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بنك الإثمار �ش.م.ب( .رمز التداول )»ITHMR« :هو بنك �إ�سالمي
يعمل يف جمال الأعمال امل�صرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقر ًا
له ،وهو مرخ�ص من قبل م�صرف البحرين املركزي ويخ�ضع لإ�شرافه.
ويقدم بنك الإثمار جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املتوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية والتي تلبي االحتياجات التمويلية واال�ستثمارية
للأفراد وامل�ؤ�س�سات.
�إن بنك الإثمار هو �شركة تابعة �إىل دار املال الإ�سالمي تر�ست ،ويبلغ
ر�أ�س  املال املدفوع للبنك  285.6مليون دينار بحريني ،و�أ�سهمه
مدرجة يف بور�صة البحرين و�سوق الكويت للأوراق املالية.
�إن بنك الإثمار والذي كان بنك ا�ستثماري �سابق قد انتهى يف �أبريل
 2010من تنفيذ عملية �إعادة تنظيم �شاملة مع �شركته التابعة
واململوكة له بالكامل ،م�صرف ال�شامل ،ليربز كبنك �إ�سالمي رائد يف
جمال الأعمال امل�صرفية للتجزئة.
كما ال  يزال بنك الإثمار يحتفظ بح�ضوره يف �أ�سواق البحرين
واخلارج من خالل �شركاته التابعة والزميلة ومكتب متثيل ،مبا
يف ذلك بنك البحرين والكويت و�شركة الإثمار للتطوير املحدودة
و�شركة ن�سيج و�شركة �سوليدرتي والتي تتخذ جميعها من البحرين
مقر ًا لها ،وكذلك بنك في�صل املحدود (باك�ستان) ومكتب في�صل
اخلا�ص (�سوي�سرا) و�إثراء كابيتال (ال�سعودية).

ر�ؤيتنا
م�ؤ�س�سة مالية �إ�سالمية رائدة وموثوقة تقدم ت�شكيلة متكاملة من
احللول املالية وت�ساهم يف تطوير املجتمع.
ر�سالتنا
�أن نكون البنك املف�ضل لدى زبائننا ونظرائنا و�شركائنا
اال�سرتاتيجيني عرب خلق قيمة من خالل االبتكار .ويت�ضمن ذلك:
�إدارة الأ�صول واخلدمات امل�صرفية للأفراد واخلا�صة والتجارية
والتكافل والتطوير العقاري.
قيمنا
• االلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
• ال�صدق والنزاهة واملو�ضوعية يف جميع عالقاتنا
• الرتكيز على احتياجات ال�سوق والزبون
• التح�سني امل�ستمر والإبداع واالبتكار والرغبة يف �إحداث
تغيريات �إيجابية
• دور فعال يف املجتمع
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ملخص البيانات المالية
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ملخص البيانات المالية

�صايف  اخل�سارة (ب�آالف الدنانري البحرينية)
�صايف  اخل�سارة املتعلقة بامل�ساهمني
(ب�آالف الدنانري البحرينية)
�إجمايل احلقوق املتعلقة بامل�ساهمني (ب�آالف الدنانري البحرينية)
�صايف القيمة الدفرتية لل�سهم الواحد (بالفل�س البحريني)
ربحية ال�سهم الواحد (بالفل�س البحريني)
�إجمايل املوجودات (ب�آالف الدنانري البحرينية)
الأموال حتت الإدارة (احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة واملطلقة)
(ب�آالف الدنانري البحرينية)
العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني
العائد على متو�سط املوجودات
العائد على متو�سط ر�أ�س املال املدفوع
ن�سبة التكلفة �إىل الإيرادات الت�شغيلية
مالءة ر�أ�س املال
�سعر ال�سهم يف ال�سوق (بالفل�س البحريني)
�سعر ال�سهم الواحد يف ال�سوق  /القيمة الدفرتية لل�سهم

2013
()29،906

2012
()10،114

()11،491( )30،300
222،096
200،401
83
72
()4.28
()10.41
2،724،103 2،790،982
929،222
%14.34%1.08%11.49%97.60
%12.77
87
1.21

985،283
%5.23%0.38%4.54%85.38
%12.64
64
0.77

2011
()23،337

2010
()52،783

2009
()94،819

()23،708
217،464
81
()8.72
2،601،081

()56،704
247،530
90
()22.21
2،543،795

()93،275
268،211
118
()42.64
2،301،937

969،422
%10.20%0.91%9.37%121.71
%12.88
25
0.32

1،118،318
%21.99%2.18%24.26%72.06
%13.20
47
0.52

831،836
%30.26%4.13%45.12%139.31
%12.77
90
0.76
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رسالة مشتركة

يطيب لنا أن نعلن بأن بنك اإلثمار يواصل
المضي قدمًا في تنفيذ خططه ليصبح بنك
تجزئة إسالمي رائد.

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل
رئي�س جمل�س الإدارة
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�أحمد عبدالرحيم
الرئي�س التنفيذي

رسالة مشتركة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
امل�ساهمون الأعزاء
يطيب لنا �أن نطلعكم على بع�ض القرارات اال�سرتاتيجية التي اتخذها بنك الإثمار
يف  �أوائل عام  2014والتي تهدف �إىل القيام بتحول ملحوظ يف عمليات املجموعة.
وتت�ضمن �أهم هذه القرارات التحول الكامل يف العمليات التقليدية املتبقية لبنك
في�صل املحدود يف باك�ستان ،وهو �شركة تابعة� ,إىل ال�صريفة الإ�سالمية واتخاذ
برامج لرت�شيد النفقات على م�ستوى جمموعة الإثمار (املجموعة).
وكجزء من عملية �إعادة التنظيم �ضمن كيانات املجموعة واال�ستحواذ على الأعمال
التجارية ،قامت املجموعة بعملية دمج بنك الإثمار وم�صرف ال�شامل يف �أبريل
2010؛ وبنك الإثمار وبنك الإجارة الأول يف عام  ،2013وقام بنك في�صل املحدود
باال�ستحواذ على رويال بنك �أوف ا�سكتلندا يف باك�ستان عام  .2010واليزال
البنك يعمل على اال�ستفادة من عمليات الدمج من حيث تخفي�ض امل�صاريف ورفع
الكفاءة .ويتم الآن الرتكيز على مراجعة وتر�شيد املوارد الب�شرية والبنية التحتية
لتقنية املعلومات.
�إن العام املن�صرم كان عام ًا �آخر ًا مليئ ًا بالتحديات ال�صعبة لنا جميعاً ،يف جميع
اجلوانب وعلى كافة امل�ستويات .وقد قمنا بتقبل هذه التحديات لأنها وفرت لنا
فر�ص ًا جديدة.
اقت�صادي ًا واجتماعي ًا و�سيا�سياً ،مازال العامل يعاين من اال�ضطرابات مع التطور
امل�ستمر واملتوا�صل وال�صعوبات املتغرية با�ستمرار والتي تعد حتدي ًا دائم ًا يف الأ�سواق
العاملية .ومل تكن منطقتنا وال م�صرفنا يف من�أى عنها.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه يطيب لنا �أن نعلن ب�أن بنك الإثمار يوا�صل امل�ضي قدم ًا يف
تنفيذ خططه لي�صبح بنك جتزئة �إ�سالمي رائد� .إن هذه اخلطط يتم و�ضعها ب�سرعة
وعلى الرغم من التحديات والبيئة غري املواتية التي يجب �أن نعمل فيها  ،فقد بد�أنا
بالفعل نرى نتائج ملمو�سة.

خ�صم املخ�ص�صات وال�ضرائب ،يف الفرتة نف�سها .وت�شمل نتائج نهاية العام �صايف
خ�سارة بلغت  25.4مليون دينار بحريني للربع الرابع من عام  ،2013باملقارنة ب�صايف
خ�سارة بلغت  4.2مليون دينار بحريني يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
ومن العوامل الرئي�سية التي �أثرت على �أداء املجموعة لهذا العام االنخفا�ض امللحوظ
يف معدل اخل�صم يف باك�ستان �إىل جانب زيادة احلد الأدنى ملعدل الربح يف بع�ض 
منتجات املطلوبات مما �أدى �إىل تدين هام�ش الربح ب�شكل كبري يف بنك في�صل
املحدود ،كما و�صل الدخل الت�شغيلي لبنك الإثمار �إىل  75.4مليون دينار بحريني
يف عام � 2013أي �أقل بن�سبة  13.9يف املائة عن مثيله يف عام  2012ويرجع ذلك
يف الأ�سا�س �إىل تدين معدالت هام�ش الربح يف بنك في�صل املحدود ،ومع ذلك فقد
ارتفع معدل اخل�صم خالل الربع الرابع من العام  ،2013و�سن�شهد الأثر الإيجابي
لهذا االرتفاع يف عام  .2014
وتوا�صل النفقات البقاء حتت ال�سيطرة ،ومن املتوقع لتدابري تر�شيد النفقات �أن حتقق
املزيد من التح�سن يف معدل الكفاءة يف امل�ستقبل .كما توا�صل امليزانية العمومية
لبنك الإثمار ا�ستقرارها ،مع حتقيق منو جيد يف الأعمال الأ�سا�سية :حيث منت ودائع
احل�سابات اال�ستثمارية املطلقة  بن�سبة  13.4يف املائة على الرغم من انخفا�ض متو�سط
معدالت الأرباح ،ويعك�س ذلك الت�أكيد على ثقة امل�ستثمرين .وقد زادت قاعدة العمالء
يف البحرين ب�أكرث من ال�ضعف خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية ،كما ارتفعت الأ�صول
ال�سائلة والتي تتكون من النقد والأر�صدة وال�سلع امل�ستثمرة مع البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية وامل�ؤ�س�سات الأخرى ومتثل حوايل  14.8يف املائة من امليزانية العمومية .وال 
ت�شمل الأ�صول ال�سائلة اال�ستثمارات يف الأوراق املالية احلكومية من قبل �شركة تابعة
للبنك يف اخلارج والتي لديها �سيولة عالية .وتبلغ مدة اال�ستحقاق للم�ضاربة الآن حوايل
� 18شهراً .وب�شكل عام ،ف�إننا نوا�صل العمل على زيادة ح�صتنا يف ال�سوق يف �أعمالنا
الأ�سا�سية وفق ًا للبيانات التي مت ن�شرها من قبل م�صرف البحرين املركزي.

ومن املبادرات الرئي�سية التي حققت مزيد ًا من التطور يف �أداء املجموعة القيام
وتعد املنتجات اجلديدة واخلدمات املطورة هما العامالن الرئي�سيان لنمو  بتعزيز مراقبة الأ�صول غري الأ�سا�سية والبدء باتخاذ تدابري معاجلة ت�ؤدي �إىل التعايف
�أعمالنا التجارية .و�ساعدت زيادة �شبكة الفروع و�أجهزة ال�صراف الآيل يف املت�سارع للأ�صول املتعرثة احلالية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن التخارج املنظم من بع�ض 
تو�سع انت�شارنا .وقد �ساهمت هذه العوامل يف حت�سني �أدائنا – مبا يف ذلك اال�ستثمارات اليزال �ضمن �أهم �أولوياتنا  .
التح�سن يف ال�سيولة وزيادة الودائع  -كما �أنها متثل �إجنازات هامة يف عملية
ومتا�شي ًا مع التزام البنك بالرتكيز على حتقيق مزيد من التطور يف �أعماله الأ�سا�سية
حتول بنك الإثمار �إىل بنك جتزئة �إ�سالمي رائد يف املنطقة.
وموا�صلة منوه ،قام بنك الإثمار بالدخول يف عملية تبادل للأ�سهم مع م�ساهمي
وقد �سجل البنك �صايف خ�سارة بلغت  29.9مليون دينار بحريني للعام املنتهي يف  31بنك الإجارة الأول وهو �إحدى ال�شركات الزميلة ومقرها البحرين .وقد �أدى ذلك
دي�سمرب  ،2013وذلك على الرغم من حتقيق ربح بلغ  1.8مليون دينار بحريني ،قبل �إىل زيادة ر�أ�سمال بنك الإثمار املدفوع بـمقدار  21.4مليون دينار بحريني لي�صبح
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رسالة مشتركة

 285.6مليون دينار بحريني .كما �سلم بنك الإثمار يف عام  2013طواعية ترخي�ص
مزاولة الأعمال امل�صرفية وتداول الأوراق املالية لبنك في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا)
ومتت �إعادة ت�سميته لي�صبح مكتب في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا).
ويف الوقت احلا�ضر ،يوا�صل البنك اال�ستثمار ب�صورة كبرية يف تطوير منتجاته
وخدماته ،والتو�سع يف �شبكته امل�صرفية للتجزئة وكذلك يف حت�سني عرو�ض اخلدمات
املقدمة لعمالئه .كما يعمل البنك جاهد ًا ليكون قريب ًا جد ًا من عمالئه وي�ستمع �إىل
وال مالية م�صممة خ�صي�ص ًا لهم.
احتياجاتهم باهتمام ويقدم حل ً
وتعد التكنولوجيا والرقابة الداخلية العمود الفقري الذي يدعم منو  الأعمال
التجارية .وتوا�صل املجموعة اال�ستثمار يف زيادة تطوير الأنظمة والأ�ساليب
الرقابية وتقوم بتطبيق حلول جديدة للمخاطر ومكافحة عمليات غ�سل الأموال
والأن�شطة امل�صرفية الرئي�سية وغريها.
وقد وا�صل بنك الإثمار ،على �سبيل املثال ،يف عام  2013تو�سيع وجتديد �شبكته
للتجزئة امل�صرفية يف البحرين من خالل افتتاح فرع جديد وجتديد فرعني �أخرين
وتركيب �سبع �أجهزة �صراف �آيل جديدة لت�صبح واحدة من �أكرب �شبكات التجزئة
امل�صرفية يف البحرين مع  17فرع ًا و 47جهاز �صراف �آيل يف مواقع ا�سرتاتيجية .كما
وا�صل بنك في�صل املحدود التو�سع املخطط  ل�شبكة الفروع البالغ عددها  269فرع ًا
وهو �ضمن �أكرب ع�شرة بنوك  يف باك�ستان .ويف العام نف�سه ،قام بنك الإثمار ب�إطالق
ح�ساب توفري مبتكر خ�صي�ص ًا لل�شباب ،وكذلك �أطلق �أول جمموعة �إ�سالمية لبطاقات
اخل�صم من ما�سرتكارد يف البحرين كما قام بالتوقيع على اتفاقية هامة لل�سماح لأي
�شخ�ص يحمل بطاقة ما�سرتكارد لالئتمان �أواخل�صم التي مت �إ�صدارها على نطاق
عاملي ،با�ستخدام �أجهزة ال�صراف الآيل لبنك الإثمار .كما قام بنك الإثمار �أي�ض ًا
يف عام  2013بتقدمي حلول لتمويل التعليم مل�ساعدة �أولياء الأمور يف �إدارة التزاماتهم
املالية ال�ضرورية لتعليم �أبنائهم وتطوير و�إعادة �إطالق ح�ساب «ثمار» وهو ح�ساب
توفري قائم على اجلوائز.
�إن هذا الرتكيز الوا�ضح على تطوير الأعمال الأ�سا�سية لبنك الإثمار يف البحرين �أدى
�إىل حتقيق منو ملحوظ يف �أعمال التجزئة امل�صرفية للبنك .حيث زاد على �سبيل
املثال خالل العام جمموع احل�سابات اجلارية للعمالء وح�سابات التوفري وح�سابات
ثمار والودائع اال�ستثمارية املطلقة ،بن�سبة  21يف املائة يف عام  ،2013من  431مليون

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل
رئي�س جمل�س الإدارة
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دينار بحريني �إىل  521مليون دينار بحريني .ويف نف�س الوقت ا�ستمر بنك الإثمار
يف تو�سعة ن�شاطاته التمويلية والتي زادت بن�سبة  20يف املائة من  233مليون دينار
بحريني �إىل  281مليون دينار بحريني خالل العام .وتوا�صل الأعمال الأ�سا�سية لبنك
في�صل املحدود يف النمو مع حت�سن ملحوظ يف احل�سابات اجلارية وح�سابات التوفري
بن�سبة  20يف املائة .وقد �سجلت حمفظة التمويل لديه منو ًا متوا�ضع ًا نتيجة االنخفا�ض 
يف معدالت �سعر خ�صم الأوراق املالية ومت و�ضع ال�سيولة الفائ�ضة ب�شكل م�ؤقت يف
الأوراق املالية احلكومية.
وقد �ساهمت �إجنازات بنك الإثمار يف و�ضع البنك يف مكانة دولية م�شرفة ،من
خالل احل�صول على جائزة �إقليمية مرموقة تقدير ًا له على ممار�ساته يف احلوكمة
امل�ؤ�س�ساتية  ،بالإ�ضافة �إىل جائزة �إقليمية �أخرى على منتجاته الفريدة من نوعها .كما
حت�سن �سعر �سهم بنك الإثمار ب�شكل ملحوظ خالل عام  2013بحوايل  35يف املائة.
وهو دليل وا�ضح على ثقة م�ساهمينا الكرام.
�إن توقعات النمو  العاملي لل�صريفة الإ�سالمية مب�شرة ،بل �إنها يف قطاعات
حمددة تتفوق على البنوك التقليدية .واملجموعة على ثقة ب�أنها �ست�شارك
وت�ستفيد من هذه الفر�ص.
ونود �أن نعرب عن خال�ص �شكرنا وبالغ تقديرنا �إىل امل�ساهمني وامل�ستثمرين على
�إخال�صهم ودعمهم لنا ،كما نود �أن ن�شكر �أي�ض ًا �أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك الإثمار
و�أع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية على دعمهم وم�شورتهم امل�ستمرتني ،حيث �أن
جمل�س الإدارة �سيبقى ثابت ًا يف التزاماته جتاه م�ساهمينا وب�أعلى معايري النزاهة
و�أخالقيات العمل.
ونود الإ�شارة �إىل �أن الف�ضل الكبري يعود بعد اهلل �سبحانه وتعاىل ملوظفينا
على تفانيهم و�إخال�صهم وعلى مواقفهم الإيجابية خالل هذه الفرتة امل�شوبة
بالتحديات .كما نود �أن نعرب عن خال�ص �شكرنا وبالغ تقديرنا جلميع �أع�ضاء
�إدارات وموظفي �شركاتنا التابعة والزميلة يف جميع �أنحاء العامل� .إن القيم ووحدة
الهدف امل�شرتكة بيننا قد �أثبتت جدواها مرة �أخرى.
و�أخرياً ،ولي�س �آخراً ،ف�إننا نتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان �إىل زبائننا على ثقتهم
ودعمهم لنا كما نتوجه بوافر ال�شكر واالمتنان �إىل م�صرف البحرين املركزي على
�إ�شرافه ودعمه امل�ستمر.

�أحمد عبدالرحيم
الرئي�س التنفيذي

رسالة مشتركة
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اال�سرتاتيجة والأهداف
�إن ا�سرتاتيجية بنك الإثمار تركز على �شيء واحد :العودة �إىل حتقيق الربحية
امل�ستدامة و�ضخ ر�أ�سمال �إ�ضايف .وت�شمل اال�سرتاتيجيات املتعلقة بتحقيق
الأهداف الرئي�سية الرتكيز الرا�سخ على الأعمال الأ�سا�سية وحت�سني توزيع
الأ�صول وتر�شيد النفقات وحت�سني الكفاءة.
التوقعات االقت�صادية
من املتوقع �أن ي�شهد الن�شاط االقت�صادي العاملي حت�سن ًا يف عامي - 2014
 ،2015حيث يتوقع �إىل حد كبري �أن تتعافى اقت�صاديات الدول املتقدمة .ومن
املتوقع الآن �أن يحقق االقت�صاد العاملي منو ًا بحوايل  3.7باملائة يف عام 2014
و 3.9باملائة يف عام ( .2015امل�صدر :التوقعات االقت�صادية العاملية ل�صندوق
النقد الدويل  -يناير )2014
وقد �أظهر االقت�صاد البحريني م�ؤ�شرات �إيجابية نتيجة الرتفاع �أ�سعار النفط
وزيادة خمرجات املواد الهيدروكربونية .وعلى �أ�سا�س �سنوي ،ف�إن الناجت املحلي
الإجمايل قد منا بن�سبة  5.3باملائة لعام  2013مقارنة بن�سبة 3.4باملائة يف عام
( .2012امل�صدر :مملكة البحرين  -الكتاب االقت�صادي لعام  2013ال�صادر
عن جمل�س  التنمية االقت�صادية يف البحرين) .وخالل �شهر يناير  2014مت
الأ�سواق التي يزاول بنك الإثمار ن�شاطاته فيها(البحرين)
التمويالت املالية  -ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
املنطقة
%74
البحرين
%5
دول جمل�س التعاون اخلليجي
%21
مناطق �أخرى
املجموع

%100

الودائع  -ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
املنطقة
%81
البحرين
%4
دول جمل�س التعاون اخلليجي
%15
مناطق �أخرى

املجموع

%100
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الت�أكيد على ت�صنيف البحرين عند ( BBB +امل�صدر :وكالة فيت�ش للت�صنيف).
وقد متت مراجعة معدل النمو يف باك�ستان بارتفاع و�صل �إىل 2.8باملائة لل�سنة
املالية �( .2014صندوق النقد الدويل  -االقت�صاد الباك�ستاين – يناير .)2014
وتوا�صل الروبية الباك�ستانية البقاء حتت ال�ضغوط والذي يعك�س كذلك الو�ضع
االقت�صادي �إىل جانب �ضعف ال�صادرات وات�ساع العجز يف احل�ساب اجلاري
والقرو�ض  احلكومية املفرطة وانخفا�ض  التدفقات الأجنبية وزيادة واردات
النفط وال�سداد ل�صندوق النقد الدويل( .امل�صدر :بنك التنمية الآ�سيوي)
تركيز البنك على الأعمال الأ�سا�سية
�إن مبادرات �إعادة هيكلة املجموعة ،مع الرتكيز على الأعمال الأ�سا�سية للتجزئة،
ا�ستمرت خالل عام  2013مع �إعادة تنظيم بنك الإثمار مع بنك الإجارة الأول
والتخلي طواعية عن ترخي�ص مزاولة الأعمال امل�صرفية وتداول الأوراق املالية
لبنك في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا) وحتوله �إىل مكتب في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا)
لإدارة �أعمال الرثوات والأ�صول .وقد �أدت عملية �إعادة التنظيم مع بنك الإجارة
الأول �إىل زيادة ر�أ�سمال بنك الإثمار ال�صادر واملدفوع بـمقدار  21.4مليون
دينار بحريني لي�صبح  274.3مليون دينار بحريني بعد �أن �أ�صدر البنك 226.7
مليون �سهم ًا �إىل كل م�ساهمي بنك الإجارة الأول ،با�ستثناء تلك التي ميلكها

القطاع
الأفراد
امل�ؤ�س�سات املالية
العقارات والإن�شاء
التجارة والت�صنيع
اخلدمات

القطاع
الأفراد
امل�ؤ�س�سات املالية
العقارات والإن�شاء
التجارة والت�صنيع
اخلدمات
القطاعات املرتبطة باحلكومة

%47
%3
%19
%13
%18
%100

%51
%7
%8
%11
%14
%9
%100

استعراض العمليات

بنك الإثمار �أو نيابة عنه بقيمة ا�سمية قدرها � 25سنت �أمريكي لكل �سهم.

بحريني.

وخالل العام وا�صل بنك الإثمار تو�سيع وجتديد �شبكته للتجزئة امل�صرفية يف
البحرين من خالل جتديد فرعني وافتتاح فرع جديد وتركيب �سبع �أجهزة
�صراف �آيل جديدة لت�صبح واحدة من �أكرب �شبكات التجزئة امل�صرفية يف
البحرين مع  17فرع ًا و 47جهاز �صراف �آيل يف مواقع ا�سرتاتيجية مبختلف
�أنحاء اململكة.

وتوا�صل الأعمال امل�صرفية اخلا�صة يف عام  2013حتقيق منو قوي يف �إجمايل
املطلوبات وكذلك زيادة حجم الأ�صول .وقد بلغ �إجمايل حمفظة املطلوبات
�أكرث من  288مليون دينار بحريني ،الأمر الذي يتيح لبنك الإثمار زيادة قاعدة
زبائنه من �أ�صحاب الرثوات يف البحرين.

�إن الفرع املخ�ص�ص لل�سيدات ،وهو �أحدث فرع مت افتتاحه ،قد مت تكليفه
بتلبية املتطلبات اخلا�صة لعمالئه من ال�سيدات وي�ؤكد مدى جدية بنك
الإثمار يف االهتمام ب�آراء عمالئه .ويدار الفرع اجلديد الذي يقع يف �شارع
بوكوارة بالرفاع ال�شرقي ب�شكل كامل من قبل موظفات بنك الإثمار -من
�أمناء ال�صندوق �إىل مدير الفرع  -من �أجل �ضمان تقدمي خدمات خم�ص�صة
لل�سيدات فقط وب�شكل دقيق.

ويف الوقت احلا�ضر ،يقدم بنك الإثمار خدماته �أي�ض ًا لعمالء وحدة الأعمال
امل�صرفية اخلا�صة املقيمني يف دول جمل�س  التعاون اخلليجي ،خا�ص ًة يف
البحرين واململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة وقطر .ويف
عام  2013ركزت الأعمال امل�صرفية اخلا�صة على تطوير عالقاتها احلالية مع
حتديد الفر�ص اجلديدة يف املنطقة.

إن الفرع المخصص للسيدات ،وهو أحدث فرع
ومن خالل الرتكيز على تطوير الأعمال الأ�سا�سية لبنك الإثمار ،حقق البنك تم افتتاحه ،قد تم تكليفه بتلبية المتطلبات
منو ًا ملحوظ ًا يف �أعمال التجزئة امل�صرفية والتي كان �أدا�ؤها جيد ًا على نحو  الخاصة لعمالئه من السيدات ويؤكد مدى
خا�ص يف عام  ،2013وقد زاد خالل العام على �سبيل املثال حجم احل�سابات جدية بنك اإلثمار في االهتمام بآراء عمالئه.
اجلارية للعمالء وح�سابات التوفري وح�سابات ثمار والودائع اال�ستثمارية املطلقة
بن�سبة  21يف املائة يف عام   2013من  431مليون دينار بحريني يف عام 2012
�إىل  521مليون دينار بحريني.
اخلدمات امل�صرفية للأفراد  -ح�سابات الزبائن لبنك الإثمار (البحرين)

مليون دينار بحريني
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كما �أن اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة توا�صل تو�سيع قاعدة عمالئها بتقدمي
جتربة �أف�ضل للعميل من خالل القيام بتح�سينات يف العمليات الت�شغيلية
الداخلية ف�ض ًال عن �إثراء برنامج الإثمار برمييري وهو برنامج يقوم على خدمة
موجهة للأفراد من ذوي الرثوات الكبرية ،حيث  قامت �إدارة الأعمال امل�صرفية
اخلا�صة مع �إدارة الأعمال امل�صرفية للأفراد ب�إطالقه عام  .2011ويهدف
هذا الربنامج �إىل حتديد العمالء احلاليني املتميزين لبنك الإثمار واملحافظة
عليهم من خالل و�ضع م�ستوى جديد من خدمة العمالء وتقدمي مزايا ذات قيمة
م�ضافة .وقد �شهد الربنامج زيادة كبرية يف عدد العمالء خالل عام ،2013
حيث يوا�صل تقدميه مزايا ذات قيمة م�ضافة وو�ضع معايري جديدة لتجربة
عمالء بنك الإثمار.

وبعد �إطالق الأعمال امل�صرفية اخلا�صة لنظام �إدارة عالقات العمالء يف عام
دي�سمرب  ،2012فقد قام هذا امل�شروع بتح�سني م�ستوى الكفاءة من خالل تطبيق �أف�ضل
دي�سمرب
دي�سمرب
دي�سمرب
 2013ممار�سات ال�صناعة ،والتي تقود �إىل جتربة �أف�ضل للعميل .وكذلك حتدد
2012
2011
2010
ويف نف�س الوقت ا�ستمر البنك يف تو�سعة ن�شاطاته التمويلية والتي زادت بن�سبة املجاالت التي حتتاج �إىل تطوير يف مهام �سري الأعمال الت�شغيلية والت�سويقية.
 21يف املائة من  233مليون دينار بحريني يف عام � 2012إىل  281مليون دينار وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الأعمال امل�صرفية اخلا�صة قامت بامل�شاركة ب�شكل
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التمويل  -بنك الإثمار (البحرين)  /مباليني الدنانري البحرينية

دي�سمرب 2010
دي�سمرب 2011
دي�سمرب 2012
دي�سمرب 2013

التمويل
العقاري
8
9
16
19

متويل
ال�سيارات
12
12
14
11

التمويل
ال�شخ�صي
102
149
201
249

فعّال يف اجلهود الت�سويقية واملبيعات مل�شروعي جزيرة دملونيا وهما م�شروع
البيوت ال�سكنية «�سيفيال» وم�شروع الأرا�ضي ال�سكنية «متارا»  .
كما وا�صلت الأعمال امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
يف عام  2013الرتكيز على تو�سيع تواجدها اجلغرايف يف القطاع امل�صريف
الإ�سالمي يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وقد عمل بنك الإثمار ملوا�صلة دوره الرائد يف املجال املتنامي لتمويل ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بالإ�ضافة �إىل ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الكبرية.
ويقدم البنك خدماته �إىل قاعدة عري�ضة من العمالء املختارين بعناية مع
ت�شكيلة من املنتجات املالية الرا�سخة التي تلبي احتياجات ال�سوق.

بطاقات
االئتمان
1.3
1.5
1.9
1.9

الأعمال امل�صرفية لل�شركات
وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة الإجمايل
281
157
340
168
465
233
498
217

وقد كان عام  2013عام ًا ناجح ًا للأعمال امل�صرفية الدولية وقام الق�سم ببناء
�أ�س�س  وقواعد قوية للنمو  امل�ستقبلي مع متابعة تنوع ال�سوق وتطوره .وقد مت
حتديد الأ�سواق الرئي�سية اجلديدة من �أجل حتقيق تطور مميز.
وباعتبار �أن اخلزينة م�سئولة ب�صفة �أ�سا�سية عن �إدارة النقد يف البنك ،فقد
وا�صلت العمل يف عام  2013نحو  تخفي�ض  تكاليف التمويل ال�صافية ويف
نف�س الوقت م�ساعدة الأعمال امل�صرفية الدولية يف تطويرها لعمليات ما بني
امل�صارف و�أ�سواق املال .وت�ضطلع اخلزينة بدورها التقليدي وهو �إدارة ال�سيولة
اليومية للبنك من خالل امل�شاركة اليومية الن�شطة يف ال�سوق وت�أمني متويالت
متو�سطة الأجل وطويلة الأجل لأن�شطة البنك التمويلية .وت�ساعد اخلزينة كذلك
يف حتقيق الدخل للبنك من خالل ا�ستثمار ال�سيولة الفائ�ضة.

ونتيجة لذلك ،ف�إن الأعمال امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
حت�سني توزيع الأ�صول
قد حققت �أدا ًء جيد ًا خالل عام  2013وذلك برغم حتديات البيئة املحلية
�إن الهدف الرئي�سي لإدارة الأ�صول هو احلفاظ على قيمة املحفظة اال�ستثمارية
والإقليمية والدولية والبيئة التناف�سية احلادة التي �أثرت على ال�سوق الرئي�سي
احلالية للبنك والتعرف على فر�ص التخارج اال�ستثماري �ضمن التقييمات
للبنك وهو البحرين .وعلى الرغم من ذلك ،فقد مت تنفيذ خطة منظمة ب�شكل
املقبولة .و�سي�ساعد التخارج الذي مت التخطيط له و�إدارته من بع�ض اال�ستثمارات
جيد للت�صدي لهذه التحديات.
غري املدرة للعائدات على �إعادة توزيع الأ�صول لتتما�شى مع النظراء ولت�سهيل
تواصل األعمال المصرفية الخاصة في عام القيام باملزيد من عمليات التوزيع للأموال يف التمويالت ،وبالتايل امل�ساهمة
يف �صايف الهوام�ش.

 2013تحقيق نمو قوي في إجمالي المطلوبات

ويف عام  ،2013ا�ستمرت �إدارة الأ�صول يف القيام ب�إدارة ور�صد ا�ستثمارات بنك
وكذلك في تسجيل األصول.
الإثمار ب�شكل فعّال ،وتقوم �إدارة الأ�صول �أي�ض ًا ب�إدارة عدد من �صناديق البنك،
ويف عام  ،2013ا�ستمرت وحدة الأعمال امل�صرفية الدولية يف الرتكيز على مبا يف ذلك �صندوق دملونيا للتطوير وم�ضاربة ال�شامل البو�سفور و�صندوق
بناء عالقات وتقدمي حلول وت�سهيالت مالية للم�ؤ�س�سات املالية وال�شركات يف العقارات الأوروبية و�صندوق فر�ص التطوير الأمريكي   .1
الأ�سواق الدولية .ويقوم هذا الق�سم بدعم ا�سرتاتيجية التنوع اجلغرايف لبنك
تر�شيد التكاليف وحت�سني النفقات
الإثمار .وعلى الرغم من �أن الق�سم يتخذ من البحرين مقر ًا له �إال �أن نطاق
لقد بد�أت املجموعة بالعمل على تر�شيد النفقات ،ولكنها مل تنتهي من
عملياته حالي ًا ميتد يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وتركيا وال�شرق الأق�صى.
اال�ستفادة كام ًال من �إمكانيات عملية �إعادة التنظيم واال�ستحواذ على
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ح�صة ال�سوق لبنك الإثمار (البحرين)

دي�سمرب 2010
دي�سمرب 2011
دي�سمرب 2012
�سبتمرب 2013

ودائع
الزبائن
()%
6.1
6.7
7.0
6.5

التمويل
العقاري
()%
2.4
1.4
2.3
2.2

متويل
ال�سيارات
()%
11.2
13.6
13.8
11.2

التمويل
مدينون
ال�شخ�صي
بطاقات
االئتمان ()%( )%
8.1
2.5
10.8
2.7
13.6
2.6
14.4
3.2

متويل
ال�شركات
()%
4.3
4.1
4.3
4.0

امل�صدر :اح�صائيات م�صرف البحرين املركزي

الأعمال التجارية -من حيث   التكاليف املتعلقة باالندماج ،ويتم الرتكيز
الآن على مراجعة وتر�شيد املوارد الب�شرية والعمليات والبنية التحتية لتقنية
املعلومات .وتت�ضمن هذه املمار�سة اال�ستعانة بخرباء من البنك ومن اخلارج
للقيام مبراجعة وتقدمي اقرتاحات منا�سبة من �أجل تر�شيد ر�أ�س املال الب�شري
و�إعادة هند�سة العمليات وحتقيق بع�ض �أوجه التعاون �ضمن املجموعة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واال�ستعانة مب�صادر خارجية.

كما  قام بنك الإثمار بالتوقيع على اتفاقية هامة مع ما�سرتكارد ت�سمح لل�سياح
ورجال الأعمال القادمني �إىل البحرين من جميع �أنحاء العامل وكذلك املقيمني
غري البحرينيني والبحرينيني الذين يحملون بطاقات ما�سرتكارد لالئتمان
واخل�صم التي مت �إ�صدارها على نطاق عاملي ،ا�ستخدام بطاقاتهم يف �أجهزة
ال�صراف الآيل لبنك الإثمار .ونتيجة لهذه االتفاقية� ،أ�صبح يف �إمكان الزبائن
الآن الدخول ب�سهولة �إىل �أجهزة ال�صراف الآيل لبنك الإثمار ،مبا يف ذلك
لغر�ض ال�سحوبات النقدية واال�ستف�سار عن الر�صيد ،بغ�ض النظر عن طريق �أي
بنك مت �إ�صدار البطاقة.

منتجات وخدمات جديدة مبتكرة
ح�ساب ال�شباب « :»7esabiا�ستكما ًال ملجموعة منتجاته ،قام بنك الإثمار
ب�إطالق ح�ساب توفري جديد خم�ص�ص لل�شباب .وقد �أطلق على احل�ساب ا�سم متويل التعليم :ا�ستجابة الحتياجات ال�سوق ،مت �إطالق متويل التعليم من بنك
الإثمار عام  ،2013والذي ي�سمح لأولياء الأمور ب�سداد مبلغ �شهري ب�شكل منتظم
« »7esabiوهو ح�ساب مبتكر يوفر فوائد ومزايا فريدة من نوعها لل�شباب.
�إىل بنك الإثمار والذي يقوم يف املقابل بدفع امل�صاريف يف الوقت املحدد بالنيابة
وقد مت ت�صميم « »7esabiلتعريف ال�شباب باملفاهيم الأ�سا�سية لل�صريفة يف عن �أولياء الأمور �إىل املدر�سة .ويت�ضمن  �أي�ض ًا هذا املنتج ت�أمني تكافلي على احلياة
عمر مبكر .حيث �أن ذلك ي�ساهم يف ت�شجيع ال�شباب الكت�ساب �أمناط قائمة من �أجل �ضمان �أنه يف حال وفاة ويل الأمر �سيتم �سداد املبلغ امل�ستحق ملوا�صلة
على التوازن وامل�س�ؤولية فيما يتعلق بالإنفاق والتوفري .وهذا الأمر من املمكن �أن درا�سة الطالب .كما ي�شمل ذلك ت�أمني تكافلي يف حال فقدان الوظيفة لتغطية
ي�ساعدهم ب�شكل كبري يف امل�ستقبل  .
الأق�ساط ملدة �أق�صاها � 4أ�شهر  .
بطاقات ما�سرتكارد برمييري وديبت بال�س� :أطلق بنك الإثمار �أول جمموعة ح�ساب ثمار :وقد قام بنك الإثمار يف منت�صف �شهر �أكتوبر ب�إعادة �إطالق
�إ�سالمية لبطاقات اخل�صم من ما�سرتكارد يف البحرين ،من خالل تقدمي ح�ساب ثمار وهو ح�ساب توفري يقوم على فر�صة احل�صول على جوائز نقدية.
بطاقتني جديدتني من بطاقات اخل�صم من جمموعة ما�سرتكارد املتميزة ويعترب ح�ساب ثمار ح�ساب ًا متوافق ًا مع مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية حيث
لبطاقات اخل�صم .وقد مت حتديث بطاقات اخل�صم لعمالء البنك امل�ؤهلني مت ت�صميمه بهدف ت�شجيع النا�س على تبني �أ�سلوب قائم على الإنفاق واالدخار
ودون ر�سوم �إ�ضافية �إىل بطاقة ما�سرتكارد ديبت بال�س  اجلديدة ،بينما
ح�صل عمالء الإثمار برمييري على بطاقة الإثمار برمييري ما�سرتكارد للخ�صم
احل�صرية .وتقدم البطاقات اجلديدة للعمالء امتيازات ومزايا �إ�ضافية كجزء
من التزام البنك بتعزيز التجربة امل�صرفية لعمالئه.

بنك الإثمار �ش.م.ب      .التقرير ال�سنوي > 13 <      2013

استعراض العمليات

يت�سم بامل�سئولية من خالل تقدمي جوائز نقدية بالإ�ضافة �إىل معدل �أرباح
متوقعة ومزايا �أخرى كحوافز �إ�ضافية للتوفري واالدخار� .إن ح�ساب ثمار ،والذي
يقدم �أف�ضل اجلوائز من نوعها ،قد متت �إعادة �إطالقه ملنح جوائز �أكرث لعدد
�أكرب من الرابحني.
احل�صول على جوائز الأداء
يف يونيو   ،2013ح�صل بنك الإثمار على جائزة �إقليمية مرموقة تقدير ًا له
على ممار�ساته يف احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية حني مت اختيار البنك من بني البنوك
يف منطقة ال�شرق الأو�سط ودول �شمال �أفريقيا وجنوب �أ�سيا جلائزة حوكمة
امل�صارف يف جمال احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية.
�إن هذه اجلائزة هي مبادرة �إقليمية تهدف �إىل تقدير ودعم وت�شجيع �أف�ضل
ممار�سات احلوكمة يف قطاع ال�صريفة يف املنطقة .ويعد احل�صول على اجلائزة
هو ثمرة التزام بنك الإثمار بتطبيق �أف�ضل املمار�سات الدولية من خالل عملياته
وب�شكل خا�ص فيما يتعلق ب�سيا�سات احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية التي يتبعها.

�أهم الأ�صول
لطاملا �أدرك بنك الإثمار ب�أن موظفيه هم �أهم �أ�صوله ،لذلك يقوم باال�ستثمار
على نطاق وا�سع يف التدريب والتطوير ل�ضمان جودتهم .ويركز البنك ،الذي
يوا�صل البحث عن الكوادر التي تتمتع بالقدرة واخلربة والكفاءة لتواكب زخم
منوه وزيادة الطلب على منتجاته وخدماته ،على املحافظة على متيزه و ثقافته
التي ت�ستند �إىل الأداء.
ولطاملا قام البنك بت�شجيع تنوع وتكاف�ؤ الفر�ص جلميع موظفيه ،ومتثل ال�سيدات
ن�سبة  29يف املائة من �إجمايل القوى العاملة يف عام  .2013كما �أن �أغلبية
املوظفني (�أي ما ن�سبته  75يف املائة) يحملون على الأقل �شهادات جامعية.
يعترب بنك الإثمار ب�أن التدريب عن�صر مهم من �أجل تطوير ر�أ�سماله الب�شري.
وقد ح�ضر املوظفون دورات تدريبية متنوعة يف البحرين واخلارج عام .2013

لطالما أدرك بنك اإلثمار بأن موظفيه هم
وقد �ساهمت �إجنازات بنك الإثمار كذلك يف و�ضع البنك يف مكانة دولية أهم أصوله ،لذلك يقوم باالستثمار على
م�شرفة ،من خالل ح�صول خدمة موبي كا�ش على العديد من اجلوائز مبا يف نطاق واسع في التدريب والتطوير لضمان
ذلك جائزة «�أف�ضل خدمة م�صرفية عرب الهاتف املحمول» املقدمة من جملة جودتهم.
  The Banker Middle Eastللمنتجات عام .2013

ومت تقدمي اجلائزة لبنك الإثمار بعد ت�سجيل م�ستوى قيا�سي من الأ�صوات التي
مت ح�صدها خالل عملية االختيار ملدة �شهر .وتلقى املنظمون �أ�صوات ًا جمموعها
� 14,300صوت ًا من الأفراد مع �أكرث من � 670,000صوت ًا مت ح�صدها من جميع
الفئات� .إن هذه اجلائزة قد مت تنظيمها وتقدميها من قبل  ،CPI Financialوهي
جمموعة رائدة ت�صدر جمالت عدة منهاBanker Middle East, Islamic :
.Business and Finance, Wealth, Finance ME and Emirates Review

تغري الإدارة التنفيذية
�أ�صبح ال�سيد �أحمد عبدالرحيم الرئي�س التنفيذي اجلديد ،ففي �أغ�سط�س 2013
اختتم ال�سيد حممد بوجريي ثالثة و�أربعني عام ًا من م�سريته املهنية امل�صرفية
وتقاعد من من�صبه كرئي�س تنفيذي لبنك الإثمار  .
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التدريب
التدريب يف معهد � 2362ساعة
البحرين للدرا�سات من من�صب مدير ف�أعلى� 330 :ساعة
امل�صرفية واملالية املنا�صب الأقل من مدير� 2032 :ساعة
التدريب اخلارجي � 1067ساعة
من من�صب مدير ف�أعلى� 855 :ساعة
املنا�صب الأقل من مدير� 212 :ساعة
دورات �أخالقيات � 580ساعة
العمل امل�صريف
الإ�سالمي واحلوكمة
 جميع املنت�سبني اجلدد لبنك الإثمار ح�صلوا على دوراتمكافحة غ�سل
تدريبية يف مكافحة غ�سل الأموال 40 ،منهم ح�صلوا عليها
الأموال
من خالل التعليم الإلكرتوين.
 دورات املراجعة 109 :موظف ًا ح�صلوا على الدوراتالتدريبية ملكافحة غ�سل الأموال عرب التعليم الإلكرتوين
من  �إدارات البنك املختلفة.
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نظرة عامة عن املوظفني
العمليات يف البحرين فقط
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املجموع
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املجموع

واصل بنك اإلثمار في عام  2013تقديم دعمه
للعديد من المبادرات التي تولتها الجمعية
المصرفية بالبحرين.

