
الأخرى

1,070

1,661
4,140

متويل
الأفراد
13,662
155,536

التمويل
احلكومي /عمليات
التمويل
القطاع
الأخرى
العام

1,211

ذمم
مدينة
214

املجموع
65,371
638,297

�إي�ضاحات
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -10سندات ا�ستثمارية

2008

2007

�سندات ا�ستثمارية متوفرة للبيع
�سندات ا�ستثمارية حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

505،430
111,798
617،228

638,579

�سندات ا�ستثمارية متوفرة للبيع

2008

2007

�أرباح من ال�سندات اال�ستثمارية

2008

 مدرجة -غري مدرجة

ا�ستبعاد موجودات متوفرة للبيع

123،740
381،690
505،430
4،093
4،093

638،579

208،614
429،965
638،579

2007

44،737
44،737

تتلخ�ص احلركة يف ال�سندات اال�ستثمارية املتوفرة للبيع على النحو التايل- :
يف  1يناير
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
�صايف (خ�سائر)�/أرباح من التغيريات يف القيمة العادلة
فروقات �صرف العمالت الأجنبية
خم�ص�صات الهبوط يف القيمة
يف  31دي�سمرب

2008

638،579
394،165
()317،980
()82،820
()105،379
()21،135
505،430

2007

403،090
467،595
()278،048
51،979
()6،035
()2
638،579

تتلخ�ص احلركة يف ال�سندات اال�ستثمارية املحتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق على النحو التايل- :
يف  1يناير
�إ�ضافات
يف  31دي�سمرب

2008

-

111,798
111,798

2007
-

 -11القيمة العادلة للأدوات املالية
الأدوات املالية املقا�سة بالقيمة العادلة
ت�ستند القيمة العادلة لال�ستثمارات املدرجة يف �أ�سواق ن�شطة �إىل �أ�سعار الطلب احلالية� .إذا مل يكن هناك �سوق ن�شطة للأ�صل املايل ،تقوم املجموعة بو�ضع
قيمة عادلة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم .ت�شتمل هذه الأ�ساليب على ا�ستخدام املعامالت التي متت م�ؤخر ًا على �أ�سا�س جتاري بحت وعلى حتليل التدفق النقدي
املخ�صوم وعلى مناذج ت�سعري اخليارات وعلى �أ�ساليب التقييم الأخرى امل�ستخدمة عموم ًا من قبل امل�شاركني يف ال�سوق.
خالل �سنة  2008مل يتم احت�ساب �أي مبلغ ليعك�س التغري يف القيمة العادلة املقدر با�ستخدام �أ�ساليب التقييم يف بيان الدخل املوحد :2007( .ال �شيء)
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -11القيمة العادلة للأدوات املالية (تابع)
الأدوات املالية غري املقا�سة بالقيمة العادلة

يلخ�ص اجلدول التايل القيم الدفرتية والقيم العادلة لتلك املوجودات واملطلوبات املالية غري املعرو�ضة يف امليزانية العمومية للمجموعة بقيمها العادلة.

املوجودات املالية

القيمة الدفرتية
2007
2008

ا�ستثمارات يف التمويالت
متويل ال�شركات
البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
التمويل الزراعي
متويل الأفراد
التمويل احلكومي /القطاع العام
التمويالت الأخرى
�سندات ا�ستثمارية

894,676
41,187
33,526
240,516
4,294
373,033

ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
الأفراد
امل�ؤ�س�سات املالية
امل�ؤ�س�سات التجارية
مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مديونيات �أخرى

256,646
49,706
752,077
166,997
13,078

1,076,378
156,864
28,011
249,442
19,525
5,650
496,553

القيمة العادلة
2007
2008
827,531
39,490
39,442
305,299
3,405
373,033

1,007,202
154,645
29,768
319,528
19,361
5,776
496,553

املطلوبات املالية

326,286
63,194
974,357
162,157
16,397

253,657
48,916
747,038
162,822
13,044

324,454
62,839
968,885
162,079
16,362

مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة لبنوك الودائع املوظفة بني البنوك والبنود قيد التح�صيل.

ا�ستثمارات يف التمويالت
يتم �إظهار اال�ستثمارات يف التمويالت �صافية من خم�ص�صات الهبوط يف القيمة .متثل القيمة العادلة التقديرية لال�ستثمارات يف التمويالت مبلغ التدفقات
النقدية املخ�صومة املتوقع حت�صيلها .يتم خ�صم التدفقات النقدية املتوقعة ب�أ�سعار ال�سوق احلالية لتحديد القيمة العادلة.

مبالغ م�ستحقة لبنوك وعمالء
�إن القيمة العادلة املقدرة للودائع التي لي�س لها ا�ستحقاق حمدد ،والتي ت�شتمل على ودائع غري حمملة بفائدة ،هي مبلغ م�ستحق ال�سداد عند الطلب.

مديونيات �أخرى
تت�ضمن املديونيات الأخرى �شهادات متويل لأجل ومديونيات ق�صرية ومتو�سطة الأجل

القيمة العادلة
ترى �إدارة املجموعة� ،أن القيم العادلة للأدوات املالية املقا�سة بالتكلفة املطف�أة يف امليزانية العمومية املوحدة وغري املدرجة �أعاله ال تختلف كثري ًا عن قيمها الدفرتية حيث �أن
املوجودات واملطلوبات هي �إما ق�صرية الأجل بطبيعتها �أو يف حالة التمويل للعميل �أو الودائع ،فهي تت�صل مبعدالت ال�سوق املتغرية وبالتايل يتم �إعادة ت�سعريها ب�شكل منتظم.

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -12عقارات ا�ستثمارية
يف  1يناير
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
حتويل �إىل عقارات وم�صانع ومعدات (�إي�ضاح رقم )15
�أرباح القيمة العادلة خالل ال�سنة (�إي�ضاح رقم )26
�صايف فروقات �صرف العمالت الأجنبية
يف  31دي�سمرب

2008

213,067
52,256
()98,178
()1,215
111,772
()3,916
273,786

2007

67,766
236,722
)(130,329
36,033
2,875
213,067

مت �إدراج �إيرادات الإيجار من العقارات اال�ستثمارية التي تبلغ قيمتها  2.3مليون دوالر �أمريكي ( 1.9 :2007مليون دوالر �أمريكي) يف بيان الدخل املوحد �ضمن
بند الإيرادات من العقارات اال�ستثمارية .م�صروفات الت�شغيل املبا�شرة (التي تت�ضمن الإ�صالحات وال�صيانة) الناجمة عن العقارات اال�ستثمارية التي حققت
�إيراد ًا من الإيجار بلغ  1مليون دوالر �أمريكي ( 0.75 :2007مليون دوالر �أمريكي) .ال توجد م�صروفات ت�شغيل مبا�شرة (التي ت�شمل الإ�صالحات وال�صيانة)
ناجمة عن العقارات اال�ستثمارية التي مل حتقق �إيراد ًا من الإيجار ( 0.1 :2007مليون دوالر �أمريكي) .مت �إدراج هذه امل�صروفات يف بيان الدخل املوحد �ضمن
بند امل�صروفات العمومية والإدارية.

عقارات ا�ستثمارية مبوجب الإيجارات الت�شغيلية
قامت املجموعة بت�أجري جزء من العقارات اال�ستثمارية مبوجب �إيجارات ت�شغيلية .ترتاوح مدد االيجار بني عام واحد �إىل خم�س �أعوام .ال توجد �إيجارات م�ؤقتة
يف  :2007( 2008ال�شيء).
احلد الأدنى لإجمايل الإيجارات امل�ستقبلية امل�ستحقة مبوجب �إيجارات ت�شغيلية غري قابلة للإلغاء هي على النحو التايل:
�أقل من عام واحد
�أكرث من عام و�أقل من خم�سة �أعوام

2008

1,328
2,542
3,870

2007

940
1,694
2,634

 -13ذمم مدينة
ذمم مدينة
خم�ص�ص هبوط يف القيمة
�صناديق حتت الإدارة
ذمم مدينة من �شركات فرعية (�إي�ضاح )40
ذمم مدينة من �شركات زميلة (�إي�ضاح )40
م�شتقات �أدوات مالية

2008

147,063
()4,234
8,506
5,047
4,432
959
161,773

2007

67,926
)(180
24,528
4,400
4,666
516
101,856

ت�شتمل الذمم املدينة على مدفوعات مقدمة بقيمة  11.5مليون دوالر �أمريكي ( 10.5 :2007مليون دوالر �أمريكي) وقرو�ض للموظفني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
بقيمة  9مليون دوالر �أمريكي ( 7.8 :2007مليون دوالر �أمريكي)� .أما الر�صيد املتبقي فيتكون ب�شكل رئي�سي من م�صاريف متعلقة بر�سوم وودائع وذمم مدينة
�أخرى.
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�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -13ذمم مدينة (تابع)

ت�شتمل الذمم املدينة من ال�صناديق حتت الإدارة يف  31دي�سمرب  2008على مبلغ وقدره  18.1مليون دوالر �أمريكي ( 16.8 :2007مليون دوالر �أمريكي)
لعمليات متويل فرعية ل�صناديق تطوير امل�شاريع العقارية الذي ترعاه �إحدى امل�ؤ�س�سات التابعة للمجموعة .عمليات التمويل الفرعية تعترب ق�صرية املدى بوجه
عام .وميثل الر�صيد املتبقي م�شاركة الأرباح ور�سوم �إدارية ور�سوم وم�صروفات �أخرى م�ستحقة من العمالء.