البنوك املحلية املهمة للنظام امل�صريف
لقد قام م�صرف البحرين املركزي باختيار بنك الإثمار باعتباره �أحد البنوك
املحلية املهمة يف البحرين .وقد جاء ذلك تقدير ًا لأهمية البنك بالن�سبة
لالقت�صاد الوطني.

ويوا�صل البنك ت�شجيع موظفيه للح�صول على �شهادات مهنية .فخالل العام ح�صل
موظف على �شهادة املحا�سب القانوين الإ�سالمي ( ،)CIPAوح�صل موظف �آخر
على �شهادة حما�سب مايل معتمد امل�ستوى (الثالث) و�آخر على دبلوما امل�ستوى  3يف
ممار�سة �إدارة املوارد الب�شرية من معهد ت�شارترد لتنمية الأفراد.

دورنا يف املجتمع
ي�ؤمن بنك الإثمار ب�أنه م�ؤ�س�سة وطنية نافعة للمجتمع وعليه م�سئوليات جتاهه.
وقد وا�صل بنك الإثمار يف عام  2013دعمه لق�ضايا وطنية ت�ستحق امل�ساندة
وقدم الدعم املايل على �سبيل املثال �إىل مدار�س وم�ست�شفيات.

ويف عام  ،2013وا�صل بنك الإثمار كعادته االحتفاء ب�إجنازات موظفيه ،وقام
بتكرمي املوظفني املتميزين  بجائزة موظف ال�شهر .وللم�ساعدة يف تعزيز ثقافته
الرا�سخة التي ت�ستند �إىل الأداء ،يوا�صل بنك الإثمار ت�شجيع املناف�سة الإيجابية
بني موظفي الفروع من خالل جائزة �أف�ضل فرع ذات القدرة العالية على خلق
نوع من املناف�سة.

ومتا�شي ًا مع التزام البنك منذ مدة طويلة ليكون له دور ًا حقيقي ًا وذا معنى يف
املجتمع املحلي� ،شارك البنك يف عام  2013يف معر�ض وم�ؤمتر متكني الأول.
�إن هذه الفعالية مت تنظيمها لدعم م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وتعزيز قدرات
البحرينيني جلعلهم اخليار الأمثل للتوظيف.
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وقد قام بنك الإثمار يف عام  2007من خالل م�صرف ال�شامل ،الذي كان
�شركته التابعة واململوكة له بالكامل ،ومن خالل العمل مع متكني بتقدمي برنامج
«نربا�س» لتمويل امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة� .إن هذا الربنامج والذي مت
تطويره بعد النجاح الذي حققه ،قد مت ا�ستخدامه كمخطط لعرو�ض التمويل
احلالية التي تدعمها متكني مع البنوك الأخرى يف البحرين.
ووا�صل بنك الإثمار يف عام  2013تقدمي دعمه للعديد من املبادرات التي تولتها
اجلمعية امل�صرفية بالبحرين.
كما وا�صل بنك الإثمار كذلك يف عام  2013دعمه منذ مدة طويلة لهيئة
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية من خالل تقدمي الدعم
مل�ؤمترين رئي�سيني للهيئة خالل العام� .إن عالقة بنك الإثمار مع هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ودعمها تعود �إىل بداية ت�أ�سي�س الهيئة.
وميثل رئي�س  هيئة الرقابة ال�شرعية لبنك الإثمار ال�شيخ عبداهلل �سليمان
املنيع البنك يف جمل�س �إدارة هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية.
كما قام بنك الإثمار بتقدمي الدعم يف عام  2013مل�ؤمتر التدقيق ال�شرعي الرابع
الذي متت ا�ست�ضافته يف البحرين من قبل املجل�س العام للبنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية.

قام البنك أيضًا بانتداب بعض موظفيه
للتدريس التطوعي في مختلف المدارس
الحكومية كجزء من برنامج إنجاز.
ويوا�صل بنك الإثمار دعمه امل�ستمر للم�ؤمتر العاملي للم�صارف الإ�سالمية
( ،)WIBCحيث كان مرة �أخرى يف عام  2013ال�شريك اال�سرتاتيجي البالتيني.
وقد قام بنك الإثمار �أي�ض ًا مبوا�صلة ا�ستثمار �أوقات موظفيه وموارده يف تدريب
وتطوير الطموحني من الباحثني عن العمل .وخالل عام � ،2013أتاح بنك الإثمار
العديد من الفر�ص التدريبية على ر�أ�س العمل �إىل طالب جامعيني من خمتلف
اجلامعات من جميع �أنحاء البحرين .وقام البنك �أي�ض ًا بانتداب بع�ض موظفيه
للتدري�س التطوعي يف خمتلف املدار�س احلكومية كجزء من برنامج �إجناز� .إن
�إجناز البحرين هي ع�ضو يف منظمة �إجنازات ال�شباب العاملية والتي تلهم وتعد
ال�شباب البحرينيني للنجاح يف االقت�صاد العاملي .و�شملت املوا�ضيع التي غطاها
الربنامج العمل يف البنوك و�أخالقيات العمل ومهارات النجاح واختيار املهنة
وحتديد �أهدافها   .
�إن بنك الإثمار ،الذي حافظ منذ مدة طويلة على �أن التعليم يعترب من الأمور
الأ�سا�سية لتحقيق النمو  االقت�صادي امل�ستدام ،يوا�صل دعم تعليم الطلبة
املحرومني .وباال�شرتاك مع امل�ؤ�س�سة اخلريية امللكية يف مملكة البحرين،
ي�ستمر بنك الإثمار يف رعاية الطلبة الأيتام من مرحلة ما قبل املدر�سة حتى
ال�صف الثاين ع�شر وذلك يف �إحدى املدار�س اخلا�صة املعتمدة يف البحرين.
وبالتعاون مع �إحدى اجلامعات املحلية املعتمدة ،قام بنك الإثمار حتى الآن
بدعم برامج جامعية ملا جمموعه  52طالب ًا يتيماً .كما يقدم بنك الإثمار
دعمه املايل لبحوث الدرا�سات العليا و�ساعد �إحدى الطلبة للح�صول على
�شهادة الدكتوراه.
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األداء المالي

�إن الق�صة الإيجابية لعام  2013هي �أن �إجمايل دخل العام يت�ضمن ب�شكل
�أ�سا�سي حتقيق �إيرادات من الأعمال الأ�سا�سية بينما ت�ضمن دخل عام 2012
�إيرادات ا�ستثنائية.

الرغم من زيادة عدد فروع املجموعة بخم�سة فروع جديدة يف عام  2013والت�أثري
الكامل على �سنة  2013من افتتاح ت�سعة فروع خالل عام   .2012

الو�ضع املايل
وكان �إجمايل الدخل لعام  2013الذي بلغ  155.4مليون دينار بحريني قد انخف�ض  لقد ظلت امليزانية العمومية م�ستقرة عند  2.79مليار دينار بحريني .وكان معدل
بن�سبة  15.3يف املائة مقارنة بـمبلغ  183.4مليون دينار بحريني يف عام  .2012مالءة ر�أ�س املال كما يف  31دي�سمرب  2013قد بلغ  12.77يف املائة (:2012
ويوجد ثالثة عوامل رئي�سية �ساهمت يف هذا االنخفا�ض  ب�إجمايل الدخل 12.64 .يف املائة).
�أوالً� ،أن نتائج عام  2012ت�شتمل على ربح ا�ستثنائي بلغ  10.5مليون دينار وقد زادت حقوق �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية املطلقة بن�سبة كبرية بلغت
بحريني يعود �إىل ح�صة البنك من �أرباح �شركة تابعة .ونتيجة لذلك ،ف�إن  13.4يف املائة لت�صل �إىل  748.5مليون دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب
�إجمايل ح�صة البنك من �أرباح ال�شركات التابعة بعد خ�صم ال�ضرائب يف  2013بعد �أن كانت  660.2مليون دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب  .2012وقد
عام  2013بلغ  14.5مليون دينار بحريني� ،أي �أقل بن�سبة  28.4يف املائة بعد حتقق ذلك ب�صورة رئي�سية من خالل �إطالق منتجات وخدمات جديدة� ،إىل
�أن كان  20.3مليون دينار بحريني يف عام  .2012ثانياً� ،إن انخفا�ض معدل جانب تعزيز خدمات الزبائن بافتتاح �شبكة فروع و�أجهزة �صراف �آيل جديدة.
اخل�صم يف باك�ستان قد �أثر ب�شكل �سلبي على الدخل يف بنك في�صل املحدود ،كما �سجلت ح�سابات الزبائن اجلارية ذات التكلفة املنخف�ضة منو هام بن�سبة
حيث �أدى خف�ض نحو  200نقطة �أ�سا�سية على مدى � 18شهر ًا املا�ضية �إىل  6.4يف املائة لت�صبح  479مليون دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب  2013بعد
تراجع  11.7يف املائة يف الدخل من املرابحة والتمويالت الأخرى الذي �أن كانت  450مليون دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب  .2012والتزال حقوق
انخف�ض �إىل  79.7مليون دينار بحريني يف عام  2013بعد �أن كان  90.2امللكية م�ستقرة عند  200.4مليون دينار بحريني.
مليون دينار بحريني يف عام  .2012ثالثاً� ،إن الدخل من اال�ستثمارات الذي
بلغ  36.7مليون دينار بحريني يف عام  2013قد انخف�ض بن�سبة  16.9يف لقد ظلت الميزانية العمومية مستقرة عند
املائة من  44.2مليون دينار بحريني يف عام  2012نتيجة للأرباح املرتفعة  2.79مليار دينار بحريني .وكان معدل مالءة
املحققة من التخل�ص من حمفظة التداول لعام .2012

رأس المال كما في  31ديسمبر  2013قد بلغ
إن الدخل التشغيلي من األعمال األساسية  12.77في المائة ( 12.64 :2012في المائة).
لعام  2013والذي بلغ  75.4مليون دينار بحريني وخالل عام  2013قامت املجموعة بتح�سني جداول اال�ستحقاق بالتحول يف
مستقر بالمقارنة بعام .2012
املطلوبات من ق�صرية الأجل �إىل ا�ستحقاقات متو�سطة وطويلة الأجل .وب�شكل

وقد �أدى النمو والتح�سن الكمي لبع�ض منتجات املطلوبات ذات التكلفة املنخف�ضة،
�إىل جانب انخفا�ض  معدل اخل�صم يف باك�ستان �إىل خف�ض  الأرباح املدفوعة
للم�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات الأخرى بن�سبة  16.5يف املائة من  95.9مليون
دينار بحريني يف عام � 2012إىل  80مليون دينار بحريني يف عام  ،2013وذلك
على الرغم من ارتفاع احلد الأدنى من معدل الربح على احل�سابات اجلارية يف
باك�ستان.
�إن الدخل الت�شغيلي من الأعمال الأ�سا�سية لعام  2013والذي بلغ  75.4مليون دينار
بحريني م�ستقر باملقارنة بعام � 2012آخذين يف االعتبار الإيرادات اال�ستثنائية
يف عام  2012وتدين هام�ش الربح .وب�صورة عامة ف�إن النفقات حتت ال�سيطرة
ب�شكل جيد وقد انخف�ضت يف احلقيقة بن�سبة  1.6يف املائة من  74.7مليون دينار
بحريني يف عام � 2012إىل  73.6مليون دينار بحريني يف عام  ،2013وذلك على

عام ،ف�إن ح�سابات الزبائن خالل الثالثة �أعوام املا�ضية قد �سجلت ب�صورة
متوا�صلة منو ملحوظ.

كما �أن عملية االحتفاظ ب�سيولة كافية توا�صل كونها حمور الرتكيز .وكما هو 
وا�ضح ،ف�إن الأ�صول ال�سائلة قد زادت بن�سبة  10.2يف املائة لت�صل �إىل 412.4
مليون دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب  14.8( 2013يف املائة من �إجمايل
املوجودات) مقارنة بـ  374.2مليون دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب .2012
�أداء الأ�سهم
�إن االرتفاع يف �سعر �أ�سهم بنك الإثمار بن�سبة  35يف املائة خالل عام 2013
يعك�س ثقة امل�ستثمرين يف البنك .وتوا�صل �أ�سهم بنك الإثمار لت�صبح واحدة من
الأ�سهم الأكرث تداو ًال يف بور�صة البحرين و�سوق الكويت للأوراق املالية.
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الشركات التابعة والزميلة

ال�شركات الرئي�سية التابعة:
بنك في�صل املحدود:
مت ت�أ�سي�س بنك في�صل املحدود (البنك) يف باك�ستان يوم � 3أكتوبر  ،1994و�أ�سهمه مدرجة يف �أ�سواق الأوراق املالية بكرات�شي والهور و�إ�سالم �أباد .ويعمل
البنك ب�شكل رئي�سي يف الأن�شطة امل�صرفية لل�شركات والأفراد والأن�شطة امل�صرفية التجارية ،وميتلك �شبكة تتكون من  269فرع ًا مبا يف ذلك  53فرع ًا
لل�صريفة الإ�سالمية كما يف  31دي�سمرب  2013ولديه �أكرث من  300مليار روبية باك�ستانية من الأ�صول التجارية جمتمعة .ومتتلك املجموعة ما ن�سبته 66.6
يف املائة من بنك في�صل املحدود.
�إن اال�سرتاتيجية احلالية لبنك في�صل املحدود تركز على منو الودائع (مبا يف ذلك حت�سني حمفظة الودائع منخف�ضة التكلفة) وتقليل تكاليف الت�شغيل من �أجل حتقيق
ربحية �أعلى .وكان �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب  2013قد بلغ  355.3مليار روبية باك�ستانية و  22.2مليار روبية باك�ستانية على
التوايل .وقد كان اال�ستثمار يف الروبية الباك�ستانية يعر�ض البنك �إىل خماطر ال�صرف الأجنبي .وقد بلغت قيمة �صرف العمالت الأجنبية الرتاكمية  10.2مليون دينار
بحريني كما يف  31دي�سمرب ( 2013وهي مدرجة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية الحتياطي حتويل العمالت الأجنبية).
مكتب في�صل اخلا�ص (�سابق ًا بنك في�صل اخلا�ص):
ت�أ�س�س مكتب في�صل اخلا�ص ،وهو �شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ،عام  1980لتقدمي اخلدمات اال�ستثمارية املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية يف جنيف،
�سوي�سرا ،وح�صل بعد ذلك على رخ�صة م�صرفية لتقدمي خدمات مالية �إ�سالمية يف �أوروبا .وقد تخلى مكتب في�صل اخلا�ص عن رخ�صته امل�صرفية طواعية يف يونيو 
 2013و�أ�صبحت �أن�شطته مقت�صرة على تقدمي ا�ست�شارات وخدمات �إدارة الرثوات.
�إن اال�سرتاتيجية احلالية ملكتب في�صل اخلا�ص تركز على خدمة العمالء احلاليني الذين كانوا يف ال�سابق عمالء بنك في�صل اخلا�ص من خالل تقدمي ا�ست�شارات
وخدمات �إدارة الرثوات .وكان �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب  2013قد بلغ  11.6مليون دينار بحريني و 6.6مليون دينار بحريني
على التوايل .كما بلغت ال�صناديق حتت الإدارة كما يف  31دي�سمرب  2013ما قيمته  57.6مليون دينار بحريني.
�شركة الإثمار للتطوير:
ت�أ�س�ست �شركة الإثمار للتطوير ،وهي �شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة ،يف  2007بهدف القيام بتطوير و�إدارة امل�شاريع ال�ضخمة التطويرية والعقارية
وم�شاريع البنية التحتية الأخرى .وت�شمل م�شاريع �شركة الإثمار للتطوير الرائدة م�شروع دملونيا وهو جزيرة ا�صطناعية تقع على �ساحل البحرين وتبلغ م�ساحتها
 1.25مليون مرت مربع .وتعمل �شركة الإثمار للتطوير مع بنك الإثمار بجهد كبري لبيع قطع �أرا�ضي امل�شروع وقد حققت جناح ًا للأرا�ضي التي تطل على البحر ومتت
ت�سميتها «�سيفيال» و«متارا» خالل عام .2013
ويتكون م�شروع �سيفيال من  32فيال لكل منها واجهة خا�صة تطل على البحر تقع يف جهة ال�شمال ال�شرقي من اجلزيرة ال�صحية ( 50يف املائة تابعة ل�شركة الإثمار
للتطوير) وتقدر امل�ساحة الإجمالية للأرا�ضي اململوكة � 20ألف مرت مربع .وقد مت بيع جميع الفلل خالل ثالثة �أيام بعد �إعالن �شركة الإثمار للتطوير عن طرحها
للبيع يف يونيو   .2013
ويتكون م�شروع متارا من �سبعة وثالثني �أر�ض ًا �سكنية (اثنني وع�شرين منهم تطل على البحر واخلم�سة ع�شر الأخرى �أرا�ض �ساحلية) تقع يف جنوب جزيرة دملونيا
وترتاوح م�ساحتها من � 596إىل  1488مرت مربع .وقد مت بيع  67يف املائة من �إجمايل الأرا�ضي خالل يوم واحد من �إعالن البيع من قبل �شركة الإثمار للتطوير يف
�أغ�سط�س .2013
وتركز اال�سرتاتيجية احلالية ل�شركة الإثمار للتطوير على تطوير البينية التحتية مل�شروع دملونيا وكذلك تقدمي خدمات تطوير �إدارية �إىل �شركة ن�سيج فيما يتعلق
مب�شروع ال�شراكة اال�سكاين بني القطاع العام واخلا�ص (والذي �سيحقق الدخل من الر�سوم).
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الشركات التابعة والزميلة

ال�شركات الرئي�سية الزميلة:
بنك البحرين والكويت �ش.م.ب:
يعترب بنك البحرين والكويت واحد ًا من �أكرب البنوك التجارية يف البحرين ولديه تواجد يف كل من الكويت والهند ودبي بدولة الإمارات العربية املتحدة .ويقدم
بنك البحرين والكويت جمموعة متكاملة من خدمات الإقرا�ض والودائع واخلزينة واخلدمات اال�ستثمارية .كما وقام ب�إن�شاء عدد من ال�شركات التابعة يف جماالت
الو�ساطة واخلدمات املالية وبطاقات االئتمان .ومتتلك املجموعة ما ن�سبته  25.4يف املائة من بنك البحرين والكويت .ولدى بنك البحرين والكويت  16فرع ًا (مبا
يف ذلك  7جممعات مالية) و47جهاز �صراف �آيل يف البحرين.
وتركز �سيا�سة بنك البحرين والكويت على منو الأعمال امل�صرفية يف التجزئة من خالل تو�سيع فروعها يف �أ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي والأ�سواق العاملية
(وب�شكل �أ�سا�سي يف الهند) .وكان �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب  2013قد بلغ  3.2مليار دينار بحريني و 333مليون دينار
بحريني على التوايل.
�شركة ن�سيج �ش.م.ب:
�إن �شركة ن�سيج هي �أول �شركة متكاملة يف التطوير العقاري وتطوير البنية التحتية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وت�شمل جمموعة متكاملة يف جمال
التطوير العقاري بدء ًا من مرحلة طرح الفكرة حتى تنفيذها .وتت�ضمن الأن�شطة الأ�سا�سية للبنك الت�صميم والتخطيط الرئي�سي والتطوير والبناء ومكونات املبنى
والت�سهيالت العقارية و�إدارة الأ�صول .وقد ت�أ�س�ست �شركة ن�سيج من قبل رواد امل�ستثمرين من القطاع العام واخلا�ص ليكون مبثابة حافز ملعاجلة احتياجات التطوير
الإ�سكاين يف املنطقة .ومتتلك املجموعة ما ن�سبته  30.7يف املائة من �شركة ن�سيج   .
وتركز ا�سرتاتيجية �شركة ن�سيج على البحث عن فر�ص التطوير واال�ستثمار العقاري يف قطاع الإ�سكان املي�سر والتجزئة العقارية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
�إىل جانب العمل على م�شروع ال�شراكة الإ�سكاين بني القطاع العام واخلا�ص يف مملكة البحرين والذي مت منحه لل�شركة يف عام  2012ومت التوقيع على االتفاقيات يف
�سبتمرب .2013
جمموعة �سوليدرتي القاب�ضة:
تعترب �سوليدرتي واحدة من كربيات �شركات التكافل (الت�أمني الإ�سالمي) .وتقدم ال�شركة منتجات وخدمات التكافل العام والعائلي والتي تتوافق مع مبادئ و�أحكام
ال�شريعة الإ�سالمية حول العامل .وتعمل �ضمن �سوليدرتي �شركتان تابعتان مملوكتان بالكامل لها يف البحرين يف الوقت الذي تزاول ال�شركة ن�شاطاتها يف كل من
الأردن واململكة العربية ال�سعودية وماليزيا .وخالل عام  2012قامت �شركة �سوليدرتي بزيادة ح�صتها يف ال�شركة الأوىل للت�أمني يف الأردن �إىل  51.4يف املائة وبيع
�شركتها التابعة لها بالكامل يف م�صر وهي �شركة �سوليدرتي للتكافل العائلي .ومتتلك املجموعة ما ن�سبته  33.8يف املائة من �شركة �سوليدرتي.
وتركز ا�سرتاتيجية �سوليدرتي على تقدمي خدمات التكافل العام حملي ًا ويف الأ�سواق الدولية الرئي�سية (خا�ص ًة يف الأردن واململكة العربية ال�سعودية وماليزيا) من
�أجل حتقيق منو م�ستدام يف الأرباح .وكما يف  31دي�سمرب  2013بلغ �إجمايل املوجودات و�إجمايل حقوق امل�ساهمني  132.3مليون دينار بحريني و  96.75مليون
دينار بحريني  على التوايل.
جمموعة  CITICالدولية لإدارة الأ�صول املحدودة (:)CITICIAM
�إن �شركة  CITICIAMهي جزء من جمموعة  CITICالدولية لإدارة الأ�صول املحدودة ،وهي جمموعة مالية وا�ستثمارية متنوعة كربى مملوكة بالكامل من قبل جمل�س 
الدولة بجمهورية ال�صني ال�شعبية .ويعد الن�شاط الرئي�سي ل�شركة  CITICIAMهو اال�ستثمار يف �شركات وم�شاريع حملي ًا يف ال�صني ودولي ًا حل�سابها اخلا�ص ونيابة
عن العمالء .وقد �أن�ش�أت ال�شركة يف عام  2002لتتخ�ص�ص يف �إدارة الأ�صول املتعرثة .وتت�ضمن حمفظة �شركة   CIAMا�ستثمارات مبا�شرة يف العقارات والتقنيات
العالية وال�صحة وجتارة التجزئة وامل�شاريع ال�صناعية .ومتتلك املجموعة ما ن�سبته  20يف املائة من �شركة .CITICIAM
وتركز ا�سرتاتيجية �شركة  CITICIAMعلى اال�ستثمار ب�شكل رئي�سي يف ال�صني يف القطاعات البيئية والزراعية واملوارد الطبيعية وقطاع ال�صحة وحتديد ًا يف ال�شركات
(وخ�صو�ص ًا ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة) التي يتم ت�شغيلها مبا يتما�شى مع �سيا�سات الدولة وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف ال�صني.
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الدقة والثبات
وااللتـزام
بف�ضل التخطيط الدقيق ،والإجنازات الثابتة والإ�صرار يف االلتزام،
�شهد بنك الإثمار منو ًا قوي ًا خالل عام .2013

أعضاء مجلس اإلدارة

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو
حممد الفي�صل
رئي�س جمل�س الإدارة

ال�شيخ زامل عبداهلل الزامل
ع�ضو م�ستقل غري تنفيذي

مت تعيينه يف  5نوفمرب  2009ومت انتخابه يف  28مت انتخابه يف  28مار�س  2010ويف  31مار�س 2013
مار�س  2010و يف  31مار�س ( 2013متت املوافقة (متت املوافقة من قبل م�صرف البحرين املركزي
من قبل م�صرف البحرين املركزي يف  9مايو  يف  9مايو )2013
)2013
لدى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو خربة عملية ال�شيخ زامل عبداهلل الزامل رجل �أعمال معروف يف
تربو  على خم�سة وع�شرين عام ًا ت�شمل جماالت اململكة العربية ال�سعودية ويف دول جمل�س التعاون
متنوعة من اخلدمات امل�صرفية واال�ستثمارية اخلليجي ،وهو  النائب التنفيذي لرئي�س  جمموعة
والإدارة التنفيذية والفنون املعمارية والهند�سة.
الزامل القاب�ضة وهو �أي�ض ًا رئي�س  جمل�س �إدارة
وهو  ع�ضو  جمل�س  امل�شرفني لدار املال الإ�سالمي �شركة الزامل للخدمات اخلارجية و�شركة الزامل
تر�ست وبنك في�صل الإ�سالمي (ال�سودان) وبنك لل�صيانة والت�شغيل املحدودة .وهو ميثل العديد من
في�صل الإ�سالمي (م�صر) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،امل�ؤ�س�سات مثل غرفة التجارة وال�شركات ال�صناعية
ف�إن �صاحب ال�سمو  امللكي الأمري عمرو هو �أي�ض ًا والبنوك وذلك ب�صفته ع�ضو جمل�س �إدارة.
م�ؤ�س�س  وع�ضو  جمل�س �إدارة �شركة البحر الأحمر وقد تلقى ال�شيخ زامل عبداهلل الزامل درا�سته العليا
لال�ست�شارات الهند�سية (جدة) ورئي�س جمل�س �إدارة يف الواليات املتحدة حيث يحمل �شهادة املاج�ستري
�شركة الدليل لنظم املعلومات (التي يوجد مقرها يف يف هند�سة البرتول من جامعة وي�ست فرجينيا.
جدة ولها �شركات �شقيقة يف كل من تون�س وال�سودان
وباك�ستان) ،و�شركة الوادي للتجارة املحدودة (جدة)
وم�ؤ�س�سة عمرو للت�سويق والتجارة.
وهو �أي�ض ًا زميل يف اجلمعية ال�سعودية للبناء وتطوير
املدن ونظافة البيئة وع�ضو  يف الهيئة ال�سعودية
للمهند�سني .ويحمل �صاحب ال�سمو  امللكي الأمري
عمرو �شهادة بكالوريو�س  يف الآداب يف الهند�سة
املعمارية من جامعة امللك عبدالعزيز يف اململكة
العربية ال�سعودية.
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تونكوداتو يعقوب بن تونكو عبد اهلل
ع�ضو م�ستقل غري تنفيذي

مت انتخابه يف  11مايو   2006و 28مار�س    2010
و 31مار�س ( 2013متت املوافقة من قبل م�صرف
البحرين املركزي يف  9مايو )2013
لدى الأمري يعقوب خربة عملية تزيد على  30عام ًا
يف القطاع امل�صريف واملايل.
ي�شغل الأمري يعقوب من�صب رئي�س  جمل�س �إدارة
جمموعة  MAAبرهاد (ماليزيا) ،والتي ان�ضم
�إليها يف عام  .1999وقبلها عمل الأمري يعقوب
ملدة  19عام ًا يف �شركة الت�أمني برهاد املتحدة
(ماليزيا) ،حيث توىل �آخر من�صب له كرئي�س 
جمل�س �إدارة بتلك ال�شركة .كما عمل يف براي�س 
ووتر هاو�س باململكة املتحدة وماليزيا.
والأمري يعقوب حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف
العلوم مع مرتبة ال�شرف من جامعة �سيتي بلندن.
وهو  ع�ضو  زميل باملعهد القانوين للمحا�سبني يف
اجنلرتا وويلز.

أعضاء مجلس اإلدارة

ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح
ع�ضو م�ستقل غري تنفيذي

عبد احلميد حممد �أبو مو�سى
ع�ضو تنفيذي

خالد عبد اهلل جناحي
ع�ضو تنفيذي

مت انتخابها يف  11مايو  2006و 28مار�س  2010مت انتخابه يف  11مايو   2006و 28مار�س   2010مت انتخابه يف  11مايو   2006و 28مار�س  2010
و 31مار�س ( 2013متت املوافقة من قبل م�صرف و 31مار�س ( 2013متت املوافقة من قبل م�صرف و 31مار�س ( 2013متت املوافقة من قبل م�صرف
البحرين املركزي يف  9مايو )2013
البحرين املركزي يف  9مايو )2013
البحرين املركزي يف  9مايو )2013
لدى ال�شيخة ح�صة خربة عملية تزيد على  15لدى ال�سيد �أبو مو�سى خربة عملية تزيد على  45لدى ال�سيد جناحي خربة عملية تزيد على  27عام ًا
عام ًا يف القطاع امل�صريف ،وهي رئي�سة املجل�س  عام ًا يف القطاع امل�صريف ،وهو  ي�شغل من�صب يف القطاع امل�صريف ،وهو  ي�شغل من�صب الرئي�س 
العربي ل�سيدات الأعمال ،ولديها تاريخ طويل يف حمافظ بنك في�صل الإ�سالمي بجمهورية م�صر التنفيذي لدار املال الإ�سالمي تر�ست .كما �أنه
اخلدمات التطوعية يف احلكومة والقطاع اخلا�ص العربية والذي التحق به يف عام  ،1977وقبلها كان ي�شغل من�صب رئي�س  جمل�س �إدارة مكتب في�صل
مبا يف ذلك اخلدمات الطبية والبحوث والتطوير يعمل لدى البنك املركزي امل�صري ملدة  16عاماً .اخلا�ص ب�سوي�سرا ودار املال الإ�سالمي للخدمات
والدفاع ومكافحة املخدرات وعالج الإدمان .كما وهو ع�ضو يف جلنة التن�سيق املعنية بتحديد �أهداف الإدارية وال�شركة الإ�سالمية اخلليجية (باهاما)
�أن ال�شيخة ح�صة هي رئي�سة املجل�س  العربي ال�سيا�سة النقدية لالقت�صاد امل�صري ،وع�ضو  املحدودة ورئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �سوليدرتي
يف اجلمعية العامة للبنوك اململوكة للدولة وميثل و�شركة ن�سيج و�شركة الإثمار للتطوير يف البحرين.
الأفريقي ل�سيدات الأعمال.
وهو �أي�ض ًا رئي�س  اللجنة التنفيذية وع�ضو  جمل�س 
احلكومة امل�صرية يف هذه البنوك.
وقد در�ست ال�شيخة ح�صة الإدارة العامة والعلوم
�إدارة �شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل ،اململكة
ال�سيا�سية يف اجلامعة الأمريكية ببريوت ،لبنان يحمل ال�سيد �أبو  مو�سى درجة البكالوريو�س  يف
العربية ال�سعودية .كما �أن ال�سيد جناحي ع�ضو يف
املحا�سبة والدبلوم يف املالية من جامعة القاهرة
وحتمل درجة الدكتوراه يف العلوم الإن�سانية.
م�صرف في�صل الإ�سالمي مب�صر واملركز الدويل
يف م�صر عالوة على الدبلوم يف االقت�صاديات
للأعمال والإدارة يف جامعة كامربيدج.
امل�صرفية من جامعة لويجي بوكوين يف ميالنو 
يحمل ال�سيد جناحي �شهادة البكالوريو�س يف علوم
ب�إيطاليا.
الكمبيوتر واملحا�سبة من جامعة مان�ش�سرت باململكة
املتحدة ،وهو زميل باملعهد القانوين للمحا�سبني يف
اجنلرتا وويلز.
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أعضاء مجلس اإلدارة

حممد عبدالرحمن بوجريي
ع�ضو تنفيذي

نبيل خالد حممد كانو
ع�ضو م�ستقل غري تنفيذي

مت انتخابه يف  28مار�س  2010و 31مار�س  2013مت انتخابه يف  28مار�س  2010و 31مار�س 2013
(متت املوافقة من قبل م�صرف البحرين املركزي (متت املوافقة من قبل م�صرف البحرين املركزي
يف  9مايو )2013
يف  9مايو )2013
لدى ال�سيد حممد بوجريي  43عام ًا من اخلربة يف
املحا�سبة والأعمال امل�صرفية التجارية واخلارجية.

ميتلك ال�سيد كانو  خربة يف الأعمال التجارية
والإدارة متتد لأكرث من  15عاماً.

وقد كان ال�سيد بوجريي رئي�س ًا تنفيذي ًا يف بنك �إن ال�سيد نبيل كانو  هو  مدير العالقات العامة
الإثمار من  12يوليو  2010حتى � 31أغ�سط�س  2013والت�سويق ملجموعة يو�سف بن �أحمد كانو  وع�ضو 
و�أ�صبح ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة البنك منذ مار�س  جمل�س �إدارة جمموعة يو�سف بن �أحمد كانو 
 .2010وهو ع�ضو �أي�ض ًا يف اللجنة التنفيذية للبنك .باململكة العربية ال�سعودية وع�ضو  جمل�س �إدارة
يو�سف بن �أحمد كانو  بالبحرين وع�ضو  جمل�س 
وقد كان ال�سيد بوجريي �سابق ًا ي�شغل من�صب
�إدارة �شركة كانو  لل�سفريات يف اململكة املتحدة
املدير العام للمكاتب اخلا�صة ل�صاحب ال�سمو 
وفرن�سا وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة كانو وال�شرباوي
امللكي الأمري حممد الفي�صل �آل �سعود يف اململكة
املتحدة يف م�صر وهو  ع�ضو  جمل�س �إدارة غرفة
العربية ال�سعودية ومن�صب نائب الرئي�س التنفيذي
جتارة البحرين .ويحمل ال�سيد نبيل كانو  �شهادة
مل�صرف البحرين ال�شامل ولديه حالي ًا ع�ضوية يف
البكالوريو�س  يف �إدارة الأعمال من جامعة �سانت
جمل�س  ال�شركة اخلليجية الإ�سالمية لال�ستثمار
�إدواردز يف مدينة �أو�سنت بوالية تك�سا�س الأمريكية.
(الباهاما وال�شارقة) املحدودة وفي�صل باهاما
املحدودة ،وكري�سينت العاملية املحدودة (برمودا)
ودار املال الإ�سالمي (جري�سي) املحدودة ،و�أم �أف
�إيه �آي (جري�سي) املحدودة و�شركة امل�ستثمرون
اخلليجيون لإدارة الأ�صول (ال�سعودية) وكانتارا
�أ�س�.إيه�( .سوي�سرا) وجمموعة �أوفر الند كابيتال
بالواليات املتحدة الأمريكية .وقد در�س  ال�سيد
بوجريي املحا�سبة والريا�ضيات واالقت�صاد يف
جامعة بوليتكنك اخلليج بالبحرين.
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عبدالإله �إبراهيم القا�سمي
ع�ضو م�ستقل غري تنفيذي
مت تعيينه يف  15يوليو  2012وانتخابه يف  31مار�س 
( 2013متت املوافقة  من قبل م�صرف البحرين
املركزي يف  9مايو )2013
ميتلك ال�سيد القا�سمي خربة تزيد على  30عام ًا يف
الأعمال الإدارية املتنوعة .وقد �شغل ال�سيد القا�سمي
�سابق ًا من�صب الرئي�س  التنفيذي ل�صندوق العمل
(متكني) ،حيث ا�ستقال من هذا املن�صب يف مايو 
 .2010وكان نائب الرئي�س التنفيذي مل�شروع �صندوق
العمل يف جمل�س التنمية االقت�صادية والوكيل امل�ساعد
ل�شئون التدريب يف وزارة العمل وال�شئون االجتماعية
ومدير ق�سم الهند�سة وال�صيانة يف وزارة ال�صحة.
وقد �شغل �أي�ضا من�صب رئي�س جلنة �إطار امل�ؤهالت
البحرينية واللجنة التنظيمية ملعر�ض املهن وقد كان
ع�ضو ًا يف جمعية املهند�سني البحرينية وجميعة حماية
امل�ستهلك البحرينية .وهو  حالي ًا ع�ضو  يف جمل�س 
�إدارة متكني وجمموعة �سوليدرتي القاب�ضة و�شركة
درة لإدارة املنتجع وبنك البحرين للتنمية ورابطة
م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية .كما �أنه ع�ضو يف جلنة
جائزة �صاحبة ال�سمو  امللكي الأمرية �سبيكة بنت
�إبراهيم �آل خليفة لتمكني املر�أة البحرينية (املجل�س 
الأعلى للمر�أة) وجلنة جوائز رائدات الأعمال وجلنة
التدقيق ب�شركة ن�سيج �ش.م.ب (مقفلة).
يحمل ال�سيد القا�سمي �شهادة البكالوريو�س  يف
الهند�سة املدنية من كلية كوين ماري ،جامعة لندن
يف اململكة املتحدة و�شهادة املاج�ستري يف تخطيط
املرافق ال�صحية من جامعة نورث لندن باململكة
املتحدة وكذلك ح�صل على الدبلوم يف �إدارة الرعاية
ال�صحية من الكلية امللكية الإيرلندية للجراحني
يف البحرين.

أعضاء مجلس اإلدارة

امتياز �أحمد برفيز
ع�ضو غري تنفيذي

جراهام ر .ووكر
ع�ضو غري تنفيذي

مت تعيينه يف  15يوليو   2012ومت انتخابه يف  31مت انتخابه يف  31مار�س ( 2013متت املوافقة من
مار�س  ( 2013متت املوافقة من قبل م�صرف قبل م�صرف البحرين املركزي يف  9مايو )2013
البحرين املركزي يف  9مايو )2013
لدى ال�سيد ووكر خربة عملية تزيد على  45عام ًا يف

قطاع اخلدمات امل�صرفية واملالية .ولديه خربة قوية
يف الإدارة العامة والتخطيط املايل واال�سرتاتيجي
املكت�سبة دولي ًا يف جمال ال�صريفة و�إدارة اال�ستثمار
والأوراق املالية.

ميتلك ال�سيد برفيز خربة عملية يف املجال امل�صريف
متتد لأكرث من  35عاماً .وقد كان لل�سيد برفيز
ع�ضوية يف جمل�س �إدارة بنك الربكة باك�ستان
املحدود .وبنك في�صل الإ�سالمي -البحرين ،وبنك
في�صل اال�ستثماري (البحرين) ،وبنك في�صل
وقد توىل ال�سيد ووكر �سابق ًا من�صب مدير وع�ضو 
املحدود وم�صرف في�صل املحدود لال�ستثمار
يف اللجنة التنفيذية لبنك الإثمار من عام 2003
(باك�ستان) ،وم�ؤ�س�سة ترا�ست للإجارة املحدودة
�إىل .2008
و�شركة نامكو  الإدارية املحدودة .وتوىل ال�سيد
برفيز العديد من املنا�صب العليا يف قطاع ال�صريفة ويف ال�سابق ،عمل ال�سيد ووكر يف دار املال الإ�سالمي
ويت�ضمن ذلك توليه من�صب الرئي�س  التنفيذي تر�ست حيث �شغل من�صب نائب الرئي�س التنفيذي
للعمليات يف بنك في�صل الإ�سالمي -البحرين .كما ورئي�س ال�شئون املالية و�إدارة املخاطر يف املجموعة.
�شغل من�صب الرئي�س  التنفيذي مل�صرف في�صل كما عمل �أي�ض ًا مدير ًا وع�ضو ًا للجان التدقيق ب�شركة
املحدود لال�ستثمار (باك�ستان) .ويحمل ال�سيد �سوليدرتي العامة ،و�سوليدرتي العائلية وم�صرف
برفيز �شهادة البكالوريو�س  من جامعة البنجاب ال�شامل وبنك في�صل املحدود (باك�ستان) وعمل
بباك�ستان وهو  زميل معهد التمويل والت�أمني كذلك مدير ًا ورئي�س ًا للجنة التدقيق يف �شركة �سيتك
الدولية املحدودة لإدارة الأ�صول (هونغ كونغ) .وقد
الإ�سالمي بلندن.
�شغل ال�سيد ووكر �سابق ًا من�صب الرئي�س التنفيذي
للعمليات يف �شركة فورين �أند كولونيل للإدارة
املحدودة ،ونائب الع�ضو  املنتدب لبنك �ستاندرد
ت�شارترد �إيكويتور املحدود.
�إن ال�سيد ووكر هو حما�سب قانوين وهو ع�ضو يف
املعهد القانوين للمحا�سبني يف ا�سكتلندا   .