م�شتقات �أدوات مالية

							
م�شتقات �صرف العمالت الأجنبية املحتفظ بها للتداول:
عمالت مت بيعها �آج ًال

م�شتقات �صرف العمالت الأجنبية املحتفظ بها للتداول:
عمالت مت بيعها �آج ًال

2008
القيمة العادلة
قيمة االلتزام
69,814

959

2007
القيمة العادلة
قيمة االلتزام
29.235

516

 -14ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
يف  1يناير
احل�صة يف النتائج قبل ال�ضريبة
احل�صة من ال�ضريبة
�أرباح نقدية مدفوعة
احل�صة يف �إحتياطي القيمة العادلة
�إ�ضافات (�إي�ضاح )41
ا�ستبعادات و�إعادة ت�صنيف (�إي�ضاح )41
�إطفاء موجودات غري ملمو�سة
فروقات �صرف عمالت �أجنبية

يف  31دي�سمرب

2008

2007

194,549
7,285
()960
()1,523
()5
435,533
()16,367
()5,500
()410
612,602

152,520
8,558
)(205
)(1,169
)(103
52,158
)(17,042
)(168
194,549

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -14ا�ستثمارات يف �شركات زميلة (تابع)

املعلومات املالية املوجزة لأهم ال�شركات الزميلة التابعة للمجموعة كالآتي :

ا�سم ال�شركة وبلد الت�أ�سي�س
2008

املوجودات املطلوبات االيراد

ال�سعر
الربح/
(اخل�سارة) املعلن

امللكية%
الت�صويتية االقت�صادية

ال�شركات غري املدرجة:
جمموعة �سوليدرتي
القاب�ضة �ش.م.ب (مقفلة) (البحرين)

335,621

92,573

10,327

179,654

76,290

8,364

2,575

�سيتك الدولية لإدارة الأ�صول املحدودة (هونغ كونغ) 372,994

60,956

6,414

(- )11,848

20

3,354

422

()52

-

31

31

16.935
20.683

17.926
24.085

1.732
3.008

-

23
23

23
23

404
150

1,932
-

439
-

-

30
23

30
23

71,645

 0.501د.ب 25

25

بنك الإجارة الأول �ش.م.ب (مقفلة) (البحرين)

7,477

�سانباك للخدمات الهند�سية (باك�ستان)
ال�شركة الإ�سالمية للإنتاج والطباعة و�أدوات التغليف
27.739
“�إيكوباك” (م�صر)*
�شركة م�صر ملواد التغليف “�إيجرياب” (م�صر)* 39.297
في�صل لإدارة الأ�صول املحدودة (باك�ستان)
�شركة اثراء املالية (اململكة العربية ال�سعودية)*
ال�شركات املدرجة:
بنك البحرين والكويت �ش.م.ب (البحرين)

3,555
30,665

304,180 5,189,692 5,744,788

(- )19,226

34

34

-

21

21
20

* املعلومات املعلنة لبع�ض ال�شركات الزميلة غري متوفرة بتاريخ  31دي�سمرب  ،2008وبالتايل فقد مت التو�صل �إىل الإيرادات والأرباح واخل�سائر من خالل
ا�ستخدام �آخر بيانات مالية مدققة لعام  2007وو�ضع تقديرات لعام  .2008ولأغرا�ض العر�ض ف�إن املوجودات واملطلوبات اخلا�صة بهذه ال�شركات الزميلة
متثل املبالغ املدققة ح�سب �آخر بيانات مالية مدققة.
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�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -14ا�ستثمارات يف �شركات زميلة (تابع)

املوجودات

ا�سم ال�شركة وبلد الت�أ�سي�س

املطلوبات

الإيراد

عر�ض
الأ�سعار
الربح/
(اخل�سارة) املعلن

امللكية%
الت�صويتية

االقت�صادية

2007
ال�شركات غري املدرجة:
جمموعة �سوليدرتي
القاب�ضة �ش.م.ب (مقفلة) (البحرين)
بنك الإجارة الأول �ش.م.ب (مقفلة) (البحرين)

341,285

82,808

20,448

7,010

34

34

102,341

1,558

7,801

4,499

21

21

10,768

20,781

13,634

20

20

5,960

1,727

637

31

31

�سيتك الدولية لإدارة الأ�صول املحدودة (هونغ كونغ) 312,298
�سانباك للخدمات الهند�سية (باك�ستان)

11,171

ال�شركة الإ�سالمية للإنتاج والطباعة و�أدوات
التغليف “�إيكوباك”

(م�صر)*

�شركة م�صر ملواد التغليف “�إيجرياب”

(م�صر)*

18,885

11,787

14,102

809

23

23

20,303

17,536

27,982

1,274

23

23

�شركة �سكنا للحلول الإ�سكانية
املتكاملة �ش.م.ب (مقفلة) (البحرين)

43,170

11,223

1,000

)(788

50

50

في�صل لإدارة الأ�صول املحدودة (باك�ستان)

1,924

72

1,451

528

30

30

*املعلومات املعلنة لبع�ض ال�شركات الزميلة غري متوفرة بتاريخ  31دي�سمرب  ،2007وبالتايل فقد مت التو�صل �إىل الإيرادات والأرباح واخل�سائر من خالل
ا�ستخدام �آخر بيانات مالية مدققة لعام  2006وو�ضع تقديرات لعام  .2007ولأغرا�ض العر�ض ف�إن املوجودات واملطلوبات اخلا�صة بهذه ال�شركات الزميلة
متثل املبالغ املدققة ح�سب �آخر بيانات مالية مدققة.
ا�شتملت اال�ستثمارات يف �شركات زميلة يف  31دي�سمرب  2008على مبلغ  150.3مليون دوالر �أمريكي ( 3.7 :2007مليون دوالر �أمريكي) متعلقة بال�شهرة .وقد
ر�صدت احلركة كالآتي :
يف  1يناير
�إ�ضافات (�إي�ضاح )41

يف  31دي�سمرب

2008

2007

3,665
146،609
150،274

3,665
3,665

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -15عقارات وم�صانع ومعدات

التكلفة

�أرا�ضي ومباين

عقارات م�ست�أجرة
و�أثاث ،ومعدات
وطائرات ،ومركبات

يف  1يناير 2008
�إ�ضافات
حتويل من العقارات اال�ستثمارية (�إي�ضاح )12
ا�ستبعادات
ت�أثري العملة

60,751
1,904
1,215
()1,420
()3,125
59,325

()1,641
()7,777
95,298

يف  1يناير 2008
ا�ستهالك العام
ا�ستبعادات
ت�أثري العملة

1,232
125
()62
()240

23,670
9,449
()277
()3,393

24,902
9,574
()339
()3,633

58,270

65,849

124,119

يف  31دي�سمرب 2008
اال�ستهالك

يف  31دي�سمرب 2008
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2008
التكلفة

1,055

95,081
9,635

املجموع

29,449

155,832
11,539
1,215
()3,061
()10,902
154,623

30,504

يف  1يناير 2007
�إ�ضافات
حتويالت من املوجودات غري اجلارية املحتفظ بها للبيع
ا�ستبعادات
ت�أثري العملة
يف  31دي�سمرب 2007

7,152
52,009
2,194
)(297
)(307

60,751

42,811
53,904
35
)(1,333
)(336

49,963
105,913
2,229
)(1,630
)(643

يف  1يناير 2007
ا�ستهالك العام
حتويالت من املوجودات غري اجلارية املحتفظ بها للبيع
ا�ستبعادات
ت�أثري العملة

992
202
109
)(3
)(68

1,232

18,270
6,580
2
)(1,102
)(80

23,670

19,262
6,782
111
)(1,105
)(148

59,519

71,411

130,930

اال�ستهالك

يف  31دي�سمرب 2007
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2007

95,081

155,832

24,902

تت�ضمن الأرا�ضي واملباين كما يف  31دي�سمرب  2008تكلفة �أر�ض ب�إجمايل  54.9مليون دوالر �أمريكي ( 56.8 :2007مليون دوالر �أمريكي) .بلغ �إجمايل
العقارات امل�ست�أجرة يف  31دي�سمرب  2008ما قيمته  17.4مليون دوالر �أمريكي ( 18.9 :2007مليون دوالر �أمريكي) ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم بقيمة 6.2
مليون دوالر �أمريكي ( 4.9 :2007مليون دوالر �أمريكي).
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�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -16موجودات غري ملمو�سة
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008
ر�صيد �صايف القيمة الدفرتية الأفتتاحي
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
هبوط يف القيمة
فروقات �صرف عمالت �أجنبية
ر�سوم الإطفاء
ر�صيد �صايف القيمة الدفرتية اخلتامي

يف  31دي�سمرب 2008

التكلفة
الإطفاء املرتاكم

�صايف القيمة الدفرتية

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2007
ر�صيد �صايف القيمة الدفرتية الإفتتاحي
�إ�ضافات
ا�ستبعادات
فروقات �صرف عمالت �أجنبية
ر�سوم الإطفاء
ر�صيد �صايف القيمة الدفرتية اخلتامي
يف  31دي�سمرب 2007
التكلفة
الإطفاء املرتاكم
�صايف القيمة الدفرتية

ال�شهرة

عالقات
العمالء

�إيداعات
�أ�سا�سية

92,545

77,954

144,854

10,951
1,394
()3,438

()5,729
()4,185
68,040

()18,528
()7,777
118,549

()476
()2,025
6,406

77,980
()9,940
68,040

137,019
()18,470
118,549

10,917
()4,511
6,406

308,673
()32,921
275,752

82،139

152،631

6،708
6،080

92،545

()4،185

77،954

()7،777

()39
()1،798

339،314
7،543
()6،754
()39
()13،760

92,545

83,709
()5,755

155,547
()10,693

14,220
()3,269

346,021
()19,717

()1,463
()3,252
()5,073
82,757
82,757
82,757
97،836
1،463
()6،754

92,545

مت توزيع القيمة الدفرتية لل�شهرة على الوحدات املولدة للنقد كما يلي:
م�صرف البحرين ال�شامل �ش.م.ب
بنك في�صل املحدود
م�صرف في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا) �إ�س �أيه
�إينكي القاب�ضة (بي .ال� .سي)

77,954

144،854

144,854

�أخرى*

املجموع
326,304
1,394
()4,901
()3,252
()29,806
()13,987
275,752

10،951

10,951

2008

66,070
16,687
82,757

326،304

326,304

2007

66،070
21،760
3،252
1،463
92،545

* ا�شتملت املوجودات غري امللمو�سة الأخرى على مبلغ  4.9مليون دوالر �أمريكي يف  31دي�سمرب  5.4 :2007( 2008مليون دوالر �أمريكي) لربامج احلا�سب
الآيل للأنظمة امل�صرفية الأ�سا�سية التي يتم �إطفا�ؤها على مدى خم�س �سنوات.

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -17ح�سابات العمالء اجلارية
�أفراد
م�ؤ�س�سات مالية
م�ؤ�س�سات جتارية

2008

2007

130،809
41،969
297،824
470،602

168،032
78،407
322،800
569،239

 -18ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
�أفراد
م�ؤ�س�سات مالية
م�ؤ�س�سات جتارية

2008

2007

263،379
57،820
1،147،315
1،468،514

326،286
68،261
974،357
1،368،904

 -19ذمم م�ستحقة لبنوك
متثل الذمم امل�ستحقة لبنوك ب�شكل رئي�سي ودائع �أ�سواق املال التي ت�ستحق خالل �أقل من عام واحد.
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 -20مديونيات مرهونة
موجودات مالية مرهونة لكفل املطلوبات:
بلغت املديونيات املرهونة بتاريخ  31دي�سمرب  2008مبلغا �إجماليا وقدره  281.2مليون دوالر �أمريكي ( 28.5 :2007مليون دوالر �أمريكي).
يتم �إبرام معامالت رهن املوجودات مبوجب ال�شروط االعتيادية ملعامالت االقرا�ض النموذجية و�سندات االقرا�ض و�أن�شطة االقرا�ض.