عمر عبدي علي
ع�ضو غري تنفيذي
مت انتخابه يف  31مار�س ( 2013متت املوافقة من قبل
م�صرف البحرين املركزي يف  9مايو )2013
لدى ال�سيد علي خربة تزيد على  45عام ًا يف القطاع
املايل والإدارة العامة للتطوير وكذلك يف اخلدمات
امل�صرفية التجارية واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية
يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط و�أوروبا .وهو  م�ؤ�س�س 
ورئي�س  جمل�س �إدارة �شركة كودران   لال�ستثمارات
املحدودة (ال�سودان) واال�ستثمارات العقارية املتكاملة
(اململكة املتحدة وتنزانيا).
كما عمل ال�سيد علي يف دار املال الإ�سالمي تر�ست حيث
كان الرئي�س التنفيذي والرئي�س التنفيذي للعمليات من
عام � 1986إىل  ،1999وقبل ذلك كان نائب الرئي�س 
التنفيذي لل�شئون املالية ونائب الرئي�س  التنفيذي
للتدقيق الداخلي من عام � 1983إىل  .1986وقبلها كان
مدير ال�شئون املالية واملدير املايل يف الهيئة العربية
لال�ستثمار والإمناء الزراعي (ال�سودان).
�إن ال�سيد علي هو حالي ًا ع�ضو جمل�س �إدارة بنك في�صل
الإ�سالمي يف م�صر ويعمل كرئي�س للجنة التدقيق وجلنة
املخاطر يف جمل�س الإدارة .كما عمل يف البنك الأفريقي
للتنمية ملدة ع�شر �سنوات وكان �أخر من�صب تقلده
هناك هو املدير املايل للبنك .وعمل �أي�ض ًا يف ال�صندوق
العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي والهيئة العربية
لال�ستثمار والزراعة حيث �شغل من�صب املدير املايل.
وقد عمل يف هاتني امل�ؤ�س�ستني ملدة � 7سنوات   .
�إن ال�سيد علي هو حما�سب معتمد من كلية التجارة
بجامعة ليدز يف اململكة املتحدة وهو  زميل جمعية
املحا�سبني القانونيني املعتمدين.
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�أحمد عبدالرحيم
الرئي�س التنفيذي

رفيندرا انانت كوت
املدير التنفيذي للعمليات

توفيق حممد الب�ستكي
مدير عام املخاطر – رئي�س �إدارة املخاطر
وااللتزام

�إن ال�سيد عبدالرحيم والذي مت تعيينه قائم ًا ب�أعمال لدى  ال�سيد رفيندرا كوت ،والذي مت تعيينه الرئي�س 
الرئي�س  التنفيذي لبنك الإثمار يف �سبتمرب  2013التنفيذي للعمليات لبنك الإثمار يف �سبتمرب ،2013
وبعد ذلك مت تعيينه الرئي�س التنفيذي ,ميتلك خربة خربة تزيد عن  28عام ًا يف القطاع امل�صريف
تزيد عن  35عام ًا يف التجزئة امل�صرفية .كما
إدارة �يفأن واملايل .وقبل �أن ي�شغل من�صبه احلايل ،كان ال�سيد
ال�سيد عبدالرحيم حالي ًا هو ع�ضو جمل�س �
كل من بنك في�صل املحدود (باك�ستان) وبنك الأ�سرة كوت رئي�س ًا لإدارة الرقابة املالية لبنك الإثمار.
وقبل تعيينه يف من�صبه احلايل ،كان ال�سيد
و�شركة بنفت �ش.م.ب و�شركة �إجناز البحرين.
وقد �شغل ال�سيد كوت �سابق ًا العديد من املنا�صب الب�ستكي ي�شغل من�صب م�ساعد املدير العام ,رئي�س 
وقبل من�صبه احلايل كان ال�سيد عبدالرحيم ي�شغل العليا داخل البحرين وخارجها .حيث كان نائب ًا �إدارة املخاطر وااللتزام.
من�صب املدير العام يف بنك الإثمار للأعمال
امل�صرفية للأفراد ,كما �شغل العديد من املنا�صب لرئي�س  الإدارة املالية يف بنك طيب ،البحرين ،وقد �شغل ال�سيد الب�ستكي العديد من املنا�صب العليا
العليا يف البنك منذ عام  .2006وقبل �إعادة تنظيم ومدير�أول يف �إدارة ال�ضمان واخلدمات اال�ست�شارية يف بنك الإثمار ،قبل وبعد عملية �إعادة التنظيم
بنك الإثمار مع �شركته التابعة واململوكة له بالكامل  ,يف «براي�س ووترهاو�س كوبرز» ،البحرين ،وم�ست�شار مع �شركته التابعة واململوكة له بالكامل م�صرف
م�صرف ال�شامل توىل ال�سيد عبد الرحيم يف وقت رئي�سي للخدمات املالية واال�ست�شارية يف �شركة ال�شامل ،حيث كان يتوىل �إدارة املخاطر وااللتزام
واحد من�صبي الرئي�س التنفيذي للعمليات يف بنك
ال�شامل� .أوراكل املالية (�شركة حلول �أي فليك�س  �سابقاً) يف بنك الإثمار .وقبل ذلك كان ي�شغل من�صب
الإثمار ونائب الرئي�س التنفيذي مل�صرف
ملجموعة
املايل
واملراقب
أول
ل
الرئي�س ا
ونائب
الهند،
م�ساعد املدير العام لإدارة املخاطر وااللتزام بعد
يف
عليا
منا�صب
وقد �شغل ال�سيد عبدالرحيم عدة
بنك البحرين الوطني قبل تعيينه يف املنا�صب التي بنك البحرين وال�شرق الأو�سط �ش.م.ب .البحرين� .أن �شغل من�صب م�ساعد املدير العام لإدارة التحليل
�شغلها يف بنك الإثمار .وت�شمل املنا�صب التي توالها �إن ال�سيد كوت هو  زميل يف املعهد القانوين االئتماين يف م�صرف ال�شامل.
يف بنك البحرين الوطني مدير �إدارة العمالت
الأجنبية والتمويل ورئي�س التدقيق الداخلي والحق ًا للمحا�سبني يف الهند ،ويحمل �شهادة البكالوريو�س  ويف وقت �سابق من حياته املهنية  ,تقلد ال�سيد
م�ساعد املدير العام لدوائر الدعم� .إن ال�سيد يف التجارة(  ,املحا�سبة املالية) من جامعة الب�ستكي منا�صب عليا يف بنك البحرين والكويت ,
مومباي ,بالهند.
من بينها مدير �إدارة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات،
عبدالرحيم حا�صل على ماج�ستري يف �إدارة الأعمال
من جامعة غالمورغان .ويلز (اململكة املتحدة)،
ومدير مركز البطاقات ,ومدير �إدارة املخاطر.
وهو �أي�ض ًا ع�ضو  م�شارك يف معهد املحا�سبني
يحمل ال�سيد الب�ستكي �شهادة البكالوريو�س  يف
املاليني ،لندن (اململكة املتحدة) ،وهو حا�صل كذلك
ال�صريفة الإ�سالمية من كلية البحرين اجلامعية،
على دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين
والدبلوم املتقدم  يف ال�صريفة من معهد البحرين
والدبلوم يف الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين،
للدرا�سات امل�صرفية واملالية.
والدبلوم املتقدم يف ال�صريفة من معهد البحرين
للدرا�سات املالية وامل�صرفية.
لدى ال�سيد توفيق الب�ستكي ،والذي مت تعيينه مدير
عام املخاطر – رئي�س �إدارة املخاطر وااللتزام يف
بنك الإثمار يف �سبتمرب  ،2013خربة تزيد عن 20
عام ًا يف جمال الأعمال امل�صرفية والإدارة.
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عبداحلكيم خليل املطوع
املدير العام ،رئي�س الأعمال امل�صرفية
اخلا�صة والأفراد

يو�سف �أحمد احلمادي
مدير عام ,الأعمال امل�صرفية التجارية

عبد الرحمن حممد ال�شيخ
مدير عام �إدارة العمليات امل�صرفية وتقنية
املعلومات وال�شئون الإدارية

�إن ال�سيد عبداحلكيم املطوع ،والذي مت تعيينه
مدير عام الأعمال امل�صرفية اخلا�صة والأفراد لدى
بنك الإثمار يف �سبتمرب  ،2013ميتلك خربة تزيد
عن  30عام ًا يف الأعمال امل�صرفية والإدارة.

�إن ال�سيد يو�سف احلمادي ،والذي مت تعيينه مدير
عام الأعمال امل�صرفية التجارية لدى بنك الإثمار
يف �أكتوبر  ,2010ميتلك خربة تزيد عن  35عام ًا يف
جمال الأعمال امل�صرفية.

وقبل من�صبه احلايل� ،شغل ال�سيد املطوع من�صب
م�ساعد املدير العام ،رئي�س  الأعمال امل�صرفية
اخلا�صة حيث قام بقيادة �أن�شطة توظيف
اال�ستثمارات والأعمال امل�صرفية اخلا�صة.

وقبل تعيينه يف من�صبه احلايل� ،شغل من�صب نائب
املدير العام رئي�س  الأعمال امل�صرفية التجارية
والدولية واال�ستثمارية يف بنك الربكة الإ�سالمي.

�إن ال�سيد عبد الرحمن ال�شيخ ،والذي مت تعيينه
مدير عام �إدارة العمليات امل�صرفية وتقنية
املعلومات وال�شئون الإدارية يف �سبتمرب  ،2013لديه
ما يقارب  40عام ًا من اخلربة يف جمال الأعمال
امل�صرفية.
وقبل تعيينه يف من�صبه احلايل� ،شغل من�صب
م�ساعد املدير العام يف �إدارة العمليات امل�صرفية.

وقبل ان�ضمامه لبنك الربكة الإ�سالمي� ،شغل ال�سيد
احلمادي من�صب نائب الرئي�س ,ورئي�س العمليات
التجارية والفروع يف م�صرف ال�شامل .وقبل
ذلك� ,شغل من�صب مدير ق�سم الأعمال امل�صرفية
التجارية يف بنك البحرين الوطني.

كما �شغل ال�سيد ال�شيخ العديد من املنا�صب العليا
يف م�صرف ال�شامل ،مبا يف ذلك من�صب رئي�س 
�إدارة العمليات امل�صرفية ،ورئي�س �إدارة العمليات
امل�صرفية وتقنية املعلومات وم�ساعد نائب رئي�س 
�إدارة العمليات امل�صرفية.

وقبل �إعادة تنظيم بنك الإثمار مع �شركته التابعة
واململوكة له بالكامل ،م�صرف ال�شامل ،وحتوله بعد
ذلك �إىل بنك جتزئة �إ�سالمي ،توىل ال�سيد املطوع
العديد من املنا�صب العليا يف البنك ،مبا يف ذلك
رئي�س  الأعمال امل�صرفية اخلا�صة يف م�صرف
ال�شامل ،وكذلك منا�صب عليا �أخرى يف الأعمال
امل�صرفية لل�شركات واال�ستثمار.
وقد ق�ضى ال�سيد املطوع �أكرث من  12عام ًا يف املجال
التجاري بقطاع �شركات الطريان واملالحة اجلوية.
كما عمل يف بداية حياته املهنية يف جمال الهند�سة.
يحمل ال�سيد املطوع �شهادة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال من جامعة البحرين و�شهادة البكالوريو�س 
يف الهند�سة من جامعة تك�سا�س يف �أو�سنت.

يحمل ال�سيد احلمادي �شهادة الدبلوم الوطني وقبل ان�ضمامه مل�صرف ال�شامل� ،شغل ال�سيد
والدبلوم العايل يف درا�سات الأعمال التجارية ال�شيخ عدة منا�صب عليا يف «بنك �أوف �أمريكا» يف
من اململكة املتحدة .و�شهادة الدبلوم املتقدم يف البحرين ،من بينها م�ساعد نائب الرئي�س ،ومدير
ال�صريفة من معهد البحرين للدرا�سات املالية �إدارة العمليات امل�صرفية ،ورئي�س �إدارة خطابات
االعتماد ورئي�س ق�سم عمليات ال�صرافة الأجنبية.
وامل�صرفية.
وقد بد�أ حياته املهنية عام  1976يف بنك حبيب.
يحمل ال�سيد ال�شيخ �شهادة الدبلوم يف التجارة
من البحرين.
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�شهريارخو�شابي
م�ساعد املديرالعام ،رئي�س �إدارة الأعمال
امل�صرفية الدولية واخلزينة

حممد ح�سن جناحي
م�ساعد املدير العام� ،إدارة الأعمال
امل�صرفية للأفراد

�إن ال�سيد �أ�صفر �أمان اهلل ،والذي مت تعيينه م�ساعد �إن ال�سيد �شهريار خو�شابي ،والذي مت تعيينه م�ساعد
املدير العام ،رئي�س  التدقيق الداخلي يف يوليو  املدير العام   -الأعمال امل�صرفية الدولية واخلزينة
 ،2012لديه خربة تزيد عن  25عام ًا يف جمال يف بنك الإثمار يف �سبتمرب  ،2013لديه خربة تزيد
عن  30عام ًا يف جمال الأعمال امل�صرفية.
التدقيق والأعمال امل�صرفية.

�إن ال�سيد حممد جناحي ،والذي مت تعيينه
م�ساعد املدير العام� ،إدارة الأعمال امل�صرفية
للأفراد يف �أغ�سط�س   ،2008لديه خربة عملية
تزيد عن  28عاماً.

�أ�صفر �أمان اهلل
م�ساعد املدير العام ،رئي�س التدقيق
الداخلي

وقبل تعيينه يف من�صبه احلايل ،كان ي�شغل
من�صب مدير تنفيذي �أول لإدارة التدقيق الداخلي
يف بنك الإثمار.

وقبل تعيينه يف من�صبه احلايل� ،شغل من�صب
م�ساعد مدير عام بنك الإثمار  -امل�ؤ�س�سات املالية.

وقبل ان�ضمامه لبنك الإثمار عام  ،2010كان
ال�سيد خو�شابي ي�شغل من�صب م�ساعد املدير
العام للأعمال امل�صرفية الدولية يف بنك �أوال.
وكان قبلها نائب ًا للرئي�س ،ورئي�س ق�سم امل�ؤ�س�سات
املالية يف بنك اخلليج الدويل .كما توىل يف وقت
�سابق العديد من املنا�صب العليا ،مبا يف ذلك
م�ساعد مدير عام الأعمال امل�صرفية الدولية يف
بنك البحرين والكويت ،وم�ساعد نائب رئي�س �إدارة
الت�سويق واالئتمان يف بنك �أوف �أمريكا البحرين.

وقبل ان�ضمامه �إىل بنك الإثمار يف عام ،2005
كان ال�سيد �أمان اهلل يعمل كمراقب مايل يف مركز
�إدارة ال�سيولة .كما عمل �سابق ًا مدير ًا للتدقيق يف
«براي�س ووترهاو�س كوبرز»  -البحرين .وقبل ذلك،
كان نائب الرئي�س� ،إدارة احل�سابات يف م�ؤ�س�سة
باك�ستان لالئتمان ال�صناعي واال�ستثمار .وقد
بد�أ حياته املهنية بالعمل عام  1986يف �إيه�.أف.
فريج�سون و�شركاه ،وهي �شركة   تابعة لـ «براي�س  ويف وقت �سابق من حياته املهنية ،توىل ال�سيد
ووترهاو�س كوبرز».
خو�شابي من�صب م�ساعد مدير اخلزينة يف �شركة
�إن ال�سيد �أمان اهلل هو  زميل باملعهد القانوين بانكرز تر�ست �أند كومباين ،ومدير االئتمان
للمحا�سبني يف باك�ستان ويحمل �شهادة البكالوريو�س  والت�سويق وامل�ؤ�س�سات املالية يف �سيتي بنك
البحرين ،وم�ساعد مدير �إدارة املخاطر يف بنك
يف التجارة من جامعة كرات�شي.
البحرين الوطني.
يحمل ال�سيد خو�شابي �شهادة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال والبكالوريو�س  يف علوم التجارة والتمويل
من الواليات املتحدة الأمريكية.
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وقبل تعيينه يف من�صبه احلايل ،كان ي�شغل من�صب
م�ساعد املدير العام� ،إدارة اخلدمات امل�صرفية
للأفراد يف م�صرف ال�شامل ،قبل عملية �إعادة
التنظيم مع بنك الإثمار.
لقد �شغل ال�سيد جناحي العديد من املنا�صب العليا
يف م�صرف ال�شامل وقبل ذلك يف بنك البحرين
والكويت.
وقد ان�ضم �إىل م�صرف ال�شامل يف  2002كمدير
يف �إدارة الأعمال امل�صرفية للأفراد .قبل �أن
تتم ترقيته �أو ًال �إىل مدير �أول يف �إدارة الأعمال
امل�صرفية للأفراد يف  ،2006ثم �إىل م�ساعد
املدير العام يف  .2008وقبل ان�ضمامه �إىل م�صرف
ال�شامل ،كان ال�سيد جناحي ي�شغل من�صب رئي�س 
وحدة �إدارة الفروع والتح�صيل يف بنك البحرين
والكويت والذي ان�ضم له عام .1985
ويحمل ال�سيد جناحي �شهادة الدبلوم املتقدم يف
ال�صريفة واملالية من معهد البحرين للدرا�سات
املالية وامل�صرفية.

اإلدارة التنفيذية

يو�سف عبداهلل اخلان
م�ساعد املدير العام� ،إدارة تقنية املعلومات
�إن ال�سيد يو�سف اخلان ،والذي مت تعيينه م�ساعد
املدير العام� ،إدارة تقنية املعلومات يف يوليو ،2008
لديه مايقارب  25عام ًا من اخلربة العملية.
وقبل تعيينه يف من�صبه احلايل ،كان ي�شغل من�صب
م�ساعد املدير العام� ،إدارة تقنية املعلومات يف
م�صرف ال�شامل ،قبل عملية �إعادة التنظيم مع
بنك الإثمار.
وقد �شغل ال�سيد اخلان العديد من املنا�صب العليا
يف م�صرف ال�شامل وبنك في�صل الإ�سالمي
البحرين ال�سابق .وقد بد�أ حياته املهنية كمربمج
لأجهزة الكمبيوتر يف �إدارة تقنية املعلومات لدى
بنك في�صل الإ�سالمي البحرين عام  ،1989ومنذ
ذلك احلني قام بالتطور مهني ًا يف البنك.
وقد عمل ال�سيد اخلان مع �إدارة الأعمال امل�صرفية
لل�شركات ملدة عام ،ولكنه عاد للرتكيز على جمال
تقنية املعلومات ،لي�صبح م�ساعد نائب الرئي�س 
الأول ،ثم نائب الرئي�س املقيم قبل �أن تتم ترقيته
�أو ًال �إىل نائب الرئي�س ثم �إىل مدير �أول يف �إدارة
تقنية املعلومات .وقد مت تعيني ال�سيد اخلان رئي�س ًا
لإدارة تقنية املعلومات يف عام  ،2005ويف عام
 2008متت ترقيته �إىل م�ساعد املدير العام.
�إن ال�سيد اخلان يحمل �شهادة البكالورريو�س  يف
علوم احلا�سوب من جامعة البحرين ،ويحمل
�شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة �إيه
�أم �إيه الدولية يف البحرين.
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هيئة الرقابة الشرعية

�سماحة ال�شيخ عبداهلل �سليمان املنيع
رئي�س الهيئة

ف�ضيلة ال�شيخ د .نظام اليعقوبي
ع�ضو

ف�ضيلة ال�شيخ حم�سن �آل ع�صفور
ع�ضو

يعد ال�شيخ املنيع �أحد �أبرز علماء ال�شريعة املعتربين يعد ال�شيخ يعقوبي �أحد �أبرز علماء ال�شريعة يعد ال�شيخ �آل ع�صفور �أحد علماء ال�شريعة
واملعتد بر�أيهم من اململكة العربية ال�سعودية ،املعتربين واملعتد بر�أيهم ورجل �أعمال ناجح جد ًا املعتربين واملعتد بر�أيهم من مملكة البحرين.
وهو  نائب رئي�س  هيئة الرقابة ال�شرعية لهيئة من مملكة البحرين .وهو  ع�ضو  يف هيئة الرقابة وبالإ�ضافة �إىل ع�ضويته يف هيئة الرقابة ال�شرعية
املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ال�شرعية لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات التابعة لبنك الإثمار ،فهو �أي�ض ًا ع�ضو  يف هيئات
( ،)AAOIFIوع�ضو  هيئة كبار العلماء يف اململكة املالية الإ�سالمية ( ،)AAOIFIوهو �أي�ض ًا ع�ضو  الرقابة ال�شرعية يف �ست �شركات ،وعمل قا�ضي ًا يف
العربية ال�سعودية واملجل�س  الأعلى للأوقاف .وهو  يف هيئات الرقابة ال�شرعية لعدة بنوك يف حمكمة اال�ستئناف العليا ال�شرعية (اجلعفرية).
�أي�ض ًا رئي�س وع�ضو يف هيئات الرقابة ال�شرعية لعدة املنطقة ودولياً ،ف�ض ًال عن العديد من ال�صناديق
اال�ستثمارية والبنوك الدولية يف جميع �أنحاء العامل� .إن ال�شيخ �آل ع�صفور هو ع�ضو يف تطوير املناهج
بنوك �إ�سالمية وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى.
الدرا�سية يف املعهد الديني اجلعفري ،وهو �أي�ض ًا
�إن ال�شيخ املنيع ،وهو  خبري يف جممع الفقه ويف العام  ،2007منح ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك ع�ضو  يف هيئة الرقابة ال�شرعية للوكالة الدولية
الإ�سالمي ،حا�صل على درجة املاج�ستري من املعهد حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين للت�صنيف الإ�سالمي التابعة للبنك الإ�سالمي
العايل للق�ضاء ،و�ألف عدة كتب منها «النقود الورقية :ال�شيخ يعقوبي و�سام الكفاءة تقدير ًا خلدماته داخل للتنمية .وهو خريج احلوزة الإ�سالمية من مدينة
احلقيقة والتاريخ والواقع» و «بحوث اقت�صادية».
وخارج البحرين .كما وح�صل ال�شيخ يعقوبي �أي�ض ًا قم يف �إيران ،وقد �ألف �أكرث من  60كتاب ًا عن
على جائزة االبتكار يف الرقابة ال�شرعية من جملة ال�شريعة الإ�سالمية.
يورو موين ،بالإ�ضافة �إىل جائزة الأعمال امل�صرفية
الإ�سالمية املاليزية.
�إن ال�شيخ يعقوبي يحمل �شهادة املاج�ستري من
جامعة ماك جيل يف كندا ،وح�صل على درجة
الدكتوراه من جامعة الهاي يف هولندا .وقد �ألف
ال�شيخ يعقوبي �أربع كتب و�ألقى �أكرث من 500
حما�ضرة يف ال�صريفة الإ�سالمية.
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ف�ضيلة ال�شيخ د� .أ�سامة حممد �سعد بحر
ع�ضو
يعد ال�شيخ بحر �أحد علماء ال�شريعة املعتربين
واملعتد بر�أيهم من مملكة البحرين.
وهو حالي ًا ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية ورئي�س ق�سم
االلتزام واال�ست�شارة ببنك الطاقة الأول ،وذلك بعد
تعيينه يف وقت �سابق يف منا�صب عليا يف م�صارف
وبنوك �إ�سالمية يف البحرين مبا يف ذلك رئي�س 
االلتزام ال�شرعي مب�صرف ال�سالم ،وقبلها كان
م�سئول االلتزام ال�شرعي ببنك امل�ؤ�س�سة العربية
امل�صرفية الإ�سالمي.
كما �أن ال�شيخ بحر ير�أ�س  العديد من الهيئات
ال�شرعية للبنوك يف مملكة البحرين ،و�أي�ضا ع�ضو 
يف العديد منها �سواء يف البحرين �أو خارجها .وقد
ح�صل ال�شيخ بحر على �شهادة الدكتوراه من جامعة
الهاي يف هولندا ،ودرجة املاج�ستري من جامعة
الإمام الأوزاعي يف لبنان ،و�شهادة البكالوريو�س يف
ال�شريعة الإ�سالمية من جامعة الأمري عبد القادر
اجلزائري للدرا�سات الإ�سالمية يف اجلزائر.
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التأقلم مع
جميع االحتماالت
مع الت�أقلم والتح�سن امل�ستمر� ،أنظمتنا وعملياتنا
املتقنة �ستحقق الأرباح.

الحوكمة المؤسساتية

�إن بنك الإثمار ملتزم بالدليل الإر�شادي اخلا�ص مبراقبة امل�ستويات العالية ويحر�ص البنك ب�أن يكون دائم ًا م�ؤ�س�سة وطنية منوذجية ،ويلتزم مببادئ
ال�صادر عن م�صرف البحرين املركزي وميثاق احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية ململكة و�أحكام ال�شريعة وذلك من خالل املوازنة بني م�صالح خمتلف الأطراف ذات
البحرين.
العالقة .كما يلتزم البنك بالتم�سك ب�أعلى معايري احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية ،التي
يعتربها عام ًال �أ�سا�سي ًا يف �ضمان الإن�صاف لكل �أ�صحاب امل�صلحة ويف حتقيق
ومتثل  �سيا�سة احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية للبنك دلي ًال �إر�شادي ًا للتعامل مع جمموعات
الفعالية امل�ؤ�س�سية.
�أ�صحاب امل�صلحة ،وت�ستند هذه ال�سيا�سة على القواعد املنظمة مل�صرف
البحرين املركزي حول �إجراءات الرقابة عالية امل�ستوى والإف�صاح العام وعلى ويتجلى التزام جمل�س الإدارة ب�أف�ضل املمار�سات املرعية يف جمال احلوكمة
عقد الت�أ�سي�س  والنظام الأ�سا�سي للبنك وعلى قانون ال�شركات البحريني امل�ؤ�س�ساتية من خالل �إعالئه ل�ش�أن العديد من املبادئ املتعلقة بهذا الأمر مثل
وتو�صيات جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ومعايري هيئة املحا�سبة واملراجعة النزاهة وال�شفافية واال�ستقاللية وامل�ساءلة الإدارية وحتمل امل�سئولية والإن�صاف
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واملعايري الدولية ،وت�شمل �أي�ض ًا املبادئ املتعلقة ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وامل�سئولية االجتماعية.
مب�سئولية البنك جتاه البيئة.
و�إىل جانب ذلك يتم ت�صميم �سيا�سات احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية على نحو  من
يحرص البنك بأن يكون دائمًا مؤسسة �ش�أنه ي�ضع �أ�سا�س ًا �صلب ًا للإدارة وجمل�س الإدارة لإدارة البنك وت�شجيع اتخاذ
قرارات �أخالقية تتحلي بامل�سئولية ،و�ضمان النزاهة يف �إعداد التقارير املالية
وطنية نموذجية ،ويلتزم بمبادئ وأحكام و�إ�صدار تقارير الإف�صاح يف التوقيت املنا�سب وحفظ حقوق امل�ساهمني،
الشريعة وذلك من خالل الموازنة بين مصالح وحتديد و�إدارة املخاطر ،وت�شجيع الأداء املتميز واملكاف�أة ب�إن�صاف وم�سئولية
والإقرار بامل�صلحة امل�شروعة لأ�صحاب امل�صلحة .و�إىل ذلك يلقي ميثاق
مختلف األطراف ذات العالقة.
ال�سلوك الأخالقي وقواعد العمل الوظيفي امللزم جلميع املوظفني و�أع�ضاء
ومن خالل �إدراك دوره الأ�سا�سي القيادي نحو م�ساهميه ،ف�إن �سيا�سة البنك هيئة الرقابة ال�شرعية و�أع�ضاء جمل�س  الإدارة ،عبئ ًا �إ�ضافي ًا على التطبيق
تقوم على معاملة م�ساهميه ذوي ح�ص�ص الأغلبية والأقلية �سوا�سية وب�شكل يتفق العملي لل�سيا�سات املقررة للبنك.
مع القوانني املنظمة والقواعد الإر�شادية والرقابية� .إن الهدف الأول للبنك هو 
�إن �سيا�سة احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية للبنك قد مت ن�شرها على املوقع الإلكرتوين
�ضمان حتقيق منو م�ستدام مع الأخذ بعني االعتبار املخاطر احلالية وامل�ستقبلية
للبنك.
وبذلك يتم حتقيق �أق�صى قيمة للم�ساهمني على املدى البعيد.
يتبع البنك �سيا�سة عمل تتميز بال�شفافية وتقوم على الأمانة والعدالة والنزاهة،
وقد قام البنك بو�ضع العديد من ال�سيا�سات املكتوبة مثل ميثاق ال�سلوك
الأخالقي ومكافحة غ�سل الأموال و�سيا�سة �إطالق التحذيرات من �أجل �ضمان
االلتزام ال�صارم من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملديرين التنفيذيني واملوظفني
من جميع امل�ستويات .ويتم توزيع هذه ال�سيا�سات كقواعد �إر�شادية عن طريق
خمتلف قنوات االت�صال الداخلي يف البنك.
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�إدارة البنك
يدار البنك من قبل جمل�س الإدارة وهيئة الرقابة ال�شرعية .يف حني تتوىل الإدارة التنفيذية ت�سيري دوالب العمل اليومي.
جمل�س الإدارة

هيئة الرقابة ال�شرعية
االلتزام ال�شرعي
جلنة �سيا�سة املخاطر

اللجنة التنفيذية

جلنة املكاف�آت والتعيينات

جلنة التدقيق واحلوكمة
الرئي�س التنفيذي

�إدارة املخاطر
وااللتزام
 �إدارة ر�أ�س املال الب�شري

التدقيق الداخلي
�إدارة الأعمال امل�صرفية
الدولية واخلزينة

�إدارة الأعمال امل�صرفية
اخلا�صة والأفراد

�إدارة الأعمال امل�صرفية
لل�شركات

املدير التنفيذي
للعمليات

�إدارة العمليات امل�صرفية و تقنية
املعلومات وال�شئون الإدارية

�إدارة الأعمال
امل�صرفية للأفراد
�إدارة االت�صاالت امل�ؤ�س�سية
والت�سويق
�إدارة الأعمال امل�صرفية
اخلا�صة

�إدارة تقنية املعلومات
�إدارة العمليات امل�صرفية
�إدارة ال�شئون الإدارية

�شئون امل�ساهمني

�إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي
�إدارة الرقابة املالية
�إدارة الأ�صول
�إدارة التح�صيل
�سكرتارية ال�شركة و�إدارة
ال�شئون القانونية

مالحظة :يف الأمور املتعلقة ب�سكرتارية ال�شركة ،ف�إن �سكرتري ال�شركة يكون حتت م�سئولية الرئي�س التنفيذي.
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من قبل املجل�س  وفق ًا للوائح املعمول بها .كما �إن مهام وتكليفات وتعيينات
جمل�س الإدارة
يتكون جمل�س الإدارة من اثني ع�شر ع�ضواً ،خم�سة منهم �أع�ضاء م�ستقلني ،وم�سئوليات جمل�س الإدارة وكذلك �إنهاء العقد يحكمها النظام الأ�سا�سي للبنك
والذي يتم االلتزام به وفق ًا لهياكل الأنظمة والقوانني .ويعمل �أع�ضاء جمل�س 
ويتوىل رئا�سة املجل�س رئي�س جمل�س الإدارة.
الإدارة ملدة ثالث �سنوات ما مل يتم جتديد املدة.
�إن جمل�س الإدارة م�سئول �أمام امل�ساهمني عن و�ضع �إر�شادات ال�سيا�سة العامة
واالجتاه اال�سرتاتيجي ،وعن حتقيق �أداء مايل قوي م�ستدام و�إ�ضفاء القيمة على و�سيتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة القادم خالل االجتماع ال�سنوي العام
حقوق امل�ساهمني على املدى الطويل ،يف حني �أن رئي�س جمل�س الإدارة م�سئول للبنك يف مار�س .2016
عن قيادة املجل�س و�ضمان فعاليته.
هيكل وتكوين جمل�س الإدارة
وت�شمل م�سئوليات جمل�س الإدارة مهمة مراقبة الإدارة بالطريقة التي ت�ضمن يدار البنك يف �أعلى م�ستوياته بوا�سطة جمل�س �إدارة ،ويحدد احلجم الفعلي
و�ضع ال�سيا�سات ونظم العمل املالئمة وتطبيقها بفعالية و�ضمان قيام البنك ملجل�س الإدارة بوا�سطة اجلمعية العمومية للم�ساهمني بنا ًء على تو�صيات جلنة
بتطبيق خطط و�أهداف امليزانية� .إن مهام وم�سئوليات جمل�س الإدارة موثقة يف احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية .ويخ�ضع احلجم املقرر ملجل�س  الإدارة يف كل الأحوال
للنظام الأ�سا�سي للبنك واللوائح والإجراءات ال�صادرة عن وزارة ال�صناعة
ميثاقها وت�شمل من بني �أمور �أخرى امل�سئوليات التالية:
والتجارة و�/أو م�صرف البحرين املركزي.
•  و�ضع �إر�شادات ا�سرتاتيجية البنك
م�سئوليات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
•  حتديد امل�سئوليات العامة لأداء البنك
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ملزمون منفردين وجمتمعني بواجبات ائتمانية حمددة
•  اختيار وتعيني وتقييم الإدارة
جتاه البنك ،ويدين �أع�ضاء جمل�س الإدارة مب�سئولية ائتمانية للبنك بو�صفه كيان ًا
•  مراجعة �أداء الإدارة والتعوي�ضات
م�ؤ�س�سي ًا قائم ًا بذاته ولي�س جمرد �أفراد م�ساهمني و�/أو جمموعة من امل�ساهمني.
•  مراجعة هيكل الإدارة واخلطط املتتالية
وت�سري هذه امل�سئوليات على كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة �سواء كانوا ممثلني
•  تقدمي امل�شورة والن�صح للإدارة
(معينني) من قبل مالك لغالبية الأ�سهم� ،أو مت انتخابهم ك�أع�ضاء م�ستقلني.
•  مراقبة و�إدارة ت�ضارب امل�صالح املحتمل
•  �ضمان نزاهة املعلومات املالية
وت�شمل الواجبات االئتمانية الرئي�سية التي تقع على عاتق �أع�ضاء جمل�س الإدارة
•  مراقبة فعالية احلوكمة وممار�سات االلتزام
جتاه البنك واجب االمتثال وواجب بذل العناية وواجب الوالء.
•  تقدمي الإف�صاحات الكافية يف الوقت املنا�سب
•  �ضمان تدابري فعالة للرقابة الداخلية
واجب االمتثال
•  ترتيب االجتماعات العامة للم�ساهمني
يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة الت�صرف وفق لوائح و�سيا�سات البنك ،ودعم
•  �ضمان املعاملة املن�صفة للأقلية من امل�ساهمني
�أهداف البنك كما هي مو�ضحة يف بيان الهدف وعقد الت�أ�سي�س  والنظام
الأ�سا�سي للبنك ،وعلى ذلك يجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة االمتثال للقوانني
وقد مت تفوي�ض بع�ض م�سئوليات جمل�س الإدارة �إىل جلانه.
واللوائح ذات ال�صلة .ومينع واجب االمتثال الت�صرف خارج نطاق ال�سلطات
�إن جمل�س  الإدارة و�ضع �سيا�سة «القوى التقديرية للأعمال» والتي و�ضعت وال�صالحيات واحلدود الداخلية املقررة.
�صالحيات وقوى متفق عليها ملجل�س  الإدارة والإدارة .وتتفق هذه القوى
واجب بذل العناية
مع �أحكام عقد الت�أ�سي�س  والنظام الأ�سا�سي للبنك .وب�شكل عام ،ف�إن
يقع على عاتق �أع�ضاء جمل�س الإدارة واجب بذل نف�س القدر من العناية الذي
كل القرارات اخلا�صة بالأعمال واملتعلقة باال�ستثمارات اال�سرتاتيجية،
يبذله �أي �شخ�ص حري�ص يف �أية وظيفة �أو حتت �أية ظروف مماثلة .ويف �إطار
والتمويالت تتجاوز حدود معينة وي�شمل ذلك العالقات التجارية مع نظرائنا
الوفاء بهذا الواجب يتوقع من �أع�ضاء جمل�س الإدارة القيام مبا يلي:
والتي تتطلب موافقة جمل�س الإدارة.
• ح�ضور جميع اجتماعات جمل�س الإدارة .ويتوقع �أن ال يقل احلد الأدنى حل�ضور
�إن جميع املعامالت التي تتطلب موافقة جمل�س  الإدارة متت املوافقة عليها
الأع�ضاء عن ن�سبة  75يف املائة يف كل االجتماعات املجدولة ملجل�س الإدارة.
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•

النظر يف كل املعلومات املتاحة على نحو معقول و�/أو البحث عن املعلومات
املو�ضوعية قبل اتخاذ �أي قرار ب�ش�أن الأعمال .ويكون لأع�ضاء جمل�س الإدارة
حق الرجوع �إىل الإدارة و�/أو �إىل امل�ست�شارين يف حاالت وجود �أي �شك.

واجب الوالء
يتطلب للوفاء بهذا الواجب من �أع�ضاء جمل�س  الإدارة الت�صرف بالطريقة
الأف�ضل مل�صالح البنك بحد ذاته ،وعلى نحو  يخلو  من التعامالت الذاتية
وت�ضارب امل�صالح والإخالل باملبادئ من �أجل املنافع ال�شخ�صية .ويحظر على
�أع�ضاء جمل�س  الإدارة ا�ستخدام ممتلكات البنك �أو موجوداته لأغرا�ضهم
ال�شخ�صية �أو يف التعامالت من الداخل �أو اال�ستئثار بفر�ص الأعمال لأنف�سهم.
كما يتطلب هذا الواجب من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي�ض ًا املحافظة على �سرية
املعلومات التي ين�ص البنك �صراحة على �سريتها� ،إ�ضافة �إىل املعلومات التي
يبدو من مو�ضوعها �أو طبيعتها �أنها �سرية.
يقوم البنك بعمل ت�أمني لتعوي�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الإهمال �أوالتق�صري
�أو الإخالل بالواجب �أو الثقة يف حالة حدوث هذا الإخالل بح�سن نية.
وقد مت بيان الواجبات امل�شار �إليها �أعاله بالتف�صيل يف �سيا�سات ميثاق ال�سلوك
الأخالقي وقواعد العمل الوظيفي التي اعتمدها جمل�س الإدارة.

وتقييم وتعزيز كفاءة جمل�س الإدارة .ويف حالة وجود �شاغر يف جمل�س الإدارة،
ف�إنه يجب على جلنة املكاف�آت والتعيينات �أن تقدم تو�صيات �إىل جمل�س الإدارة
لتعيني ع�ضو �آخر على �أن تكون هذه التو�صية خا�ضعة للمتطلبات القانونية
والتنظيمية.
هذا ،ويتلقى جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة ر�سالة التعيني ،موقعة من قبل رئي�س 
جمل�س الإدارة ،تت�ضمن معلومات حول التعيني ،و�إنهاء العقد ،وامل�س�ؤوليات .كما
ويح�صل �أع�ضاء جمل�س الإدارة على ن�سخة من ميثاق ال�سلوك الأخالقي وقواعد
العمل الوظيفي للبنك.
الربنامج التعريفي لأع�ضاء جمل�س الإدارة
يقوم �سكرتري ال�شركة بتوفري معلومات كافية للأع�ضاء اجلدد املعينني/
املنتخبني لأع�ضاء جمل�س الإدارة وي�شمل ذلك مناق�شة املبادئ التي يعتمدها
البنك يف احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية وميثاق ال�سلوك الأخالقي   وقواعد العمل
الوظيفي .و�إىل ذلك يلتقي الأع�ضاء اجلدد �أي�ض ًا بالرئي�س  التنفيذي للبنك
الذي يزودهم بالتفا�صيل ب�ش�أن هيكل البنك واخلطط اال�سرتاتيجية وخطط
الأعمال ،والأداء املايل ال�سابق وامل�سائل املعلقة .ويبقى جمل�س الإدارة مطلع ًا
ب�صفة دائمة على اللوائح والقوانني اجلديدة.

مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
نظام انتخاب جمل�س الإدارة
يهدف البنك �إىل ا�ستقطاب وتوظيف �أع�ضاء مبجل�س الإدارة على درجة عالية
لكل م�ساهم ميتلك ن�سبة  10يف املائة �أو �أكرث من ر�أ�سمال بنك الإثمار احلق من اخلربة والكفاءة ،وي�سعى البنك لتحقيق هذا الهدف عن طريق مكاف�أة
يف تعيني ممثل له يف جمل�س �إدارة بنك الإثمار .ويف حالة ممار�سة �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة على نحو يت�سق مع �أف�ضل املمار�سات ال�سائدة .ويحق
امل�ساهمني لهذا احلق ،ف�إن هذا امل�ساهم يفقد احلق يف الت�صويت على الن�سبة لأع�ضاء جمل�س الإدارة احل�صول على مكاف�آت وبدل حل�ضور االجتماعات عن
التي مبوجبها عني امل�ساهم ممث ًال له يف جمل�س الإدارة .وبناء على ما �سبق ،كل اجتماع ي�شاركون فيه .كما يحق للأع�ضاء غري املقيمني �أي�ض ًا احل�صول على
على اجلمعية العامة انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن طريق االقرتاع ال�سري .م�صاريف انتقال .تقرتح جلنة املكاف�آت والرت�شيحات هذه امل�صاريف وي�صادق
وينتخب الأع�ضاء عن طريق الأغلبية الن�سبية من الأ�صوات ال�صحيحة.
عليها امل�ساهمون.
وتخ�ضع جميع تعيينات جمل�س الإدارة �إىل مذكرة الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي ويف الوقت احلايل ،ال  يقدم البنك �أية مكاف�آت تتعلق بالأداء ،ويف حالة
لبنك الإثمار ،وميثاق ال�سلوك الأخالقي وقواعد العمل الوظيفي و�سيا�سة احلوكمة وجودها �سيكون ذلك طبق ًا ملذكرة الت�أ�سي�س  والنظام الأ�سا�سي ،وخا�ضع ًا
امل�ؤ�س�ساتية ،والقوانني والقواعد والأنظمة وال�سيا�سات واملواثيق ال�سارية واملعدلة ملوافقة امل�ساهمني .وال  يحق للأع�ضاء غري التنفيذيني احل�صول على �أية
من وقت لآخر.
مكاف�آت تتعلق بالأداء.

وتراجع جلنة املكاف�آت والتعيينات ت�شكيل و�أداء جمل�س الإدارة� .إن واجبات جلنة �إن ر�سوم اجتماع �أع�ضاء جمل�س الإدارة لعام  2013بلغت  80،490دينار بحريني
املكاف�آت والتعيينات فيما يتعلق بت�شكيل و�أداء جمل�س الإدارة ت�شمل ،من بني ( 73،138 : 2012دينار بحريني)� ،أما ر�سوم عمل هيئة الرقابة ال�شرعية فقد
�أمور �أخرى ،تقييم املهارات املطلوبة ملجل�س الإدارة مبا يعينها على اال�ضطالع بلغت  22،620دينار بحريني ( )22،620 : 2012وكانت ر�سوم اجتماعهم لعام
مب�س�ؤولياتها بكفاءة وحتقيق �أهدافها ،وكذلك تطوير وتنفيذ خطة لتحديد  2013هي  7،163ديناربحريني ( 3،770 : 2012دينار بحريني)،
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جلان جمل�س الإدارة
التزام ًا باال�شرتاطات الرقابية و�أف�ضل املمار�سات املرعية ،قام جمل�س الإدارة
بتكوين اللجان الفرعية التالية وباعتماد مواثيق حتدد الأمور املتعلقة بتكوين
وم�سئوليات و�إدارة هذه اللجان.
جلنة التدقيق واحلوكمة
(مت تغيريا�سم اللجنة من جلنة التدقيق يف تاريخ  5يوليو )2013
تعني جلنة التدقيق واحلوكمة من قبل جمل�س الإدارة للم�ساعدة يف مراجعة
اختيار وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية واملالية ،ومراجعة �سالمة النظم
املحا�سبية ونظم �إعداد التقارير املالية وفعالية هيكل املراقبة الداخلية،
ور�صد الأن�شطة والأداء الوظيفي للتدقيق الداخلي واملدققني اخلارجيني
والتن�سيق والتكامل يف تطبيق �إطار �سيا�سة احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية .وتقوم جلنة
التدقيق واحلوكمة ،من بني �أمور �أخرى  ،باملراجعة وح�سب ما هو منا�سب
املوافقة و� /أو تقدمي التو�صيات ملوافقة  جمل�س الإدارة ،حول النتائج املالية
الف�صلية وال�سنوية واملوحدة ،والتطورات حول تطبيق التقارير التنظيمية
املختلفة ،وتقارير التدقيق الداخلي واخلارجي وحاالت تنفيذها (ح�سب ما
هو  منا�سب) ،وال�سيولة وخطة عمل مالءة ر�أ�س  املال ،واملعايري املحا�سبية
والتنظيمية اجلديدة وما يرتتب عليها.
كما تقوم اللجنة مب�ساعدة جمل�س  الإدارة يف الوفاء مب�سئوليات احلوكمة،
خا�ص ًة (�أ) مراقبة ور�صد تطبيق �إطار قوي يف االلتزام من خالل العمل مع
الإدارة وهيئة الرقابة ال�شرعية ،و(ب) تقدمي تقارير وتو�صيات ملجل�س الإدارة
ت�ستند على النتائج التي تو�صلت لها خالل ممار�سة وظيفتها   .
ير�أ�س  جلنة التدقيق واحلوكمة ع�ضو  جمل�س �إدارة م�ستقل ،وتتكون جلنة
التدقيق واحلوكمة من:
• تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبداهلل ،رئي�س ًا وع�ضواً.
• ال�شيخ زامل عبداهلل الزامل ،ع�ضواً.
• امتياز �أحمد برفيز ،ع�ضواً.
• ال�شيخ د� .أ�سامة بحر ،ع�ضواً ،اعتبار ًا من  5يوليو .2013
ال�شيخ د� .أ�سامة بحر وهو ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية له حق الت�صويت على
جداول الأعمال املتعلقة باحلوكمة امل�ؤ�س�ساتية.
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�إن امل�سائل الرئي�سية التي متت مراجعتها ،وح�سب ما هو منا�سب املوافقة عليها
و � /أو مت تقدمي التو�صيات ب�ش�أنها ملوافقة جمل�س الإدارة عليها خالل العام
تت�ضمن ما يلي:
•

مراجعة البيانات املالية املوحدة وتقدمي التو�صيات ملجل�س الإدارة للموافقة
عليها.

•

املراجعة واملوافقة على خطة وا�سرتاتيجية التدقيق الداخلي ال�سنوية
املقرتحة وجميع التقارير ال�صادرة من قبل �إدارة التدقيق الداخلي.

•

مراقبة احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية وااللتزام واملتطلبات التنظيمية.

جلنة �سيا�سة املخاطر
تتلخ�ص الأهداف الأ�سا�سية للجنة �سيا�سة املخاطر يف �إعداد التو�صيات
ملجل�س الإدارة ب�ش�أن امل�ستوى العام لقبول البنك وقدرته على حتمل املخاطر
وال�سيا�سات التي تتم مبوجبها �إدارة املخاطر .حتدد هذه ال�سيا�سات خماطر
االئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل وخماطر ال�سيولة� ,إ�ضافة �إىل
�أية فئات �أخرى من املخاطر يواجهها البنك يف القيام ب�أن�شطته .و�إىل ذلك
تقرتح اللجنة وتراقب الإطار العام لإدارة املخاطر الذي ي�شمل التطورات يف
كافة �أن�شطة البنك و�سيا�سات الت�شغيل والرقابة الداخلية وطرق �إدارة املخاطر
واملطابقة وطرق رفع التقارير ملجل�س الإدارة.
وقد قامت جلنة املخاطر ملجل�س  الإدارة با�ستكمال م�سئولياتها خالل
االجتماعات حيث تتم مناق�شة الأمور الرئي�سية �أو خالل عملية اتخاذ
القرارات بالتمرير.
تتكون جلنة �سيا�سة املخاطر من:
•  عبداحلميد حممد �أبو مو�سى ,رئي�س ًا وع�ضواً.
•  عبدالإله �إبراهيم القا�سمي ,ع�ضواً.
•  نبيل خالد حممد كانو ,ع�ضو ًا اعتبار ًا من  5يوليو .2013
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وتخ�ضع الأمور الرئي�سية للمراجعة واملوافقة (ح�سب ما هو منا�سب) وتقدم
التو�صيات للموافقة عليها (ح�سب ما هو منا�سب) لأع�ضاء جمل�س الإدارة خالل
العام ويت�ضمن ذلك ما يلي:
• �إ�صدار �سيا�سة جديدة ب�ش�أن �إدارة الأ�صول لتعك�س  ا�سرتاتيجية البنك
لي�صبح م�ؤ�س�سة مالية جتارية.
• حتديث و�ضبط جميع �سيا�سات املخاطر مبا يتما�شى مع التغريات يف
املتطلبات التنظيمية.
• و�ضع حدود جديدة للمخاطر من �أجل حت�سني التحكم يف املخاطر االئتمانية.
• تقييم الت�أثريات على بازل  – 3معدالت ر�أ�س املال وال�سيولة يف بيانات البنك.
• و�ضع عمليات لإدارة املخاطر يف ال�شركات التابعة.
• مراجعة نظم جديدة لتقييم االئتمان واال�ستثمار .
• حت�سني �أ�ساليب اختبارات ال�ضغط.

•
•
•

مقابل م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية.
مراجعة خطط العمل اال�سرتاتيجية وامليزانية ال�سنوية.
مراجعة الو�ضع املايل (مبا ذلك �أو�ضاع مالءة ر�أ�س املال وال�سيولة) وو�ضع
حمفظة الأعمال ال�شامل.
مراجعة اال�سرتاتيجية وغريها من اال�ستثمارات.

جلنة املكاف�آت والرت�شيحات
(مت تغيري ا�سم اللجنة من جلنة احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية واملكاف�آت والرت�شيحات
اعتبار ًا من  5يوليو .)2013
تعني جلنة املكاف�آت والرت�شيحات من قبل جمل�س الإدارة لعقد لقاءات ر�سمية
للتوا�صل بني جمل�س  الإدارة والإدارة يف امل�سائل املتعلقة باملوارد الب�شرية.
وتقوم جلنة املكاف�آت والرت�شيحات باملراجعة وح�سب ما هو منا�سب املوافقة و/
�أو تقدمي التو�صيات ملوافقة جمل�س الإدارة حول املر�شحني النتخابات جمل�س 
الإدارة ،وتعيينات مديرين تنفيذيني جدد يف الإدارة العليا ،ومراجعة �سيا�سات
املكاف�آت التي يتبعها البنك وكذلك تقدمي التوجيهات فيما يتعلق بزيادة الرواتب
والرتقيات.

اللجنة التنفيذية
تعني اللجنة التنفيذية من قبل جمل�س  الإدارة للم�ساعدة يف الإ�شراف على
الإدارة العامة للبنك والأعمال التي تقوم بها الإدارة ،ودرا�سة وتقدمي التو�صيات
ملجل�س  الإدارة ب�ش�أن اال�سرتاتيجية وخطط الأعمال وامليزانية وكذلك تقييم
الأداء املايل و�أداء الأعمال التجارية للبنك .وتقوم اللجنة التنفيذية باملراجعة وت�ضم اللجنة على الأقل ع�ضوين م�ستقلني من �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ,أحدهما
وح�سب ما هو منا�سب املوافقة و� /أو تقدمي التو�صيات ملوافقة جمل�س الإدارة يكون رئي�س ًا لهذه اللجنة.
عليها ،حول مقرتحات االئتمان �ضمن حدود معينة ،ومراجعة جودة الأ�صول •  ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح ،رئي�س ًا وع�ضواً.
وا�سرتاتيجات التخارج ،وامل�ستجدات والتقارير املقدمة من الإدارة فيما يتعلق •  عمر عبدي علي ،ع�ضو ًا اعتبار ًا من  5يوليو .2013
بعملية �إعادة التنظيم ،والأداء املايل املوحد ،وال�سيولة وخطة عمل مالءة ر�أ�س  •  عبدالإله �إبراهيم القا�سمي ،ع�ضو ًا اعتبار ًا من  5يوليو .2013
املال ،وخطة ا�سرتاتيجية الأعمال ،واملبادرات الرئي�سية للإدارة مبا يف ذلك ما •  نبيل خالد حممد كانو ،ع�ضو ًا حتى  5يوليو .2013
يتعلق بالأموال حتت الإدارة.
•  ال�شيخ د� .أ�سامة بحر ،ع�ضو ًا حتى  5يوليو .2013
تتكون اللجنة التنفيذية من:
•  عمر عبدي علي ،رئي�س ًا وع�ضو ًا اعتبار ًا من  5يوليو .2013
•  حممد عبدالرحمن بوجريي ،ع�ضواً.
•  جراهام ر .ووكر ،ع�ضو ًا اعتبار ًا من  5يوليو .2013
•  نبيل خالد حممد كانو ،رئي�س ًا وع�ضو ًا حتى  5يوليو .2013
•  جمعة �أبل ،ع�ضو ًا حتى  5يوليو .2013
�إن امل�سائل الرئي�سية التي متت مراجعتها ،وح�سب ما هو منا�سب املوافقة عليها
و � /أو مت تقدمي التو�صيات ب�ش�أنها ملوافقة جمل�س الإدارة عليها خالل العام
تت�ضمن ما يلي:
• تقييم الأداء املايل والأعمال ومتابعة تنفيذ خطط العمل  /امليزانية املعتمدة

�إن امل�سائل الرئي�سية التي متت مراجعتها واملوافقة عليها (ح�سب ما هو 
منا�سب) ومت تقدمي التو�صيات ب�ش�أنها ملوافقة جمل�س الإدارة عليها (ح�سب ما
هو منا�سب) خالل العام تت�ضمن ما يلي:
• تقدمي التو�صيات ب�ش�أن تعيني �أو �إعادة تعيني �أو �إعادة انتخاب �أو �إق�صاء
�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
• تقدمي التو�صيات للمجل�س  ب�ش�أن التغريات يف الهيكل والتعريف الوظيفي
للموظفني الذين مت املوافقة عليهم  وي�شمل ذلك الرئي�س التنفيذي.
• تقدمي التو�صيات ملجل�س  الإدارة ب�ش�أن ت�سوية التعوي�ضات ،ح�سب
التقييمات ال�سنوية ،وترقيات الإدارة التنفيذية مبا يف ذلك القيام
باختيار الرئي�س  التنفيذي.
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احل�ضور

اجتماعات �أع�ضاء جمل�س الإدارة   /جلان جمل�س الإدارة لعام 2013

الع�ضو

جلنة التدقيق
واحلوكمة*

جمل�س
الإدارة

جلنة �سيا�سة
املخاطر

جلنة املكاف�آت
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*تغري اال�سم من جلنة التدقيق اعتبار ًا من  5يوليو .2013
**تغري اال�سم من جلنة حوكمة ال�شركات واملكاف�آت والرت�شيحات اعتبار ًا من  5يوليو .2013
مالحظات:
• ال�شيخ د� .أ�سامة بحر (ع�ضو هيئة الرقابة ال�شرعية) هو �أي�ض ًا ع�ضو يف جلنة التدقيق واحلوكمة وجلنة املكاف�آت والرت�شيحات.
• �ضمت اللجنة التنفيذية ال�سيد جمعة �أبل حتى  5يوليو .2013

يعقد جمل�س الإدارة ،مبقت�ضى النظام الأ�سا�سي للبنك� ،أربعة اجتماعات على �أمور �أخرى يقوم با�ستالم ومراجعة ح�سب ما هو  منا�سب واملوافقة على
الأقل خالل العام .ويتوقع املجل�س من كل ع�ضو �أن يح�ضر ن�سبة  75يف املائة على امل�ستجدات املقدمة من ر�ؤ�ساء اللجان املختلفة ملجل�س الإدارة ،وامل�ستجدات
والتقارير املقدمة   من الإدارة املتعلقة بخطة العمل اال�سرتاتيجي  ,والأداء
الأقل من اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان التي ي�شارك يف ع�ضويتها.
املايل املوحد ،وال�سيولة وخطة عمل مالءة ر�أ�س املال ،والتقارير التنظيمية
�إن جمل�س  الإدارة م�سئول عن و�ضع توجهات ا�سرتاتيجية البنك وفق ًا
واالت�صاالت ذات ال�صلة ،والتطورات الرقابية اجلديدة ،واملقرتحات املتعلقة
للأهداف التي حددها البنك و�ضمان �أن �أن�شطة البنك متوافقة مع �شروط
بالأطراف ذات العالقة ،واملبادرات الرئي�سية للإدارة مبا يف ذلك ما يتعلق
رخ�صة البنك وكذلك مبا يتنا�سب مع م�صلحة امل�ساهمني .ويتحمل جمل�س 
بالأموال حتت الإدارة.
الإدارة امل�سئولية الكاملة عن �أداء البنك ولذلك ف�إن جمل�س الإدارة من بني
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�إن امل�سائل الرئي�سية التي متت مراجعتها واملوافقة عليها (ح�سب ما هو منا�سب)
خالل العام تت�ضمن ما يلي:
•
•
•
•

املوافقة على خطة العمل اال�سرتاتيجي
مراجعة تنفيذ املبادرات اال�سرتاتيجية وفق ًا لإعادة هيكلة � /إعادة
تنظيم املجموعة
مراجعة خطة العمل لتح�سني معدل مالءة ر�أ�س املال
مراجعة الآثار املرتتبة على ت�صنيف البنك باعتباره م�صرف نظامي ذو
�أهمية ق�صوى على ال�صعيد املحلي.

هيئة الرقابة ال�شرعية
يقــوم البنك مبمار�ســة �أعماله دائم ًا على نحــو  يتوافق مع �أحكـام ال�شريعة
الإ�سالمية.
ووفقاً ال�شرتاطات الرتخي�ص التي يحددها م�صرف البحرين املركزي ،وعقد
الت�أ�سي�س  والنظام الأ�سا�سي للبنك واملمار�سات العامة يف العمل امل�صريف
الإ�سالمي ،يكون للبنك هيئة دائمة للرقابة ال�شرعية تقوم بانتخابها اجلمعية
العمومية للم�ساهمني بنا ًء على تو�صية من جمل�س  الإدارة (من خالل جلنة
املكاف�آت والرت�شيحات).
وت�ساهم هيئة الرقابة ال�شرعية بفعالية يف تطوير ومراقبة املنتجات و�أن�شطة
�أعمال البنك .كما �أنها م�سئولة عن اعتماد كل منتج ل�ضمان التزامه ال�صارم
مببادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
تتوافر لهيئة الرقابة ال�شرعية الإمكانية الكاملة لالت�صال مبجل�س  الإدارة
والإدارة العليا للبنك وي�شمل ذلك االت�صال مب�سئول الرقابة ال�شرعية الذي
يكون م�شارك ًا ب�صورة تفاعلية يف (�أ) �إجراء املراجعات وتقدمي اال�ست�شارات
ب�ش�أن مطابقة كافة املنتجات وم�شاريع اال�ستثمار للمبادئ ال�شرعية( ،ب)
تدقيق عمليات البنك من وجهة النظر ال�شرعية ،و (ج) �إ�صدار تقارير لهيئة
الرقابة ال�شرعية ل�ضمان �أن عمليات البنك جترى من خالل االلتزام ال�صارم
بالتوجيهات ال�شرعية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك يراقب م�سئول الرقابة ال�شرعية
على نحو يومي �ضمان التزام كافة عمليات البنك بتو�صيات وم�شورة و�آراء هيئة
الرقابة ال�شرعية.
�إنّ هيئة الرقابة ال�شرعية تعمل �ضمن نظامها اخلا�ص الذي يبني ال�سيا�سات
والإجراءات ونظم االجتماعات وامل�سئوليات �إ�ضافة �إىل م�ؤهالت الع�ضوية� .إن هذا
النظام قد مت و�ضعه بالتن�سيق مع الإدارة وهو من�شور على املوقع الإلكرتوين للبنك.

وحدات العمل
الأعمال امل�صرفية اخلا�صة
والأفراد
الأعمال امل�صرفية للأفراد
الأعمال امل�صرفية اخلا�صة
�إدارة وتطوير املنتجات
الأعمال امل�صرفية التجارية
الأعمال امل�صرفية لل�شركات
الأعمال امل�صرفية للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة
املكتب التمثيلي يف قطر
الأعمال امل�صرفية الدولية
واخلزينة
الأعمال امل�صرفية الدولية
اخلزينة

وحدات الدعم
الرقابة املالية
ر�أ�س املال الب�شري
�إدارة الأ�صول
ال�شئون الإدارية
تقنية املعلومات
العمليات امل�صرفية
امل�ست�شار القانوين وال�شئون
القانونية
�إدارة التح�صيل
التخطيط اال�سرتاتيجي
�إدارة االت�صاالت امل�ؤ�س�سية
والت�سويق
�شئون امل�ساهمني
�إدارة املخاطر وااللتزام
التدقيق الداخلي

ويحق لأع�ضاء هيئة الرقابة ال�شرعية احل�صول على مكاف�آت تتكون من مبلغ
�سنوي وبدل حل�ضور االجتماعات عن كل اجتماع ي�شاركون فيه .كما يحق
للأع�ضاء غري املقيمني �أي�ض ًا احل�صول على م�صاريف انتقال .تقرتح جلنة
املكاف�آت والرت�شيحات هذه امل�صاريف وي�صادق عليها امل�ساهمون.
ويف الوقت احلايل ،ال  يقدم البنك �أية مكاف�آت تتعلق بالأداء لأع�ضاء هيئة
الرقابة ال�شرعية .ويف حالة وجودها �ستكون طبق ًا ملذكرة الت�أ�سي�س والنظام
الأ�سا�سي وخا�ضعة ملوافقة امل�ساهمني.
وقد مت ت�ضمني نبذة تعريفية عن كل ع�ضو يف اجلزء اخلا�ص بهيئة الرقابة
ال�شرعية.
الإدارة
�إن الأعمال اليومية الت�شغيلية تتم �إدارتها بوا�سطة الفريق الإداري.
وقد مت �ضم الأق�سام يف �شكل جمموعات هي عبارة عن وحدات للأعمال ووحدات
للدعم  ،وذلك بتحديد م�سئوليات كل منهم لتجنب تعار�ض امل�صالح ،وهذه الوحدات
مدعومة بق�سم التدقيق الداخلي امل�ستقل  ،وق�سم �إدارة املخاطر وااللتزام.
يرفع ق�سم �إدارة املخاطر وااللتزام تقاريره وظيفي ًا �إىل جلنة �سيا�سة املخاطر
و�إداري ًا �إىل الرئي�س التنفيذي.
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�أما ق�سم التدقيق فريفع تقاريره بحكم وظيفته �إىل جلنة التدقيق واحلوكمة
و�إداري ًا �إىل الرئي�س  التنفيذي .تقوم وحدة التدقيق الداخلي ب�أعمالها
ب�صورة م�ستقلة عن الإدارة العليا للبنك ،وعلى نحو يتوافق مع خطة التدقيق
الداخلي امل�صادق عليها من قبل جلنة التدقيق واحلوكمة .تقوم وحدة
التدقيق الداخلي مبراقبة التقيد بال�سيا�سات والإجراءات والت�أكد من فعالية
ال�ضوابط الرقابية ،مبا يف ذلك جماالت �إدارة املخاطر.
مكاف�آت الإدارة
تتم مكاف�أة الرئي�س  التنفيذي والإدارة العليا وفق ًا لالجتاهات ال�سائدة يف
ال�سوق .ويعمل البنك على تطبيق الإر�شادات احلالية مل�صرف البحرين املركزي
فيما يتعلق مبكاف�آت �أع�ضاء الإدارة التنفيذية.
وقد كان جمموع املكاف�آت لفريق الإدارة التنفيذية عام  2013هو 2،791،902
دينار بحريني .وي�شمل هذا املبلغ املبالغ النقدية امل�ضمونة كالراتب الأ�سا�سي
والفوائد والبدالت  ومكاف�آت الأداء املتغرية املتعلقة بعام . 2013
جلان الإدارة
للبنك عدد من جلان الإدارة ،ت�ضم يف ع�ضويتها ر�ؤ�ساء الوحدات التي تخت�ص
اللجان مبجال عملها .وت�شمل هذه اللجان الآتي:
جلان اال�ستثمار واالئتمان
الهدف الرئي�سي لهذه اللجنة هو �إدارة خماطر ائتمان البنك ويت�ضمن ذلك
املراجعة والت�صديق على مقرتحات الأعمال التجارية الواقعة يف نطاق
�صالحيتها ،ومراجعة تقارير �إدارة املخاطر وت�سوية كل الأمور املتعلقة باالئتمان.
ويتوىل رئا�سة اللجنة الرئي�س التنفيذي.
جلنة املوجودات واملطلوبات
�إن هذه اللجنة م�سئولة عن مراجعة �أداء الأعمال التجارية ،و�إدارة ال�سوق
وخماطر ال�سيولة للبنك ومراقبة معدل كفاية ر�أ�س  املال .وترتكز املهمة
الرئي�سية لهذه اللجنة يف تطوير و�إدارة موجودات ومطلوبات البنك وفق ًا خلطة
الأعمال اال�سرتاتيجية واللوائح والقوانني امل�صرفية ذات ال�صلة .ويتوىل رئا�سة
اللجنة الرئي�س التنفيذي.
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جلنة الإدارة
يكمن الهدف الرئي�سي للجنة الإدارة يف �إدارة خماطر الت�شغيل ،وتركز اللجنة
على تن�سيق االت�صاالت والتعاون بني خمتلف الأق�سام والإدارات يف البنك بغية
حتقيق القدر الأمثل من فعالية الت�شغيل يف البنك .ويتوىل رئا�سة اللجنة الرئي�س 
التنفيذي للبنك.
وتت�ضمن جلنة الإدارة العديد من اللجان الفرعية والتي ت�شمل:
اللجنة التنظيمية لقانون االلتزام بال�ضرائب على احل�سابات الأجنبية
( ،)FATCAوخطة ا�ستمرارية الأعمال ،و�إدارة الأزمات ،واللجنة التنظيمية
لتقنية املعلومات.
االت�صال مع الأطراف ذات العالقة
يقر جمل�س الإدارة ب�أهمية املحافظة على ات�صاالت منظمة مع الأطراف ذات
العالقة وخا�صة مع امل�ستثمرين عن طريق العديد من ال�سبل بغية تعزيزالتفاهم
واحلوار معهم .وت�شمل هذه ال�سبل االجتماعات ال�سنوية للجمعية العمومية،
والتقارير ال�سنوية ،والإف�صاحات الربع �سنوية للتقارير املالية �إ�ضافة �إىل
العديد من الإعالنات التي ت�صدر خالل العام وكذلك املوقع الإلكرتوين للبنك
حيث ي�ستطيع �أ�صحاب امل�صلحة االطالع على �أداء البنك وعملياته.
ويحافظ رئي�س جمل�س الإدارة (�أو �أي ع�ضو �آخر يفو�ضه الرئي�س) على ات�صال
�شخ�صي م�ستمر مع كبار امل�ساهمني للتعرف على وجهات نظرهم.
ويقوم رئي�س جمل�س الإدارة مبناق�شة وجهات نظر كبار امل�ساهمني مع �أع�ضاء
جمل�س الإدارة.

الحوكمة المؤسساتية

يتم نقل ومناقشة وجهات نظر المساهمين
خالل اجتماعات مجلس اإلدارة حيث أنها
ضمن جداول أعمال اجتماعات المجلس.

ع�ضو يف جمل�س الإدارة .كما ت�شمل حقوق امل�ساهمني �أي�ض ًا الت�صويت على تعيني
املدققني اخلارجيني ،والت�صويت على الأعمال الأخرى لبنك الإثمار مثل زيادة
�أو خف�ض ر�أ�س املال ،واحلق يف ا�ستالم دفعات �أرباح الأ�سهم� ،إ�ضافة �إىل احلق
يف �إبداء الر�أي واال�ستف�سار خالل اجتماعات امل�ساهمني.

ولبنك الإثمار موقع �إلكرتوين ي�ستطيع �أ�صحاب امل�صلحة وامل�ستثمرون الدخول
�إليه للح�صول على معلومات ت�شمل �ضمن �أ�شياء �أخرى نبذة عن البنك ومعلومات
م�ؤ�س�سية ون�شرات �صحفية وتقارير عن الأداء املايل ون�شرات وبيانات عن �أداء
�صناديق اال�ستثمار وفر�ص التوظيف.

حقوق الأقلية من امل�ساهمني
تتم هيكلة جمل�س الإدارة لي�ضم �أع�ضاء م�ستقلني ذوي م�سئوليات �إ�ضافية تتمثل
يف حماية حقوق الأقليات من امل�ساهمني.

وبغر�ض دعم التوا�صل مع امل�ساهمني قام البنك ب�إن�شاء «�إدارة �شئون امل�ساهمني»
التي ترتكز مهمتها الأ�سا�سية يف العمل كمكتب ات�صال بني البنك وامل�ساهمني
وبور�صة البحرين و�سوق الكويت للأوراق املالية .وتقوم الإدارة بنقل وجهات
نظر امل�ساهمني �إىل جمل�س الإدارة �ضمن جداول �أعمال اجتماعات املجل�س.
ح�ص�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا
يتم الإف�صاح عن ح�ص�ص �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية يف �أ�سهم
البنك يف تقرير جمل�س الإدارة وحتت ق�سم «معلومات عن الأ�سهم» على التوايل.
معلومات عن الأ�سهم
يتم الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بتوزيع ملكية الأ�سهم �إىل جانب الإح�صاءات
الرئي�سية ب�ش�أن �أداء �أ�سهم البنك يف بور�صة البحرين يف الق�سم املعنون
«معلومات عن الأ�سهم» من التقرير ال�سنوي.

تتم هيكلة مجلس اإلدارة ليضم أعضاء
مستقلين ذوي مسئوليات إضافية تتمثل
في حماية حقوق األقليات من المساهمين.
حقوق امل�ساهمني
�إقرار ًا مبا للم�ساهمني من �أهمية ،حتر�ص �سيا�سة بنك الإثمار على معاملة
م�ساهمي البنك ب�إن�صاف وعلى قدم امل�ساواة متا�شي ًا مع قوانني الهيئات
الرقابية .وت�شمل احلقوق القانونية الأ�سا�سية للم�ساهمني حق امل�شاركة يف
اجتماعات امل�ساهمني ،وحق تفوي�ض �أ�شخا�ص �آخرين ب�صفتهم وكالء حل�ضور
االجتماعات والت�صويت بالنيابة عنهم ،وحق امل�شاركة يف انتخاب �أو عزل �أي

ويتقيد البنك بالإر�شادات التالية باعتبارها تدابري �إ�ضافية حلماية حقوق
الأقليات من امل�ساهمني:
•
•
•
•

•
•
•

�إلزامية موافقة امل�ساهمني على املعامالت الرئي�سية كالتغري يف ر�أ�س املال �أو
نقل الأعمال (وفق ًا للحدود التي يحددها م�صرف البحرين املركزي).
�إلزامية الإف�صاح عن املعامالت من قبل كبار امل�ساهمني.
حقوق الأولوية لإ�صدار �أ�سهم جديدة.
فر�ض  قيود على املعامالت التجارية مع �إدارة البنك ،والأطراف التي
ت�سيطر على البنك ،والأطراف ذات العالقة وفق ًا لقواعد م�صرف البحرين
املركزي.
ممار�سة حق انتخاب الأع�ضاء امل�ستقلني.
فر�ض عقوبات على التداول من الداخل.
خم�ص�صات على عمليات اال�ستيالء واالندماجات واال�ستحواذات.

ميثاق ال�سلوك الأخالقي وقواعد العمل الوظيفي
ي�سري ميثاق ال�سلوك الأخالقي وقواعد العمل الوظيفي على �أع�ضاء جمل�س 
الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع امل�سئولني واملوظفني والوكالء واال�ست�شاريني
وغريهم ،عند متثيل البنك �أو الت�صرف بالنيابة عنه .ويجب على �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وامل�سئولني واملوظفني الت�صرف ب�شكل �أخالقي يف جميع الأوقات
أن ينح �أي تنازل عن ميثاق
والإقرار بالتزامهم ب�سيا�سات البنك .وال يجوز � مُ
ال�سلوك الأخالقي وقواعد العمل الوظيفي لأي ع�ضو مبجل�س الإدارة �أو م�سئول
تنفيذي �إال بوا�سطة جمل�س الإدارة �أو جلنة جمل�س الإدارة املعنية ،كما يجب
الإف�صاح عن هذا التنازل على الفور للم�ساهمني.
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هيكل حوكمة املخاطر
تعترب املخاطرة جزءاً ال يتجز�أ من �أعمال بنك الإثمار ،ف�ض ًال عن �أنها �أمر
بالغ الأهمية يف �إدارة موا�صلة البنك لتحقيق جناحاته والربحية .ويكمن
جوهر �إدارة املخاطر الفعّالة يف تعزيز القيمة للم�ساهم و�أ�صحاب احل�سابات
اال�ستثمارية من خالل حتقيق �أرباح تتنا�سب مع املخاطر.

ويعترب هذا الق�سم مكلف ًا بتحديد وقيا�س وتقييم كافة املخاطر وو�ضع احلدود
املعقولة واملنا�سبة يف �إطار املعايري ال�شاملة ال�سرتاتيجية �إدارة املخاطر التي
�أقرها جمل�س الإدارة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن دائرة �إدارة املخاطر تلعب دور ًا
فعّا ًال يف حتديد جميع املخاطر املتعلقة باملنتجات قبل املوافقة عليها وطرحها
من قبل البنك.

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 مبني 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.

ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر
ترتبط ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر بكافة �أنواع املخاطر الواردة �أدناه:

�إن الئحة �إدارة املخاطر ببنك الإثمار ،التي حتدد تفا�صيل دور وم�سئوليات
جمل�س الإدارة العليا ،ت�ضع الأ�س�س لهيكل حوكمة املخاطر يف البنك .وتتمثل
ا�سرتاتيجية املخاطر ،من حيث قبولها ب�شكل كامل وم�ستويات حتملها ومنهجيات
�إدارتها ،يف �سيا�سات املخاطر املتعددة و تقرير عملية التقييم الداخلية ملالءة
ر�أ�س املال والذي تتم مراجعته واملوافقة عليه من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
وتتم مراجعة ا�سرتاتيجية خماطر البنك �سنوي ًا مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية
�أعمال البنك ،وي�شرف جمل�س الإدارة على و�ضع وتنفيذ �أنظمة و�سيا�سات �إدارة
جميع املخاطر التي قد يتعر�ض لها البنك.

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�شطة �أعماله امل�صرفية ،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 التعر�ضات
الكبرية قبل املوافقة عليها.
وقد و�ضعت �سيا�سات املخاطر يف البنك خطوط ًا �إر�شادية عري�ضة لتحديد
متركز املخاطر يف املحفظة اال�ستثمارية للبنك من حيث حجم الأ�صل املعر�ض 
للخطر والأطراف ذات العالقة وح�سب الدول والقطاعات واملدد واملنتجات .كما
ت�ضع دائرة املخاطر معايري داخلية للت�صنيف والتقييم تدمج معايري املخاطر
الكمية والنوعية امل�ستخدمة يف تقيم وت�صنيف التعر�ضات ملخاطر االئتمان.

يكمن جوهر إدارة المخاطر الفعّ الة في
تعزيز القيمة للمساهم وأصحاب الحسابات وي�ستخدم البنك نظام ًا قوي ًا لإدارة املعلومات ،وذلك لر�صد التعر�ض والتمركز
االستثمارية من خالل تحقيق أرباح تتناسب من �أبعاد خمتلفة� .إن التمركز الهام ملخاطر االئتمان كما يف  31دي�سمرب 2013
مبني يف الإي�ضاح .37
مع المخاطر.
وت�ساعد جلنة �سيا�سة املخاطر جمل�س  الإدارة والإدارة العليا يف ت�أدية
وظيفتهما الإ�شرافية يف �إدارة املخاطر .وهذه اللجنة م�سئولة عن الت�أكد
من �أن البنك يتبنى ويحافظ على ال�سيا�سات والإجراءات املنا�سبة يف �إدارة
املخاطر ويقوم بتطبيقها.
وت�ضطلع جهة رقابية م�ستقلة بعملية �إدارة املخاطر ،وهي دائرة �إدارة املخاطر
التي ير�أ�سها رئي�س �إدارة املخاطر الذي يتبع مبا�شرة جلنة �سيا�سية املخاطر.
<        > 44بنك الإثمار �ش.م.ب      .التقرير ال�سنوي      2013

جميع التعر�ضات ملخاطر االئتمان تخ�ضع للمراجعة على الأقل مرة يف ال�سنة
ح�سب ال�سيا�سة املتبعة .وتتم مراجعة وتقييم جميع التعر�ضات املالية �سنوي ًا
ويتم االحتفاظ باملخ�ص�صات املنا�سبة لأي ح�ساب م�صنف وفق ًا ل�سيا�سة
املخ�ص�صات مبا يتما�شى مع �إر�شادات م�صرف البحرين املركزي .وت�صنف
جميع التمويالت امل�سجلة كمبالغ م�ستحقة ومتدنية عندما ال يتم دفع الأق�ساط
ملدة تتجاوز  90يوماً .ويتبع البنك ،با�ستثناء ال�شركات التابعة التي قد تتبع
توجيهات تنظيمية حملية خا�صة بها ،معيار ح�سب مدة الأيام امل�ستحقة من

إدارة المخاطر

�أجل تقدير متطلبات املخ�ص�صات اخلا�صة .ومع ذلك ف�إنه يتم تقييم كل تعر�ض  �إنّ حمفظة البنك االئتمانية مدعمة ب�أنواع خمتلفة من ال�ضمانات مثل العقارات
ا�ستثماري ب�شكل م�ستقل للهبوط يف القيمة ،وذلك على �أ�سا�س كفاءته وخطته والأ�سهم املدرجة والأموال النقدية وال�ضمانات .ويف�ضل البنك ال�ضمانات
االئتمانية ال�سائلة والقابلة للت�سويق ،على الرغم من �أنه يتم قبول �أنواع �أخرى
اال�سرتاتيجية و�إمكانية ا�سرتداد التدفقات املالية املقدرة.
من ال�ضمانات� ،شريطة �أن تكون هذه ال�ضمانات ميكن تقييمها ب�شكل معقول.
ويتم حتديد الأطراف الأخرى عالية اال�ستدانة وفق ًا لقواعد م�صرف البحرين ويتم قبول فقط �ضمانات الطرف الثالث غري امل�شروطة وغري قابلة للتغيري بعد
املركزي املتعلقة بوثائق بازل والتي تت�ضمن املعايري التالية:
حتليل القوة املالية لل�ضامنني وفق ًا لل�سيا�سة املتبعة.
  .1الإ�شراف من قبل جهة تنظيمية
خماطر ال�سوق
  .2الإف�صاحات
�إن خماطر ال�سوق هي اخل�سائر الكامنة التي تن�ش�أ نتيجة التغري يف قيمة �أي
  .3ارتفاع ن�سبة الدين �إىل حقوق امل�ساهمني ح�سب متو�سط قطاع العمل
تعر�ض  نتيجة التغري ال�سلبي يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي و�أ�سعار الأ�سهم
وقد قام البنك بو�ضع تقديرات للأطراف الأخرى عالية اال�ستدانة ل�ضمان ومعدالت الربح .ووفقاً ال�سرتاتيجية الأعمال احلالية ،ف�إن البنك ال يحتفظ
ب�سجل ن�شط للتداوالت .وتتكون كافة خماطر ال�سوق لدى بنك الإثمار �أ�سا�س ًا
االلتزام بالقوانني املذكورة �أعاله.
من خماطر �أ�سعار ال�صرف الأجنبي الناجتة عن �أو�ضاع �صايف �صرف العمالت
ت�صنيفات امل�ؤ�س�سات اخلارجية لتقييم االئتمان
املفتوحة يف امليزانية العمومية.
لقد اعتمد بنك الإثمار توجيهات م�صرف البحرين املركزي لال�ستفادة من
التقييمات اخلارجية� ،إن وجدت ،من قبل ت�صنيفات امل�ؤ�س�سات اخلارجية �إن �أن�شطة خماطر ال�سوق حمكومة ب�سيا�سة خماطر ال�سوق للبنك .وتقع
لالئتمان بهدف تقييم املخاطر .ويف حالة تعدد ت�صنيفات ( ،)ECAIمن قبل م�سئولية تنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات واحلدود الداخلية والتنظيمية للبنك
طرف واحد ،ف�إن الت�صنيف الأقل هو الذي �سيتم اعتماده لتحديد فئة املخاطر .على عاتق وحدات الأعمال ذات ال�صلة ،وذلك ب�إ�شراف من جلنة املوجودات
كما يلتزم البنك بجميع املتطلبات النوعية املن�صو�ص عليها من قبل م�صرف واملطلوبات وجلنة �سيا�سة املخاطر.
البحرين املركزي لعملية التقدير وو�ضع املعايري امل�ؤهلة لت�صنيفات امل�ؤ�س�سات وفيما يلي مناق�شة للعوامل الرئي�سية يف خماطر ال�سوق التي قد يتعر�ض لها
اخلارجية من �أجل تقييم االئتمان يف �سيا�سة البنك لإدارة خماطر االئتمان ،بنك الإثمار:
وتطبق ت�صنيفات امل�ؤ�س�سات املالية لتقييم االئتمان على جميع التمويالت
خماطر ال�صرف الأجنبي
امل�سجلة على �أ�سا�س خماطر االئتمان للطرف الآخر.
خماطر ال�صرف الأجنبي هي املخاطر على الإيرادات والقيمة النا�شئة من
التخفيف من خماطر االئتمان
تغري �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .وبالن�سبة لبنك الإثمار ،ف�إن خماطر ال�صرف
ي�ستخدم البنك جمموعة متنوعة من الأدوات للتخفيف من خماطر االئتمان ،الأجنبي هي تلك املخاطر املتعلقة بالتعر�ض  لأية عملة �أجنبية قد تت�أثر �سلب ًا
تعد �إدارة ت�أمني التعر�ض عن طريق ال�ضمانات املنا�سبة هي الأداة الرئي�سية .بالتقلب يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي ،مقارنة بالعملة الرئي�سية للبنك .وجتري
ويف الوقت الذي تكون فيه ال�ضمانات لي�ست �شرط ًا م�سبق ًا للتمويل� ،إ ّال �أنّ جزء ًا �إدارة خماطر ال�صرف الأجنبي يف البنك �إجراءات دورية وتراقب �أو�ضاع
كبري ًا من التعر�ضات القائمة م�ضمونة ب�صفة كلية �أو جزئية وذلك كخط دفاعي ال�صرف الأجنبي املفتوحة مقابل حدود �أو�ضاع �صايف �صرف العمالت املفتوحة.
ثاين .ولدى البنك �سيا�سات وا�ضحة ب�ش�أن �أنواع املوجودات التي ميكن قبولها كما �أن البنك يدعم اال�ستفادة من �أي �أ�ساليب حتوط متوافقة مع ال�شريعة
ك�ضمان وطريقة لتقييمها .وب�شكل عام ،ف�إنه يتم تقدير قيمة كل ال�ضمانات الإ�سالمية كلما كان ذلك ممكناً .وملزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على
دورياً ،وذلك اعتماد ًا على نوع ال�ضمانات .وقد �أن�شئت ال�صالحية القانونية الق�سم  26من �إف�صاحات �إتفاقية بازل الثانية.
و�إنفاذ الوثائق امل�ستخدمة لل�ضمانات من قبل موظفني م�ؤهلني مبا يف ذلك
حمامني وعلماء ال�شريعة.
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خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته املالية
عندما يحني موعدها ،وهو ما قد ين�ش�أ عن عدم التوافق يف التدفقات النقدية.
وتتم عملية �إدارة التمويل وال�سيولة مركزي ًا بوا�سطة اخلزينة ب�إ�شراف جلنة
املوجودات واملطلوبات وجلنة �سيا�سة املخاطر .وقد مت ت�صميم �سيا�سات �سيولة
البنك ل�ضمان ب�أنه �سوف يحقق التزاماته ح�سب وعندما يحني موعدها من
خالل �ضمان قدرته على توفري الأموال على �أ�سا�س غري م�ضمون من ال�سوق� ،أو
�أن يكون لديه ما يكفي من الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة لبيع وجمع الأموال على
الفور دون الت�سبب يف حتمل تكاليف وخ�سائر غري مقبولة.

�إن �أ�ساليب قيا�س  حتليل ح�سا�سية معدل الربح هي عبارة عن حتليل فجوة
اال�ستحقاق ملخاطر الأ�صول واملطلوبات ذات احل�سا�سية (لقيا�س ت�أثر الإيرادات
من �أي تغري يف معدل الربح) واملدة (لقيا�س ت�أثر ر�أ�س املال من �أي تغري يف
معدل الربح).
وتتوىل جلنة �إدارة املوجودات واملطلوبات وجلنة �سيا�سة املخاطر مهمة املراقبة
الدورية ملخاطر �سعر الربح.
خماطر الت�شغيل
خماطر الت�شغيل هي املخاطر الناجتة عن اخل�سائر الناجمة من �إخفاق �أو عدم
وجود �إجراءات داخلية �أو �أ�شخا�ص �أو �أنظمة كافية �أو نتيجة للأحداث اخلارجية
والتي ت�شمل املخاطر القانونية وخماطر التوافق مع ال�شريعة الإ�سالمية ولكن ال 
تقت�صر عليهما ،وي�ستثنى من التعريف املخاطر اال�سرتاتيجية وخماطر ال�سمعة.