 -21مديونيات �أخرى
متويل لأجل
ديون �أخرى

2008

2007

13،078
396،996
410،074

16،397
106،842
123،239

ميثل التمويل لأجل �شهادات متويل غري م�ضمونة مدتها �سبع �سنوات وذات �سعر فائدة عائم �صادر من �شركة تابعة.
تت�ضمن الديون الأخرى املديونيات الق�صرية واملتو�سطة الأجل للمجموعة عرب ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف وبفرتات ا�ستحقاق ترتاوح بني �سنة وثالث
�سنوات.

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -22ذمم دائنة
ذمم دائنة وخم�ص�صات �أخرى
مبالغ مدفوعة مقدما من العمالء
كمبياالت طلب
م�ستحقات
ودائع ت�أمني لإيجارات العمالء
�صناديق حتت الإدارة
ذمم دائنة �إىل �شركات فرعية (�إي�ضاح )40
ذمم دائنة �إىل �شركات زميلة
م�شتقات �أدوات مالية
ذمم دائنة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
�إيرادات م�ؤجلة
مطلوبات �إيجارات متويلية
تتكون املطلوبات مقابل املوجودات اخلا�ضعة للإيجارات التمويلية من:

�أدنى مدفوعات الإيجار
اقل من �سنة
�أكرث من �سنة و�أقل من خم�س �سنوات

53
53

اقل من �سنة
�أكرث من �سنة و�أقل من خم�س �سنوات

63
67
130

()1
()1

م�شتقات �صرف العمالت الأجنبية املحتفظ بها للتداول:
عمالت مت بيعها �آج ًال

52
52
2007

الر�سوم املالية للفرتات امل�ستقبلية املبالغ امل�ستحقة
()4
()4

م�شتقات الأدوات املالية:
م�شتقات �صرف العمالت الأجنبية املحتفظ بها للتداول:
عمالت مت بيعها �آج ًال

77،899
37،888
19،509
36،949
45،406
12،905
4،387
908
16
1،623
52
237،542

38،667
68،965
38،859
45،402
59،236
8،479
4،496
1،930
343
15
2،920
126
269،438

2008
الر�سوم املالية للفرتات امل�ستقبلية املبالغ امل�ستحقة

تتكون املطلوبات مقابل املوجودات اخلا�ضعة للإيجارات التمويلية:

�أدنى مدفوعات الإيجار

2008

2007

قيمة االلتزام

59
67
126

2008

47,425

قيمة االلتزام
51,021

القيمة العادلة
908

2007

القيمة العادلة
343

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -23ضرائب م�ؤجلة
2008

2007

تكاليف مدرجة يف بيان الدخل (�إي�ضاح )31
قيا�س القيمة العادلة لل�سندات املتوفرة للبيع
فروقات �صرف العمالت الأجنبية

60،372
3،246
()9،583
()11،897

36،070
13،718
10،971
()387

يف  31دي�سمرب

42،138

60،372

مطلوبات ال�ضرائب امل�ؤجلة على املخ�ص�صات وخ�سائر ال�ضرائب املرحلة
موجودات( /مطلوبات) ال�ضرائب امل�ؤجلة على اال�ستثمارات املتوفرة للبيع
مطلوبات ال�ضرائب امل�ؤجلة على معامالت الت�أجري

()4،021
2،001
()35،970
()37،990

()7.063
()9.639
()38،387
()55.089

يف يناير

لدى املجموعة موجودات �ضريبة م�ؤجلة بقيمة  2مليون دوالر �أمريكي ( :2007ال �شيء) ومطلوبات �ضريبة م�ؤجلة بقيمة  39.9مليون دوالر �أمريكي (:2007
 55.1مليون دوالر �أمريكي) .ولأغرا�ض العر�ض يف امليزانية العمومية ،مت تعوي�ض موجودات ال�ضرائب امل�ؤجلة يف مقابل مطلوبات ال�ضرائب امل�ؤجلة نظر ًا لأن
كليهما ن�ش�أ يف نف�س القطاع ال�ضريبي.
مطلوبات ال�ضرائب امل�ؤجلة الناجتة من �إعادة تقييم العقارات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة
مطلوبات ال�ضرائب امل�ؤجلة على املخ�ص�صات

2008

2007

()4،148
()4،148

()4،111
()1،172
()5،283

�	-24إيرادت من اال�ستثمارات يف التمويالت
�إيرادات من اال�ستثمارات يف التمويالت

2008

191,521

2007
188،853

98

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -25إيرادات الر�سوم والعموالت
ر�سوم التنظيم
ر�سوم التمويل
ر�سوم وعموالت الهيكلة
ر�سوم االئتمان امل�ستندي
ر�سوم �أخرى
عموالت البيع
ر�سوم من �شركات زميلة

�	-26إيرادات من العقارات اال�ستثمارية
ربح من �إعادة تقييم العقارات اال�ستثمارية
�إيراد االيجارات من العقارات اال�ستثمارية
ربح حمقق من بيع العقارات اال�ستثمارية

� -27صايف �إيرادات التداول
�إيرادات التداول يف �صرف العمالت الأجنبية
(اخل�سائر) /الأرباح من �سندات التداول

2008

2007

8،472
8،639
7،999
3،192
16,765
1،099
46،166

20،710
6،849
2،533
2،634
15،405
4،350
52،481

2008

2007

111،772
2،321
175
114،268

2008

5،065
()1،004
4،061

36،033
1،805
54،893
92،731

2007

6،950
567
7،517

يت�ضمن التداول يف �صرف العمالت الأجنبية الأرباح واخل�سائر من العقود الفورية والعقود الآجلة ومن حتويل املوجودات واملطلوبات بعمالت �أجنبية.

�	-28إيرادات الأرباح النقدية
�سندات ا�ستثمارية متوفرة للبيع

2008

2007

27،962

27،242

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -29تكاليف املوظفني
الرواتب واملنافع الأخرى
مدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم
الت�أمينات االجتماعية وتكاليف قانونية �أخرى
منافع ما بعد التقاعد

2008

2007

63,624
()5,321
3,393
991
62،687

65،585
5،321
2،500
906
74،312

املنافع الأخرى تت�ضمن عالوة ال�سكن ،وم�صاريف االنتقال ،وامل�صاريف العالجية وال�صحية ،والتدريب ،وم�صاريف مكاف�أة نهاية اخلدمة ،وم�صاريف �أخرى.

 -30امل�صروفات العمومية والإدارية
م�صروفات مكتبية
ر�سوم مهنية
�أخرى

 -31ال�ضرائب
ال�ضرائب احلالية
ال�ضرائب امل�ؤجلة

2008

25،534
12،647
14،235
52،416

2008

6،032
3،246
9،278

2007

20،539
15،997
11،804
48،340

2007

6،288
13،718
20،006

م�صروفات �ضريبة الدخل املتوقعة للمجموعة هي عبارة عن �إجمايل مبالغ فردية متثل مزيج ًا من الأرباح واخل�سائر ومعدالت ال�ضرائب املطبقة يف كل قطاع
عام �إىل عام ،ح�سب م�صدر الأرباح .معظم �شركات املجموعة تعمل يف قطاعات
�ضريبي .بالتايل ،ف�إن معدل ال�ضرائب املطبق يف الدخل املوحد قد يتفاوت من ٍ
ال تفر�ض فيها �ضرائب.
الت�سوية ما بني �ضريبة الدخل امل�سجلة واملبلغ املحت�سب ،با�ستخدام املتو�سط املرجح ملعدالت �ضرائب ال�شركات املحلية املطبقة هي كما يلي:

�صايف الربح املحا�سبي
املعدل املتو�سط املرجح ملعدالت �ضرائب ال�شركات املحلية املطبق
املتو�سط املرجح ملعدالت �ضرائب ال�شركات املحلية املطبق
ت�أثري الإيرادات ال�ضريبية املخ�صومة مبعدالت خمتلفة عن قيمة ال�ضرائب التجارية املحلية
ال�ضرائب الفعلية

2008

2007

108,166
%9
10,057
()779
9,278

220.919
%13
28.737
()8.731
20.006

100

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -32حقوق الأقلية
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة  %100من املوجودات واملطلوبات و�أرباح ال�شركات التابعة� .أما حقوق امللكية للم�ساهمني الآخرين يف ال�شركات التابعة فيطلق
عليها حقوق الأقلية.
اجلدول التايل يلخ�ص حقوق الأقلية للم�ساهمني املدرجة بحقوق ملكية ال�شركات التابعة املوحدة.

2008
الأقلية٪
بنك في�صل املحدود
اجلزيرة ال�صحية �ش .م .ب( .مقفلة)
�إنكي القاب�ضة
�إثمار افيي�شن ليزوان (دبلن) املحدودة
�شركة �ستي فيو دفلومبنت العقارية �ش.م.ب.
�شركة مارينا ريف دفلومبنت العقارية �ش.م.ب.
�شركة �سكنا للحلول الإ�سكانية املتكاملة �ش.م.ب( .مقفلة)
�أخرى

34.28
50.00
5.00
49.00
49.00
50.00

2007
الأقلية٪

34.28 80,190
50.00 110،736
7.75
5.00
773
1,559
4,679
27،461
44
225,442

136,885
58,322
742
640

196,589

�إن حقوق الأقلية يف بيان الدخل املوحد البالغة  62.9مليون دوالر �أمريكي ( 85.5 :2007مليون دوالر �أمريكي) متثل ح�صة م�ساهمي الأقلية من �أرباح هذه
ال�شركات التابعة لل�سنوات ذات العالقة.
يف مار�س � 2008إرتفعت ملكية املجموعة يف �شركة �سكنا للحلول الإ�سكانية املتكاملة �ش.م.ب( .مقفلة) وعليه فقد �صنفت ك�شركة تابعة.