إنّ محفظة البنك االئتمانية مدعمة بأنواع
مختلفة من الضمانات مثل العقارات واألسهم
المدرجة واألموال النقدية والضمانات.
لقد و�ضع البنك �سيا�سات و�إجراءات تقدم توجيهات تف�صيلية لإدارة خماطر
وحتدد �سيا�سة ال�سيولة �أي�ض ًا احلد الأدنى من املعايري املقبولة لإدارة املوجودات
واملطلوبات ،مبا يف ذلك املحافظة على الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة و�أ�صول
احليطة واحلذر وحدود عدم توافق املطلوبات امل�ستحقة و�آلية مراقبة خماطر
ال�سيولة يف البنك .وتقوم �إدارة املخاطر مبراقبة م�ستقلة لإدارة خماطر ال�سيولة
والتي ت�شمل حدود ًا لعدم توافق ال�سيولة ،واحلفاظ على ن�سب ال�سيولة الداخلية
والن�سب املطلوبة من قبل اجلهات الرقابية وجداو ًال لال�ستحقاقات التمويلية
ب�شكل منتظم.
وهناك �سيا�سة طوارىء لل�سيولة توفر الآلية املنا�سبة لإدارة ال�سيولة يف الظروف
غري املواتية يف ال�سوق.
خماطر معدل الربح يف �سجالت البنك
خماطر معدل الربح يف �سجالت البنك هي التي تنتج عن تغري �سلبي يف �صايف
الإيرادات املتوقعة ويف القيمة االقت�صادية للميزانية العمومية جراء ت�أثري
التغريات يف معدل الربح على املوجودات واملطلوبات غري املتوافقة يف �سجالت
البنك .ويتوىل البنك �إدارة وقيا�س خماطر معدل الربح يف �سجالت البنك من
خالل و�ضع حدود داخلية لثغرات عدم التوافق يف املوجودات واملطلوبات.
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الت�شغيل يف البنك ،وي�شمل منهج بنك الإثمار يف التعاطي مع خماطر الت�شغيل
من خالل الت�أكيد على ما يلي:
• �إن�شاء هيكل حوكمة فعّال مع تو�ضيح خطوط رفع التقارير وف�صل وا�ضح
للمهام واالخت�صا�صات.
• املحافظة على بيئة رقابية داخلية فعّالة.
• حتديد املخاطر ومراقبة احلوادث واملو�ضوعات والعمل على حلها يف �صيغها.

كما �إن عملية �سري العمل لإعداد التقارير حول �أحداث خماطر الت�شغيل
واملحافظة على قاعدة بيانات لكل الأحداث الداخلية واخلارجية للمخاطر
الت�شغيلية قائمة .وقد قام البنك بتطبيق التقييم الذاتي للحد من املخاطر
حيث يتم الأخذ بعني االعتبار املخاطر املتبقية عند تقييم املخاطر يف
العملية� ،إىل جانب �أن املخاطر امل�سجلة التي ت�سمح بعملية التقييم الذاتي
للحد من املخاطر يتم الإعداد لها ب�شكل م�شرتك من قبل مديري املخاطر
واملديرين التنفيذيني.
ويتم ا�ستكمال عملية �إدارة املخاطر الت�شغيلية عرب عملية التقييم الذاتي
للحد من املخاطر وت�سجيل اخل�سارة من خالل الإجراءات على م�ستوى
الإدارة والتي ت�ضمن �أن املوظفني املعنيني يدركون جيد ًا العمليات املرتبطة
مب�س�ؤولياتهم.

إدارة المخاطر

تتولى لجنـة إدارة الموجـودات والمطلـوبات
ولجنـة سيـاسـة المخـاطــر مهـمـة المراقبـة
الدورية لمخاطر سعر الربح.
وقد وافق جمل�س �إدارة البنك على �سيا�سات و�إجراءات الإدارات املختلفة
ويت�ضمن ذلك �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي امل�سئولة عن �صيانة امليزانية
ور�صد وتقدمي التقارير الإدارية .وللبنك �سيا�سة قائمة ودائمة للأعمال والتي
تتناول مبادرات هذه ال�سيا�سة ل�ضمان موا�صلة البنك �أن�شطته احلرجة والتي
جاءت بعد �أحداث كارثية .كما �إن ال�سيا�سات التي ت�ضع الإدارة الفعالة للموارد
الب�شرية والتي ت�شمل حت�سني جمموعة املهارات للموظفني قائمة �أي�ضاً.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الإجراءات التف�صيلية قائمة وهي تعزز التحكم
الداخلي وكذلك تقدم توجهات لإدارة العمليات التجارية.
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 �سلبي ً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
و�ضع البنك �سيا�سة احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية وميثاق ال�سلوك الأخالقي وقواعد
العمل الوظيفي لأع�ضاء جمل�س الإدارة والفريق الإداري واملوظفني ،وي�ساعد
هذا امليثاق يف بناء جو من االحرتافية والنزاهة وال�سلوك الأخالقي يف البنك،
كما ي�ساعد �أي�ض ًا يف الوقاية من خماطر ال�سمعة.

�سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر
و�ضع بنك الإثمار �سيا�سات و�إجراءات �شاملة تهدف �إىل حتديد وقيا�س ومراقبة
وو�ضع تقارير عن املخاطر الرئي�سية التي يتعر�ض لها البنك .ولل�سيا�سات �أق�سام
خمتلفة موزعة على �أربعة �أجزاء ،وتتحدث كل واحدة منها عن نوع حمدد من
�أنواع املخاطر وهي التحكم عايل امل�ستوى و�إدارة خماطر االئتمان و�إدارة
خماطر ال�سوق و�إدارة خماطر العمليات.
الرقابة الداخلية
 �إن جمل�س �إدارة البنك و�ضع ت�أكيدات هامة حول �أنظمة الرقابة الداخلية
ل�ضمان حماية م�صلحة امل�ساهمني و�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار وحماية �أ�صول
البنك.
وقد مت حتديد �آلية حتكم الرقابة الداخلية بطريقة منا�سبة مع ال�سيا�سات
والإجراءات والكتيبات الرقابية بالإ�ضافة �إىل نظام تقارير الإدارة التنظيمية.
وقد وافق جمل�س الإدارة على الهيكل التنظيمي للبنك من �أجل تعزيز الأداء
الفعال للإدارة ولتجنب �أي ت�ضارب يف امل�صالح .ويحدد الهيكل التنظيمي ب�شكل
وا�ضح امل�سئوليات و�سلطة املوافقة وامل�ساءلة مبا يتفق مع متطلبات الأعمال
التجارية والعمليات والتي تدعم املحافظة على بيئة حتكم قوية .ولدى البنك
�إجراءات منا�سبة مثل احلدود التنظيمية  والف�صل بني املهام وت�سوية احل�سابات
وتقييم املوجودات �إىل جانب و�ضع ميزانية وتنب�ؤات را�سخة وتقدمي التقارير
ب�شكل منتظم �إىل جمل�س الإدارة بحيث تف�صل:
•  خطط وا�سرتاتيجيات الأعمال
• نتائج العمليات
• املجاالت الرئي�سية للمخاطر
• الفروق مقابل امليزانية
• وبيانات الأداء الأخرى

مراقبة وتقارير �إدارة املخاطر
يعد القيا�س الفعّال ومراقبة و�إعداد تقارير املخاطر مهم ًا للغاية من �أجل �ضمان
�إدارة �أن�شطة �أعمال بنك الإثمار وفق ا�سرتاتيجية و�أهداف �إدارة املخاطر.
�إن �إطار مراقبة وو�ضع التقارير عن املخاطر و�إداراتها ي�ضمن قيا�س خماطر �إدارة خماطر ر�أ�س املال
االئتمان وال�سوق وال�سيولة بالإجمال .هذا ويعمل البنك يف الوقت احلايل على �إن �سيا�سة �إدارة ر�أ�س املال يف بنك الإثمار هي ل�ضمان تلبية متطلبات ر�أ�س املال
تطوير وحتديث نظم املعلومات لتوفري مزيد من املتطلبات اخلا�صة ب�أنظمته وفق معايري م�صرف البحرين املركزي والقدرة 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 ب�أن يتم
لإدارة املعلومات لتقدمي الدعم من حيث �إجراءات �إدارة املخاطر.
حماية وتعزيز القيمة لدى امل�ساهمني.
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�إن ر�أ�س  املال التنظيمي هو  احلد الأدنى من ر�أ�س  املال املطلوب من قبل �إدارة خماطر ال�شركات التابعة
اجلهات التنظيمية لكي يحتفظ بها البنك مبا يتنا�سب مع املخاطر الكامنة .لدى كل �شركة تابعة �إدارة خم�ص�صة تقوم ب�إدارة املخاطر وااللتزام ،وذلك لتنفيذ
وقد قام البنك باعتماد معدالت ح�سابات ر�سوم ومالءة ر�أ�س  املال ح�سب ال�سيا�سات والإ�شراف على �إدارة منا�سبة للمخاطر العامة لل�شركة الفرعية مبا يف
العمود الأول وفق ًا لقواعد م�صرف البحرين املركزي فيما يتعلق مبالءة ر�أ�س  ذلك التقييم وتخفيف ور�صد املخاطر والإبالغ عن حالة املخاطر.
املال والتوحيد واال�ستقطاع.
�إن �ضوابط الرقابة الفعالة على �أداء ال�شركات التابعة م�ضمونة مع توجيهات
�إن �إدارة ر�أ�س املال عملية م�شرتكة تتم بالتن�سيق بني �أق�سام الأعمال و�إدارة �سيا�سة �إدارة البنك .وتخ�ضع جميع ال�سيا�سات للمراجعة من قبل جلنة �سيا�سات
املخاطر والتخطيط اال�سرتاتيجي والرقابة املالية .كما تعد �إدارة ر�أ�س املال املخاطر لبنك الإثمار .كما مت تكليف �إدارة املخاطر وااللتزام با�ستالم تقارير
جزء ًا من عملية داخلية �أو�سع لتقييم مالءة ر�أ�س املال حيث �أن هذه العملية
مراجعة املخاطر الدورية ب�شكل م�ستقل من جميع ال�شركات التابعة املهمة
تغطي ر�سوم ر�أ�س  املال جلميع خماطر العمود الأول والعمود الثاين .كما
لتقدميها �إىل جلنة �سيا�سة املخاطر وجمل�س الإدارة .وتخ�ضع ال�شركات التابعة
تقرتح عملية التقييم الداخلية ملالءة ر�أ�س املال معدل داخلي ملالءة ر�أ�س املال
ت�ستهدف �أكرث من املتطلبات التنظيمية ال�ستيعاب �أي خ�سائر غري متوقعة غري الت�شغيلية ملبادئ املخاطر املتعلقة بها واملطبقة يف البنك نف�سه.
تن�ش�أ نتيجة خماطر العمود الثاين .كما مت اختبار معدل مالءة وكفاية ر�أ�س  �إدارة خماطر االلتزام
املال ب�آلية ل�سيناريو  �صعب عرب خمتلف �أبعاد املخاطر على �أ�سا�س  دوري .خماطر االلتزام هي خماطر العقوبات القانونية �أو التنظيمية� ،أو اخل�سائر
ويتم تنفيذ التقييم ال�شامل خلطط الأعمال وامليزانية ب�شكل م�ستقل من املالية� ،أو خ�سارة ال�سمعة التي من املمكن �أن تُفر�ض على البنك نتيجة �إخفاقه
خالل �إدارة املخاطر وق�سم االلتزام والذي يقوم من بني �أمور �أخرى بتقييم يف االلتزام مبتطلبات القوانني واللوائح املتعلقة بها� .أما من ناحية �شروط
متطلبات ر�أ�سمال البنك للأن�شطة احلالية وامل�ستقبلية يف ظل �سيناريوهات الرتخي�ص وقواعد القيد ،ف�إن البنك ملزم بالتقيد باال�شرتاطات التي ين�ص
عادية و�صعبة .وتقوم ال�شركات التابعة يف اخلارج ب�إدارة ر�أ�سمالها على
عليها كل من م�صرف البحرين املركزي وبور�صة البحرين و�سوق الكويت
النحو الذي حتدده املتطلبات التنظيمية املحلية .ومع ذلك يتم �أخذ املعلومات
للأوراق املالية وقانون ال�شركات التجارية البحريني �إ�ضافة �إىل املعايري
من ال�شركات التابعة للبنك بهدف تخطيط ر�أ�س املال.
املحا�سبية التي ت�صدرها هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
كما تضمن إدارة رأس المال أيضًا بأن يتم واملعايري ال�شرعية وفتاوى هيئة الرقابة ال�شرعية.

حماية وتعزيز القيمة لدى المساهمين.

وجترى مراقبة و�ضع ر�أ�سمال بنك الإثمار ب�صفة دورية ويتم تقدمي التقارير �إىل
جلنة املوجودات واملطلوبات و�إىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�س الإدارة وجلنة
�سيا�سة املخاطر.
الإف�صاح يف ق�سم العمود الثالث ي�شمل تقارير �إدارة ر�أ�س  املال كما يف 31
دي�سمرب .2013
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�إن �إدارة خماطر االلتزام تدار من خالل �سيا�سة االلتزام والتي تن�ص على
تقييم خماطر االلتزام وتنفيذ ال�ضوابط ور�صد واختبار فعالية الإطار وت�صعيد
�أو معاجلة حوادث االلتزام وجوانب الرقابة ال�ضعيفة.
وتعمل الإدارة على �ضمان قيام بنك الإثمار بجميع عملياته وفق �أعلى املعايري
الأخالقية ،وااللتزام بكافة القوانني واللوائح ذات ال�صلة بامل�ؤ�س�سات املالية.
والتزام ًا بالتوجيهات ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي ،فقد وظف البنك
وال لاللتزام .وذلك ل�ضمان �أن حتقق عمليات البنك – وب�شكل متناغم –
م�سئ ً
م�ستوى عالٍ من االلتزام بكافة القوانني واللوائح املتعلقة بها .وقد وظفت كل
ال�شركات التابعة ملجموعة الإثمار م�سئويل التزام حمليني ل�ضمان االلتزام
باملتطلبات املحلية واملو�ضوعات التنظيمية .كما مت �إعداد تقارير موحدة لكي
تتم مراجعتها من قبل جمل�س الإدارة.

إدارة المخاطر

الإجراءات اخلا�صة ب�شكاوى الزبائن
لدى البنك �إجراءات ر�سمية خا�صة ب�شكاوى الزبائن والتي تتوافق مع �أف�ضل
املمار�سات اخلا�صة باالئتمان اال�ستهالكي ال�صادرة عن اجلمعية امل�صرفية
وال
بالبحرين .هذا ويتم تعيني م�سئول خا�ص بتلقي �شكاوى الزبائن ليكون م�سئ ً
عن معاجلة ال�شكاوى وحلها ،وتُن�شر جميع بيانات االت�صال بهذا امل�سئول يف
جميع الفروع .كما ويتم حل جميع ال�شكاوى اخلا�صة بالزبائن ب�شكل يحقق �أعلى
درجات الر�ضى لديهم ب�شكل فوري.

وقد اعتمد البنك مبادرات وتدابري حمددة لت�سهيل تنفيذ هذه ال�سيا�سات
والإجراءات والتي ت�شمل تعيني م�سئول الإبالغ عن غ�سيل الأموال (،)MLRO
كاف لتنفيذ برامج البنك اخلا�صة
ومتكني امل�سئول من خالل تفوي�ضه ب�شكل ٍ
بعمليات مكافحة غ�سل الأموال وذلك عن طريق تطبيق �سيا�سات مكافحة
غ�سل الأموال ب�شكل م�ستقل و�إبالغ جمل�س الإدارة و�/أو اجلهات التنظيمية
مبا�شرة عنها .ويتم تنظيم دورات تدريبية �إلزامية حول مكافحة غ�سل
الأموال جلميع املوظفني.

مكافحة غ�سل الأموال
�إن �سيا�سة البنك تهدف �إىل حظر ومنع غ�سل الأموال وكل ن�شاط ي�ؤدي �إىل
ت�سهيل غ�سيل الأموال �أو متويل �أن�شطة �إرهابية �أو جنائية.

ويت�ضمن �إطار عمل البنك فيما يتعلق مبكافحة غ�سل الأموال و«اعرف عميلك»
العنا�صر الأربعة الرئي�سية التالية :قبول العميل و�إجراءات حتديد هوية العميل
ومراقبة املعامالت و�إدارة املخاطر.

ولهذا الغر�ض ،حدد البنك �سيا�سات و�إجراءات �صارمة لاللتزام بلوائح وظفت كل الشركات التابعة لمجموعة
اجلرائم املالية ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي� .إن هذه ال�سيا�سات
اإلثمـار مسئولـي التـزام محـلييـن لضمــان
والإجراءات مطبقة على جميع موظفي وفروع ومكاتب البنك.
االلتزام بالمتطلبات المحلية والموضوعات
تعمل اإلدارة على ضمان قيام بنك اإلثمار التنظيمية.
بجميع عملياته وفق أعلى المعايير األخالقية،
معامالت الأطراف ذات العالقة
و االلتزام بكافة القوانين واللوائح ذات الصلة �إن املعامالت التجارية مع الأ�شخا�ص وال�شركات املت�صلني بالبنك (والتي ت�ضم
عدة �أطراف منها جمل�س الإدارة ،و�أفراد �أ�سرتهم املبا�شرين ،وكبار امل�ساهمني
بالمؤسسات المالية.
بالإ�ضافة �إىل ال�شركات التابعة والزميلة) قد �أطلق عليها م�صطلح معامالت
الأطراف ذات العالقة .ولتجنب �أي ت�ضارب ممكن يف امل�صالح ،يقوم البنك
بالتعامل مع جميع معامالت الأطراف ذات العالقة على �أ�سا�س جتاري ومبوافقة
جمل�س الإدارة مع الأطراف املعنية التي امتنعت عن الت�صويت .ويلتزم البنك
بالقوانني ذات ال�صلة والتي تتم �إ�صدارها من قبل اجلهات التنظيمية ويتم
الإف�صاح عنها ب�شكل منا�سب يف تقرير جمل�س الإدارة.
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�إن الهدف الأ�سا�سي لبنك الإثمار باعتباره م�ؤ�س�سة مالية جتارية هو القيام بدور
الو�سيط من خالل تدوير الأموال بني الوكالء الذين يعانون من نق�ص يف الأموال
والوكالء الذين لديهم فوائ�ض مالية وذلك من �أجل حتقيق املنافع االقت�صادية.
ويتم ذلك يف العادة من خالل جتميع املوارد املالية من �أ�صحاب ح�سابات
اال�ستثمار وا�ستثمارها يف ال�سوق واقت�سام الأرباح مع �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار
وذلك ب�أ�سعار و�شروط حمددة م�سبق ًا مبوجب اتفاقيات موقعة بني البنك و�أ�صحاب
ح�سابات اال�ستثمار .ويعرف هذا الن�شاط بالأموال حتت الإدارة.
هيكل الأموال حتت الإدارة
يقدم البنك ثالثة �أنواع من الأموال حتت الإدارة وهي م�صنّفة كح�سابات
ا�ستثمارية مطلقة وح�سابات ا�ستثمارية مقيدة وم�شاريع ا�ستثمارية م�شرتكة.
 -1احل�سابات اال�ستثمارية املطلقة
يف حالة احل�سابات اال�ستثمارية املطلقة ،ف�إن البنك ب�صفته م�ضارب ًا (مدير
اال�ستثمار) لديه تفوي�ض من قبل �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار با�ستثمار �أموالهم
بالطريقة التي يعتربها البنك منا�سبة وذلك بدون و�ضع قيود بالن�سبة ملكان
وطريقة اال�ستثمار ويتم اعتبار جميع احل�سابات اال�ستثمارية املطلقة حما�سبي ًا
على �أنها بنود م�ضمنة يف امليزانية العمومية وهذه الأموال تكون مفتوحة
للجمهور (من الأ�شخا�ص العاديني والهيئات االعتبارية مبا يف ذلك امل�ؤ�س�سات
املالية) وذلك ب�شرط �أن تفي با�شرتاطات �أعرف عميلك التي ي�ضعها البنك.
وكما يف  31دي�سمرب  .2013يدير البنك ح�سابات ا�ستثمارية مطلقة كما يلي:
• م�ضاربة عامة
• م�ضاربة خا�صة
 -2احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة
مبوجب احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة ،ف�إن البنك ب�صفته م�ضارب ًا يكون مقيد ًا
من قبل �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار فيما يتعلق با�ستثمار �أموالهم بالن�سبة
ملكان وطريقة اال�ستثمار ومدة اال�ستثمار والغر�ض الذي يتم ا�ستثمار �أموالهم
من �أجله .ويجب االتفاق على هذه اخل�صائ�ص وال�شروط بني الأطراف عند
التعاقد (كالتوقيع على اتفاقيات امل�ضاربة و�/أو الوكالة) وذلك لإ�ضفاء ال�صفة
الر�سمية على عالقاتهم ،ويتم اعتبار الأموال املودعة يف ح�سابات اال�ستثمار
املقيدة حما�سبي ًا على �أنها بنود غري م�ضمنة يف امليزانية العمومية حيث �أن
البنك لي�ست لديه احلرية يف ا�ستخدام الأموال مبوجب احل�سابات اال�ستثمارية
املقيدة .وح�سب تعليمات م�صرف البحرين املركزي ،ف�إن جميع الأموال املودعة
يف احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة جتب هيكلتها يف امل�ستقبل على �أنها برامج
ا�ستثمارية م�شرتكة.
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كما يف دي�سمرب  .2013يعمل البنك على احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة التالية:
• �صندوق دملونيا للتطوير
• م�ضاربة ال�شامل البو�سفور
• �صندوق العقارات الأوروبية
• �صندوق فر�ص التطوير الأمريكي 1
يدير البنك الأموال ب�شكل رئي�سي يف العقارات والأ�سهم اخلا�صة ،والتي تخ�ضع
�إىل خماطر خمتلفة مبا يف ذلك:
• خماطر ال�صرف الأجنبي نتيجة لتغري �أ�سعار �صرف العمالت.
• خماطر ال�سيولة نظر ًا لطبيعة �أر�صدة تلك الأموال كونها غري قابلة للت�سويق
وال مدرجة يف من�صات �سوق الأوراق املالية.
• خماطر ال�سوق نتيجة لظروف ال�سوق املتغرية ،مبا يف ذلك التغريات يف
الطلب والأ�سعار.
• املخاطر االقت�صادية الناجمة عن التغريات يف املناخ االقت�صادي.
• خماطر االئتمان من الأطراف الذين يديرون �أموال الأعمال التجارية والتي
قد تتحمل �أي�ض ًا املخاطرة بالتخلف عن �سداد الت�سوية.
• خماطر التغريات يف �سيا�سة احلكومة ،مبا يف ذلك �ضرورة احل�صول على
املوافقات الالزمة.
• قيمة اال�ستثمارات يف العقارات و�/أو �إيرادات الإيجار الناجتة عن تغري قيمة
العقار و�صعود وهبوط �إيرادات الإيجار.
• اال�ستثمارات يف القطاع العقاري قد تت�أثر ب�سبب التغريات يف املناخ االقت�صادي
العام واملناف�سة على �أ�سعار الإيجار والو�ضع املايل للم�ست�أجرين وجودة خدمات
ال�صيانة والت�أمني واخلدمات الإدارية والتغريات يف تكاليف الت�شغيل.
• اال�ستثمارات يف القطاع العقاري والتي تتطلب �أعمال التطوير والرتميم قد
تت�ضمن �أي�ض ًا املخاطر املتعلقة بالت�أخر يف البناء وجتاوز التكاليف وعدم
القدرة على اال�ستئجار �إما على الإطالق �أو يف م�ستويات الإيجار املر�ضية بعد
االنتهاء من �أعمال التطوير �أوالرتميم.
• قيمة اال�ستثمارات قد تت�أثر نتيجة اال�ضطرابات كالتطورات ال�سيا�سية
والتغريات يف ال�سيا�سات احلكومية وال�ضرائب وفر�ض  قيود على �إعادة
حتويل العمالت والقيود املفرو�ضة على اال�ستثمار الأجنبي يف بع�ض �أو جميع
الدول التي قد يتم ا�ستثمار الأموال فيها ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر.
• الإ�شراف التنظيمي والبنية التحتية القانونية واملحا�سبة والتدقيق ومعايري
�إعداد التقارير يف الأ�سواق النا�شئة قد ال توفر نف�س الدرجة من احلماية �أو
املعلومات التي توجد ب�شكل عام يف الأ�سواق املتطورة واملتقدمة.
• املخاطر الناجتة عن اال�ضطرابات كالتطورات ال�سيا�سية �أوالدبلوما�سية،
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•

وعدم اال�ستقرار االجتماعي والديني والتغريات يف ال�سيا�سات احلكومية
وال�ضرائب ومعدالت الفائدة والتطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية الأخرى
يف الت�شريع ،خا�ص ًة التغيريات يف الت�شريعات املتعلقة بحق وم�ستوى
امللكية الأجنبية.
خماطر خارجية تتحكم يف الأموال ،وت�شمل ا�ضطرابات عمالية وا�ضطرابات
مدنية واحلروب و�أعمال التخريب والتدمري واحلرائق والفي�ضانات والكوارث
الطبيعية واالنفجارات.

�إن املخاطر املحددة للأموال مو�ضحة ب�شكل مف�صل يف ن�شرات خم�ص�صة.
ويقوم بنك الإثمار بالإف�صاح عن املخاطر املتعلقة بالأموال على املوقع
الإلكرتوين للبنك    www.ithmaarbank.com

 -3امل�شاريع اال�ستثمارية امل�شرتكة
�إن الربامج اال�ستثمارية امل�شرتكة تتمتع باملزايا التالية:
اال�ستثمار امل�شرتك لر�أ�س املال الذي يتم احل�صول عليه من اجلمهور �أو من
خالل ا�ستثمار خا�ص ،مبا يف ذلك اال�ستثمار الذي ي�ضعه م�شغل امل�شروع يف
البداية وذلك يف �أدوات مالية و�أ�صول �أخرى والتي تعمل على �أ�سا�س  توزيع
املخاطر عندما يكون منا�سباً .ميكن �إعادة �شراء احل�ص�ص فيها �أو ا�سرتدادها
من بني �أ�صول هذه امل�شاريع.
وتتم هيكلة هذه الأموال وفق ًا للقواعد اخلا�صة بامل�شاريع اال�ستثمارية امل�شرتكة
ال�صادرة من قبل م�صرف البحرين املركزي وهي مطروحة كما يلي:

ال�صادرة من قبل م�صرف البحرين املركزي وهي مطروحة كما يلي:
ت�صنيفات امل�ستثمرين

ال�سوق امل�ستهدفة
احلد الأدنى للم�شاركة

م�شروع ا�ستثماري م�شرتك م�شروع ا�ستثماري م�شرتك
م�شروع ا�ستثماري م�شرتك
مع ّفي
خبري
وحدات ا�ستثمارية خا�صة
بالتجزئة
عهدات عقارية ا�ستثمارية مقدمة يف البحرين
م�شروع ا�ستثماري م�شرتك
ثروات كبرية
م�ستثمرون متمر�سون
اجلميع
معتمد
�شخ�ص /م�ؤ�س�سة متلك �أ�صول �شخ�ص /م�ؤ�س�سة متلك �أ�صول �شخ�ص /م�ؤ�س�سة متلك �أ�صول
معايري غري حمددة
�أكرث من  1،000،000دوالر �أكرث من  25،000،000دوالر
�أكرث من  100،000دوالر
وهيئات حكومية
وهيئات حكومية
وهيئات حكومية
 3،000،000دوالر
 100،000دوالر
 10،000دوالر
�أي مبلغ

يجب �أن يفي جميع امل�ستثمرين با�شرتاطات «�إعرف عميلك» وذلك ح�سب قواعد
م�صرف البحرين املركزي.
وكما يف  31دي�سمرب  ،2013يدير البنك �أربعة متويالت حل�سابات ا�ستثمارية
مقيدة ومتوي ًال واحد ًا مل�شروع ا�ستثماري م�شرتك (�صندوق �أ�سهم الدار
اخلا�ص  -قيد الت�سييل) .وقد مت تو�ضيح ذلك يف �صفحة  66من هذا التقرير.
املخاطر والعوائد
وفق ًا للمبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية .تتم �إدارة جميع الأموال حتت
الإدارة على �أ�سا�س امل�شاركة يف الربح واخل�سارة حيث يتحمل �صاحب احل�ساب
اال�ستثماري جميع املخاطر ماعدا يف حاالت الإهمال و�سوء الت�صرف اجل�سيم.

ويتم حتديد �أرباح �أو خ�سائر الأموال حتت الإدارة امل�ستثمرة با�ستخدام
ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة يف العادة من قبل البنك .ويجوز �أن يكون توزيع
الأرباح واخل�سائر على �أ�سا�س حمدود �أو م�ستمر وذلك كما يلي:
املدة املحددة
عندما يقوم �صاحب احل�ساب اال�ستثماري با�ستثمار �أمواله ملدة حمددة.
تتم معاجلة الأرباح /اخل�سائر من ناحية حما�سبية عند ت�صفية ال�صندوق
اال�ستثماري (�أو عند ت�صفية منظمة) وتتم �إعادة ر�أ�س  املال �إىل �أ�صحاب
احل�سابات اال�ستثمارية بالإ�ضافة �إىل �أية �أرباح /خ�سائر.
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املدة املفتوحة
عندما يقوم �صاحب احل�ساب اال�ستثماري با�ستثمار �أمواله ملدة غري حمددة
(مثل ح�سابات التوفري) ،تتم معاجلة الأرباح حما�سبي ًا على �أ�سا�س  مرحلي
خالل مدة امل�ضاربة.
ويف حالة احل�ساب اال�ستثماري املقيد وامل�شروع اال�ستثماري امل�شرتك ،ف�إنه يجوز
احت�ساب امل�صروفات املحددة التي قد تن�ش�أ فيما يتعلق بطرح �أموال امل�ضاربة
ويف �سياق ا�ستخدام الأموال واحت�سابها من �إجمايل الإيرادات التي حتققها تلك
امل�ضاربة ،ب�شرط �أن يتم حتديد ذلك يف اتفاقية امل�ضاربة ذات العالقة .وتعترب
م�صروفات التدقيق وامل�صروفات القانونية وم�صروفات التوثيق والطباعة
جميعها �أمثلة على امل�صروفات التي يتم احت�سابها على امل�ضاربة ،ويتم احت�ساب
الأرباح القابلة للتوزيع بعد �أن يتم خ�صم جميع امل�صروفات امل�سموح بها ،وال 
تخ�ضع �أموال احل�سابات اال�ستثمارية املطلقة لأية ر�سوم �إدارية.
ويطبق بنك الإثمار �إجراءات منا�سبة يف توزيع الأرباح للت�أكد من توزيعها
ب�شكل عادل على �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية يف الوقت احلا�ضر ويف
امل�ستقبل ،وت�شمل هذه الإجراءات احتياطيات معادلة الأرباح واحتياطيات
خماطر اال�ستثمار.
ا�سرتداد الأموال امل�ستثمرة
يتم ا�سرتداد جميع الأموال ح�سب فرتات اال�ستحقاق اخلا�صة بها .ويف ظروف
معينة ،يجوز للبنك ال�سماح بعمليات �سحب مبكرة من خالل �إما العثور على
م�شرت للم�شاركة اال�ستثمارية� ،أو �شراء م�شاركة �صاحب احل�ساب اال�ستثماري
بالأ�سعار ال�سارية يف ال�سوق وب�شرط �أن ال يت�سبب هذا يف التعر�ض خلطر �أية
خمالفات �أو قيود رقابية �أو داخلية.
االلتزامات االئتمانية
وال ب�شكل كامل عن املخاطر
رغم �أن �صاحب احل�ساب اال�ستثماري يعترب م�سئ ً
املرتبطة با�ستثماراته يف الأموال وال�صناديق حتت الإدارة� ،إال �أن البنك يتقيد
بالتزاماته االئتمانية وواجبه يف ممار�سة احلر�ص من �أجل املحافظة على �أ�صول
�صاحب احل�ساب اال�ستثماري .ويف هذا ال�صدد ،ف�إن البنك يلتزم بالقواعد
الإر�شادية التالية ال�صادرة من قبل جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية:
•

ال�سعي لتحقيق �أعلى معايري النزاهة والأمانة وال�صدق والعدالة يف جميع
ت�صريحاته وبياناته وتعامالته وعليه �أن يعامل عمالءه ب�شكل عادل.

•

ممار�سة احلر�ص والعناية الواجبة يف جميع عملياته ،مبا يف ذلك الطريقة
التي يقوم مبوجبها بهيكلة وعر�ض منتجاته وتقدمي التمويل ،وباعتبار خا�ص
لاللتزام ال�شرعي و�شمولية البحث و�إدارة املخاطر.
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•

الت�أكد من �أن لديه الأنظمة والإجراءات الالزمة و�أن موظفيه لديهم املعرفة
واملهارات لإدارة الأموال حتت الإدارة وذلك وفق ًا لهذه ال�سيا�سة والقواعد
الرقابية الأخرى.

•

اتخاذ اخلطوات التي ت�ضمن فهمه لطبيعة وظروف �أ�صحاب احل�سابات
اال�ستثمارية بحيث يقوم بطرح �أف�ضل املنتجات املنا�سبة لتلبية احتياجاتهم
بالإ�ضافة �إىل تقدمي التمويل فقط للم�شاريع املتفقة مع �أحكام ومبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية.

•

تقدمي املعلومات ال�صحيحة والوا�ضحة يف �أي م�ستند عام �صادر �إىل عمالئه
احلاليني واملرتقبني خالل عملية البيع واالت�صاالت والتقارير الالحقة.

•

فهم وا�ستيعاب تعار�ض امل�صالح بينه وبني عمالئه والتي قد تن�ش�أ عن نوع
املنتجات التي يقدمها والعمل على جتنبها �أو الإف�صاح عنها و�إدارتها وذلك
بالأخذ بعني االعتبار واجباته االئتمانية نحو �أ�صحاب احل�سابات اال�ستثمارية
ونحو امل�ساهمني.

•

الت�أكد من �أن عملياته تخ�ضع لنظام فعّال من احلوكمة ال�شرعية و�أنه يقوم
مبزاولة �أن�شطته بطريقة م�سئولة من ناحية اجتماعية.

الأهداف اال�ستثمارية
�إن الهدف اال�ستثماري للأموال هو  حتقيق �أق�صى العوائد املمكنة لأ�صحاب
احل�سابات اال�ستثمارية والبنك وذلك بطريقة تن�سجم مع اتفاقية امل�ضاربة
لل�صندوق املحدد والقواعد ال�شرعية ويف نف�س  الوقت �إدارة املخاطر �ضمن
امل�ستويات التي مت حتديدها م�سبقاً.
حوكمة �إدارة الأموال
وال عن �ضمان االلتزام ب�أهداف ا�ستثمار الأموال،
يعترب جمل�س  الإدارة م�سئ ً
وقد قام جمل�س  الإدارة بت�شكيل جلنة التدقيق واحلوكمة امل�ؤ�س�ساتية والتي
ت�سعى ،من بني م�سئولياتها الأخرى� ،إىل االهتمام مب�صالح �أ�صحاب احل�سابات
اال�ستثمارية .وتلعب جلنة الأ�صول واملطلوبات وجلنة االئتمان واال�ستثمار دور ًا
هام ًا يف مراقبة ومتابعة �أداء الأموال وال�صناديق .وتعترب دائرة �إدارة الأ�صول
م�سئولة عن الإدارة الفعّالة لأموال احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة وم�شاريع
اال�ستثمار امل�شرتكة .وتتم �إدارة �شئون العمالء من قبل وحدات �أعمال خمتلفة،
مبا يف ذلك املعامالت امل�صرفية اخلا�صة واملعامالت امل�صرفية لل�شركات
والأعمال امل�صرفية الدولية ودوائر املعامالت امل�صرفية للأفراد.
ويتم طرح احل�سابات اال�ستثمارية املقيدة وامل�شاريع اال�ستثمارية امل�شرتكة
بعد �إجراء العناية الواجبة ال�شاملة لل�سوق واحتياجات امل�ستثمرين وتقبلهم

األموال تحت اإلدارة

للمخاطر .وهناك �سيا�سة خا�صة حتدد العمليات املتعلقة ب�إدارة الأموال .وتتم مراجعة جميع �أموال ال�صناديق ب�صفة م�ستقلة من قبل دائرة �إدارة املخاطر وااللتزام
قبل املوافقة عليها وطرحها .ومبجرد املوافقة عليها ،ف�إن هذه الأموال يتم ا�ستخدامها ب�شكل �صارم وفق ًا لن�شرة �إ�صدار ال�صندوق و�شروط املوافقة ،ويتم ا�ستخدام
�أموال احل�سابات اال�ستثمارية املطلقة وب�شكل �أ�سا�سي لعمليات متويل التجزئة والتمويالت التجارية ،ويقوم البنك بتنويع حمفظته من خالل و�ضع حدود حذرة
خا�صة باملناطق اجلغرافية والقطاعية والفرتات الزمنية و�أنواع العمالء وذلك من بني عوامل �أخرى ،ويتم ت�ضمني الأمور اخلا�صة ب�شكل وخ�صائ�ص وتوزيعات
هياكل التمويل اخلا�صة بالبنك يف �سيا�ساته املتعلقة باملخاطر.
كما تتم مراجعة جميع الأموال ب�صفة دورية على الأقل كل �سنة وذلك لتقييم الأداء ،ويتم تقدمي هذه املراجعات �إىل جلنة االئتمان واال�ستثمار ملراجعتها وموافقتها.
ويف حالة حدوث تغيري �سلبي يف �شكل املخاطر اخلا�صة بال�صندوق ،ف�إن هذه املراجعة يتم تقدميها لل�سلطة املخت�صة التي قامت باملوافقة على امل�شروع يف البداية.
وفيما يلي جدول توزيع الأرباح (ح�سابات امل�ضاربة) والتي تت�ضمن تفا�صيل عن فرتة اال�ستثمار وح�صة البنك يف اال�ستثمار عام :2013
املدة

ح�صة البنك ()٪

مدة غري حمددة (ح�سابات التوفري)
�شهر واحد
� 3أ�شهر
� 6أ�شهر
�سنة واحدة
� 18شهر
�سنتان
� 30شهر
� 3سنوات

60
50
45
40
35
33
30
28
25

متو�سط امل�ؤ�شر وعائد الأرباح املعلن عنه على ح�سابات اال�ستثمار امل�شاركة يف الأرباح ح�سب اال�ستحقاق وذلك من حيث الن�سبة املئوية املدفوعة �سنوي ًا يف :2013
مقومة بالدوالر
الأمريكي �أو بالدينار
البحريني

يوم
واحد

7
�أيام

�شهر
واحد

3
�أ�شهر

6
�أ�شهر

9
�أ�شهر

18
�سنة
واحدة �شهر

�سنتان

التوفري
امل�ضاربة
امل�ضاربة اخلا�صة

0.25
-

0.25
-

1.49
2.05

1.99
2.30

2.49
3.05

2.59
3.18

3.21
3.95

3.72
4.65

2.97
3.46

30
�شهر

3
�سنوات

4.06
4.75

4.47
5.28
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60
61
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
عن �أعمال بنك الإثمار �ش.م.ب عن ال�سنة املالية من � 19صفر 1434هـ �إىل � 28صفر 1435هـ
املوافق  1يناير � 2013إىل  31دي�سمرب 2013
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد �إمام الأنبياء واملر�سلني وعلى �آله و�صحبه ومن اتبع هديه �إىل يوم الدين ,وبعد...
ف�إن هيئة الرقابة ال�شرعية لبنك الإثمار قد قامت خالل ال�سنة املالية من �أول يناير �إىل  31دي�سمرب  2013مبا يلي:
� .1إ�صدار الفتاوى والقرارات ال�شرعية املتعلقة مبنتجات و�أعمال البنك ومتابعتها من خالل �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية مع توجيه الإدارات املختلفة �إىل
الأحكام ال�شرعية ال�صحيحة للمعامالت.
 .2درا�سة �آليات التمويل واال�ستثمار وامل�ضاربات املختلفة و�إعداد م�ستنداتها مع الإدارات املخت�صة بتطوير وعر�ض املنتجات.
 .3االطالع على الدفاتر وال�سجالت واملعامالت من خالل �إدارة الرقابة ال�شرعية الداخلية مع التدقيق على مناذج وعينات منها ح�سب الأ�صول املعتمدة للتدقيق.
 .4الت�أكد من م�صادر الدخل والنفقات وذلك من خالل االطالع على امليزانية وبيان الدخل وجممل الأعمال امل�صرفية.
 .5االطالع واملوافقة على التقارير ال�شرعية الدورية التي ت�صدر عن املراقب ال�شرعي الداخلي بالبنك.
ولقد راقبنا املبادئ امل�ستخدمة والعقود املتعلقة باملعامالت والتطبيقات التي نفذها البنك خالل الفرتة من  1يناير 2013م �إىل  31دي�سمرب 2013م ،كما قمنا
باملراقبة لإبداء ر�أينا عما �إذا كان البنك التزم ب�أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية والفتاوى التي �صدرت من قبلنا.
�إن م�س�ؤولية الت�أكد من �أن البنك يعمل وفقا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية على الإدارة� ،أما م�س�ؤوليتنا فتنح�صر يف �إبداء ر�أي م�ستقل بناء على مراقبتنا
لعمليات البنك ،ويف �إعداد تقرير لكم .وبناء عليه تقرر الهيئة ما يلي:
�أوال :فيما يخ�ص �أعمال البنك عامة:
�أ� .أن جممل �أعمال البنك اال�ستثمارية وخدماته امل�صرفية متت وفق مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية وح�سب العقود النمطية املعتمدة من قبل هيئة
الرقابة ال�شرعية.
ب .مت جتنيب �أي مكا�سب م�ستح�صلة من م�صادر حمرمة �شرعا �أو م�صادر تقليدية �إىل ح�ساب اخلريات.
ج� .أن جميع ما مت حت�صيله من مبالغ فيما يخ�ص �إلتزام العمالء بالتربع عند الت�أخري يف ال�سداد قد مت ترحيلها �إن وجدت �إىل ح�ساب اخلريات.
د� .أن م�س�ؤولية �إخراج الزكاة بالن�سبة للم�ساهمني تقع عليهم.
ثانيا :الأ�صول واخل�صوم التقليدية املحولة من بنك الإثمار القدمي قبل التحويل و�إعادة الهيكلة:
لقد راجعت الهيئة وحددت جمموع الأ�صول واخل�صوم التقليدية املحولة من بنك الإثمار ال�سابق قبل التحويل و�إعادة الهيكلة ،و�أ�صدرت على �إثر ذلك فتوى ت�سمح
للبنك بتحويل تلك الأ�صول واخل�صوم �إىل بدائل �إ�سالمية� ،أو التخل�ص منها خالل فرتة متفق عليها� ،شريطة �أن يف�صح البنك ب�شكل منا�سب مل�ساهميه يف تقاريره
ال�سنوية عن مبالغ الإيرادات والنفقات املرتبطة بهذه الأ�صول واخل�صوم التقليدية ،علما ب�أن هذه الفتوى تتوافق مع �أحكام املعيار ال�شرعي ال�ساد�س حتت عنوان
(حتول البنك التقليدي �إىل م�صرف �إ�سالمي) من معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .كما ت�ؤكد الهيئة �أنه مت  -بحمد اهلل  -تعديل و�ضع
� 14أ�صال من جمموع  ،21وجاري العمل يف الباقي.
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية (تتمة)

تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية عن �أعمال بنك الإثمار �ش.م.ب عن ال�سنة املالية من � 19صفر 1434هـ �إىل � 28صفر 1435هـ املوافق
 1يناير � 2013إىل  31دي�سمرب 2013
وحيث �إن الفرتة التي حددتها هيئة الرقابة ال�شرعية بالتخل�ص من هذه الأ�صول واخل�صوم �إما ببيعها �أو بتحويلها �إىل بدائل �إ�سالمية قد انتهت بانتهاء ال�سنة املالية
 ،2013وملا ر�أت الهيئة جدية م�ساعي البنك حلل هذا الإ�شكال ولأن الظروف احلالية لل�سوق يف الوقت احلا�ضر مل تتغري بعد تغريات جذرية ت�سمح للبنك ب�أخذ
خطوات فعلية خالل هذه الفرتة و�إال تكبدت خ�سائر مادية كبرية ،وعليه ،ف�إن هيئة الرقابة ال�شرعية ترى �أن يتم متديد الفرتة �إىل فرتة �أخرى جديدة ب�إ�شراف
ومراجعة الهيئة ي�ستطيع البنك خاللها ببيع هذه الأ�صول �أو حتويلها �إىل بدائل �إ�سالمية .علما ب�أن الهيئة تتابع وتراجع ب�شكل دوري وم�ستمر التقدم احلا�صل يف هذا
ال�صدد ،ف�ضال عن �أنها توجه �إدارة البنك التخاذ الإجراءات املنا�سبة التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بها.
ول�ضمان االلتزام بفتاواها وتوجيهاتها فقد راجعت هيئة الرقابة ال�شرعية بيان دخل البنك لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م ،و�أبدت اقتناعها ب�أن البنك
قد �أف�صح عن الإيرادات والنفقات املرتبطة بالأ�صول واخل�صوم التقليدية .وعليه ف�إن هيئة الرقابة ال�شرعية توجه م�ساهمي البنك بالتخل�ص من الأرباح واملكا�سب
املحرمة ،علما ب�أنها حمددة يف ميزانية هذه ال�سنة  4.36فل�سا بحرينيا عن كل �سهم.
ن�س�أل اهلل �سبحانه وتعاىل �أن يوفق البنك والعاملني فيه �إىل ما فيه العناية باملنتجات الإ�سالمية وااللتزام مبقت�ضاها ومتابعة تنفيذها ودوام التوفيق ملا يحبه
وير�ضاه .و�صلى اهلل على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم.

�سماحة ال�شيخ عبد اهلل املنيع
رئي�س هيئة الرقابة ال�شرعية

ف�ضيلة ال�شيخ حم�سن �آل ع�صفور
ع�ضو الهيئة

ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور �أ�سامة بحر
ع�ضو الهيئة
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ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور نظام يعقوبي
ع�ضو الهيئة

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

يقدم �أع�ضاء جمل�س الإدارة تقريرهم عن �أن�شطة بنك الإثمار �ش.م.ب («البنك») لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2013مع البيانات املالية املوحدة املدققة للبنك
و�شركاته التابعة («املجموعة») لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ.
الأن�شطة الرئي�سية
يحمل امل�صرف تراخي�ص �صادرة عن م�صرف البحرين املركزي ملزاولة العمل كوحدة م�صرفية جتارية �إ�سالمية.
تتمثل الأن�شطة الرئي�سية للبنك و�شركاته التابعة (مع ًا «املجموعة») يف جمموعة كبرية من اخلدمات املالية التي ت�شمل الأعمال امل�صرفية للأفراد والتجارية و�إدارة
اال�صول والأعمال امل�صرفية اخلا�صة ،والتكافل ،و�إجارة املعدات ،وتطوير العقارات.
املركز املايل املوحد والنتائج
مت عر�ض املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  ،2013مع بيان الدخل املوحد يف البيانات املالية املوحدة املرفقة.
حققت املجموعة �صايف خ�سارة  30.3مليون دينار بحريني لعام  2013متعلقة مب�ساهمي البنك مقارنة ب�صايف خ�سارة وقدره  11.5مليون دينار بحريني لعام
 .2012وبلغ �إجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب  2013ما قيمتة  2،791مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  2،724 :2012مليون دينار بحريني).
بلغ معدل مالءة ر�أ�س املال املوحد للبنك مبوجب اتفاقية بازل الثانية  ٪ 12.77كما يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  )٪12.64 :2012مقارن ًة باحلد الأدنى
ح�سب املتطلبات الرقابية البالغ  .٪12ويبني الإي�ضاح رقم  39من البيانات املالية املوحدة املرفقة �أر�صدة البنك املوزونة باملخاطر ور�أ�س املال النظامي.
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
فيما يلي �أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2013
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل ( رئي�س جمل�س الإدارة )
ال�سيد خالد عبداهلل جناحي
تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبداهلل
ال�سيد عبداحلميد �أبو مو�سى
ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح
ال�سيد ال�شيخ زامل عبداهلل الزامل
ال�سيد نبيل خالد كانو
ال�سيد حممد بوجريي
ال�سيد عبدالإله �إبراهيم القا�سمي
ال�سيد امتياز �أحمد بريفيز
ال�سيد عمر عبدي علي (عني اعتبارا من  9مايو )2013
ال�سيد جرهام ووكر (عني اعتبارا من  9مايو )2013

ر�سوم ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بلغت ر�سوم احل�ضور لأع�ضاء جمل�س الإدارة املتعلقة بعام  2013ما قيمته  80،490دينار بحريني ( 73،138 :2012دينار بحريني).
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

ن�سبة �أع�ضاء جمل�س الإدارة
ن�سبة �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أ�سهم البنك  :
الأ�سم
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل
ال�سيد خالد عبداهلل جناحي
تونكو داتو يعقوب بن تونكو عبداهلل
ال�سيد عبداحلميد �أبو مو�سى
ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح
ال�سيد ال�شيخ زامل عبداهلل الزامل
ال�سيد نبيل خالد كانو
ال�سيد حممد بوجريي
ال�سيد عبدالإله �إبراهيم القا�سمي
ال�سيد امتياز �أحمد بريفيز
ال�سيد عمر عبدي علي
ال�سيد جرهام ووكر

عدد الأ�سهم
 31دي�سمرب  31 2013دي�سمرب 2012
100,000
106,100
20,749,693
20,749,693
106,100
106,100
106,100
41,800
106,100
205,000
205,000
106,100
105,600
105,600
106,100
ال ينطبق
ال ينطبق
1,056,000

�أرباح الأ�سهم
مل يتم �إقرتاح توزيع �أرباح �أ�سهم لعام � :2012( 2013صفر).
املدققون
�أعرب املدققون «براي�س وترهاو�س كوبرز ام �إي ليمتد» عن رغبتهم يف �إعادة تعيينهم كمدققي ح�سابات البنك لل�سنة املنتهية يف  13دي�سمرب .2014
بالنيابة عن جمل�س الإدارة

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل
رئي�س جمل�س الإدارة
 2مار�س 2014
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
�إىل ال�سادة امل�ساهمني يف بنك الإثمار �ش.م.ب.

التقرير حول البيانات املالية
لقــد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لبنك الإثمار �ش.م.ب«( .البنك») و�شركاته التابعة (مع ًا «املجموعة») والتي ت�شمل بيان املركز املايل املوحد كما
يف  31دي�سمرب  2013وبيان الدخل املوحد وبيان التغريات يف حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية وبيان التغريات يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية يف
ذلك التاريخ ،وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واالي�ضاحات االخرى.
م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن البيانات املالية
�إن �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�س�ؤولني عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية والعمل وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية .ت�شمل هذه امل�س�ؤولية :الت�صميم والتطبيق واحلفاظ على الرقابة الداخلية املتعلقة بالإعداد
والعر�ض العادل للبيانات املالية 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 املوحدة بنا ًء على عملية التدقيق .لقد �أجرينا تدقيقنا وفق ًا ملعايري املراجعة ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية .ت�ستدعي هذه املعايري القيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتو�صل �إىل درجة مقبولة من القناعة فيما �إذا كانت البيانات
املالية املوحدة خالي ًة من �أي خط�أ جوهري .تت�ضمن عملية التدقيق الفح�ص بطريقة اختبارية للأدلة التي تدعم �صحة املبالغ والإف�صاحات الواردة يف البيانات
املالية املوحدة .كما تت�ضمن عملية التدقيق تقييم ًا لل�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة والتقديرات املحا�سبية املو�ضوعة من قبل الإدارة ،وكذلك تقييم ًا لأ�سلوب عر�ض 
البيانات املالية املوحدة ب�شكل عام .نعتقد �أن عملية التدقيق التي قمنا بها توفر �أ�سا�س ًا معقو ًال للر�أي الذي نبديه.
الر�أي
بر�أينا� ،إن البيانات املالية املوحدة تعرب ب�شكل �صادق وعادل عن املركز املايل للمجموعة كما يف  31دي�سمرب  2013و�أدائها املايل وتدفقاتها النقدية والتغيريات يف
حقوق امللكية والتغريات يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية  .
التقرير حول املتطلبات التنظيمية و �أمور �أخرى
وفق ًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ودليل اللوائح واالنظمة مل�صرف البحرين املركزي (جملد  ،)2نفيدكم ب�أن:
(�أ) قد احتفظ البنك ب�سجالت حما�سبية منتظمة و�أن البيانات املالية املوحدة متوافقة معها،
(ب) و�أن املعلومات املالية الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة متوافقة مع البيانات املالية املوحدة،
(ج) ومل يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد ب�أن البنك قد خالف �أي ًا من الأحكام ال�سارية لقانون ال�شركات التجارية البحريني وم�صرف البحرين املركزي وقانون
امل�ؤ�س�سات املالية ودليل اللوائح واالنظمة مل�صرف البحرين املركزي (جملد  2واالحكام املنطبقة من جملد  )6و توجيهات م�صرف البحرين املركزي �أو انظمة
واجراءات بور�صة البحرين �أو �أحكام عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي للبنك على وجه قد ي�ؤثر ب�صورة جوهرية على �أن�شطته �أو مركزه املايل خالل ال�سنة ،
(د) وقد قامت الإدارة بتقدمي تف�سريات ومعلومات مر�ضية رد ًا على كل طلباتنا .وقد امتثل البنك لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية كما هي حمددة من قبل
هيئة الرقابة ال�شرعية للمجموعة.

املنامة   -مملكة البحرين
 2مار�س   2014
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بيان المركز المالي الموحد

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

�إي�ضاحات
املوجودات
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف وامل�صارف املركزية
�سلع وودائع �أخرى لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت اخرى
متويالت امل�شاركة
ا�ستثمارات يف امل�ضاربة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
�سندات ا�ستثمارية
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغر�ض الت�أجري
ا�ستثمارات عقارية
موجودات �أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
وحقوق الأقلية وحقوق امللكية
ح�سابات جارية للعمالء
مبالغ م�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مبالغ م�ستحقة مل�ستثمرين
املطلوبات الأخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
حقوق الأقلية
�إجمايل املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وحقوق الأقلية
ر�أ�س املال
�أ�سهم اخلزينة
االحتياطيات
خ�سائر مرتاكمة
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
وحقوق الأقلية وحقوق امللكية

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
21

كما يف
كما يف
 31دي�سمرب  31 2013دي�سمرب 2012
(مدققة)
(مدققة)
224,568
187,867
1,188,924
23,412
7,842
250,730
492,392
29,390
24,236
133،197
100،731
43,417
84,276
2,790,982

204,864
169,328
1,184,004
15,765
8,164
257,298
397,024
81,438
22,934
151,383
97,148
43,947
90,806
2,724,103

479,002
490,674
699,625
89,094
1,758,395
748,522
83,664
2,590,581
285,649
()11,366
95,166
()169,048
200,401

450,034
495,070
718,797
90,622
1,754,523
660,173
87,311
2,502,007
264,281
()11,366
105,349
()136,168
222,096

2،790,982

2,724,103

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  2مار�س  ،2014ووقعها بالنيابة عنهم  :
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل

رئي�س جمل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إىل  42الواردة على ال�صفحات من � 68إىل  111جزءً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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�أحمد عبدالرحيم

الرئي�س التنفيذي

بيان الدخل الموحد

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

�إي�ضاحات
الإيرادات
الدخل من ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
ناق�صاً :العائد حل�سابات اال�ستثمار املطلقة وخم�ص�صات الهبوط يف القيمة
ح�صة املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ب�صفتها م�ضارب ًا
ح�صة املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار املقيدة ب�صفتها م�ضارب ًا
الدخل من املرابحات والتمويالت االخرى
ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة بعد خ�صم ال�ضرائب
الدخل من اال�ستثمارات االخرى
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الإيرادات
ناق�صاً :ارباح مدفوعه مل�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى (�صايف)
�إيرادات ت�شغيلية
امل�صروفات
امل�صروفات الإدارية والعمومية
الإ�ستهالك والإطفاء
�إجمايل امل�صروفات
�صايف الربح قبل خم�ص�صات الهبوط يف القيمة وال�ضرائب اخلارجية
خم�ص�صات الهبوط يف القيمة (�صايف)
�صايف اخل�سارة قبل ال�ضرائب اخلارجية
�ضرائب خارجية
�صايف خ�سارة ال�سنة

29
23
24
7
25
26

27
14,13,7
29
30

متعلقة بالتايل:
م�ساهمي البنك
حقوق الأقلية

20

عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخفف – فل�س

22

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  31 2013دي�سمرب 2012
( مدققة)
(مدققة)
38,000
()29,079
8,921
226
79,669
14,503
36,692
15,379
155,390
()80,028
75,362

35,139
()26,686
8,453
305
90,181
20,266
44,185
20,012
183,402
()95,893
87,509

()61،747
()11,803
()73,550
1،812
()30,989
()29,177
()729
()29,906

()62,340
()12,374
()74,714
12,795
()20,401
()7,606
()2,508
()10,114

()30,300
394
()29,906
()10.41

()11,491
1,377
()10,114
()4.28

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  2مار�س  ،2014ووقعها بالنيابة عنهم:

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل

رئي�س جمل�س الإدارة

�أحمد عبدالرحيم

الرئي�س التنفيذي

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إىل  42الواردة على ال�صفحات من � 68إىل  111جزءً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.

بنك الإثمار �ش.م.ب      .التقرير ال�سنوي > 61 <      2013

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب (  2012كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

ر�أ�س
املـال
يف  1يناير ( 2013مدققة)

�أ�سهـ ـ ــم
اخلزينة

االحتياطيات
احتياطي
القيمة العادلة حت ــويل
احتياطي
ع ــالوة
�إ�صـدار احتياطي احتياطي القيمة العادلة لال�ستثم ــارات عمالت �إجم ـ ـ ـ ـ ـ ــايل خ�سائ ــر
�أ�سهـ ــم قـ ـ ــانوين ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام للإ�ستثم ــارات العق ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــة �أجنبيــة االحتياطيات مرتاكمة

15,752 19,124 14,360 56,434 )11,366( 264,281

389

()710

�إجمايل
حقـ ــوق
امللكيـ ــة

222,096 )136,168( 105,349

الزيادة يف ر�أ�س املال (�إي�ضاح )21

21,368

-

-

-

-

-

-

-

-

�صايف خ�سارة ال�سنة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()30,300

21,368
()30,300

حركة القيمة العادلة
لل�سندات الإ�ستثمارية
حركة القيمة العادلة
لل�شركات الزميلة
حركة ال�ضرائب امل�ؤجلة
لل�سندات اال�ستثمارية
حتويل �إىل بيان الدخل
نتيجة االنخفا�ض يف القيمة
لل�سندات اال�ستثمارية
حتويل �إىل بيان الدخل نتيجة
لإ�ستبعاد �سندات ا�ستثمارية
حركة القيمة العادلة
لال�ستثمارات العقارية

-

-

-

-

-

()2,325

-

-

()2,325

-

()2,325

-

-

-

-

-

()1,786

-

-

()1,786

-

()1,786

-

-

-

-

-

()218

-

-

()218

-

()218

-

-

-

-

-

()521

-

-

()521

-

()521

-

-

-

-

-

29

-

-

29

-

29

-

-

-

-

-

-

36

-

36

-

36

ت�سوية حتويل العمالت الأجنبية

-

-

-

-

-

12

()9

يف  31دي�سمرب ( 2013مدققة) 10,943 19,124 14,360 56,434 )11,366( 285,649

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إىل  42الواردة على ال�صفحات من � 68إىل  111جزءً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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416

()7,978

()5,398( )5,401

()2,580

(95,166 )6,111

(200,401 )169,048

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

ر�أ�س
املـال
يف  1يناير ( 2012مدققة)
�صايف خ�سارة ال�سنة

�أ�سهـ ـ ــم
اخلزينة

االحتياطيات
احتياطي
القيمة العادلة حت ــويل
احتياطي
ع ــالوة
�إ�صـدار احتياطي احتياطي القيمة العادلة لال�ستثم ــارات عمالت �إجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايل خ�سائ ـ ــر
�أ�سهـ ــم قـ ـ ــانوين ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام للإ�ستثم ــارات العق ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــة �أجنبيــة االحتياطيات مرتاكمة

)4,226( 19,124 14,360 56,434 )11,366( 264,281
-

-

-

-

-

-

357
-

89,126 3,077
-

-

�إجمايل
حقـ ــوق
امللكيـ ــة

(217,464 )124,577
()11,491

()11,491

حركة القيمة العادلة
لل�سندات الإ�ستثمارية
حركة القيمة العادلة
لل�شركات الزميلة
حركة ال�ضرائب امل�ؤجلة
لل�سندات اال�ستثمارية
حتويل �إىل بيان الدخل نتيجة
لإ�ستبعاد �سندات ا�ستثمارية
حركة القيمة العادلة
لال�ستثمارات العقارية

-

-

-

-

-

13,530

-

-

13,530

-

13,530

-

-

-

-

-

7,029

-

-

7,029

-

7,029

-

-

-

-

-

()647

()58

-

()705

-

()705

-

-

-

-

-

8

-

-

8

-

8

-

-

-

-

-

-

94

-

94

-

94

ت�سوية حتويل العمالت الأجنبية

-

-

-

-

-

58

()4

يف  31دي�سمرب ( 2012مدققة) 15,752 19,124 14,360 56,434 )11,366( 264,281

389

()3,733( )3,787
()710

()100

()3,833

222,096 )136,168( 105,349

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إىل  42الواردة على ال�صفحات من � 68إىل  111جزءً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

�إي�ضاحات
الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف اخل�سارة قبل ال�ضرائب اخلارجية
تعديالت يف:
اال�ستهالك والإطفاء
ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة بعد خ�صم ال�ضرائب
خم�ص�صات الهبوط يف القيمة � -صايف
ارباح ناجتة من بيع املوجودات الثابتة
�إيرادات ( /خ�سائر) ت�شغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
�أر�صدة لدى امل�صارف ت�ستحق بعد ت�سعني يوم ًا ولدى امل�صارف املركزية
املتعلقة مبتطلبات احلد الأدنى للإحتياطي
(الزيادة)  /النق�ص يف املوجودات الت�شغيلية
مرابحات ومتويالت �أخرى
متويالت امل�شاركة
موجودات �أخرى
الزيادة ( /النق�ص) يف املطلوبات الت�شغيلية
احل�سابات اجلارية للعمالء
مبالغ م�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مبالغ م�ستحقة مل�ستثمرين
املطلوبات الأخرى
الزيادة يف حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إىل  42الواردة على ال�صفحات من � 68إىل  111جزءً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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14 ،13 ،7
7
29
26

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  31 2013دي�سمرب 2012
(مدققة)
(مدققة)
()29,177

()7,606

11,803
()14,503
30،989
()448
()1,336

12,374
()20,266
20,401
()217
4,686

10,935

()1,617

()65,973
()7,647
()3,145

()168,515
264
8,967

50,142
11,408
37,384
12,582
104,429
148,779

65,061
()21,339
()8,981
()8,841
100,119
()30,196

بيان التدفقات النقدية الموحد

(كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

�إي�ضاحات
الأن�شطة اال�ستثمارية
�صايف (الزيادة)  /النق�ص يف:
ا�ستثمارات يف امل�ضاربة
ا�ستثمارات يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
موجودات مقتناه بغر�ض الت�أجري
�سندات ا�ستثمارية
�أرباح م�ستلمة من �شركات زميلة
�شراء موجودات ثابتة
ا�ستثمارات عقارية
�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

7

الأن�شطة التمويلية
ال�ضرائب املدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
ت�سوية حتويل العمالت الأجنبية
�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

4

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  31 2013دي�سمرب 2012
(مدققة)
(مدققة)

322
7,743
2,953
()81,735
2,161
1,118
()239
()67,677

693
8,000
()532
51,521
5,543
()5,817
432
59,840

()4,723
()4,723
()27,201

()1,989
()1,989
12,062

49،178
290,802
339,980

39,717
251,085
290,802

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إىل  42الواردة على ال�صفحات من � 68إىل  111جزءً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

كما يف  1يناير
2013
�صندوق �أ�سهم الدار اخلا�صة**
�صندوق دملونيا للتطوير *1
م�ضاربة ال�شامل البو�سفور*
املحفظة العقارية االوروبية*
�صندوق فر�ص التطوير االمريكي*
الودائع العقارية االوروبية *
الودائع العقارية الأمريكية*
ودائع مرابحات �شراء وبيع ال�سلع
ودائع متويالت التجارة
�أ�سهم مدرجة وغري مدرجة
اال�ستثمار يف ال�صكوك
املجموع
�صناديق مدارة على �أ�سا�س الوكالة

77,971
64,169
38,618
7,572
6,793
38,521
32,532
17,881
5,484
8,727
199
298,467
26,643
325,110

�صايف الودائع� /إيرادات/
(ال�سحوبات) (م�صروفات)
()77,971
()1,910
()29,826
()2,727
()17,877
()5,368
4,795
()203
()131,087
()131,087

700
92
522
6
34
255
4
1,613
1,613

* �سوف يتم ت�سجيل الربح ( /اخل�سارة) وتوزيعه عند بيع اال�ستثمارات ال�ضمنية.
** مت توزيع ح�ص�ص امل�ساهمني بالكامل للمالكني خالل .2013

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إىل  42الواردة على ال�صفحات من � 68إىل  111جزءً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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ر�سـ ـ ـ ـ ــم
امل�ضارب

حركة القيمة
العادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

كما يف  31دي�سمرب
2013

()26
()175
()10
()3
()12
()226
()226

()15,056
346
()14,710
()14,710

64,869
23,562
7,918
4,883
8,761
30,152
147
13,765
154,057
26,643
180,700

بيان التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحد

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2012كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

كما يف  1يناير
2012
�صندوق �أ�سهم الدار اخلا�صة*
�صندوق دملونيا للتطوير *1
م�ضاربة ال�شامل البو�سفور*
املحفظة العقارية االوروبية*
�صندوق فر�ص التطوير االمريكي*
الودائع العقارية االوروبية *
الودائع العقارية الأمريكية*
ودائع مرابحات �شراء وبيع ال�سلع
ودائع متويالت التجارة
�أ�سهم مدرجة وغري مدرجة
اال�ستثمار يف ال�صكوك
املجموع
�صناديق مدارة على �أ�سا�س الوكالة

88,764
65,232
38,618
8,424
6,793
47,563
59,488
52,948
5,298
12,480
198
385,806
26,925
412,731

�صايف الودائع� /إيرادات/
(ال�سحوبات) (م�صروفات)
()16,001
()1,006
()8,987
()27,458
()35,109
67
()3,993
()7
()92,494
()282
()92,776

()1,063
3
38
590
133
130
262
8
101
101

ر�سـ ـ ـ ـ ــم
امل�ضارب

حركة القيمة
العادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

كما يف  31دي�سمرب
2012

()93
()88
()91
()11
()22
()305
()305

5,208
151
5,359
5,359

77,971
64,169
38,618
7,572
6,793
38,521
32,532
17,881
5,484
8,727
199
298,467
26,643
325,110

* �سوف يتم ت�سجيل الربح ( /اخل�سارة) وتوزيعه عند بيع اال�ستثمارات ال�ضمنية.

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إىل  42الواردة على ال�صفحات من � 68إىل  111جزءً ال يتجز�أ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 .1التأسيس واألنشطة

ت�أ�س�س بنك الإثمار �ش.م.ب«( .البنك») يف مملكة البحرين يف � 13أغ�سط�س  1984كبنك ا�ستثماري حتت ا�شراف م�صرف البحرين املركزي .بتاريخ � 14أبريل 2010
وافق م�صرف البحرين املركزي على �إعادة هيكلة البنك مع ال�شركة التابعة واململوكة بالكامل للبنك وهو م�صرف البحرين ال�شامل �ش.م.ب(.م) («م�صرف ال�شامل»)
وذلك ككيان واحد حتت العالمة التجارية لبنك الإثمار �ش.م.ب .مبوجب ترخي�ص بتقدمي اخلدمات امل�صرفية الإ�سالمية للأفراد .بنا ًء على ذلك ،حوّل م�صرف ال�شامل
جميع �أعماله و�أ�صوله ومطلوباته �إىل بنك الإثمار �ش.م.ب .وذلك بد ًء من تاريخ � 21أبريل  .2010يف  17فرباير  2013وافق م�صرف البحرين املركزي على نقل الأعمال
من بنك الإجارة الأول �ش.م.ب( .م) �إىل البنك وعلى معاملة تبادل الأ�سهم املتعلقة بذلك (�إي�ضاح  )21وا�ستكملت هذه املعاملة يف مار�س .2013
تعترب دار املال الإ�سالمي تر�ست («� ،)»DMITإدارة �إئتمانية م�سجلة يف كومنولث الباهاما ،ال�شركة الأم اال�سا�سية للبنك.
تتمثل االن�شطة الرئي�سية التى يقوم بها البنك وال�شركات التابعة له (مع ًا «املجموعة») يف جمموعة وا�سعة من اخلدمات املالية والتي ت�شمل الأعمال امل�صرفية للأفراد
والتجارية واال�ستثمارات امل�صرفية والأعمال امل�صرفية اخلا�صة والتكافل و�إجارة املعدات وتطوير العقارات.
ي�شرف م�صرف البحرين املركزي على �أن�شطة البنك وهي �أي�ض ًا خا�ضعة لإ�شراف هيئة الرقابة ال�شرعية.
مت �إدراج �أ�سهم البنك يف بور�صة البحرين و�أ�سواق الكويت املالية.
تت�ضمن �أن�شطة املجموعة قيامها بوظيفة امل�ضارب (الإدارة على �أ�سا�س الأمانة) لأموال مودعة بغر�ض اال�ستثمار وفق ًا لأحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وخا�صة تلك
املتعلقة بتحرمي ا�ستالم �أو دفع الفوائد الربوية .تظهر هذه الأموال يف املعلومات املالية املوحدة حتت بند «حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة» وبند «ح�سابات
اال�ستثمار املقيدة»  .فيما يتعلق بحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ،يقوم �صاحب ح�ساب اال�ستثمار بتفوي�ض املجموعة با�ستثمار الأموال املحتفظ بها يف ح�سابه
بالطريقة التي تراها املجموعة منا�سبة دون و�ضع �أية قيود بالن�سبة �إىل املو�ضع والكيفية والغر�ض من ا�ستثمار هذه الأموال� .أما فيما يتعلق بح�سابات اال�ستثمار املقيدة
ف�إن �صاحب ح�ساب اال�ستثمار يفر�ض قيود ًا معينة فيما يخ�ص مو�ضع وكيفية وغر�ض ا�ستثمار الأموال .عالوة على ذلك ،قد ال ي�سمح للمجموعة مبزج �أموالها اخلا�صة
مع �أموال ح�سابات اال�ستثمار املقيدة.
تقوم املجموعة ب�أن�شطتها التجارية من خالل املركز الرئي�سي للبنك و�سبعة ع�شر فرع ًا جتاري ًا يف البحرين وال�شركات الرئي�سية التابعة للمجموعة وهي كالتايل:
ن�سبة امللكية ٪
االقت�صادية
الت�صويتية
67
67

بلد الت�أ�سي�س
باك�ستان

الن�شاط التجاري الرئي�سي
�أعمال م�صرفية

بنك في�صل املحدود
مكتب في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا) �إ�س �إيه
�إدارة الرثوات والأ�صول
�سوي�سرا
100
100
(�سابقا م�صرف في�صل اخلا�ص (�سوي�سرا) �إ�س �إيه)
عقارية
جزر الكاميان
100
100
�شركة االثمار للتطوير املحدودة
مملكة البحرين عقارية
51
51
�شركة �ستي فيو دفلومبنت العقارية �ش.م.ب(.م)
مملكة البحرين عقارية
50
50
اجلزيرة ال�صحية �ش.م.ب(.م)
مملكة البحرين متويالت عقارية
50
63
�شركة �سكنا للحلول اال�سكانية املتكاملة �ش.م.ب (م)
ا�ستثمار قاب�ضة
�سوي�سرا
100
100
كانرتا (�سوي�سرا) �إ�س �إيه
خدمات ادارية
�سوي�سرا
100
100
دار املال اال�سالمي للخدمات االدارية �إ�س �إيه
ا�ستثمار قاب�ضة
لوك�سمبورغ
100
100
في�صل للتمويل (لوك�سمبورغ) �إ�س �إيه
ا�ستثمار قاب�ضة
لوك�سمبورغ
100
100
ال�شامل للتمويل (لوك�سمبورغ) �إ�س �إيه
الأنتيل ،هولندا ا�ستثمار قاب�ضة
100
100
في�صل للتمويل (الأنتيل ،هولندا)N.V.
�إحدى ال�شركات التابعة للبنك هي �شركة اخلليج الإ�سالمية لال�ستثمار املحدودة (الباهاما) ( ،)IICGوالتي ت�أ�س�ست يف كومنولث البهاما  ،ومملوكة بن�سبة  ٪ 100من (.)DMIT
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 .1التأسيس واألنشطة (تتمة)

قرر البنك طوعا بت�سليم الرخ�صة امل�صرفية مل�صرف في�صل اخلا�ص ابتد ًء من  30يونيو � .2013إعتمد م�صرف في�صل اخلا�ص ا�سم جديد «مكتب في�صل اخلا�ص 
(�سوي�سرا) �إ�س �إيه» بدء ًا من  1يوليو � .2013سوف يوفر مكتب في�صل اخلا�ص خدمات �إدارة الرثوات والأ�صول للم�ستثمرين يف ال�صناديق املتوفرة والتي قام
م�صرف في�صل اخلا�ص ب�إدارتها م�سبقاً .مت �إعداد البيانات املالية ملكتب في�صل اخلا�ص على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية يف  31دي�سمرب .2013
خالل يناير  ،2013قرر البنك اخلروج من ا�ستثماره يف �سكنا مبا يبلغ ن�سبة  ٪50من �أ�سهم ال�شركة وذلك بجانب ن�سبة  ٪50من امل�ستثمر الآخر .وافق امل�ساهمون
ت�صفية ال�شركة طوع ًا يف اجلمعية العمومية غري العادية التي عقدت يف �سبتمرب  .2013وقد مت احل�صول على املوافقة من م�صرف البحرين املركزي .وقد مت تعيني
جلنة ت�صفية من قبل �سكنا للإ�شراف على الت�صفية.
خالل �شهر مار�س  ،2013خرج البنك من ا�ستثماره يف مارينا ريف للتطوير العقاري �ش(.م) وهو يبلغ ن�سبة  ٪51من �أ�سهم ال�شركة.
 .2أهم السياسات المحاسبية للمجموعة

اعتمد البنك معايري املحا�سبة املالية ( )FASال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( )AAOIFIاعتبارا من  30يونيو .2010
تت�ضمن املعلومات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013بع�ض املوجودات واملطلوبات وما يتعلق بها من دخل وم�صاريف غري متوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية ،وهي تعر�ض حاليا كما هو مالئم ًا ووفق ًا لهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وقد امتلكتها املجموعة قبل حتويل بنك الإثمار �إىل
م�صرف قطاع جتزئة �إ�سالمي يف �أبريل .2011
وافقت هيئة الرقابة ال�شرعية على خطة عمل بالن�سبة للموجودات واملطلوبات التي ال تتوافق مع ال�شريعة لالمتثال لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية (اخلطة) .وتقوم
هيئة الرقابة ال�شرعية باال�شراف على تنفيذ هذه اخلطة .يتم الإف�صاح عن الإيرادات وامل�صروفات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات التي ال تتوافق مع ال�شريعة يف
الإي�ضاح رقم .41
البيانات املالية املوحدة ت�ضم املعلومات املالية للمجموعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
مو�ضح �أدناه �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد البيانات املالية املوحدة:
�أ) الت�صريحات املحا�سبية اجلديدة� :صادرة و�سارية املفعول
مت �إ�صدار املعيار التايل وهو ملزم للفرتات املحا�سبية للمجموعة والتي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير :2013
املعيار
معيار املحا�سبة املالية رقم ()26

املحتوى
ا�ستثمارات عقارية

�ساري املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف �أو بعد
 1يناير 2013

يجب تطبيق هذا املعيار يف االعرتاف والقيا�س والإف�صاح عن اال�ستثمارات العقارية للمن�ش�أة والتي ا�ستحوذ عليها مبدئي ًا لغر�ض توليد ربح �أو الرتفاع قيمتها
�أو كالهما.
�إن اعتماد معيار املحا�سبة املالية رقم  26لي�س له �أي �أثر جوهري على بيان الدخل املوحد� ،أو بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد �أو بيان املركز املايل املوحد.
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 .2أهم السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)

ب) �أ�سا�س الإعداد:
يتم �إعداد البيانات املالية املوحدة طبقا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة ما عدا ال�سندات اال�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل وحقوق امللكية
واال�ستثمارات العقارية.
ت) ت�أكيد االمتثال:
مت �إعداد البيانات املالية املوحدة للمجموعة وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وقوانني ومبادىء
ال�شريعة كما يحددها جمل�س ال�شريعة الرقابي التابع للمجموعة وقانون ال�شركات التجارية البحريني وم�صرف البحرين املركزي وقانون امل�ؤ�س�سات املالية وفق ًا
ملتطلبات هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،وحيث ال تكون لبع�ض امل�سائل معايري متعلقة بها �ضمن املعايري ال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية تقوم املجموعة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية املتعلقة بها.
ث) ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
(�أ) �أ�سا�س التوحيد
ال�شركات التابعة
ال�شركات التابعة هي ال�شركات التي  متلك فيها املجموعة � ٪50أو �أكرث من حقوق امللكية ،وعليه ف�إن املجموعة ت�سيطر جوهري ًا على مثل هذه ال�شركات .يتم توحيد
ال�شركات التابعة ،مبا يف ذلك املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة ،والتي تقع حتت �سيطرة البنك ،من تاريخ انتقال حق ال�سيطرة �إىل املجموعة ويتم التوقف عن هذا
التوحيد من تاريخ توقف هذا احلق.

ال�شركات الزميلة
ال�شركات الزميلة هي ال�شركات التي تكون للمجموعة ت�أثري كبري عليها لكن ال تتمتع بحق ال�سيطرة على �ش�ؤونها الإدارية ،وهي لي�ست �شركات تابعة �أو م�شاريع
م�شرتكة .ويتم احت�ساب ا�ستثمارات املجموعة يف ال�شركات الزميلة با�ستخدام طريقة حما�سبة حقوق امللكية ،وبنا ًء عليه ،يتم �إدراج اال�ستثمار يف ال�شركة الزميلة
يف بيان املركز املايل بالتكلفة زائد ًا التغريات يف ح�صة املجموعة من �صايف موجودات ال�شركة الزميلة بعد تاريخ اال�ستحواذ .ويعك�س بيان الدخل املوحد ح�صة
املجموعة من نتائج عمليات ال�شركة الزميلة .تقوم املجموعة بت�سجيل ح�صتها يف �أي تغيري مبا�شر ت�سجله ال�شركة الزميلة يف بيانها حلقوق امللكية ويتم الإف�صاح
عنه عند االقت�ضاء يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد.
يف حالة عدم توفر البيانات املالية املدققة لل�شركات الزميلة ،يتم التو�صل حل�صة املجموعة من �صايف الربح �أو اخل�سارة با�ستخدام �أحدث احل�سابات الإدارية املتاحة.
الأر�صدة بني �شركات املجموعة وحقوق الأقلية
تت�ضمن البيانات املالية املوحدة املوجودات واملطلوبات ونتائج عمليات البنك وال�شركات التابعة له بعد الت�سويات املتعلقة بحقوق الأقلية وح�سابات اال�ستثمار املطلقة
التي تديرها املجموعة .مت ا�ستبعاد كافة الأر�صدة واملعامالت اجلوهرية بني �شركات املجموعة .ويتم اعداد البيانات املالية لل�شركات التابعة يف نف�س الفرتة
املحا�سبية للبنك با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية منتظمة.
(ب) معامالت و�أر�صدة العمالت الأجنبية
العملة املتداولة وعملة العر�ض
يتم قيا�س العملة املتداولة للبنود املدرجة يف البيانات املالية املوحدة للمن�ش�آت �ضمن املجموعة با�ستخدام العملة املتداولة يف البيئة االقت�صادية الرئي�سية التي تعمل
فيها املن�ش�أة ،والتي هي بالدينار البحريني (العملة املتداولة) .وافقت اجلمعية العمومية غري العادية للبنك التي عقدت يف � 21أكتوبر  2012على تغيري عملة العر�ض 
للبنك من الدوالر الأمريكي �إىل الدينار البحريني اعتبارا من  31دي�سمرب .2012وذلك ب�إعتبار �أن الدينار البحريني مربوط بالدوالر الأمريكي ،وبنا ًء على ذلك
ف�إن التغريات يف عملة العر�ض لي�س لها ت�أثري على كل من بيان املركز املايل املوحد ،وبيان الدخل املوحد ،وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ،وبيان التدفقات
النقدية املوحد وبيان التغريات يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة املوحد.
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 .2أهم السياسات المحاسبية للمجموعة (تابع)

ث) ملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
(ب) معامالت و�أر�صدة العمالت الأجنبية (تتمة)
املعامالت والأر�صدة
يتم حتويل معامالت العمالت الأجنبية �إىل العملة املتداولة با�ستخدام ا�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ املعامالت .وت�سجل �أرباح وخ�سائر حتويل العمالت
الناجتة عن ت�سوية هذه املعامالت وعن التحويل ب�سعر ال�صرف ال�سائد يف نهاية الفرتة  للموجودات واملطلوبات النقدية املقيمة بالعمالت الأجنبية يف بيان
الدخل املوحد .كما يتم ت�سجيل فروقات التحويل على البنود غري النقدية واملدرجة بالقيمة العادلة  -مثل بع�ض ال�سندات اال�ستثمارية – املدرجة �ضمن
احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات.
يتم حتويل النتائج واملركز املايل جلميع من�ش�آت املجموعة التي تعتمد عملة متداولة خمتلفة عن عملة العر�ض �إىل عملة العر�ض كما يلي:
(�أ) يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املدرجة لكل بيان مركز مايل ب�سعر الإقفال يف تاريخ بيان املركز املايل؛
(ب) يتم حتويل الإيرادات وامل�صروفات لكل بيانات املركز املايل با�ستخدام متو�سط �أ�سعار ال�صرف ؛
(ت) ويتم ت�سجيل جميع فروقات التحويل الناجتة كعن�صر منف�صل �ضمن حقوق امللكية.
خالل عملية التوحيد ،ت�ؤخذ فروق �أ�سعار ال�صرف الناجمة عن التحويل من �صايف اال�ستثمارات يف العمليات اخلارجية واالقرتا�ض وغريها من �صكوك العملة
امل�صنفة املعينة للتحوط من هذه اال�ستثمارات� ،إىل حقوق امل�ساهمني .يجب ت�سجيل خ�سائر حتويل العمالت الناجتة عن انخفا�ض حاد يف القيمة �أو انتقا�ص يف
القيمة (على خالف انخفا�ض م�ؤقت) يف العملة ل�صايف اال�ستثمارات يف العمليات اخلارجية املحولة مبوجب �سعر ال�صرف بتاريخ بيان املركز املايل املوحد ،باملقام
الأول كعبء مقابل �أي ر�صيد دائن للعنا�صر املنفردة حلقوق امللكية ،ويتم ت�سجيل �أي مبلغ متبقي كخ�سارة يف بيان الدخل املوحد .عند القيام با�ستبعاد جزئي �أو بيع
لعملية �أجنبية ،يتم ادراج فروق �أ�سعار ال�صرف التي مت ت�سجيلها يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد كجزء من الربح �أو اخل�سارة من البيع.
تعامل ال�شهرة واملوجودات غري الثابتة وت�سويات القيمة العادلة الناجتة عن اال�ستحواذ على من�ش�آت  �أجنبية على �أنها موجودات ومطلوبات للمن�ش�أة ويتم حتويلها
ب�سعر الإقفال.
(ج) التقديرات املحا�سبية والأحكام
ت�ضع املجموعة تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية املقبلة .ويجري تقييم التقديرات والأحكام ب�شكل متوا�صل ،وت�ستند
على اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى وت�شمل توقعات الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد �أنها معقولة يف ظل الظروف احلالية.