 -33ر�أ�س املال

عدد الأ�سهم
(بالآالف)

ر�أ�س املال

يف  1يناير 2007
جتزئة ال�سهم �إىل �أربعة
�أ�سهم خزينة م�شرتاة
�أ�سهم خزينة مباعة
�إ�صدار �أ�سهم عالوة
�إ�صدار �أ�سهم جديدة

353,525
1,414,100
)(51,428
52,724
288,000
446,500

353,525
353,525
)(12,857
13,181
72,000
111,625

يف  31دي�سمرب 2007

2,149,896

537,474

�أ�سهم خزينة م�شرتاة
�أ�سهم خزينة مباعة

()126,535
81,730

()29,950
20,432

يف  31دي�سمرب 2008

2,105,091

527,956

امل�صدر

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -33ر�أ�س املال (تابع)

امتلك البنك  69،408،790من �أ�سهمه يف  31دي�سمرب 2007( 2008
 .)24,603,264 :وقد مت اال�ستحواذ على هذه الأ�سهم عرب م�شرتيات
خمتلفة ومبيعات خالل ال�سنة عرب �أ�سواق الأوراق املالية ب�صايف قيمة بلغت
 16مليون دوالر �أمريكي ( 2.3 :2007مليون دوالر �أمريكي) .وقد مت ادراج
القيمة اال�سمية للأ�سهم امل�ستحوذ عليها والبالغة قيمتها  9.5مليون دوالر
�أمريكي ( 0.3 :2007مليون دوالر �أمريكي) يف ر�أ�س املال مع ادراج املبلغ
املتبقي �ضمن عالوة الأ�سهم .ويتم االحتفاظ بهذه اال�سهم كا�سهم خزينة
ويحق للبنك �إعادة ا�صدارها يف وقت الحق.
يف نوفمرب  ،2007قام البنك باال�ستحواذ على ح�صة  40باملئة املتبقية من
�أ�سهم م�صرف البحرين ال�شامل (“م�صرف ال�شامل”) من خالل عملية
تبادل �أ�سهم من خالل �إ�صداره � 446,499,970سهم ًا جديد ًا من �أ�سهم
البنك مل�ساهمي الأقلية يف م�صرف ال�شامل .وقد متت عملية التبادل بواقع
اثنا ع�شر �سهما عاديا للبنك لكل ع�شرة �أ�سهم عادية مل�صرف ال�شامل .كما
�أ�صدر البنك � 288,000,000سهم ك�أ�سهم عالوة للم�ساهمني القائمني قبل
عملية التبادل.
بتاريخ  19مار�س  ،2007متت جتزئة ال�سهم الواحد �إىل �أربعة �أ�سهم لريتفع
بذلك عدد الأ�سهم امل�صرح بها من  500مليون �سهم بقيمة ا�سمية  1دوالر
�أمريكي لل�سهم واحد �إىل  2.000مليون �سهم بقيمة ا�سمية  0.25دوالر
�أمريكي لل�سهم الواحد .وبذلك ارتفع �إجمايل عدد الأ�سهم ال�صادرة من
 360مليون �سهم �إىل  1.440مليون �سهم .وخالل اجتماع اجلمعية العامة
غري العادية التي انعقدت يف  29نوفمرب  ،2007مت زيادة ر�أ�س املال امل�صرح
به �إىل � 4.000.000.000سهم بقيمة ا�سمية بلغت  0.25دوالر لل�سهم
الواحد ،مبجموع  1.000مليون دوالر �أمريكي� .إن كافة الأ�سهم ال�صادرة
هي مدفوعة بالكامل.

 -34االحتياطيات
االحتياطيات القانونية
وف ًقا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ،يتم حتويل  %10على
الأقل من �صايف ربح البنك لل�سنة �إىل االحتياطي القانوين حتى ي�صل هذا
االحتياطي �إىل  %50من ر�أ�س املال املدفوع للبنك .وميكن ا�ستخدام هذا

االحتياطي لدفع الأرباح النقدية حتى  %5من ر�أ�س املال ال�صادر واملدفوع
بالكامل.

الأرباح امل�ستبقاة
تت�ضمن الأرباح امل�ستبقاة املوحدة االحتياطات التالية ل�شركات تابعة وهي
االحتياطي القانوين والبالغ  17.3مليون دوالر �أمريكي (12.1 :2007
مليون دوالر �أمريكي) واالحتياطي االئتماين والبالغ  11.6مليون دوالر
�أمريكي ( 8.1 :2007مليون دوالر �أمريكي)
ال تت�ضمن االرباح امل�ستبقاة املوحدة �أي �أرباح ل�شركات تابعة (:2007
 20.4مليون دوالر �أمريكي) وهي غري متوفرة للتوزيع ب�سبب الأنظمة
املحلية املطبقة.

 -35الأرباح النقدية املقرتحة
اقرتح �أع�ضاء جمل�س الإدارة على اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني
توزيع �أ�سهم عالوة بواقع �سهم لكل ع�شرة �أ�سهم مملوكة.
متت امل�صادقة على توزيع �أرباح نقدية ل�سنة  2007بقيمة  53.7مليون
دوالر �أمريكي (� 2.5سنت لل�سهم الواحد) ومت دفع ما قيمته  52.4مليون
دوالر �أمريكي منها خالل �سنة  .2008بلغت الأرباح النقدية املوزعة ل�سنة
� 2006إجمايل  47.5مليون دوالر �أمريكي (� 13.5سنت �أمريكي لل�سهم
الواحد) وقد اعتمدت ومت دفعها يف �سنة .2007

102

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -36عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخفف
يحت�سب عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخفف لكل �سهم بق�سمة �صايف الإيرادات املتعلقة بامل�ساهمني على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية ال�صادرة واملدفوعة
بالكامل خالل ال�سنة.

2008

2007

�صايف الإيرادات املتعلقة بامل�ساهمني

22،168

102،755

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية ال�صادرة واملدفوعة بالكامل (بالآالف)

2،126،689

1،773،972

عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخفف

�1.04سنت ًا �أمريكي ًا

� 5.79سنت ًا �أمريكي ًا

�	-37إدارة ر�أ�س املال
يلخ�ص اجلدول التايل تركيب ر�أ�س املال التنظيمي ومعدالت البنك املوحدة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2008و� .2007إعتبار ًا من  1يناير  2008طبق
البنك كافة املتطلبات اخلارجية اخلا�صة بر�أ�س املال التنظيمي التي يخ�ضع لها البنك ،كما طبق البنك بنجاح �أنظمة بازل الثانية ال�صادرة عن طريق م�صرف
البحرين املركزي.
ال�شريحة الأوىل من ر�أ�س املال
ال�شريحة الثانية من ر�أ�س املال

جمموع ر�أ�س املال النظامي
املوجودات املوزونة باملخاطر:

التعر�ض ملخاطر الإئتمان املرجحة ب�أوزان
التعر�ض ملخاطر ال�سوق املرجحة ب�أوزان
التعر�ض ملخاطر الت�شغيل املرجحة ب�أوزان
جمموع املخاطر املرجحة ب�أوزان

معدل مالءة ر�أ�س املال

2008

2007

800,131
120,236

586,889
201,076

5,547,783
277,775
562,068
6,387,626

3,207,630
380,320
640,738
4,228,688

920,367

%14.41

787,965

%18.63

� -38صناديق حتت الإدارة
بلغ �إجمايل ال�صناديق حتت الإدارة  2مليار دوالر �أمريكي يف  31دي�سمرب  1.7 :2007( 2008مليار دوالر �أمريكي) ومتثل املبالغ امل�ستثمرة من قبل العمالء
والتي �أودعت يف �صناديق تخ�ضع لإدارة املجموعة ،حيث يتم ا�ستثمارها دون حق الرجوع �إىل املجموعة .وقد ح�صلت املجموعة على ر�سوم بحوايل  16.9مليون
دوالر �أمريكي ذات �صلة بتلك ال�صناديق يف  19.5 :2007( 2008مليون دوالر �أمريكي).
يف  31دي�سمرب  2008بلغت املبالغ امل�ستحقة من املجموعة لل�صناديق حتت الإدارة  12.2مليون دوالر �أمريكي ( 6.7 :2007مليون دوالر �أمريكي) ،بينما بلغت
املبالغ امل�ستحقة من ال�صناديق حتت الإدارة  405مليون دوالر �أمريكي ( 110.6 :2007مليون دوالر �أمريكي).

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -39خطط منافع التقاعد
مت ب�شكل �إجمايل �إدراج جميع موظفي ال�شركات الأوروبية التابعة للمجموعة حتت خطة ت�أمني �أو خطط التقاعد احلكومية .ووفق ًا ملمار�سات العمل املحلية ،ال
توجد خطط تقاعد يف بع�ض الدول التي تعمل بها املجموعة.
�إن خطط منافع التقاعد الرئي�سية للمجموعة هي يف �سوي�سرا وتعرف بخطط منافع التقاعد املحددة .ويتم االحتفاظ مبوجودات اخلطط املمولة يف �صناديق
حتت �إدارة �أمناء منف�صلني .يتم تقييم هذه اخلطط كل عام من قبل خرباء اكتواريني م�ستقلني وذلك با�ستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة.
االفرتا�ضات امل�ستخدمة يف تقييم اخلرباء االكتواريني للعامني  2008و 2007هي �أف�ضل التقديرات للمعايري الرئي�سية التي ت�ؤثر على التزام التقاعد وهي
مف�صلة كالتايل:

2008
%

2007

معدل التكلفة املالية القيا�سية
املعدالت املتوقعة على املدى الطويل لعوائد موجودات اخلطة
معدل االرتفاع يف التعوي�ضات

3.20
3.80
2.00

%
2.85
3.80
2.00

الو�ضع املايل خلطط التقاعد للمجموعة كالتايل:
التزامات املنافع املتوقعة
موجودات اخلطة بالقيم العادلة
الو�ضع املايل
الأرباح(/اخل�سائر) الأكتوراية غري املحققة
املطلوبات يف امليزانية العمومية

57,065
()56,263
802
()98
704

48,901
()48,397
504
629
1,133

يتكون �صايف تكلفة التقاعد الدورية من التايل:
تكاليف اخلدمات
التكاليف املالية
العائد املتوقع على املوجودات
�إجمايل التكاليف
م�ساهمات املوظفني
�صايف تكلفة التقاعد الدورية

2,020
1,518
()1,963
1,575
()584
991

1,706
1,285
()1,607
1,384
()478
906

1,133
651
991
()2,071
704

1,538
575
906
()1,886
1,133

حركة املطلوبات املحت�سبة يف امليزانية العمومية:
يف  1يناير
فروقات �صرف العمالت الأجنبية
�صايف تكلفة التقاعد الدورية
م�ساهمات �أ�صحاب العمل

بتاريخ  31دي�سمرب
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 -39خطط منافع التقاعد (تابع)

حركة التزامات املنافع املحددة خالل ال�سنة هي كالتايل:

بداية العام
تكاليف اخلدمة
التكاليف املالية
م�ساهمات املوظفني
الأرباح الأكتوارية
املنافع املدفوعة
العالوات املدفوعة
فروقات �صرف العمالت الأجنبية

نهاية العام

2008

2007

48,901
2,020
1,518
584
()444
1,508
()457
3,435
57,065

42,911
1,706
1,285
478
)(557
)(219
)(483
3,780
48,901

احلركة يف القيمة العادلة ملوجودات اخلطة هي كالتايل:
48,397
1,963
()1,213
2,071
584
1,508
()457
3,410
56,263
775

بداية العام
العائد املتوقع على موجودات اخلطة
(الأرباح) /اخل�سائر الأكتوارية
م�ساهمات رب العمل
م�ساهمات املوظفني
املنافع املدفوعة
العالوات املدفوعة
فروقات �صرف العمالت الأجنبية

نهاية العام

العائد الفعلي ملوجودات اخلطة

41,375
1,607
70
1,886
478
)(219
)(483
3,683
48,397
1,673

حتدد العائدات املتوقعة ملوجودات اخلطة من خالل الأخذ يف االعتبار العائدات املتوقعة املتوفرة للموجودات اخلا�ضعة ل�سيا�سة اال�ستثمارات احلالية .وتعتمد
العائدات املتوقعة لال�ستثمارات ب�أ�سعار ثابتة على �إجمايل عائدات اال�سرتداد كما يف تاريخ امليزانية العمومية .كما �أن العائدات املتوقعة على الأ�سهم والعقارات
اال�ستثمارية تعك�س املعدالت احلقيقية للعائدات على املدى الطويل املتوفرة يف الأ�سواق ذات ال�صلة .ويتم قيا�س العائدات املتوقعة لكل فئة من الأ�صول على
�أ�سا�س التوزيع امل�ستهدف للأ�صل وذلك لتطوير املعدل املتوقع على املدى الطويل للعائد على الأ�صول املفرت�ضة للمحفظة.
امل�ساهمات املتوقعة خلطط منافع ما بعد التوظيف لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009تبلغ  2.2مليون دوالر �أمريكي ( 1.8 :2008مليون دوالر �أمريكي).

كما يف  31دي�سمرب

2008

2007

2006

2005

2004

القيمة احلالية اللتزامات املنافع املحددة
القيمة العادلة ملوجودات اخلطة
العجز

()57,065
56,263
()802

()48,901
48,397
()504

()42.911
41.375
()1.536

()32.676
29.006
()3,670

()31.627
29.165
()2,462

تعديالت اخلربة على موجودات اخلطة
تعديالت اخلربة على مطلوبات اخلطة

()1,213
()444

70
()557

()1.736
()2.168

()1.682
3.280

788
()615
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-40املعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة
تت�ضمن الأطراف ذات ال�صلة امل�ساهمني ،و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وال�شركات الزميلة ،وال�شركات الفرعية ،وال�شركات الأخرى التي ت�شرتك مع البنك� ،أو
�شركاته التابعة� ،أو الزميلة يف امللكية والإدارة.
مت �إبرام عدد من املعامالت مع �أطراف ذات �صلة يف �إطار �سياق العمل االعتيادي .وتت�ضمن قرو�ض وح�سابات جارية وح�سابات ا�ستثمارية .املعامالت والأر�صدة
التي �أعلن عنها مع �شركات زميلة هي تلك ال�شركات التي ميلك البنك فيها من � %20إىل  %50من حقوق الت�صويت والتي يكون لدى البنك ت�أثري قوي عليها ولكن
لي�س التحكم .املعامالت مع الأطراف الأخرى ذات ال�صلة والتي تتكون من دار املال الإ�سالمي القاب�ضة وال�شركات التابعة لها يتم الإف�صاح عنها ك�شركات
فرعية� .إن حجم املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة والأر�صدة القائمة يف نهاية ال�سنة ،والإيرادات وامل�صروفات املتعلقة بها لل�سنة هي كالتايل:

�أ) القرو�ض املمنوحة ملوظفي الإدارة:
القرو�ض

القرو�ض امل�ستحقة يف  1يناير
القرو�ض املمنوحة خالل ال�سنة
القرو�ض امل�سددة خالل ال�سنة
فروقات �صرف العمالت الأجنبية

القرو�ض امل�ستحقة يف  31دي�سمرب

2008

2007

732
579
()258
16
1،069

967
()268
34
733

القرو�ض املمنوحة ملوظفي الإدارة الرئي�سيني ال حتمل عوائد ،وهي بدون �ضمان ،وم�ستحقة الدفع على فرتات متفاوتة حتى �سنة .2011

ب) القرو�ض املمنوحة للموظفني:
يحق جلميع موظفي املجموعة احل�صول على قرو�ض موظفني ب�شروط مرنة ال تعادل املعامالت التي تتم على �أ�سا�س جتاري بحت .تت�ضمن الذمم املدينة مبالغ
م�ستحقة من موظفني يف  31دي�سمرب  2008وتبلغ قيمتها  9مليون دوالر �أمريكي ( 7.8 :2007مليون دوالر �أمريكي).

ج) احل�سابات اجلارية واال�ستثمارية:
لل�سنة املنتهية يف
املبالغ امل�ستحقة �إىل:
خدمات دار املال الإ�سالمي
ال�شركة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي املحدودة (الباهاما)
�شركة اخلليج لال�ستثمارات املالية
N.V.

ال�شركات الزميلة
2007
2008

ال�شركات الفرعية
2007
2008
4،550
11،743
2،558

4,920
1,975
2،509
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

لل�سنة املنتهية يف
املبالغ امل�ستحقة من:
جمموعة �سوليدرتي القاب�ضة �ش.م.ب(.مقفلة)
خدمات دار املال الإ�سالمي N. V.
دار املال الإ�سالمي القاب�ضة
ال�شركة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي املحدودة (الباهاما)
ال�شركة امل�صرية للأعمال والتجارة
في�صل لإدارة الأ�صول املحدودة (باك�ستان)

ال�شركات الزميلة
2007
2008
4،433

4،600

571

م�صروفات على احل�سابات اجلارية واال�ستثمارية
�شركة اخلليج لال�ستثمارات املالية
جمموعة �سوليدرتي القاب�ضة �ش.م.ب(.مقفلة)
بنك الإجارة الأول �ش.م.ب (مقفلة)
ال�شركة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي املحدودة (الباهاما)

112
887

د) �إيرادات �أخرى

دار املال الإ�سالمي القاب�ضة
خدمات دار املال الإ�سالمي N. V.
ال�شركة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي املحدودة (الباهاما)
�شركة �سكنا للحلول الإ�سكانية املتكاملة �ش.م.ب( .مقفلة)
في�صل لإدارة الأ�صول املحدودة (باك�ستان)
جمموعة �سوليدرتي القاب�ضة �ش.م.ب(.مقفلة)
�صناديق حتت الإدارة -م�صرف البحرين ال�شامل

55

69
59
4,350

ال�شركات الفرعية
2007
2008
13،954
196،077
11،325
829

14،067
196،768
10،268
829

50

63

57

209

8،516
9،416
6،962

12,539
5,648
463

8،100

الر�سوم املدفوعة من قبل خدمات دار املال الإ�سالمي  N. V.متثل ا�سرتداد بع�ض التكاليف املنفقة بالنيابة عنها من قبل �شركة تابعة وقد مت �إدراجها كتخفي�ض
من تكاليف املوظفني وامل�صروفات الإدارية.
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 -40املعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات ال�صلة (تابع)
ه) تعوي�ضات �أفراد الإدارة الرئي�سيني

رواتب ومنافع �أخرى
مدفوعات على �أ�سا�س الأ�سهم
منافع ما بعد التوظيف
منافع �أخرى طويلة الأجل

2008

2007

15،499
639
937

16،431
4،257
1،477
-

17،075

22،165

و) مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بلغ جمموع مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �سنة  2008ما قيمته  1مليون دوالر �أمريكي ( 1.1 :2007مليون دوالر �أمريكي).

ز) تعوي�ضات
قدمت دار املال الإ�سالمي القاب�ضة تعوي�ضات ت�صل حتى  3.5مليون دوالر �أمريكي ( 3.5 :2007مليون دوالر �أمريكي) لتغطية �أي نق�ص يف القيم الدفرتية
ميكن �أن ي�ستحق على بع�ض اال�ستثمارات املحتفظ بها لدى ال�شركات التابعة.

 -41عمليات اال�ستحواذ واال�ستبعاد
اال�ستحواذ على �شركات زميلة
يف  18فرباير  2008قامت املجموعة باال�ستحواذ على � 147،637،621سهم ًا يف بنك البحرين والكويت �ش.م.ب .باجمايل مبلغ وقدره  123.6مليون دينار
بحريني ( 329.6مليون دوالر �أمريكي) ،مبا ميثل  %19.1من اجمايل ر�أ�س مال بنك البحرين والكويت �ش.م.ب .منذ تاريخه لغاية  31دي�سمرب  ،2008كما
ا�ستحوذت املجموعة على � 58،125،415سهم ًا ا�ضافي ًا (تت�ضمن � 7،438،892سهم عالوة) باجمايل مبلغ وقدره  35.8مليون دينار بحريني ( 97.9مليون دوالر
�أمريكي) ،مبا ميثل  %6.28من اجمايل ر�أ�س مال بنك البحرين والكويت �ش.م.ب .يف  31دي�سمرب  2008بلغت ح�صة املجموعة يف ر�أ�س املال ون�سبة الت�صويت
.%25.38
قامت املجموعة بتقييم مبدئي للقيم العادلة للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة واملطلوبات واملطلوبات الطارئة لبنك البحرين والكويت �ش.م.ب .كما يف تاريخ
 31دي�سمرب  .2008وقد �أدرج الفائ�ض يف التكلفة على القيمة العادلة ل�صايف املوجودات والبالغة  146.6مليون دوالر �أمريكي كقيمة ال�شهرة �ضمن اال�ستثمارات
يف ال�شركات الزميلة.
تكلفة ال�شراء
القيمة العادلة ل�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها
قيمة ال�شهرة

427،466
()280،857
146،609
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 -41عمليات اال�ستحواذ واال�ستبعاد (تابع)

يت�ضمن اجلدول التايل القيم العادلة ل�صايف املوجودات لبنك البحرين والكويت بتاريخ اال�ستحواذ:

املوجودات

2008
القيمة العادلة

النقد والأر�صدة لدى امل�صرف املركزي
�أوراق جتارية متداولة
�سندات ا�ستثمارية
ودائع وذمم م�ستحقة لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
قرو�ض ومبالغ مدفوعة �سلف ًا لعمالء
ا�ستثمارات يف �شركة زميلة وم�شاريع م�شرتكة
فوائد م�ستحقة وموجودات �أخرى
مقار العمل ومعدات
موجودات غري ملمو�سة
�إجمايل املوجودات امل�ستحوذ عليها

728،926
141،369
1،254،732
957،851
3،174،122
34،859
52،809
51،865
533،877
6،930،410

ودائع وذمم م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى
مديونيات خا�ضعة التفاقيات �إعادة �شراء
مديونيات لأجل
ح�سابات جارية وح�سابات �إدخار لعمالء وودائع �أخرى
فوائد م�ستحقة للدفع ومطلوبات �أخرى
�إجمايل املطلوبات املفرت�ضة

1،734،141
70،759
900،000
3،010،225
108،679
5،823،804

�صايف املوجودات
�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها ()%25.38
قيمة ال�شراء امل�سددة نقد ًا