 )1ت�صنيف اال�ستثمارات
تقوم �إدارة املجموعة خالل عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية بت�صنيف اال�ستثمارات عند اال�ستحواذ عليها وفق الفئات التالية ل�سندات ا�ستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل م�سجلة بالتكلفة املطفئة او ل�سندات ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية .يعك�س هذا الت�صنيف نية الإدارة املتعلقة بكل من
هذه اال�ستثمارات وهي تخ�ضع �إىل معاجلة حما�سبية تختلف مع �إختالف ت�صنيفها.
 )2املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة
تبادر املجموعة ب�إن�شاء من�ش�آت ذات �أغرا�ض خا�صة لإعطاء العمالء فر�صة لال�ستثمار .ال تقوم املجموعة بتوحيد هذه املن�ش�آت يف حال ال متلك حق ال�سيطرة عليها.
ويتم حتديد وجوب هذا احلق بنا ًء على الأهداف لأعمال هذه املن�ش�آت وتعر�ضها للمخاطر واملكا�سب بالإ�ضافة �إىل �إمكانية املجموعة على اتخاذ القرارات التنفيذية
للمن�ش�أت ذات الأغرا�ض اخلا�صة.
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ت) االنخفا�ض يف قيمة املوجودات التمويلية واال�ستثمارات
يتم تقييم كل متويل وا�ستثمار ب�شكل م�ستقل لتقدير تعر�ضها لالنخفا�ض يف القيمة .وتقوم الإدراة بو�ضع تقديرات متعلقة بالو�ضع املايل للطرف املقابل ،و�صايف
القيمة القابلة للتحقق من املوجودات ال�ضمنية .يتم تقدير كل �أ�صل انخف�ضت قيمته بنا ًء على مميزاته ،ويتم تقييم ا�سرتاتيجية التخارج ،وتقديرات التدفقات
النقدية التي تعترب قابلة لال�سرتداد.
ث) فروقات ال�سيولة
تراقب املجموعة با�ستمرار فروقات ال�سيولة الناجتة يف ال�سري العادي للأعمال .جترى اختبارات ال�ضغط الدوري على و�ضع ال�سيولة لتقييم قدرة البنك على تلبية
فروقات ال�سيولة .وي�شمل اختبار ال�ضغط �أي�ضا على التقديرات ال�سلوكية ملختلف م�صادر التمويل والتدفقات التقديرية الناجتة من ا�ستبعاد الأ�صول غري ال�سائلة
وخمتلف م�صادر التمويل.
(د) النقد وما يف حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه وامل�شار اليه يف بيان التدفقات النقدية املوحد من النقد والأر�صدة غري املقيدة لدى امل�صرف املركزي وم�صارف �أخرى وا�ستثمارات �سائلة
ق�صرية الأجل حتت الطلب �أو ت�ستحق خالل فرتة ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
(هـ) مرابحات ومتويالت اخرى
تظهر املرابحات والتمويالت الأخرى بقيمة التكلفة ناق�ص ًا خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها.
تعترب املجموعة الوعد يف متويالت املرابحة للآمر بال�شراء وعد َا ملزماً.
متثل التمويالت الأخرى القرو�ض التقليدية وال�سلفيات ،والتي تعترب موجودات مالية غري م�شتقة ذات مدفوعات ثابتة �أو قابلة للتحديد .يتم ت�سجيلها مبدئي ًا بالقيمة
العادلة وفيما بعد يتم �إحت�سابها بالتكلفة املطف�أة ب�إ�ستخدام طريقة العائد الفعلي.
ت�ستلم املجموعة �ضمانات على املرابحات والتمويالت الأخرى حيث تعترب �ضرورية يف �شكل مبالغ نقدية �أو �أوراق مالية �أخرى مبا يف ذلك ال�ضمانات امل�صرفية ،
والرهن العقاري على املمتلكات والأ�سهم والأوراق املالية� .إن �سيا�سة املجموعة هو احل�صول على �ضمانات بالقيمة يف ال�سوق م�ساوية �أو تزيد على املبلغ الأ�صلي
للتمويل يف �إطار اتفاقية التمويل .تقدر قيمة ال�ضمانات ب�شكل دوري للت�أكد من �أن القيمة يف ال�سوق لل�ضمانات الأ�سا�سية ال تزال كافية.
ير�صد خم�ص�ص معني حينما ترى الإدارة ب�أن هناك انخفا�ض ًا يف القيمة املدرجة للمرابحات والتمويالت الأخرى.
بالإ�ضافة �إىل املخ�ص�صات املعينة ،تقوم املجموعة بتقييم االنخفا�ض يف قيمة اجمايل اخل�سائر الناجتة عن الت�سهيالت التمويلية والتي لي�س لها تاثري جوهري
ب�صورة منف�صلة وال يوجد حتى االن دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمته الفردية .يتم تقييم املخ�ص�ص العام يف تاريخ كل تقرير.
(و) متويالت امل�شاركة
ت�سجل متويالت امل�شاركة بقيمة التكلفة ناق�ص ًا خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة.
ير�صد خم�ص�ص معني حينما ترى الإدارة ب�أن هناك انخفا�ض ًا يف القيمة املدرجة لتمويالت امل�شاركة.
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(� )1سندات ا�ستثمارية بالتكلفة املطف�أة
ت�شمل �أدوات الديون بالتكلفة املطف�أة حيث تتم �إدارة اال�ستثمار على �أ�سا�س العائد التعاقدي وتقييم �أدائها على �أ�سا�س التدفقات النقدية التعاقدية .ويتم قيا�س هذه
اال�ستثمارات باالحت�ساب املبدئي ناق�ص اي حت�صيل ا�سرتداد ر�أ�س مال وناق�ص �أي تخفي�ض لالنخفا�ض يف القيمة.
(� )2سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
ادوات حقوق امللكية هي اال�ستثمارات التي ال متلك ميزات �أدوات الديون وت�شمل الأدوات التي تظهر عائد متبقي يف ا�صول املن�ش�أة بعد خ�صم جميع املطلوبات.
اال�ستثمارات يف حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية هي ادوات حقوق امللكية التي ي�ستهدف متلكها ملدة غري حمددة ،والتي ميكن بيعها عند احلاجة
لل�سيولة؛ ويتم ت�صنيفها على هذا النحو ابتدا ًء ويتم ت�سجيل عملية �شراء وبيع هذه اال�ستثمارات يف تاريخ املتاجرة وهو التاريخ الذي تلتزم فيه املجموعة ب�شراء �أو
بيع الأ�صول.
يتم ت�سجيل هذه اال�ستثمارات ابتدا ًء بقيمة التكلفة ا�ضافة �إىل تكاليف العملية .ويتم الحق ًا �إعادة تقييمها بالقيمة العادلة ويتم احت�ساب االرباح او اخل�سائر غري
املحققة يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحدة �أو حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة �ضمن «احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات» ،حتى يتم ا�ستبعاد
او �شطب هذه املوجودات املالية .يف حني ،يتم �إحت�ساب الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة التي �سبق احت�سابها يف حقوق امللكية يف بيان الدخل املوحد.
ت�ستند القيم العادلة لال�ستثمارات املدرجة يف الأ�سواق الن�شطة �إىل �أ�سعار الطلب احلالية� .إذا مل يكن هناك ا�سواق ن�شطة ملثل هذه املوجودات املالية ،ف�إن املجموعة
تقدر القيمة العادلة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم .وهذا يت�ضمن ا�ستخدام املعامالت التي نفذت على �أ�سا�س جتاري بحت� ،أو �أ�ساليب تقييم م�ستخدمة من �أطراف
�أخرى .وتقوم املجموعة ب�إ�ستخدام نتائج التقييم التي قام ب�إعدادها مديري ا�ستثمارات �أخرى وذلك لتحديد القيمة العادلة لبع�ض املوجودات املالية غري املدرجة.
تقوم املجموعة ب�إجراء تقييم يف تاريخ كل بيان مركز مايل للت�أكد من وجود �أدلة مو�ضوعية على هبوط قيمة �أحد املوجودات املالية �أو جمموعة من املوجودات املالية
�أو خالفه .يف حالة ت�صنيف ال�سندات اال�ستثمارية ك�سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية ،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 لل�سندات اال�ستثمارية
بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية ،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 املوحد ،ولكن يتم ت�سجيلها كتعديالت على القيمة العادلة يف
بيان الدخل املوحد.

(� )3سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ي�صنف اال�ستثمار كا�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل �إذا ا�ستحوذ عليه �أو ن�ش�أ �أ�سا�سا لغر�ض توليد ربح من التقلبات ق�صرية الأجل يف ال�سعر �أو
من هام�ش املتعاملني .يجب ت�سجيل اال�ستثمارات يف تاريخ اال�ستحواذ بالتكلفة زائد امل�صروفات املبا�شرة التي تتعلق باال�ستحواذ .ويتم �إعادة قيا�س اال�ستثمارات
بالقيمة العادلة ويتم ت�سجيل الربح �أو اخل�سارة يف بيان الدخل املوحد يف نهاية كل فرتة �إعداد التقرير.
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( )4ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
يتم ت�سجيل ح�سابات اال�ستثمار املقيدة  مبدئي ًا بالتكلفة ويتم الحقا �إعادة تقييمها بالقيمة العادلة .ويتم �إدراج اخل�سائر غري املحققة يف حدود الر�صيد املتوفر
يف حقوق امللكية ،مع الأخذ بعني الأعتبار الن�سبة املتعلقة بحقوق املالكني ون�سبة حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة .يف حالة زيادة اخل�سارة املرتاكمة عن
الر�صيد املتوفر يف حقوق امللكية يتم احت�سابها يف بيان الدخل املوحد.
( )5اال�ستثمارات العقارية
�إن كافة العقارات املحتفظ بها لغر�ض الت�أجري �أو الرتفاع قيمتها ت�صنف كا�ستثمارات عقارية .يتم ت�سجيل اال�ستثمارات العقارية املحتفظ بها لغاية ارتفاع قيمتها
بالتكلفة مبدئي ًا ويعاد الحق ًا تقييمها بالقيمة العادلة وفقا لنموذج القيمة العادلة مع ت�سجيل �أي ربح غري حمقق يف بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد �ضمن
احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية .ويتم تعديل �أي خ�سائر غري حمققة ناجتة عن �إعادة التقييم لال�ستثمار يف العقارات بالقيمة العادلة يف حقوق امللكية
مقابل اال�ستثمار يف العقارات احتياطي القيمة العادلة ،وي�ؤخذ بعني االعتبار التق�سيم بني اجلزء التابع حلقوق امللكية وحقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة.
ويف حال جتاوز اخل�سائر املرتاكمة للر�صيد املتوفر ،يتم ت�سجيل اخل�سائر الغري حمققة يف بيان الدخل املوحد .يف حالة وجود خ�سائر غري حمققة متعلقة باال�ستثمار
يف العقارات التي مت ت�سجيلها يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة املالية ال�سابقة ،يتم تقييد الربح غري املحقق للفرتة احلالية مقابل اخل�سائر ال�سابقه يف بيان الدخل
املوحد .يتم احت�ساب الأرباح �أو اخل�سائر املحققة الناجتة عن بيع �أي ا�ستثمار عقاري على �أ�سا�س الفرق بني القيمة الدفرتية (�أو القيمة امل�سجلة) و�صايف العائدات
النقدية �أو ما يف حكمها من بيع كل ا�ستثمار على حدة .كما يجب ت�سجيل الربح �أو اخل�سارة الناجتة بالإ�ضافة �إىل الر�صيد املتوفر يف احتياطي القيمة العادلة
لال�ستثمارات العقارية يف بيان الدخل املوحد للفرتة املالية احلالية.
يتم ت�سجيل اال�ستثمارات العقارية املحتفظ بها لغر�ض الت�أجري بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم.
( )6ا�ستثمارات يف امل�ضاربة
ت�سجل ا�ستثمارات امل�ضاربة بالتكلفة ويحمل االنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمة اال�ستثمار مبا�شرة يف بيان الدخل املوحد.
( )7القيمة العادلة
يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتداولة يف الأ�سواق املالية املنتظمة ح�سب �أ�سعار العر�ض املعلنة يف ال�سوق.
يتم تقدير القيمة العادلة لال�ستثمارات غري املعلنة �أ�سعارها يف ال�سوق ،وذلك بالرجوع �إىل �أ�سعار ال�سوق احلالية لأدوات �أخرى م�شابهة �أو ت�ستند �إىل تقدير
التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو �صايف قيمة املوجودات .وتقوم املجموعة بتحديد القيمة النقدية املعادلة على �أ�سا�س معدل الربح احلايل لعقود تتمتع ب�شروط
وموا�صفات خماطر مماثلة.
(ح) املوجودات املقتناة بغر�ض الت�أجري (الإجارة)
ت�سجل املوجودات املقتناة بغر�ض الت�أجري بقيمة التكلفة وتخ�ضع للإ�ستهالك ح�سب �سيا�سة املجموعة لإ�ستهالك املوجودات الثابتة �أو ح�سب فرتة الإيجار ،
�أيهما �أق�صر.
يتم ت�سجيل خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كلما ر�أت الإدارة �أن الإيجارات امل�ستحقة م�شكوك يف حت�صيلها.
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(ط) املوجودات الثابتة
ت�سجل املوجودات الثابتة بقيمة التكلفة ناق�ص ًا الإ�ستهالك املرتاكم .ويتم احت�ساب الإ�ستهالك بطريقة الق�سط الثابت مبعدالت تكفي ل�شطب تكلفتها على مدى
�أعمارها الإنتاجية املقدرة كما يلي:
مباين
حت�سينات عقارات الإيجار
�أثاث ومعدات ومركبات
طائرات

� 50سنة
على مدى فرتة الت�أجري
� 10-3سنوات
� 25سنة

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 مالئماً ،بتاريخ كل بيان
مركز مايل.
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.
مت حتديد الأرباح واخل�سائر عند ا�ستبعاد املوجودات الثابتة من خالل مقارنة العوائد مع القيم الدفرتية.
(ي) موجودات غري ملمو�سة

( )1ال�شهرة
ت�سجل ال�شهرة الناجتة عن اال�ستحواذ على �شركات تابعة يف بيان املركز املايل املوحد ك�أ�صل يقيم مبدئي ًا بقيمة التكلفة والتي متثل الفائ�ض من قيمة تكلفة ال�شراء
على القيمة العادلة حل�صة املجموعة يف تاريخ اال�ستحواذ من �صايف موجودات ال�شركة التابعة امل�ستحوذ عليها .تقيم ال�شهرة بعد ذلك ب�صورة �سنوية لتحديد ما
�إذا كانت هناك اي خ�سائر نا�شئة عن �إنخفا�ض القيمة .وت�سجل ال�شهرة يف نهاية الفرتة املالية يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة ناق�ص ًا �أية خ�سائر مرتاكمة
للإنخفا�ض يف القيمة.
تخ�ص�ص ال�شهرة امل�ستحوذ عليها من اندماج الأعمال للوحدات املنتجة للنقد� ،أو ملجموعات من الوحدات املنتجة للنقد من تاريخ اال�ستحواذ ،والتي من املتوقع �أن ي�ستفاد
من ت�ضافر االندماج ،بغ�ض النظر عما �إذا مت تعيني املوجودات �أو املطلوبات الأخرى املرتتبة على تلك الوحدات امل�شرتاة ،لهذه الوحدات �أو ملجموعات من الوحدات.
يتحدد االنخفا�ض يف القيمة عن طريق تقييم القيمة القابلة للإ�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد ،والتي تتعلق بال�شهرة .ويتم ت�سجيل خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة
عندما تكون القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد �أقل من القيمة الدفرتية.
يتم ت�سجيل ال�شهرة ال�سلبية الناجتة عن اال�ستحواذ على ال�شركات يف بيان الدخل املوحد.
يتم احت�ساب اال�ستحواذ على حقوق الأقلية ح�سب �أ�سلوب الكيان االقت�صادي ،حيث �أن �شراء ح�صة الأقلية تعد �صفقة مع امل�ساهمني .وعلى هذا النحو يتم ت�سجيل
اي زيادة على ح�صة املجموعة من �صايف الأ�صول يف حقوق امللكية.
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( )2برامج احلا�سوب الآيل
تتم ر�سملة تراخي�ص برامج احلا�سوب الآيل على �أ�سا�س تكاليف احل�صول على الربنامج املحدد وت�شغيله .ويتم �إطفاء هذه التكاليف على ا�سا�س العمر االنتاجي
املتوقع (ثالث �إىل خم�س �سنوات) .يتم احت�ساب التكاليف املرتبطة بتطوير �أو �صيانة برامج احلا�سوب الآيل كم�صروفات عند انفاقها.
ويتم احت�ساب التكاليف التي ترتبط مبا�شرة بانتاج برامج قابلة للتحديد ومتميزة حتت �سيطرة املجموعة ،والتي قد ين�ش�أ عنها مزايا اقت�صادية  تزيد عن التكلفة
ملا يزيد عن عام واحد كموجودات غري ملمو�سة .تت�ضمن التكاليف املبا�شرة تكاليف املوظفني املتعلقة بتطوير برامج احلا�سب الآيل وجزء�آً منا�سب ًا يف التكاليف
املبا�شرة ذات ال�صلة .ويتم �إطفاء تكاليف تطوير برامج احلا�سب الآيل املحت�سبة كموجودات با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى �أعمارها الإنتاجية.

( )3موجودات �أخرى غري ملمو�سة م�ستحوذ عليها
يتم �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة الأخرى امل�ستحوذ عليها وذو عمر �إنتاجي حمدد ،على �سبيل املثال الودائع الأ�سا�سية وعالقات العمالء ،على مدى �أعمارها
الإنتاجية املقدرة بحد �أق�صى ع�شرين عاماً .وقد مت حتديد القيمة الدفرتية املبدئية للودائع الأ�سا�سية وعالقات العمالء من قبل خممنني م�ستقلني على �أ�سا�س
طريقة معدل الربح التفا�ضلية للمدة املتوقعة للودائع.
تقيم املوجودات غري امللمو�سة الأخرى امل�ستحوذ عليها ب�شكل �سنوي �أو �أكرث ،يف حال وجدت م�ؤ�شرات للهبوط يف القيمة وامل�سجلة بالتكلفة ناق�ص ًا االطفاء املرتاكم.
(ك) ال�ضرائب احلالية
ال توجد �ضرائب على دخل ال�شركات يف مملكة البحرين .ومع ذلك تقوم ال�شركات التابعة للم�ؤ�س�سة يف دول تفر�ض ال�ضرائب  بدفع ال�ضرائب وفقا للأحكام املحلية
لتلك الدول.
(ل) ال�ضرائب امل�ؤجلة
تزود ال�ضرائب امل�ؤجلة ب�إ�ستخدام طريقة االلتزام جلميع الفروقات امل�ؤقتة الناجتة عن املوجودات واملطلوبات على الطريقة ال�ضرييبة والقيمة احلالية لأغرا�ض 
التقارير املالية.
يتم ت�سجيل موجودات ال�ضرائب امل�ؤجلة عن جميع الفروقات امل�ؤقتة الواجب اقتطاعها وترحيل خ�سائر ال�ضرائب غري امل�ستغلة وم�سرتدات ال�ضرائب �إىل حدود
امكانية توفر الأرباح امل�ستقبلية اخلا�ضعة لل�ضريبة التي يتم مقابلها ا�ستخدام الفروقات امل�ؤقتة الواجب اقتطاعها وخ�سائر ال�ضرائب غري امل�ستغلة وم�سرتدات
ال�ضرائب .ت�ستخدم يف الوقت احلا�ضر معدالت ال�ضريبة ال�سارية الحت�ساب �ضرائب الدخل امل�ؤجلة.
(م) خم�ص�ص منافع املوظفني
حتت�سب منافع وم�ستحقات املوظفني املتعلقة بالإجازات ال�سنوية وتذاكر �سفر الإجازات وغري ذلك من املنافع ق�صرية الأجل عندما ت�ستحق للموظفني .يتم حتميل
م�ساهمات املجموعة يف خطط امل�ساهمة املحددة يف بيان الدخل املوحد يف ال�سنة ذاتها .للمجموعة التزامات قانونية وت�أ�سي�سية بدفع امل�ساهمات كلما ا�ستحقت دون
وجود �أي التزام عليها  بدفع فوائد م�ستقبلية.
يتم تقدمي تكلفة مكاف�آت نهاية اخلدمة ،التي يكون م�ؤهل للح�صول عليها بع�ض املوظفني العاملني لدى املجموعة ،مبوجب متطلبات قانون العمل ال�ساري يف الدول
ذات العالقة �أو مبوجب طريقة وحدة الإعتماد املتوقعة .ويتم تقدير تلك التكاليف املحت�سبة مبوجب طريقة وحدة الإعتماد املتوقعة بنا ًء على التو�صية املقدمة من
خرباء اكتواريني .ويتم توزيع الأرباح واخل�سائر االكتوارية على متو�سط مدة اخلدمة املتبقية للموظفني حتى تاريخ ا�ستحقاق تلك املنافع.
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(ن) مبالغ م�ستحقة مل�ستثمرين
ت�صنف الأموال امل�ستلمة من املودعني الذين يتحملون املخاطر املتعلقة بالبنك �أو ال�شركات التابعة على �أنها «مبالغ م�ستحقة مل�ستثمرين».
(�س) حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
حتت �إطار حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ،يقوم �صاحب ح�ساب اال�ستثمار بتفوي�ض املجموعة ب�إ�ستثمار الأموال املحتفظ بها يف ح�سابه  بالطريقة
التي تراها املجموعة منا�سبة دون و�ضع �أية قيود بالن�سبة �إىل املو�ضع والكيفة والغر�ض من ا�ستثمار هذه الأموال.
يتم قيا�س الأ�صول املدرجة يف حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة على نف�س الأ�سا�س لفئات خمتلفة من الأ�صول كما هو مبني �أعاله .يحت�سب املبلغ
املخ�ص�ص لهذا االحتياطي من جمموع الإيرادات من �أ�صول حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة قبل حتميل امل�صاريف املتعلقة بالر�سوم الإدارية ،
وح�صة امل�ضارب يف الربح والربح لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار .يتم �إن�شاء احتياطي معادلة الربح للمحافظة على م�ستوى معني من العائد على اال�ستثمارات
لأ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار.
(ع) ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
حتت �إطار ح�سابات اال�ستثمار املقيدة ،يقوم �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املقيدة بفر�ض قيود معينة فيما يتعلق مبو�ضع وكيفية وغر�ض ا�ستثمار الأموال .وت�سجل
الأ�صول املدرجة يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة ب�صايف القيمة الدفرتية.
(ف) �أ�سهم اخلزينة
يتم احت�ساب هذه الأ�سهم على �أنها انخفا�ض يف حقوق امللكية .وت�سجل الأرباح واخل�سائر الناجتة عن بيع �أ�سهم اخلزينة يف بيان حقوق امللكية.
(�ص) االحتياطي القانوين
وفقًا ملتطلبات قانون ال�شركات التجارية البحريني ،يتم حتويل  ٪10من �صايف ربح البنك لل�سنة �إىل االحتياطي القانوين حتى ي�صل هذا االحتياطي �إىل  ٪ 50من
ر�أ�س املال املدفوع .ويكون هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ولكن ميكن ا�ستخدامه كما هو مو�ضح يف قانون البحرين لل�شركات التجارية وغريها من القوانني املحلية
القابلة للتطبيق.
(ق) حتقق الإيرادات

( )1امل�شاركة يف الأرباح ور�سوم الإدارة
يتم احت�ساب الإيرادات الناجتة عن امل�شاركة يف الأرباح ور�سوم الإدارة املحمّلة على ال�صناديق املدارة من قبل املجموعة على �أ�سا�س حق املجموعة يف ا�ستالم تلك
الإيرادات من ح�سابات اال�ستثمار املقيدة واملطلقة كما هو حمدد يف عقود امل�ضاربة (�صكوك الأمانة) ،با�ستثناء احلالة التي تقوم املجموعة فيها بالتنازل م�ؤقت ًا
عن هذا احلق.
(� )2أرباح املرابحة والتمويالت الأخرى
يتم احت�ساب ربح عمليات املرابحة على �أ�سا�س توزيع الأرباح لكل معاملة تنا�سبي ًا على امتداد فرتة العملية حيث حتمل كل فرتة مالية ح�صتها من الأرباح بغ�ض 
النظر عما �إذا مت �أو مل يتم ا�ستالم مبلغ نقدي .ومع ذلك ،فال ت�ستحق الأرباح على عمليات املرابحة �إذا ت�أخر ت�سديد الأق�ساط ملدة تزيد عن ت�سعني يوم ًا �إال �إذا
مربرات كافيةً ال�ستحقاق تلك الأرباح.
ٍ
ر�أت �إدارة البنك ب�أن هناك
يتم ا�ستحقاق االيرادات من التمويالت االخرى على �أ�سا�س طريقة العائد الفعلي طوال مدة العملية .حينما 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.
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(ق) حتقق الإيرادات (تتمة)

(� )3أرباح املوجودات املقتناة بغر�ض الت�أجري
يتم ت�سجيل الإيرادات من عقود الت�أجري تنا�سبي ًا على امتداد فرتة الإيجار.
(� )4أرباح عقود امل�ضاربة
يتم ت�سجيل الإيرادات من عقود امل�ضاربة عندما يقوم امل�ضارب بتوزيع الأرباح؛ ويتم ت�سجيل احل�صة من خ�سائر الفرتة �إىل حد امكانية اقتطاع هذه اخل�سائر من
ر�أ�سمال امل�ضاربة.
(� )5أرباح عقود امل�شاركة
يتم احت�ساب ح�صة املجموعة من الأرباح لعقود امل�شاركة التي ت�ستمر لأكرث من فرتة مالية واحدة حينما يتم ت�سديدها جزئي ًا �أو كلي ًا فيما يتم احت�ساب ح�صة
املجموعة من اخل�سائر يف احلدود التي يتم فيها اقتطاع تلك اخل�سائر من ح�صة املجموعة يف ر�أ�سمال امل�شاركة .بينما يتم احت�ساب الأرباح واخل�سائر لعقود
امل�شاركة املتناق�صة بعد الأخذ يف االعتبار االنخفا�ض يف ح�صة املجموعة يف ر�أ�سمال امل�شاركة وبالتايل احل�صة التنا�سبية من الأرباح �أو اخل�سائر.
(� )6أرباح نقدية
يتم احت�ساب الأرباح النقدية حينما يت�أكد حق املجموعة يف ا�ستالمها.
( )7الر�سوم والعموالت
يتم ت�سجيل الر�سوم والعموالت (�شاملة اخلدمات امل�صرفية) ك�إيرادات حني تتحقق.
ويتم ت�سجيل العمولة امل�ستحقة عن االعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�ضمان ك�إيراد على مدى فرتة املعاملة.
تتحقق ر�سوم هيكلة وتنظيم معامالت التمويل لأطراف �أخرى �أو بالنيابة عنهم ك�إيراد بعد �إيفاء البنك جلميع التزاماته املتعلقة بالعمليات ذات ال�ش�أن.
(ر) تخ�صي�ص الأرباح بني املجموعة وحاملي ح�سابات اال�ستثمار
متتلك املجموعة �سجالت منف�صلة للأ�صول التي تعود ملكيتها �إىل املالكني وح�سابات الإ�ستثمار املقيدة واملطلقة .كما يتم قيد جميع الأرباح النا�شئة من هذه الأ�صول
ل�صالح ح�سابات اال�ستثمار بعد اقتطاع املخ�ص�صات و�إحتياطي معادلة الأرباح وح�صة امل�ضارب من الأرباح والر�سوم الإدارية.
تتحمل املجموعة ب�صورة مبا�شرة امل�صاريف الإدارية املتعلقة ب�إدارة ال�صناديق.
يتم ت�سجيل خم�ص�ص الهبوط يف القيمة عندما تتحقق الإدارة من وجود �إنخفا�ض يف القيمة الدفرتية للأ�صول املمولة من ح�سابات الإ�ستثمار.
(�ش) حتويل الأ�صول بني حقوق امللكية وح�سابات اال�ستثمار املطلقة وح�سابات اال�ستثمار املقيدة
يتم حتويل الأ�صول بالقيمه العادلة بني حقوق امللكية وح�سابات اال�ستثمار املطلقة وح�سابات اال�ستثمار املقيدة.
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .3نقد وأرصدة لدى مصارف والمصارف المركزية

تتعلق
باملالكني
احتياطي النقد لدى امل�صارف املركزية
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف وامل�صارف املركزية

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

- 61,614
- 162,954
- 224,568

61,614
162,954
224,568

تتعلق
باملالكني
54,563
150,301
204,864

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
-

54,563
150,301
204,864

 .4سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

تتعلق
باملالكني
ودائع �سلع
ناق�ص ًا :املخ�ص�صات

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

9,427 180,900
(- )2,460
9,427 178,440

190,327
()2,460
187,867

تتعلق
باملالكني
161,863
()2,460
159,403

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
9,925
9,925

171,788
()2,460
169,328

فيما يلي النقد وما يف حكمه لغر�ض بيان التدفقات النقدية:
تتعلق
باملالكني
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف وامل�صارف املركزية
�سلع وودائع �أخرى لدى  م�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى (�صايف)
ناق�صا :ودائع ت�ستحق بعد ت�سعني يوم ًا
ناق�صا� :أر�صدة لدى امل�صارف املركزية املتعلقة
مبتطلبات احلد الأدنى لالحتياطي

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

- 224,568

224,568

9,427 178,440
()9,427( )1,414

187,867
()10,841

(- )61,614
- 339,980

()61,614
339,980

تتعلق
باملالكني
204,864

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
-

9,925 159,403
()9,925( )18,902
()54,563
290,802

-

204,864
169,328
()28,827
()54,563
290,802
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .4سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى (تتمة)

وفيما يلي احلركة يف املخ�ص�صات:
تتعلق
باملالكني
كما يف  1يناير
حممل خالل ال�سنة
م�ستخدم خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2,460
2,460

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
-

2,460
2,460

تتعلق
باملالكني
2,460
2,460

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
-

2,460
2,460

 .5المرابحات والتمويالت االخرى

تتعلق
باملالكني
املرابحات والتمويالت االخرى
ناق�ص ًا :املخ�ص�صات

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

441,302 857,681
()18,614( )91،445
422,688 766،236

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
تتعلق
اال�ستثمار املطلقة املجموع
باملالكني

402,950 886,645 1,298,983
()14,397( )91,194( )110،059
388,553 795,451 1،188،924

1,289,595
()105,591
1,184,004

متثل التمويالت الأخرى قرو�ض تقليدية و�سلفيات يبلغ جمموعها  644.5مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  659 : 2012مليون دينار بحريني) ل�شركة تابعة للبنك.
وفيما يلي احلركة يف املخ�ص�صات:
تتعلق
باملالكني
كما يف  1يناير
�إعادة تخ�صي�ص 
حممل خالل ال�سنة
معاد ت�صنيفه خالل ال�سنة
م�ستخدم خالل ال�سنة
فروق �أ�سعار ال�صرف وحتركات اخرى
يف  31دي�سمرب

91,194
15,677
()6,872
()2,065
()6,489
91,445

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
14,397
2,449
()115
1,883
18,614

105,591
18,126
()6,872
()2,180
()4,606
110,059

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
تتعلق
اال�ستثمار املطلقة املجموع
باملالكني
11,754
87,348
1,249
3,187
18,634
()544( )11,054
()605
()4,378
14,397
91,194

99,102
1,249
21,821
()11,598
()605
()4,378
105,591

بلغ �إجمايل املخ�ص�صات  110.1مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  105.6 :2012مليون دينار بحريني) والتي تت�ضمن خم�ص�صات عامة بقيمة  1.4مليون دينار
بحريني ( 31دي�سمرب  1.2 :2012مليون دينار بحريني).
<        > 80بنك الإثمار �ش.م.ب      .التقرير ال�سنوي      2013
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .6استثمارات في المضاربة

تتعلق
باملالكني
ا�ستثمارات امل�ضاربة
ناق�ص ًا :املخ�ص�صات

451
451

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
تتعلق
اال�ستثمار املطلقة املجموع
باملالكني

13,417
()5,575
7,842

13,739
()5,575
8,164

12,966
()5,575
7,391

451
451

13,288
()5,575
7,713

وفيما يلي احلركة يف املخ�ص�صات:
تتعلق
باملالكني
كما يف  1يناير
حممل خالل ال�سنة
م�ستخدم خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

-

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
تتعلق
اال�ستثمار املطلقة املجموع
باملالكني

5,575
5,575

5,575
5,575

5,575
5,575

-

5,575
5,575
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .7استثمار في شركات زميلة

تتكون اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة ،ب�صيغتها املعدلة حل�صة البنك من نتائجها ،مما يلي:
ا�سم ال�شركة

2013

ال�شركات غري املدرجة:
جمموعة �سوليدرتي القاب�ضة �ش.م.ب( .م)
�سيتك الدولية لإدارة الأ�صول املحدودة
�سانباك للخدمات الهند�سية
ال�شركة الإ�سالمية للإنتاج والطباعة و�أدوات التغليف «�إيكوباك»
�شركة م�صر ملواد التغليف «�إيجرياب»
في�صل لإدارة الأ�صول املحدودة
�شركة اثراء املالية
ن�سيج �ش.م.ب( .م)
�شاي�س مانارا �ش.م.ب( .م)
ال�شركة اال�سالمية للتجارة معفاة
بنك الإجارة الأول �ش.م.ب( .م)

33,454
25,613
150
1,013
1,536
208
1,687
35,757
810
744
-

ال�شركات املدرجة:
بنك البحرين والكويت �ش.م.ب.

2012
36,881
25,385
114
1,750
1,617
269
1,421
34,498
810
740
12,313

141,500 149,758
257,298 250,730

ن�سبة
امللكية٪
34
20
31
23
23
30
23
30
40
24
43
25

بلد الت�أ�سي�س

الن�شاط

تكافل
البحرين
�إدارة املوجودات
هونغ كونغ
ت�صنيع
باك�ستان
جتارة
م�صر
جتارة
م�صر
�إدارة املوجودات
باك�ستان
اململكة العربية ال�سعودية �شركة ا�ستثمارية
البنية التحتية
البحرين
�شركة عقارية
البحرين
جتارة
البحرين
خدمات م�صرفية
البحرين
البحرين

خدمات م�صرفية

يت�ضمن اال�ستثمار يف �شركات زميلة ا�ستثمارات تقليدية يبلغ جمموعها  210.4مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  199.4 : 2012مليون دينار بحريني).
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .7استثمار في شركات زميلة (تتمة)

ت�شمل ح�صة البنك يف �صايف موجودات ال�شركات الزميلة على التحركات املف�صلة كما يلي:

يف  1يناير
ح�صة الربح قبل ال�ضرائب
ح�صة ال�ضرائب
�أرباح نقدية حم�صلة
ح�صة �إحتياطي القيمة العادلة
�إ�ضافات
�إ�ستبعاد
خم�ص�صات
�إطفاء الأ�صول الغري ملمو�سة
فروق العمالت الأجنبية
يف  31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2013
257,298
14,510
()7
()2,161
()1,786
()12,313
()2,544
()2,267
250,730

 31دي�سمرب
2012
245,109
20,670
()404
()5,543
7,029
1,327
()7,228
()2,544
()1,118
257,298

تت�ضمن اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة ما قيمته  97.6مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  82 :2012مليون دينار بحريني) ك�ضمان مقابل قرو�ض (�إي�ضاح )16
مع �أحكام و�شروط �ضمن �سياق العمل املعتاد.
تت�ضمن اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة كما يف  31دي�سمرب  2013ما قيمته  29مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  29 :2012مليون دينار بحريني) من ال�شهرة.
التحركات كما يلي:

يف  1يناير
خم�ص�صات
يف  31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2013
29,006
29,006

 31دي�سمرب
2012
35،663
()6,657
29,006

بلغت ر�سوم �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013ما قيمته  2.6مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  2.6 :2012مليون دينار بحريني).
فيما يلي املركز املايل املوجز لل�شركات الزميلة التي يتم ت�سجيلها بطريقة حقوق امللكية:

�إجمايل املوجودات
اجمايل املطلوبات
اجمايل الإيرادات
�صايف الربح

 31دي�سمرب
2013
3،681،874
2,977,091
153,335
47,759

 31دي�سمرب
2012
3،598،250
2,888,979
142,829
78,412
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .8سندات استثمارية

تتعلق
باملالكني
�سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل
املحتفظ بها للمتاجرة
�أدوات ديون  -غري مدرجة
�سندات حقوق امللكية  -مدرجة
�سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة
من خالل حقوق امللكية
�سندات حقوق امللكية– مدرجة
�سندات حقوق امللكية– غري مدرجة
خم�ص�صات الهبوط يف القيمة
�سندات ا�ستثمارية بالتكلفة املطف�أة
�صكوك  -غري مدرجة
�أدوات ديون �أخرى  -مدرجة
�أدوات ديون �أخرى  -غري مدرجة
خم�ص�صات الهبوط يف القيمة

29,481
1,614
31,095

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

-

12,467
33,399
86,595
33,399
99,062
()2,170( )41,690
31,229
57,372
66,780
2,883
308,151
377,814
()5,118
372,696
461,163

31,229

29,481
1,614
31,095
12,467
119,994
132,461
()43,860
88,601
66,780
2,883
308,151
377,814
()5,118
372,696
492,392

تتعلق
باملالكني

30,561
2
30,563

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

-

20,398
25,628
67,902
25,628
88,300
()2,170( )41,073
23,458
47,227
76,241
3,605
218,423
298,269
()2,493
295,776
373,566

23,458

30,561
2
30,563
20,398
93,530
113,928
()43,243
70,685
76,241
3,605
218,423
298,269
()2,493
295,776
397,024

تت�ضمن ال�سندات اال�ستثمارية ا�ستثمارات تقليدية يبلغ جمموعها  412.7مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  289 : 2012مليون دينار بحريني) قامت بها �شركة
تابعة للبنك.
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 .8سندات استثمارية (تابع)

بلغت القيمة العادلة لل�سندات اال�ستثمارية بالتكلفة املطف�أة  370.7مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  275 : 2012مليون دينار بحريني).
فيما يلي احلركة يف املخ�ص�صات املتعلقة بال�سندات اال�ستثمارية:

كما يف  1يناير
�إ�صدار � /إعادة تخ�صي�ص
حممل خالل ال�سنة
�إعادة �إطفاء خالل ال�سنة
�إ�ضافة نتيجة ا�ستحواذ على �شركات زميلة
(�إي�ضاح )21
امل�ستخدم خالل ال�سنة
فروق �صرف العمالت
كما يف  31دي�سمرب

تتعلق
باملالكني

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

تتعلق
باملالكني

43,566
10,185
()1,528

2,170
-

45,736
10,185
()1,528

40,790
()1,249
6,505
()2,116

354
2,150
-

1,749
()3,798
()3,366
46,808

2,170

1,749
()3,798
()3,366
48,978

()364
43,566

()334
2,170

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
41,144
()1,249
8,655
()2,116
()334
()364
45,736

يحدد معيار املحا�سبة املالية رقم (� )25سلم ًا لتقنيات التقييم بنا ًء على �إمكانية قيا�س ومالحظة املدخالت لتقنيات التقييم �أو عدمه .املدخالت القابلة للقيا�س
واملالحظة تعك�س معلومات ال�سوق امل�ستقاة من م�صادر م�ستقلة؛ يف حني ان املدخالت غري القابلة للقيا�س واملالحظة تعك�س افرتا�ضات املجموعة لأو�ضاع ال�سوق.
هذان النوعان من املدخالت خلقا �سلم القيمة العادلة التايل:
املرتبة  – 1الأ�سعار املدرجة (غري املعدلة) يف الأ�سواق الن�شطة لال�ستثمارات.
املرتبة  – 2مدخالت قابلة للقيا�س واملالحظة لال�ستثمارات عدا الأ�سعار املدرجة املت�ضمنة يف املرتبة � 1إما ب�شكل مبا�شر(�أي الأ�سعار) �أو ب�شكل غري مبا�شر(�أي
م�شتقة من الأ�سعار).
املرتبة  – 3مدخالت لال�ستثمارات غري معتمدة على معلومات متوفرة يف ال�سوق وقابلة للقيا�س واملالحظة (مدخالت غري قابلة للقيا�س واملالحظة).
يتطلب ال�سلم ا�ستخدام معلومات ال�سوق القابلة للقيا�س واملالحظة �إن وجدت .تعتمد املجموعة �أ�سعار ال�سوق القابلة للقيا�س واملالحظة ذات ال�صلة يف تثميناتها
كلما كان ذلك ممكنا.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .8سندات استثمارية (تتمة)

ا�ستثمارات مقا�سة بالقيمة العادلة
املرتبة 1
كما يف  31دي�سمرب 2013
�سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أدوات ديون
�سندات حقوق امللكية
�سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
�سندات حقوق امللكية

كما يف  31دي�سمرب 2012
�سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أدوات ديون
�سندات حقوق امللكية
�سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
�سندات حقوق امللكية

املرتبة 2

املرتبة 3

املجموع

1,614

29,481
-

-

29,481
1,614

10,673
12,287

785
30,266

77,143
77,143

88,601
119,696

املرتبة 1

املرتبة 2

املرتبة 3

املجموع

2

30,561
-

-

30,561
2

18,143
18,145

1,094
31,655

51,448
51,448

70,685
101,248

ت�سوية بنود املرتبة 3

يف 1يناير
اجمايل الأرباح ( /اخل�سائر) امل�سجلة يف:
بيان الدخل
حقوق امللكية
م�شرتيات
مبيعات
يف  31دي�سمرب
�إجمايل الأرباح ( /اخل�سائر) لل�سنة مت�ضمن يف بيان الدخل املوحد يف  13دي�سمرب  
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�سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة
من خالل حقوق امللكية
2012
2013
65,763
51,448
()6,342
()3,028
37,994
()2,929
77,143
()580

()5,330
5,475
244
()14,704
51,448
1,822

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .9حسابات االستثمار المقيدة

تتعلق
باملالكني
اال�ستثمار يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
ناق�ص ًا :املخ�ص�صات

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

17,523 34,608
()3,252( )19،489
14,271 15،119

52,131
()22،741
29،390

تتعلق
باملالكني

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

60,612
()8,795
51,817

90,961
()9,523
81,438

30,349
()728
29,621

وفيما يلي احلركة يف املخ�ص�صات:

كما يف  1يناير
حممل خالل ال�سنة
حمول من احتياطي معادلة الربح
فروقات �صرف العمالت
كما يف  31دي�سمرب

تتعلق
باملالكني

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

8,795
10,660
34
19,489

9,523
10,660
2,524
34
22,741

728
2,524
3,252

تتعلق
باملالكني
7,784
1,019
()8
8,795

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
7,784
1,747
()8
9,523

728
728

 .10موجودات مقتناه بغرض التأجير

ممتلكات ومعدات

 31دي�سمرب 2013
�صايف القيمة
اال�ستهالك
التكلفة
الدفرتية
التكلفة املرتاكم
42,246
24,236
)48,824( 73,060