1،106،606
280،857

املطلوبات

427،466

�إن القيم العادلة ل�صايف املوجودات امل�ستحوذ عليها ال تختلف �إختالفا جوهريا عن القيم الدفرتية يف دفاتر احل�سابات لبنك البحرين والكويت بتاريخ
اال�ستحواذ.
يف  30نوفمرب  2007اكتتب البنك مببلغ �إ�ضايف وقدره  17.99مليون دوالر �أمريكي مقابل � 14.394.677سهم �إ�ضايف يف ر�أ�س مال �شركة �سوليدرتي �ش.م.ب.
(م) بعالوة ا�صدار تعادل  0.25دوالر �أمريكي لكل �سهم.
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 -41عمليات اال�ستحواذ واال�ستبعاد (تابع)
ا�ستبعاد �شركات زميلة
يف �شهر يونيو من عام  2007قامت املجموعة ببيع  %19من ا�ستثماراتها يف بنك امليزان املحدود مببلغ �إجمايل قدره  37.8مليون دوالر �أمريكي .وقد مت احت�ساب
الربح من اال�ستبعاد يف بيان الدخل املوحد بقيمة  15.0مليون دوالر �أمريكي ،والذي ميثل الفرق بني الثمن والقيمة الدفرتية ،مبا يف ذلك القيمة العادلة غري
املحققة واحتياطيات �صرف العمالت الأجنبية� ،صافي ًة من ن�سبة ال�شهرة املقيدة عند اال�ستحواذ على م�صرف البحرين ال�شامل �ش.م.ب .وبعد �إجراء هذه
املعاملة ،فان ح�صة املجموعة قد انخف�ضت �إىل  %7ومت قيد اال�ستثمار املتبقي ك�سندات ا�ستثمارية متوفرة للبيع.
يف �شهر ابريل  2007قامت �إحدى ال�شركات التابعة للمجموعة ب�إعادة ت�صنيف ا�ستثمار بقيمة  4.9مليون دوالر �أمريكي يف �صندوق في�صل للدخل والإمناء
(باك�ستان) من ا�ستثمار يف �شركة زميلة �إىل �سندات ا�ستثمارية متوفرة للبيع.
ويف �شهر مار�س  2008قامت املجموعة بزيادة ن�سبة التملك يف �شركة �سكنا للحلول اال�سكانية املتكاملة �ش.م.ب (مقفلة) مما �أدى �إىل ت�صنيفها ك�شركة
تابعة.

ا�ستثمارات �إ�ضافية يف �شركات تابعة
خالل عام  ،2007قام البنك باال�ستحواذ على ح�صة  40باملئة املتبقية يف م�صرف البحرين ال�شامل (“م�صرف ال�شامل”) من خالل عملية تبادل �أ�سهم من
خالل �إ�صداره � 446.499.970سهم مل�ساهمي الأقلية يف البنك ومبوافقة اجلمعية العمومية غري العادية يف  29نوفمرب  .2007وعليه فقد متت عملية التبادل
بواقع اثنا ع�شر �سهما عاديا للبنك لكل ع�شرة �أ�سهم عادية مل�صرف ال�شامل .وقد بلغت قيمة اال�ستحواذ على حقوق الأقلية  424.2مليون دوالر �أمريكي وقد
مت حما�سبة ال�شهرة الناجتة والبالغة  193.9مليون دوالر �أمريكي مبوجب طريقة الوحدة االقت�صادية يف حقوق امللكية مقابل عالوة ر�أ�س املال الناجتة عن
اال�ستحواذ والبالغة  312.6مليون دوالر �أمريكي

 -42مطلوبات والتزامات طارئة
املطلوبات الطارئة

2008

2007

موافقات وم�صادقات
�ضمانات وخطابات اعتماد غري قابلة للإلغاء
مطالبات عمالء

30,119
436,965
44,013
511,097

40.115
617.855
55.842
713.812

يف  31دي�سمرب  2008كانت املطلوبات الطارئة املحتملة لدار املال الإ�سالمي للخدمات الإدارية �إ�س �إيه ال تتعدى  1.1مليون دوالر �أمريكي ( 1.1 :2007مليون
دوالر �أمريكي) وهي متعلقة بخطط التقاعد حت�سب ًا لالنخفا�ض يف موجودات اخلطة �إىل ما دون املخ�ص�صات التعاقدية املتعلقة بالأفراد.

التزامات
ت�سهيالت غري م�سحوبة وخطوط متويل والتزامات �أخرى بتمويل

2008

518,150

2007
698.446
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�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 -42مطلوبات والتزامات طارئة (تابع)
التزامات الت�أجري الت�شغيلي:

ت�شمل التزامات الت�أجري الت�شغيلي احلوا�سب الآلية ،وال�سيارات واملعدات املكتبية .ويبلغ احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية مبوجب اتفاقيات الت�أجري
					
الت�شغيلي غري القابلة للإلغاء كالتايل:
2007
2008
اقل من �سنة واحدة
193
231
484
380
�أكرث من �سنة واحدة واقل من خم�س �سنوات
611
677

�صايف مراكز العمالت الأجنبية املفتوحة املهمة

21,740

التداول

101،653

 -43املوجودات واملطلوبات اجلارية وغري اجلارية
كما يف  31دي�سمرب 2008

اجلارية

غري اجلارية

املجموع

النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
ا�ستثمارات يف التمويالت
�سندات ا�ستثمارية
عقارات ا�ستثمارية
ذمم مدينة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
عقارات وم�صانع ومعدات
موجودات غري ملمو�سة

1،241،408
15،711
1،585،909
352،445
11،641
144،523
24،838
2،050

13

1,241,421
15,711
2,058,034
617,228
273,786
161,773
612,602
124,119
275,752

�إجمايل املوجودات

3،378،525

ح�سابات العمالء اجلارية
ح�سابات العمالء اال�ستثمارية
مبالغ م�ستحقة لبنوك وم�ؤ�س�سات مالية
مديونيات �أخرى
ذمم دائنة
�ضرائب حالية
�ضرائب م�ؤجلة

470،602
1،433،554
1،578،362
397،001
204،378
88

�إجمايل املطلوبات
�صايف املوجودات

4،083،985
()705،460

يف  31دي�سمرب 2007
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�صايف املوجودات

2،563،063
2،442،934
120،129

472،125
264،783
262،145
17،250
587،764
122،069
275,752

2,001,901

5,380,426

34،960
16،706
13،073
33،164
7،049
42،138

470،602
1،468،514
1،595،068
410،074
237،542
7،137
42،138

147،090
1,854,811

4،231،075
1,149,351

1،515،726
351،458
1،164،268

4،078،789
2،794،392
1،284،397

�إي�ضاحات

حول البيانات املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� -44شركات تابعة
قائمة ال�شركات الرئي�سية التابعة للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2008كالتايل:

م�صرف البحرين ال�شامل �ش.م.ب
بنك في�صل املحدود
م�صرف في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا) �إ�س �إيه
في�صل للتمويل (جري�سي) املحدود
كانتارا (�سوي�سرا) �إ�س �إيه
دار املال الإ�سالمي للخدمات الإدارية �إ�س �إيه
دار املال الإ�سالمي املحدودة (جري�سي)
 MFAIاملحدودة (جري�سي)
في�صل للتمويل (لوك�سمبورج) �إ�س �إيه
في�صل للتمويل (الأنتيل ،هولندا) N.V.
راينت املحدودة القاب�ضة
�شركة الإثمار للتطوير املحدودة
اجلزيرة ال�صحية �ش .م .ب( .م)
�شركة �سكنا للحلول اال�سكانية املتكاملة �ش.م.ب (م)

الت�صويتية

امللكية %

100
65.72
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
62

االقت�صادية

100
65.72
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50

بلد الت�أ�سي�س

مملكة البحرين
باك�ستان
�سوي�سرا
جري�سي
�سوي�سرا
�سوي�سرا
جري�سي
جري�سي
لوك�سمبورج
الأنتيل ،هولندا
جري�سي
جزر كاميان
مملكة البحرين
مملكة البحرين

قائمة ال�شركات الرئي�سية التابعة للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2007كالتايل:

م�صرف البحرين ال�شامل �ش.م.ب
بنك في�صل املحدود
م�صرف في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا) �إ�س �إيه
في�صل للتمويل (جري�سي) املحدود
كانتارا (�سوي�سرا) �إ�س �إيه
دار املال الإ�سالمي للخدمات الإدارية �إ�س �إيه
دار املال الإ�سالمي املحدودة (جري�سي)
 MFAIاملحدودة (جري�سي)
في�صل للتمويل (لوك�سمبورج) �إ�س �إيه
في�صل للتمويل (الأنتيل ،هولندا) N.V.
راينت املحدودة القاب�ضة
�شركة الإثمار للتطوير املحدودة
اجلزيرة ال�صحية �ش .م .ب( .م)

الت�صويتية

100
65.72
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

امللكية %

االقت�صادية

100
65.72
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50

بلد الت�أ�سي�س

مملكة البحرين
باك�ستان
�سوي�سرا
جري�سي
�سوي�سرا
�سوي�سرا
جري�سي
جري�سي
لوك�سمبورج
الأنتيل ،هولندا
جري�سي
جزر كاميان
مملكة البحرين

 -45الأرقام املقارنة
مت �إظهار خم�ص�ص الهبوط يف القيمة والذي كان خم�صوما من االيرادات ب�شكل م�ستقل ليتوافق مع طريقة العر�ض املتبعة لهذا العام.
مت �إعادة ت�صنيف بع�ض معلومات القطاع لتتوافق مع طريقة العر�ض املتبعة لهذا العام.
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�إف�صاحات حول العمود  3من بازل 2
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .1مقدمة
مت ا�ستحداث متطلبات ق�سم االف�صاحات العامة اجلديد �ضمن كتاب قوانني م�صرف البحرين املركزي �إبتدا ًء من  1يناير  .2008يتم عر�ض الإي�ضاحات
الواردة يف هذا التقرير والإي�ضاحات املعرو�ضة �ضمن البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008وفق املعايري الدولية للتقارير املالية (.)IFRS
تتعلق هذه الإف�صاحات ب�شكل رئي�سي بالوفاء مبتطلبات الإف�صاح لبازل  2العمود  ،3وينبغي �أن تقر�أ مع البيانات املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2008

� .2إطار عمل بازل 2
�أ�صدر م�صرف البحرين املركزي تعليمات بازل  2والتي �أ�صبحت ملزمة �إبتدا ًء من  1يناير � .2008أ�صدرت هذه التعليمات من �أجل تطبيق �إطار عمل بازل 2
ملالءة ر�أ�س املال للبنوك امل�ؤ�س�سة يف مملكة البحرين.
�إن �إطار عمل بازل  2ي�ستند على �أ�سلوب مبني على املخاطر ب�شكل �أكرب من �أجل تقدير املخاطر و احت�ساب ر�أ�س املال النظامي وذلك باملقارنة مع �إطار عمل
بازل  1القدمية.
ي�ستند �إطار عمل بازل  2على ثالثة �أعمدة كما يلي:
• العمود  :1متطلبات احلد الأدنى لر�أ�س املال مبا يف ذلك احت�ساب معدل مالءة ر�أ�س املال
• العمود  :2عمليات املراجعة الرقابية والتي تت�ضمن عمليات التقييم الداخلي ملالءة ر�أ�س املال
• العمود  :3ان�ضباط ال�سوق والذي يت�ضمن الإف�صاح عن �إدارة املخاطر واملعلومات املتعلقة مبالءة ر�أ�س املال.

 .3الآلية
بح�سب متطلبات م�صرف البحرين املركزي لإطار عمل مالءة ر�أ�س املال لبازل  2ف�إن طريقة احت�ساب معدل مالءة ر�أ�س املال املوحد يتلخ�ص يف ما يلي:
• التوحيد لكل بند على حدة والذي يتم تطبيقه لتعر�ضات املخاطر و ر�أ�س املال النظامي جلميع ال�شركات التابعة �ضمن املجموعة عدا ما يلي:
• فيما يتعلق بامل�صارف التابعة للبنك و التي مت ت�أ�سي�سها خارج مملكة البحرين ،والتي تعمل يف قطاع متوافق مع بازل  ،2يتم جمع التعر�ضات املوزونة
مبخاطر ،ور�أ�س املال النظامي ب�شكل كلي وذلك ح�سب متطلبات ق�سم التوحيد واال�ستقطاعات املعقولة (Prudential Consolidation and
)”deduction “PCD

•   فيما يتعلق بامل�صارف الإ�سالمية التابعة للبنك و التي مت ت�أ�سي�سها يف مملكة البحرين ،يتم جمع التعر�ضات املوزونة مبخاطر ،ور�أ�س املال النظامي
ب�شكل كلي وذلك ح�سب متطلبات ق�سم التوحيد واال�ستقطاعات املعقولة.
• يتم جتميع التعر�ضات املوزونة مبخاطر ور�أ�س املال النظامي ال�ستثمارات البنك الهامة ( )%50-%20يف امل�ؤ�س�سات امل�صرفية واملالية الأخرى بالرجوع �إىل
الن�سبة ح�سب متطلبات ق�سم التوحيد واال�ستقطاعات املعقولة .

 .4الطرق امل�ستخدمة لتحديد متطلبات ر�أ�س املال النظامي
تتلخ�ص الطريقة امل�ستخدمة لتحديد متطلبات ر�أ�س املال النظامي وفق تعليمات م�صرف البحرين املركزي للتوافق مع بازل  2فيما يلي:
خماطر الإئتمان
خماطر ال�سوق
خماطر الت�شغيل

الطريقة املعيارية
الطريقة املعيارية
طريقة امل�ؤ�شر الأ�سا�سي

 .5هيكلية املجموعة
�أعدت البيانات املالية ومت الإعالن عنها على �أ�سا�س توحيد ال�شركات التابعة ب�شكل كامل وفق متطلبات املعايري الدولية للتقارير املالية� .إال �أن �آلية مالءة ر�أ�س
املال املوحد وفق م�صرف البحرين املركزي ت�سمح ب�صيغة التوحيد العادية والكاملة.
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

فيما يلي قائمة بال�شركات التابعة والزميلة الرئي�سية ،و �أ�سا�س التوحيد امل�ستخدم:

ال�شركات التابعة
بنك في�صل املحدود
م�صرف البحرين ال�شامل �ش.م.ب( .م)
ال�شركات الزميلة
بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.
بنك الإجارة الأول �ش.م.ب( .م)
جمموعة �سوليدرتي القاب�ضة �ش.م.ب( .م)

بلد الت�أ�سي�س

امللكية

�أ�سا�س التوحيد

باك�ستان
مملكة البحرين

% 65.72
% 100

جتميع كامل
جتميع كامل

مملكة البحرين
مملكة البحرين
مملكة البحرين

% 25.38
% 21.30
% 33.84

جتميع بح�سب الن�سبة
جتميع بح�سب الن�سبة
ا�ستقطاع كامل

 .6هيكلية ر�أ�س املال املوحد لغر�ض مالءة ر�أ�س املال
�أ ال�شريحة الأوىل لر�أ�س املال
ر�أ�س املال العادي امل�صدر واملدفوع بالكامل
االحتياطيات
االحتياطي العام
الأرباح امل�ستبقاة املرحلة
االحتياطي القانوين
عالوة الأ�سهم
احتياطيات �أخرى
حقوق الأقلية يف حقوق امللكية لل�شركات التابعة
التجميع /التجميع ح�سب الن�سبة لال�ستثمارات يف امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
جمموع فرعي
اال�ستقطاعات النظامية:
ال�شهرة
جمموع ال�شريحة الأوىل لر�أ�س املال قبل ا�ستقطاعات ق�سم التوحيد
واال�ستقطاعات املعقولة

527,956
109,861
76,000
38,090
209,541
)(19,528
161,182
610,248
1,713,350
)(240,318
1,473,032

ب ال�شريحة الثانية لر�أ�س املال
الأرباح احلالية
الأرباح غري املحققة الناجتة من التقييم بالقيمة العادلة ()%45
التجميع /التجميع ح�سب الن�سبة لال�ستثمارات يف امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
جمموع ال�شريحة الثانية لر�أ�س املال قبل ا�ستقطاعات ق�سم التوحيد
واال�ستقطاعات املعقولة
ج جمموع ر�أ�س املال املتوفر ( �أ+ب)

18,095
5,833
96,308
120,236
1,593,268

�إف�صاحات حول العمود  3من بازل 2
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .6هيكلية ر�أ�س املال املوحد لغر�ض مالءة ر�أ�س املال (تابع)
د ا�ستقطاعات عامة من ال�شريحة الأوىل لر�أ�س املال مبوجب ق�سم التوحيد
واال�ستقطاعات املعقولة
ا�ستثمارات الأقلية الهامة يف امل�صارف وال�سندات وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
والتي مت جتميعها على �أ�سا�س الن�سبة
ا�ستقطاعات ال�شركات املالية التابعة غري املوحدة حيث حقوق امللكية > %50
والتي مت جتميعها

)(185,768
)(487,133
()672,901

جمموع البنود امل�ستقطعة

920,367

هـ جمموع ر�أ�س املال النظامي (جـ  -د)

� .7إف�صاحات متطلبات ر�أ�س املال النظامي ملخاطر الإئتمان مبوجب الطريقة املعيارية

البنوك
حمفظة ال�شركات
حمفظة الأ�سهم
العقارات املحتفظ بها
موجودات �أخرى
التجميع /التجميع ح�سب الن�سبة لال�ستثمارات يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
الأخرى
املجموع

� .8إجمايل التعر�ضات للإئتمان:
التعر�ض ملخاطر الإئتمان املتعلق ب�أر�صدة املوجودات املدرجة �ضمن امليزانية
العمومية وهي كالتايل:
النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
اال�ستثمارات يف التمويالت
ال�سندات اال�ستثمارية
ذمم مدينة
موجودات �أخرى
جمموع التعر�ض للإئتمان �ضمن امليزانية العمومية

املوجودات املوزونة
مبخاطر

متطلبات
ر�أ�س املال

30,268
71,246
679,477
577,834
518,825
3,670,133
5,547,783

3,632
8,550
81,537
69,340
62,259
440,416
665,734

�إجمايل التعر�ض
للإئتمان

متو�سط �إجمايل
التعر�ض للإئتمان

1,241,421
15,711
2,058,034
617,228
161,773
673,657
4,767,824

908,363
15,942
1,970,031
627,904
131,815
671,979
4,326,034
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� .8إجمايل التعر�ضات للإئتمان (تابع)
التعر�ض ملخاطر الإئتمان املتعلق بالبنود غري املدرجة �ضمن امليزانية
العمومية وهي كالتايل
�ضمانات مالية و خطابات ائتمان غري قابلة للإلغاء
التزامات بالتمويل ،وت�سهيالت غري م�سحوبة ومطلوبات �أخرى متعلقة بالإئتمان

511,097
518,150

612,455
608,298

جمموع تعر�ض الإئتمان خارج امليزانية العمومية

1,029,247

1,220,753

جمموع التعر�ض للإئتمان

5,797,071

5,546,787

مت احت�ساب �إجمايل التعر�ضات للإئتمان بنا ًء على متو�سط الأر�صدة امل�ستحقة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2008

 .9التوزيع اجلغرايف للتعر�ضات للإئتمان:
�آ�سيا/
البا�سفيك

ال�شرق الأو�سط

�أوروبا

�شمال �أمريكا �أخرى

املجموع

بنود �ضمن امليزانية العمومية
النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
اال�ستثمارات يف التمويالت
ال�سندات اال�ستثمارية
ذمم مدينة
موجودات �أخرى

117,105
1,265,520
406,718
16,765
143,586

919,017
15,711
499,551
162,917
95,687
443,057

79,713
84,087
27,990
45,112
87,014

65,276
15,798
19,603
4,209
-

60,310
193,078
-

1,241,421
15,711
2,058,034
617,228
161,773
673,657

جمموع البنود �ضمن امليزانية العمومية

1,949,694

2,135,940

323,916

104,886

253,388

4,767,824

البنود خارج امليزانية العمومية

768,719

226,035

22,243

1,250

11,000

1,029,247

جمموع التعر�ض للإئتمان

2,718,413

2,361,975

346,159

106,136

264,388

5,797,071

ت�ستخدم املجموعة املوقع اجلغرايف للتعر�ضات للإئتمان ك�أ�سا�س للتوزيع على املناطق اجلغرافية كما هي مو�ضحة �أعاله.
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .10التوزيع بح�سب قطاع الأعمال للتعر�ضات للإئتمان:
بنوك وم�ؤ�س�سات التجارة عقارات
والت�صنيع وبناء
مالية

خدمات �أفراد

�أخرى

�أن�سجة

املجموع

البنود �ضمن امليزانية العمومية
النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
اال�ستثمارات يف التمويالت
ال�سندات اال�ستثمارية
ذمم مدينة
موجودات �أخرى
جمموع البنود �ضمن امليزانية العمومية

1,101,660
15,711
352,156
222,123
55,932
277,719
2,025,301

البنود خارج امليزانية العمومية

128,041

98,718 190,082 180,458

جمموع التعر�ض للإئتمان

2,153,342

5,797,071 608,386 318,109 335,407 803,253 919,619 658,955

1,241,421 54,861
- 51,912
- 32,988
15,711
2,058,034 182,912 228,804 316,025 325,044 238,572 414,521
617,228 23,766
303
- 280,636 60,230 30,170
161,773 20,783
- 2,496 7,575 74,169
818
673,657
4
- 39,368 356,566
4,767,824 282,326 229,107 318,521 704,535 729,537 478,497
16,886

1,029,247 326,060

89,002

 .11تفا�صيل التعر�ضات للإئتمان ح�سب اال�ستحقاق:
من ثالثة
من �سنة من خم�س من ع�شر �أكرث من
من �شهر
�أ�شهر �إىل
حتى �شهر
�إىل خم�س �إىل ع�شر �إىل ع�شرين ع�شرين املجموع
�إىل ثالثة
اثني ع�شر
واحد
�سنة
�سنوات �سنوات �سنة
أ�شهر
�
�شهراً
البنود �ضمن امليزانية العمومية
النقد وما يف حكمه
ذمم لدى بنوك وم�ؤ�س�سات مالية
اال�ستثمارات يف التمويالت
ال�سندات اال�ستثمارية
ذمم مدينة
موجودات �أخرى
جمموع البنود �ضمن امليزانية العمومية

13
- 234,802 347,255 659,351
9,758
5,953
- 64,950 68,742 338,433 514,086 416,914 654,909
- 264,782 95,661 239,894 16,891
1,241
1,532 14,477 60,384 43,469 40,670
- 186,587 252,475 196,067
927 13,691 23,910
905,860 1,070,981 1,401,684
123,054

94,834

1,241,421
15,711
2,058,034
617,228
161,773
673,657

813,759

322,762

252,778

-

4,767,824

214,454

59,463

-

-

1,029,247

252,778

-

5,797,071

البنود خارج امليزانية العمومية

537,442

جمموع التعر�ض للإئتمان

382,225 1,028,213 1,000,694 1,194,035 1,939,126

� .12أر�صدة الأطراف ذات ال�صلة وفق التعر�ضات للإئتمان:
مت �إبرام معامالت م�صرفية مع الأطراف ذات ال�صلة يف �إطار �سياق العمل االعتيادي� .إن �أر�صدة الأطراف ذات ال�صلة املدرجة �ضمن التعر�ض للإئتمان كما
يف  31دي�سمرب  2008كانت كما يلي:
ال�شركات التابعة

5,004
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

� .12أر�صدة الأطراف ذات ال�صلة وفق التعر�ضات للإئتمان (تابع):
222,185

ال�شركات الفرعية
�أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وموظفي الإدارة الرئي�سيني

1,069

املجموع

228,258

تركيز خماطر الأطراف الفردية حينما يتجاوز التعر�ض للإئتمان  %15من حد املدين الفردي:
غري امل�صارف

196,077

املجموع

196,077

 .13اال�ستثمارات يف التمويالت املت�أخرة واملنخف�ضة يف القيمة واملخ�ص�صات املتعلقة بالهبوط يف القيمة:
التحليل ح�سب قطاع العمل

�إجمايل التعر�ض

خم�ص�صات الهبوط يف
القيمة

�صايف التعر�ض

ت�صنيع
تعدين
زراعة
بناء
مايل
جتارة
متويل �أفراد /م�ستهلك
متويالت عقارات جتارية
تكنولوجيا و�إعالم و�إت�صاالت
موا�صالت
قطاعات �أخرى
املجموع
التحليل ح�سب اال�ستحقاق
�أكرث من ثالثة �أ�شهر وحتى �سنة واحدة
�أكرث من �سنة واحدة وحتى ثالث �سنوات
�أكرث من ثالث �سنوات

163,835
11,597
6,994
55,265
140,183
26,862
3,293
14,235
88,758
511,022

43,372
1,509
2,709
3,855
9,015
3,126
916
369
10,922
75,793

120,463
10,088
4,285
51,410
131,168
23,736
2,377
13,866
77,836
435,229

353,873
69,046
88,103

21,372
17,159
37,262

332,501
51,887
50,841

املجموع

511,022

75,793

435,229

احلركة يف خم�ص�صات الهبوط يف القيمة
كما يف  1يناير 2008
املخ�ص�صات املدرجة عن الفرتة
حركات �صرف العمالت الأجنيبة و�أخرى

املخ�ص�صات املحددة
67,097
24,374
()15,678

كما يف  31دي�سمرب 2008

75,793
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(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدوالرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .14اال�ستثمارات يف التمويالت املت�أخرة واملنخف�ضة يف القيمة ح�سب املناطق اجلغرافية:
التحليل ح�سب املناطق اجلغرافية

�إجمايل التعر�ض

�آ�سيا /البا�سفيك
ال�شرق الأو�سط
�أوروبا
املجموع

418,903
90,279
1,840
511,022

خم�ص�صات الهبوط يف �صايف التعر�ض
القيمة
351,759
83,319
151
435,229

67,144
6,960
1,689
75,793

 .15تفا�صيل الت�سهيالت الإئتمانية امل�ستحقة كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2007والتي مت �إعادة هيكلتها خالل �سنة :2008
يف  31دي�سمرب  2008بلغت التمويالت املعاد هيكلتها �إجمايل  6.1مليون دوالر �أمريكي .وقد �أدت �إعادة الهيكلة هذه �إىل ت�أثري �إيجابي ب�إجمايل  1.1مليون
دوالر �أمريكي ،والذي �أ�ضاف  0.5مليون دوالر �أمريكي على املخ�ص�صات ،و  0.6مليون دوالر �أمريكي على الإيرادات احلالية خالل ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب � .2008إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه من املتوقع �أن يكون لإعادة الهيكلة ت�أثري ًا �إيجابيا بقيمة  2.2مليون دوالر �أمريكي على �إيرادات املجموعة امل�ستقبلية.
وقد كان متديد فرتات اال�ستحقاق �أ�سا�س طبيعة االمتيازات املمنوحة ملعظم الت�سهيالت املعاد هيكلتها.

 .16التعر�ضات الإئتمانية املغطاة ب�ضمان مايل فعال:
البنوك
ال�شركات
حمفظة الأفراد

�إجمايل التعر�ض

ال�ضمان املايل الفعال

25,704
725,659
276,090

24,064
9,605
41,878

� .17إف�صاحات متعلقة مبخاطر ائتمان الأطراف الأخرى:
لأغرا�ض مالءة ر�أ�س املال النظامي ،ت�ستخدم املجموعة طريقة التعر�ض احلايل من �أجل احت�ساب التعر�ض ملخاطر �إئتمان الأطراف الأخرى للم�شتقات و�أدوات
�صرف العمالت الأجنبية بالتوافق مع �إطار عمل خماطر الإئتمان ح�سب �إطار عمل م�صرف البحرين املركزي ملالءة ر�أ�س املال وفق بازل .2
�إن احت�ساب التعر�ضات املتعرثة ،واملوجودات املوزونة مبخاطر ،ومتطلبات ر�أ�س املال ملخاطر �إئتمان الأطراف الأخرى للم�شتقات و�أدوات �صرف العمالت
الأجنبية ،حمللة وفق املحفظة املعيارية ،مو�ضحة فيما يلي:

الت ـع ــر�ض ال ـم ـت ـع ـثـ ــر

البنوك
ال�شركات
املجموع

التعر�ض
احلايل

التعر�ض
امل�ستقبلي

جمموع
التعر�ض

موجودات
موزونة مبخاطر

متطلبات
ر�أ�س املال

380
417
797

751
140
891

1,131
557
1,688

267
557
824

32
67
99
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 .18مطلوبات طارئة قانونية:
يف  31دي�سمرب  2008كانت لدى املجموعة مطلوبات طارئة مقابل مطالبات عمالء ب�إجمايل مبلغ وقدره  44مليون دوالر �أمريكي .يف ر�أي الإدارة ،من غري
املتوقع �أن ت�سفر هذه املطالبات عن مطلوبات حمتملة.

 .19و�ضع اال�ستثمارات يف الأ�سهم يف دفاتر ح�سابات البنك:
يف  31دي�سمرب  2008بلغ جمموع ال�سندات اال�ستثمارية لدى املجموعة �إجمايل  617.2مليون دوالر �أمريكي .بلغ جمموع ال�سندات اال�ستثمارية املدرجة من
جمموع ال�سندات اال�ستثمارية ما قيمته  123.7مليون دوالر �أمريكي ،بينما يعود الر�صيد املتبقي البالغ  493.5مليون دوالر �أمريكي لل�سندات اال�ستثمارية غري
املدرجة.
يف  31دي�سمرب  2008بلغ �إجمايل متطلبات ر�أ�س املال مبوجب الطريقة املعيارية ما قيمته  2.1مليون دوالر �أمريكي لل�سندات اال�ستثمارية املدرجة وما قيمته
 79.4مليون دوالر �أمريكي لل�سندات اال�ستثمارية غري املدرجة قبل التجميع /التجميع ح�سب الن�سبة لال�ستثمارات يف البنوك و امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى.

 .20متطلبات ر�أ�س املال النظامي ملخاطر ال�سوق مبوجب الطريقة املعيارية:

خماطر �صرف العمالت الأجنبية
التجميع /التجميع ح�سب الن�سبة ملخاطر ال�سوق من
اال�ستثمارات يف البنوك و امل�ؤ�س�سات املالية الأخرى
املجموع

موجودات
موزونة
مبخاطر

املحت�سب على
ر�أ�س املال

احلد
الأق�صى

احلد
الأدنى

84,225

10,107

12,813

9,324

193,550
277,775

23,226
33,333

71,191
84,004

23,226
32,550

 .21متطلبات ر�أ�س املال النظامي للمخاطر الت�شغيلية مبوجب طريقة امل�ؤ�شر الأ�سا�سي:
لأغرا�ض التقارير النظامية ،يتم ح�ساب متطلبات ر�أ�س املال للمخاطر الت�شغيلية بنا ًء على طريقة امل�ؤ�شر الأ�سا�سي .وفق هذه الطريقة يتم �ضرب متو�سط
�إجمايل الإيرادات لل�سنوات املالية الثالث الفائتة مبعامل �ألفا الثابت.
مت حتديد معامل �ألفا عند  %15وفق تعليمات م�صرف البحرين املركزي بالتوافق مع بازل  .2يف  31دي�سمرب  2008بلغت متطلبات ر�أ�س املال �إجمايل 67.4
مليون دوالر �أمريكي.

 .22معدالت ال�شريحة الأوىل لر�أ�س املال ومعدالت �إجمايل ر�أ�س املال:

البنك موحد
ال�شركات التابعة املهمة والتي يتجاوز ر�أ�س مالها النظامي  %5من ر�أ�س املال
النظامي املوحد للمجموعة �سوا ًء على �أ�سا�س منفرد �أو على �أ�سا�س التوحيد
كانت كما يلي:
م�صرف البحرين ال�شامل �ش.م.ب( .م)

معدالت ال�شريحة الأوىل
لر�أ�س املال
%12.53

معدالت �إجمايل ر�أ�س
املال
%14.41

%19.20

%19.20

بنك في�صل املحدود

%8.26

%9.50

www.ithmaarbank.com
بنك الإثمار �ش.م.ب.
�سجل جتاري� ،15210 :ص.ب2820 :
برج �أداك�س ،الدور العا�شر
�ضاحية ال�سيف ،مملكة البحرين
هاتف ،+973 17 584000 :فاك�س+973 17 584017 :
الربيد الإلكرتوينinfo@ithmaarbank.com :