 31دي�سمرب 2012
�صايف القيمة
اال�ستهالك
الدفرتية
املرتاكم
22,934
()19,312

وقد مت حتليل �صايف القيمة الدفرتية للموجودات امل�شرتاة بغر�ض الت�أجري على النحو التايل:
 31دي�سمرب  31 2013دي�سمرب 2012
تتعلق باملالكني
تتعلق بح�سابات اال�ستثمار املطلقة

13,944
10,292
24,236

15,403
7,531
22,934
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .11استثمارات عقارية

تتعلق
باملالكني
ا�ستثمارات عقارية
ناق�ص ًا :املخ�ص�صات

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

- 142,876
(- )9,679
- 133,197

142,876
()9,679
133,197

تتعلق
باملالكني
158,940
()7,557
151,383

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
-

158,940
()7,557
151,383

بلغت القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية يف نهاية ال�سنة ما يقارب القيمة الدفرتية.
فيما يلي حركة خم�ص�صات اال�ستثمارات العقارية:
تتعلق
باملالكني
كما يف  1يناير
�إ�صدار � /إعادة تخ�صي�ص
حممل خالل ال�سنة
م�ستخدم خالل ال�سنة
�إ�ضافه نتيجه ا�ستحواذ على �شركات زميلة
(�إي�ضاح )21
فروقات �صرف العمالت
كما يف  31دي�سمرب

7,557
-

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
7,557
-

()2,056

-

()2,056

1,949
2,229
9,679

-

1,949
2,229
9,679

تتعلق
باملالكني

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

10,763
()5,945
2,739
-

-

10,763
()5,945
2,739
-

7,557

-

7,557

 .12الموجودات األخرى

تتعلق
باملالكني
ح�سابات م�ستحقة
م�ستحقات من �أطراف ذات �صلة
�ضرائب م�ؤجلة
�ضرائب حالية
موجودات م�ستحوذ عليها مقابل مطالبات
خم�ص�صات الهبوط يف القيمة

65,115
26,883
14,290
11,895
7,929
126,112
()27,692
98,420
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 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
12,565
12,565
()10,254
2,311

77,680
26,883
14,290
11,895
7,929
138,677
()37,946
100,731

تتعلق
باملالكني

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

13,015
54,098
22,473
18,650
5,647
10,133
13,015 111,001
()9,873( )16,995
3,142
94,006

67,113
22,473
18,650
5,647
10,133
124,016
()26,868
97,148

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .12الموجودات األخرى (تتمة)

فيما يلي حركة املخ�ص�صات:

كما يف  1يناير
حممل خالل ال�سنة
�إعادة �إطفاء خالل ال�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة
�إ�ضافه نتيجه ا�ستحواذ على �شركات زميلة
(�إي�ضاح )21
فروق �صرف العمالت
يف  31دي�سمرب

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

تتعلق
باملالكني

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

تتعلق
باملالكني

26,587
5,387
()5,012

16,995
4,262
()2,451
()634

9,873
-

26,868
4,262
()2,451
()634

18,312
3,789
()5,012

8,275
1,598
-

()94
26,868

8,487
1,033
27,692

381
10,254

8,487
1,414
37,946

()94
16,995

9,873

 .13موجودات ثابتة

التكلفة
�أرا�ضي ومباين
حت�سينات عقارية
�أثاث ومعدات
طائرات و�سيارات

 31دي�سمرب 2013
خم�ص�صات
اال�ستهالك الهبوط يف
القيمة
املرتاكم

)1,057( )3,955( 41,495
)6,746( 9,363
- )22,068( 25,810
)637( 1,212
)1,057( )33,406( 77,880

تتعلق باملالكني
�صايف القيمة
الدفرتية

التكلفة

36,483
2,617
3,742
575
43,417

38,447
10,022
26,204
4,998
79,671

 31دي�سمرب 2012
خم�ص�صات
اال�ستهالك الهبوط يف
القيمة
املرتاكم
()2,970
()6,899
()21,541
()4,314
()35,724

-

�صايف القيمة
الدفرتية
35,477
3,123
4,663
684
43,947

يف  31دي�سمرب  ،2013بلغت قيمة اال�ستهالك املحملة  3.2مليون دينار بحريني (يف  31دي�سمرب  3.9 :2012مليون دينار بحريني).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .14موجودات غير ملموسة

التكلفة
ال�شهرة
عالقات العمالء
�إيداعات �أ�سا�سية
�أخرى

33,112
42,814
58,641
8,405
142,972

التكلفة
ال�شهرة
عالقات العمالء
�إيداعات �أ�سا�سية
�أخرى

33,112
42,814
58,641
6,651
141,218

تتعلق باملالكني
 31دي�سمرب 2013
فروق �صرف
اال�ستهالك
العمالت
املرتاكم
()14,090
()21,625
()5,655
()41,370

()3,492
()4,699
()9,135
()17,326

تتعلق باملالكني
 31دي�سمرب 2012
فروق �صرف
اال�ستهالك
العمالت
املرتاكم
()11,823
()18,692
()4,106
()34,621

()3,098
()3,944
()8,749
()15,791

�صايف القيمة
الدفرتية
29,620
24,025
27,881
2,750
84,276

�صايف القيمة
الدفرتية
30,014
27,047
31,200
2,545
90,806

خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2013بلغت قمية الإطفاء املحملة �إجمايل  6مليون دينار بحريني ( 5.9 :2012مليون دينار بحريني).
مت توزيع القيمة الدفرتية لل�شهرة على الوحدات املولدة للنقد كما يلي:

وحدات الأعمال مل�صرف البحرين ال�شامل �ش,م,ب( ,م)  (�سابق ًا)
بنك في�صل املحدود

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

24,908
4,712
29,620

24,908
5,106
30,014

مت حتديد املبلغ القابل لال�سرتداد من الوحدات املولدة للنقد على �أ�سا�س القيمة امل�ستخدمة ( )VIUبا�ستخدام تقديرات التدفقات النقدية من امليزانيات املالية
املعتمدة من قبل الإدارة العليا للمجموعة التي تغطي فرتة ثالث �سنوات والقيمة العادلة ناق�صا تكلفة البيع ( .)FVLCTSوميثل معدل اخل�صم املطبق على توقعات
التدفقات النقدية تكلفة ر�أ�س املال املعدلة لعالوة املخاطر املنا�سبة لهذه الوحدات املولدة للنقد .مت تقييم االفرتا�ضات الرئي�سية امل�ستخدمة يف تقدير املبالغ القابلة
لال�سرتداد من الوحدات املولدة للنقد ل�ضمان معقولية  VIUو  FVLCTSويتم ت�سجيل التعديل الناجت عن ذلك� ،إن وجد ،يف بيان الدخل املوحد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .15حسابات جارية للعمالء

تت�ضمن احل�سابات اجلارية للعمالء �أر�صدة تتعلق باطراف بلغت  93.4مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  89.5 :2012مليون دينار بحريني) والذي يخ�ضع لعملية
التجميد ونا�شئ عن �سلطات ق�ضائية للواليات املتحدة والأمم املتحدة.

 .16مبالغ مستحقة لمصارف و مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

تتعلق
باملالكني

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

تتعلق
باملالكني

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

403,387
- 403,387
مبالغ م�ستحقة مل�صارف
394,171
- 394,171
91,683
91,683
96,503
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى - 96,503
495,070
- 495,070
490,674
- 490,674
تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى �أر�صدة بقيمة �إجمالية  258.5مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  251.8 :2012مليون دينار
بحريني) من طرفني لديها ا�ستحقاقات تعاقدية ما بني ال�شهر والثالثة �أ�شهر ،والتي تت�ضمن �أر�صدة بقيمة  162.1مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب :2012
 160.1مليون دينار بحريني) من طرف واحد خا�ضع لعملية التجميد ونا�شئ عن �سلطات ق�ضائية للواليات املتحدة والأمم املتحدة.
تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة للم�صارف مديونيات ق�صرية ومتو�سطة الأجل للمجموعة يف �إطار ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف وبفرتات ا�ستحقاقات ترتاوح بني �سنة
وخم�س �سنوات.
تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى ودائع تقليدية يبلغ جمموعها  164.3مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  139.6 :2012مليون
دينار بحريني) مت قبولها من قبل �شركة تابعة للبنك.
يف  31دي�سمرب  ،2013بلغت املديونيات املرهونة �إجمايل  50.6مليون دينار بحريني (يف  31دي�سمرب  57 :2012مليون دينار بحريني).
خالل العام مت �إ�ستالم �أرباح �أ�سهم نقدية بقيمة  2.2مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  5.2 :2012مليون دينار بحريني) متعلقة ببع�ض الأ�سهم املرهونة مبا�شرة  
من قبل املقر�ض ،ومت ت�سويتها مقابل املبالغ امل�ستحقة يف التمويل وذلك مبوجب ال�شروط املتفق عليها.
يتم ابرام معامالت رهن املوجودات مبوجب ال�شروط االعتيادية ملعامالت االقرا�ض النموذجية و�سندات االقرا�ض و�أن�شطة االقرا�ض.
 .17مبالغ مستحقة لمستثمرين

مبالغ م�ستحقة ل�شركات
مبالغ م�ستحقة لأفراد
مبالغ م�ستحقة مل�ؤ�س�سات مالية

تتعلق باملالكني
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2012
2013
381,522
368,284
311,393
305,916
25,882
25,425
718,797
699,625

متثل املبالغ امل�ستحقة مل�ستثمرين ودائع تقليدية مت قبولها من قبل �شركة تابعة للبنك.
تت�ضمن املبالغ امل�ستحقة مل�ستثمرين �شهادات مالية غري م�ضمونة الأجل مبعدل فائدة عائم �صادرة عن �شركة تابعة.
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 .18المطلوبات األخرى

الذمم الدائنة
مبالغ م�ستحقة لأطراف ذات �صلة
خم�ص�ص ال�ضرائب  -احلايل
خم�ص�ص ال�ضرائب  -امل�ؤجل

تتعلق
باملالكني
66,621
4,097
50
1,912
72,680

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة
16,414
16,414

تتعلق
باملالكني
66,586
2,862
94
1,870
71,412

املجموع
83,035
4,097
50
1,912
89,094

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة
19,210
19,210

املجموع
85,796
2,862
94
1,870
90,622

 .19حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

يتم ا�ستثمار الأموال التي مت ا�ستالمها من �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة بالنيابة عنهم ودون خماطرة على املجموعة على النحو التايل:
 31دي�سمرب
�إي�ضاحات 2013
ودائع لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات اخرى
متويالت املرابحات ومتويالت �أخرى
ا�ستثمارات يف امل�ضاربة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
�سندات ا�ستثمارية
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
موجودات مقتناة لغر�ض الإيجار
موجودات �أخرى
م�ستحق من البنك

4
5
6
7
8
9
10
12

مطلوبات �أخرى
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

18

9,427
422,688
7,391
1,636
31,229
14,271
10,292
2,311
265,691
764,936
()16,414
748,522

 31دي�سمرب
2012
9,925
388,553
7,713
2,913
23,458
29,621
7,531
3,142
206,527
679,383
()19,210
660,173

كما يلي احلركة يف احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات (املدرجة يف ح�سابات اال�ستثمار املطلقة):

كما يف  1يناير
�صايف احلركة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2013
4,509
()872
3,637

 31دي�سمرب
2012
()1,470
5,979
4,509

وقد مت الإف�صاح عن املوجودات املتعلقة بح�سابات اال�ستثمار املطلقة �صايف من خم�ص�صات الهبوط يف القيمة مببلغ وقدره  39.9مليون دينار بحريني ( 13دي�سمرب
 33.3 :2102مليون دينار بحريني) .كما مت الإف�صاح عن حركة خم�ص�صات الهبوط يف القيمة املتعلقة بح�سابات اال�ستثمار املطلقة يف �إي�ضاح .29
<        > 92بنك الإثمار �ش.م.ب      .التقرير ال�سنوي      2013

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .19حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة (تتمة)

ت�شمل الذمم الدائنة االخرى �إحتياطي معادلة �أرباح واحلركة كما يلي:
 31دي�سمرب
2013
3,793
()4,787
1,954
960

كما يف  1يناير
�صايف املحول �إىل خم�ص�صات الهبوط يف القيمة (�إي�ضاح )29
�صايف اال�ضافة خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2012
7,015
()5,274
2,052
3,793

يف  31دي�سمرب  ،2013بلغت ن�سبة متو�سط العائد الإجمايل املتعلق بح�سابات اال�ستثمار املطلقة ( ٪8.36يف  31دي�سمرب  )٪7.38 :2012حيث مت توزيع ما ن�سبته
 )٪4.82 :2012( ٪5.57على امل�ستثمرين ومت االحتفاظ جانب ًا بالر�صيد �إما كمخ�ص�صات و�/أو مت ا�ستبقا�ؤه من قبل البنك كح�صة من الربح ب�صفته م�ضارباً.
ح�صل البنك �أي�ضا على ر�سوم �إدارية بحيث ال تتجاوز ن�سبتها  ٪1من جمموع مبلغ الإ�ستثمار ال�سنوي لتغطية امل�صاريف الإدارية املتعلقة به وامل�صاريف الأخرى
املتعلقة ب�إدارة �صناديق مماثلة.
 .20حقوق األقلية

تت�ضمن البيانات املالية املوحدة ن�سبة  ٪100من املوجودات واملطلوبات و�أرباح ال�شركات التابعة� .أما حقوق امللكية للم�ساهمني الآخرين يف ال�شركات التابعة فيطلق
عليها ت�سمية حقوق الأقلية  .

اجلدول التايل يلخ�ص حقوق الأقلية للم�ساهمني من حقوق ملكية ال�شركات التابعة املوحدة.
 31دي�سمرب 2013
الأقـلـيـة ٪
بنك في�صل املحدود
اجلزيرة ال�صحية �ش .م .ب( .م)
�ستي فيو دفلومبنت العقارية �ش.م.ب( .م)
مارينا ريف دفلومبنت العقارية �ش.م.ب(.م)
�سكنا للحلول الإ�سكانية املتكاملة �ش.م.ب( .م)
�أخرى

33
50
49
49
50
5

31,346
41,614
627
10,077
83,664

 31دي�سمرب 2012
الأقـلـيـة ٪
33
50
49
49
50
5

32,698
42,040
627
1,975
9,971
87,311

�إن حقوق الأقلية يف بيان الدخل املوحد البالغة  0.4مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب   1.4 :2012مليون دينار بحريني) متثل ح�صة م�ساهمي الأقلية من �أرباح
هذه ال�شركات التابعة لل�سنوات املعنية.
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 .21رأس المال

امل�صرح
امل�صدرة واملدفوعة بالكامل
�إجمايل �أال�سهم
ا�سهم اخلزينة
يف  1يناير 2012
يف  31دي�سمرب ( 2012مدققة)
امل�صدرة واملدفوعة بالكامل
�إجمايل الأ�سهم كما يف  1يناير 2013
ا�سهم اخلزينة
الزيادة يف ر�أ�س املال
يف  31دي�سمرب ( 2013مدققة)

عدد الأ�سهم
(بالآالف)
8,000,000

ر�أ�س
املال
754,000

2,804,050
()120,595
2,683,455
2,683,455

264,281
()11,366
252,915
252,915

2,804,050
()120,595
2,683,455
226,705
2,910,160

264,281
()11,366
252,915
21,368
274,283

يف  31دي�سمرب � 2013شمل جمموع ر�أ�س مال البنك امل�صدر واملدفوع بالكامل � 3,030,755,027سهم ب�سعر  0.25دوالر �أمريكي لل�سهم ويبلغ قيمته 285,648,661
دينار بحريني .يتم تداول ر�أ�س مال البنك بالدوالر الأمريكي يف بور�صة البحرين� .أما يف �أ�سواق الكويت املالية يتم التداول بالدينار الكويتي.
امتلك البنك  120,594,984من �أ�سهمه يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  .)120,594,984 : 2012ويتم االحتفاظ بهذه اال�سهم ك�أ�سهم خزينة ويحق للبنك
�إعادة ا�صدارها يف وقت الحق.
وافق م�ساهمي البنك وبنك الإجارة الأول خالل اجتماعات اجلمعية العمومية غري العادية التي عقدت يف  21اكتوبر  2012على نقل الأعمال من بنك الإجارة الأول
�إىل البنك وتبادل الأ�سهم والذي يت�ضمن �إ�صدار �أربعة �أ�سهم عادية للبنك مقابل كل �سهم عادي يف بنك الإجارة الأول مبا�شرة �إىل م�ساهمي بنك الإجارة الأول
(ما عدا الأ�سهم اململوكه للبنك �أو نيابة عنه) .يف  17فرباير  2013وافق م�صرف البحرين املركزي على نقل الأعمال من بنك الإجارة الأول �ش.م.ب( .م) �إىل
البنك وتبادل الأ�سهم والذي يت�ضمن �إ�صدار �أربعة �أ�سهم عادية للبنك مقابل كل �سهم عادي يف بنك الإجارة الأول مبا�شرة �إىل م�ساهمي بنك الإجارة الأول (ما
عدا الأ�سهم اململوكه للبنك �أو نيابة عنه) .وقد مت االنتهاء من حتويل الأعمال من بنك الإجارة الأول وعملية تبادل اال�سهم يف مار�س .2013
 .22عائد السهم (األساسي والمخفف)

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.

�صايف الربح املتعلق بامل�ساهمني (بالآالف)
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية ال�صادرة واملدفوعة بالكامل (بالآالف)
عائد ال�سهم (�أ�سا�سي وخمفف)  -فل�س
مت ادراج عائد ال�سهم املتعلق بالإيرادات وامل�صاريف غري املتوافق مع �أحكام ال�شريعة �ضمن �إي�ضاح رقم .41
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 31دي�سمرب
2013
()30,300
2,910,160
()10.41

 31دي�سمرب
2012
()11,491
2,683,455
()4.28
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 .23الدخل من حسابات االستثمار المقيدة كمضارب

ي�شمل الدخل من ح�سابات اال�ستثمار املقيدة امل�شاركة يف الأرباح كم�ضارب ور�سوم �إدارة اال�ستثمارات �صايف من الإ�شرتاكات املقدمة حل�سابات ا�ستثمار مقيدة معينة.
 .24الدخل من تمويالت المرابحات وتمويالت أخرى

متعلق باملالكني
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2012
2013
الدخل من متويالت املرابحات
الدخل من التمويالت الأخرى

6,272
73,397
79,669

5,930
84,251
90,181

 .25الدخل من االستثمارات األخرى

الدخل من �سندات ا�ستثمارية بالتكلفة املطف�أة
الدخل من �سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية
الدخل من �سندات ا�ستثمارية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�أجور الدخل من اال�ستثمارات العقارية

متعلق باملالكني
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2012
2013
30,064
26,388
2,691
2,219
10,180
6,654
1,250
1,431
44,185
36,692

 .26إيرادات أخرى

�إيرادات خدمات م�صرفية
ر�سوم وعموالت خطابات االعتماد وال�ضمان
ر�سوم دخل �أخرى
ربح ( /خ�سائر) فروق �صرف العمالت
ربح من� إ�ستبعاد �أ�صول ثابتة
�أخرى

متعلق باملالكني
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2012
2013
12,910
11,936
2,315
1,436
791
178
2,477
()343
217
448
1,302
1,724
20,012
15,379
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 .27المصروفات اإلدارية والعمومية

متعلق باملالكني
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2012
2013
34,708
33,606
17,877
18,448
2,392
2,267
7,363
7,426
62,340
61,747

الرواتب واملنافع الأخرى
م�صروفات مكتبية
ر�سوم مهنية
م�صروفات �إدارية �أخرى

 .28المسئوليات االجتماعية

قامت املجموعة بتطبيق �إلتزامها مب�سئولياتها االجتماعية من خالل التربعات لأ�سباب وم�ؤ�س�سات خريية.
 .29المخصصات

فيما يلي احلركة يف املخ�ص�صات:
 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
تتعلق
باملالكني اال�ستثمار املطلقة املجموع
231,856
33,313 198,543
44,288
2,449 41,839
()10,850
(- )10,850

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
تتعلق
اال�ستثمار املطلقة املجموع
باملالكني
216,650
25,958 190,692
36,530
2,959
33,571
()13,714
()544( )13,170

12,184
4,787
()10,624
()6,557
265,084

5,274
()8,195
()4,689
231,856

يف  1يناير
حممل خالل ال�سنة
امل�شطوب خالل ال�سنة
�إ�ضافه نتيجه ا�ستحواذ على �شركات زميلة
12,184
(�إي�ضاح )21
حمول من �إحتياطي معادلة الأرباح (�إي�ضاح - )19
امل�ستخدم خالل ال�سنة
()9,940
فروق ال�صرف
()6,557
يف  31دي�سمرب
225,219
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4,787
()684
39,865

()7,861
()4,689
198,543

5,274
()334
33,313
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 .29المخصصات (تتمة)

فيما يلي توزيع املخ�ص�صات على كل من املوجودات على النحو التايل:
تتعلق
باملالكني
ودائع لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية
وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت �أخرى
ا�ستثمارات يف امل�ضاربة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
�سندات ا�ستثمارية
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
موجودات ثابتة
ا�ستثمارات عقارية
موجودات �أخرى

 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع

2,460
18,614 91,445
5,575
- 26,589
2,170 46,808
3,252 19,489
1,057
9,679
10,254 27,692
39,865 225,219

2,460
110,059
5,575
26,589
48,978
22,741
1,057
9,679
37,946
265,084

تتعلق
باملالكني
2,460
91,194
27,976
43,566
8,795
7,557
16,995
198,543

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة املجموع
14,397
5,575
570
2,170
728
9,873
33,313

2,460
105,591
5,575
28,546
45,736
9,523
7,557
26,868
231,856

جمموع املخ�ص�صات ,والتي تبلغ  265مليون دينار بحريني ( 231.9 :2012مليون دينار بحريني)  ,تت�ضمن  20.7مليون دينار بحريني ( 9.1 : 2012مليون دينار
بحريني) كمخ�ص�صات عامة .فيما يلي احلركة يف املخ�ص�صات العامة:

يف  1يناير
املحمل خالل ال�سنة
امل�شطوب خالل ال�سنة
امل�ستخدم خالل ال�سنة
املحول �إىل املخ�ص�ص املعني
فروق �صرف العمالت
يف  31دي�سمرب

متعلق باملالكني
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2012
2013
11,234
9,140
6,434
17,356
()1,320
()1,006
()7,200
()3,207
()1,408
()8
()166
9,140
20,709

بلغت املخ�ص�صات العامة  20.7مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  9.1 :2012مليون دينار بحريني) والتي تت�ضمن  1.4مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب :2012
 1.2مليون دينار بحريني) متعلقة باملرابحات والتمويالت الأخرى.
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 .30ضرائب خارجية

�ضرائب حالية
�ضرائب م�ؤجلة

متعلق باملالكني
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2012
2013
760
()1,966
1,748
2,695
2,508
729

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 مبدئياً ،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
اىل هذا الفرق.
ال�ضرائب احلالية املدينة ( /امل�ستحقة)
 31دي�سمرب
2013
يف  1يناير
املحمل خالل ال�سنة
املدفوعات
فروق �صرف العمالت والتغريات الأخرى
يف  31دي�سمرب

5,553
1,954
4,723
()385
11,845

 31دي�سمرب
2012
4,589
()824
1,989
()201
5,553

ال�ضرائب امل�ؤجلة للموجودات(/املطلوبات)
 31دي�سمرب
2013
يف  1يناير
املحمل خالل ال�سنة
التغيري الناجت عن احتياطي القيمة العادلة
فروق �صرف العمالت والتغريات الأخرى
يف  31دي�سمرب
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16,780
()2,683
()1,720
12,377

 31دي�سمرب
2012
20,752
()1,684
()972
()1,316
16,780

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .31معلومات القطاعات

ت�شتمل املجموعة على ثالثة قطاعات رئي�سية وهي:
(�أ) �أعمال م�صرفية للأفراد وال�شركات ،حيث تقوم املجموعة بتلقي �أموال وودائع العمالء وتوفري التمويالت من الأفراد وال�شركات.
(ب) حمفظة التداول ،حيث تقوم املجموعة بتداول الأ�سهم والعمالت الأجنبية وغريها من املعامالت بهدف حتقيق �أرباح ق�صرية الأجل.
(ج) ادارة املوجودات  /الإ�ستثمار امل�صريف – حيث تقوم املجموعة بامل�شاركة مبا�شرة يف الفر�ص الإ�ستثمارية.
�أعمال
م�صرفية
للأفراد
وال�شركات

الإيرادات الت�شغيلية
�إجمايل امل�صاريف
�صايف الربح(/اخل�سارة)
قبل املخ�ص�صات
وال�ضرائب اخلارجية
املخ�ص�صات  وال�ضرائب
اخلارجية
�صايف الربح /
(اخل�سارة) لل�سنة
متعلقة بالتايل:
م�ساهمي البنك
حقوق الأقلية

 31دي�سمرب 2013
�إدارة
املوجودات /
اال�ستثمارات
حمفظة
امل�صرفية �أخرى
التداول

29,924
49,631
()160( )64,866
()15,235
520
()14,715

29,764

املجموع

�أعمال
م�صرفية
للأفراد
وال�شركات

 31دي�سمرب 2012
�إدارة
املوجودات /
حمفظة اال�ستثمارات
امل�صرفية �أخرى
التداول

()5,380
()8,464

1,187
()60

75,362
()73,550

52,658
()66,874

35,810
()170

()1,014
()7,568

55
()102

87,509
()74,714

()13,844

1,127

1,812

()14,216

35,640

()8,582

()47

12,795

()31,718

()2,611

()8,089( )12,194

()15

()22,909

()29,906

()16,827

()62( )16,671

()10,114

()15( )20,301( )11,922
17,842

()34,145

()33,148( 16,451 )14,715
()997
1,391
()34,145( 17,842 )14,715
513,430 415,011 1,797,933

اجمايل املوجودات
اجمايل املطلوبات وحقوق
ح�سابات اال�ستثمار املطلقة 94,227 2,324,494

48,300

1,112

23,446

املجموع

)11,491( )62( )15,944( 23,446 )18,931( )30,300( 1,112
1,377
()727
2,104
394
)10,114( )62( )16,671( 23,446 )16,827( )29,906( 1,112
2,724,103 66,841 573,461 346,986 1,736,815 2,790,982 64,608
65,189 2,276,270 2,506,917 39,896

36,158

2,414,696 37,079
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .31معلومات القطاعات (تتمة)

ت�شتمل املجموعة على �أربع قطاعات جغرافية وهي� :أوروبا و�أمريكا ال�شمالية وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا وقطاعات �أخرى.
 31دي�سمرب 2013

�أوروبا

الإيرادات الت�شغيلية
�إجمايل امل�صاريف
�صايف الربح(/اخل�سارة)
قبل املخ�ص�صات
وال�ضرائب اخلارجية
املخ�ص�صات  وال�ضرائب
اخلارجية
�صايف الربح /
(اخل�سارة)  لل�سنة
متعلقة بالتايل:
م�ساهمي البنك
حقوق الأقلية
اجمايل املوجودات
اجمايل املطلوبات
وحقوق ح�سابات
اال�ستثمار املطلقة

ال�شرق
الأو�سط
�أمريكا و�أفريقيا

�آ�سيا

58,723
13,139 1,214 1,019
()42,416( )25,258
(- )5,911
()12,119( 1,214 )4,892
()20( )13,023

16,307

()14,652( )4,023

()16,142( 1,194 )17,915

1,655

�أخرى

املجموع

75,362 1,267
()73,550
35
1,302
-

�أوروبا

 31دي�سمرب 2012
ال�شرق
الأو�سط
�أمريكا و�أفريقيا �آ�سيا

�أخرى املجموع

2,803
()8,402

171 57,988 25,376 1,171
()49( )44,170( )22,093
-

87,509
()74,714

1,812

()5,599

3,283 1,171

122

12,795

()31,718

()324

()6,775( )15,009( )801

-

()22,909

122

()10,114

)29,906( 1,302

()5,923

370

()11,726

13,818

7,043

)11,491( 122
5,683 )11,743( 370 )5,923( )30,300( 1,302
(262 )15,143( 1,194 )17,915
1,377
1,360
17
394
1,393
()999
)10,114( 122
7,043 )11,726( 370 )5,923( )29,906( 1,302
(1,655 )16,142( 1,194 )17,915
2,724,103 51,711 1,266,845 1,142,771 20,568 242,208 2,790,982 46,034 1,325,420 1,159,412 40,773 219,343
2,506,917 11,931 1,194,067 1,183,042 18,405 99,472

2,414,696 59,224 1,147,527 1,091,207 9,984 106,754

 .32الزكاة

يقوم امل�ساهمون وامل�ستثمرون يف ح�سابات اال�ستثمار املقيدة واملطلقة ب�أداء فري�ضة الزكاة ب�شكل مبا�شر وبالتايل ال يقوم البنك بتح�صيل �أو دفع الزكاة نيابة عن
امل�ساهمني �أو �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار  .
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .33مطلوبات طارئة والتزامات

املطلوبات الطارئة
 31دي�سمرب
2013
47,248
311,496
152,537
511,281

موافقات وم�صادقات
�ضمانات وخطابات اعتماد غري قابلة للإلغاء
مطالبات عمالء و مطالبات اخرى

 31دي�سمرب
2012
50,463
332,670
146,944
530,077

التزامات
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2012
2013
663,497
ت�سهيالت غري م�سحوبة وخطوط متويل والتزامات �أخرى للتمويل
847,886
تت�ضمن مطالبات العمالء واملطالبات الأخرى �صايف دعوى ق�ضائية بلغت  20.8مليون دينار بحريني ( 31دي�سمرب  :2012ال�شيء) مت رفعها �ضد البنك ودعوى
ق�ضائية م�ضادة رفعها البنك �ضد مطور عقاري ذو �صلة مب�شروع عقاري .والق�ضية حاليا قيد املحاكمة ويتعذر حاليا حتديد احلكم النهائي .وبناء على امل�شورة
املقدمة من امل�ست�شار القانوين اخلارجي تقوم �إدارة البنك بالطعن بقوة على الدعوى الق�ضائية ،ويعتقد البنك �أن لديه �أ�سباب قوية للدفاع بنجاح �ضد هذه املطالبة.
وبناء على ذلك ،مل يتم تخ�صي�ص اي خم�ص�ص لهذه املطالبة يف البيانات املالية املوحدة.
 .34مخاطر العمالت

مع فر�ض بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة ,ف�إن اثر خماطر العملة على بيان الدخل املوحد  /حقوق امللكية بنا ًء على التغري املعقول هو كالتايل:
روبية باك�ستانية
كما يف  31دي�سمرب 2013
جمموع التعر�ض للعمالت
التغري املعقول
جمموع الأثر على الدخل /حقوق امللكية

كما يف  31دي�سمرب 2012
جمموع التعر�ض للعمالت
التغري املعقول
جمموع الأثر على الدخل /حقوق امللكية

دوالر امريكي

يورو

زلوتي بولندي

34,768
٪5.36
1,864

22,891
٪0.07
16

63,367
٪0.12
76

18,763
٪2.18
409

روبية باك�ستانية

يورو

دوالر امريكي

زلوتي بولندي

36,315
٪7.79
2,829

59,827
٪0.35
209

52,454
٪0.03
16

23,132
٪2.79
645

مت التو�صل �إىل ح�ساب التغري املعقول من خالل مقارنة ال�سعر الفوري ل�صرف العمالت بتاريخ  31دي�سمرب باملقارنة مع الأ�سعار الآجلة ل�سنة واحدة للفرتة ذاتها.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .34مخاطر العمالت (تتمة)

تتعر�ض موجودات ومطلوبات املجموعة ملخاطر العمالت ،مبا يف ذلك ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ،على ال�شكل التايل:
 31دي�سمرب 2013
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف
وامل�صارف املركزية
ودائع لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت �أخرى
متويالت امل�شاركة
ا�ستثمارات يف امل�ضاربة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
�سندات ا�ستثمارية
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغر�ض الت�أجري
ا�ستثمارات عقارية
موجودات �أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
�إجمايل املوجودات
ح�سابات جارية للعمالء
مبالغ م�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مبالغ م�ستحقة مل�ستثمرين
املطلوبات الأخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
�إجمايل املطلوبات وحقوق
ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

دوالر هونغ
كونغي

دوالر
امريكي

روبية
باك�ستانية

فرنك
�سوي�سري

دينار
بحريني

يورو

51,911

81,997

343

�أخرى

املجموع

59,143

24,985

676

11

5,502

224,568

35,602
337,432
220,090
644
10,292
65,115
2,915
21,637
752,870

61,149
18,219
3,381
4,053
22,210
13,339
147,336

2,909
12,716
16,301

25,613
25,624

30,704
4,713
314
4,318
45,551

187,867
1,188,924
23,412
7,842
250,730
492,392
29,390
24,236
133,197
100,731
43,417
84,276
2,790,982

67,389

107,973

-

-

6,108

479,002

164,258
9,744
635,787
51,229
3,113
39,766
2,571
3,113 1,098,392 102,495
- 169,785

147,553
39,271
254,213
571,129

46,246
4,602
3,798
162,619
7,608

122,818
282
123,100
-

-

55
8,007
293
14,463
-

490,674
699,625
89,094
1,758,395
748,522

3,113 1,098,392 272,280

825,342

170,227

123,100

-

14,463

2,506,917

241,274

14,705

21,722

-

23,349

1,359,167

699,266

151,446

8,570

25,395

54,027

2,724,103

704,594
242,976

211,273
24,345

123,016
27,708

-

12,512
23,019

2,414,696
1,193,574

1,078
87,129
641,089 148,764
23,412
7,842
314
288
412,840
74,925
25,337
13,944
19,685
2,731
23,456
1,405
48,949
29,805
11
20,223
1,546
9,025
75,251
21,732 1,241,658 539,910
38,951

258,581

-

مطلوبات طارئة والتزامات
 31دي�سمرب 2012
28,073 1,179,150 578,176
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات وحقوق
ح�سابات اال�ستثمار املطلقة 14,051 1,043,121 306,129
6,136 556,838 312,552
مطلوبات طارئة والتزامات
731,601 320,787
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5,729

درهم
�إماراتي

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .35جدول االستحقاقات

�إن جدول اال�ستحقاقات ،للموجودات واملطلوبات للمجموعة ،مبا يف ذلك ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ،هو على ال�شكل التايل:
 31دي�سمرب 2013

� 5سنوات
ف�أكرث

املجموع

لغاية
�شهر واحد

-

-

-

-

224,568

28,091
170,148
5,312
162,360
4,865
19
370,795

10,841
182,065
4,539
113,748
610
39,673
813
352,289

398,383
7,538
7,713
109,157
13,999
101,666
5,016
5,832
2,749
652,053

262,969
1,846
250,730
10,934
29,390
9,569
31,531
9,440
36,708
81,527
724,644

187,867
1,188,924
23,412
7,842
250,730
492,392
29,390
24,236
133,197
100,731
43,417
84,276
2,790,982

479,002

-

-

-

-

479,002

268,905
467,705
58,826
1,274,438
203,557

24,198
70,183
396
94,777
101,643

190,160
128,318
16,775
335,253
102,080

7,411
32,888
6,415
46,714
341,230

531
6,682
7,213
12

490,674
699,625
89,094
1,758,395
748,522

1,477,995
243,193

196,420
256,568

437,333
195,864

387,944
587,829

7,225
75,713

2,506,917
1,359,167

نقد و�أر�صدة لدى م�صارف وامل�صارف املركزية 224,568
ودائع لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية
148,935
وم�ؤ�س�سات �أخرى
175,359
مرابحات ومتويالت �أخرى
4,177
متويالت امل�شاركة
129
ا�ستثمارات يف امل�ضاربة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
96,193
�سندات ا�ستثمارية
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
58
موجودات مقتناة بغر�ض الت�أجري
ا�ستثمارات عقارية
41,737
موجودات �أخرى
45
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
691,201
�إجمايل املوجودات
حقوق ح�سابات جارية للعمالء
مبالغ م�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مبالغ م�ستحقة مل�ستثمرين
املطلوبات الأخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
�إجمايل املطلوبات وحقوق ح�سابات
اال�ستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات
 31دي�سمرب 2012
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات وحقوق ح�سابات
اال�ستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

اكرث من �شهر
�إىل � 3شهور

�أكرث من � 3شهور �أكرث من �سنة
�إىل � 5سنوات
�إىل �سنة

611,654

190,826

466,513

614,823

840,287

2,724,103

1,504,459
570,443

204,431
147,024

518,123
224,880

178,061
239,085

9,622
12,142

2,414,696
1,193,574
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .36تمركز الموجودات والمطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان

�إن موجودات ومطلوبات املجموعة ،مبا فيها حقوق ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وخطابات االعتماد وال�ضمان ،موزعة على املناطق اجلغرافية والقطاعات ال�صناعية التالية:
 31دي�سمرب 2013
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف
وامل�صارف املركزية
ودائع لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت �أخرى
متويالت امل�شاركة
ا�ستثمارات يف امل�ضاربة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
�سندات ا�ستثمارية
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغر�ض الت�أجري
ا�ستثمارات عقارية
موجودات �أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
�إجمايل املوجودات
حقوق ح�سابات جارية للعمالء
مبالغ م�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مبالغ م�ستحقة مل�ستثمرين
املطلوبات الأخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
�إجمايل املطلوبات وحقوق
ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات
املالية

التجارة
وال�صناعة

224,545

-

العقارات
والإن�شاءات اخلدمات
-

-

187,867
43,883
74,695 478,516
180,027
7,146
8,471
3,374
7,390
452
33,549
36,566
3,443
177,172
7,343
22,182
53,944
407,710
4,510
24,880
350
12,409
3,975
- 130,475
2,722
155
11,803
2,739
71,462
22,495
20,922
84,276
92,426 322,525 551,088 1,385,409
14,981

52,682

الأفراد

الأقم�شة

�أخرى

املجموع

-

-

23

224,568

278,046
4,099
7,502
13,577
303,224

93,695 40,062
322
404
809
990
5
95,112 41,198

172,989

187,867
1,188,924
23,412
7,842
250,730
492,392
29,390
24,236
133,197
100,731
43,417
84,276
2,790,982

17,249

92,957

490,674
79,425
19,755
607,103
45,110

13,919 114,188
9,392
6,099
38,292 213,244
14,539
91,865

305,916 64,043
37,875
964
516,780 117,689
549,057 36,360

652,213

52,831 305,109

4,795 1,065,837 154,049

2,506,917 272,083

489,380

13,337 201,417 485,122

3,889

1,359,167 134,384

مطلوبات طارئة والتزامات
 31دي�سمرب 2012
254,078 235,551 348,429 457,048 1,163,660
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات وحقوق
ح�سابات اال�ستثمار املطلقة 786,445 284,212 81,015 400,728 578,046
مطلوبات طارئة والتزامات 3,883 121,156 15,601 512,889 496,006
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31,638

479,002

2,236

125,908

2,559
4,795
-

490,674
699,625 119,575
89,094 15,009
1,758,395 260,492
748,522 11,591

2,724,103 168,526 96,811
2,414,696 238,387 45,863
1,193,574 22,260 21,779

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .36تمركز الموجودات والمطلوبات وخطابات االعتماد و خطابات الضمان (تتمة)

 31دي�سمرب 2013
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف وامل�صارف املركزية
ودائع لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية
وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت �أخرى
متويالت امل�شاركة
ا�ستثمارات يف امل�ضاربة
ا�ستثمارات يف �شركات زميلة
�سندات ا�ستثمارية
ح�سابات اال�ستثمار املقيدة
موجودات مقتناة بغر�ض الت�أجري
ا�ستثمارات عقارية
موجودات �أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
�إجمايل املوجودات
حقوق ح�سابات جارية للعمالء
مبالغ م�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات مالية
وم�ؤ�س�سات �أخرى
مبالغ م�ستحقة مل�ستثمرين
املطلوبات الأخرى
�إجمايل املطلوبات
حقوق ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
�إجمايل املطلوبات وحقوق ح�سابات
اال�ستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات
 31دي�سمرب 2012
�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات وحقوق ح�سابات
اال�ستثمار املطلقة
مطلوبات طارئة والتزامات

�آ�سيا /
البا�سيفك

ال�شرق
الأو�سط

�أوروبا

�أمريكا
ال�شمالية

�أخرى

املجموع

105,571

67,911

25,967

25,119

-

224,568

49
7,520
1,881
48
6,156
40,773

2,158
43,876
46,034

187,867
1,188,924
23,412
7,842
250,730
492,392
29,390
24,236
133,197
100,731
43,417
84,276
2,790,982

93,495

13,581

9,463

479,002

3,511
97,006
2,466

3,755
17,336
1,069

2,447
11,910
21

490,674
699,625
89,094
1,758,395
748,522

99,472 1,183,042 1,194,067
10,555 271,244 1,076,534

18,405
-

11,931
834

2,506,917
1,359,167

242,208 1,142,771 1,266,845

20,568

51,711

2,724,103

106,754 1,091,207 1,147,527
15,371 280,224 892,996

9,984
2,709

59,224
2,274

2,414,696
1,193,574

38,932
145,699
1,078
85,146
398,347
661,506
23,412
322
224,759
25,971
3,903
62,893
423,715
1,683
27,707
24,188
41,895
87,158
4,144
19,922
23,877
50,776
42
23,152
20,223
1,531
73,721
9,024
219,343 1,159,412 1,325,420
290,285

72,178

323,969
164,258
2
699,623
41,980
39,848
438,129 1,194,014
744,913
53
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .37إدارة المخاطر

خماطر االئتمان
يبني الإي�ضاح رقم  36متركز خماطر الإئتمان الهامة كما يف  31دي�سمرب.
تعترب التمويالت امل�ستحقة الغري مدفوعة لأكرث من  90يوم وب�شكل متحفظ كغري م�ؤدية .وال يتم ادراج الربح الناجت عن هذه املوجودات يف بيان الدخل املوحد .فيما
يلي تفا�صيل التعر�ض للتمويالت املتعرثة وامل�ستحقة املتعلقة بالبنك وح�سابات اال�ستثمار املطلقة:

تتعلق
باملالكني
�إجمايل التعر�ض
التمويالت امل�ستحقة املت�أخرة ولكن م�ؤدية
تعر�ض متويالت غري م�ؤدية
القيمة العادلة لل�ضمانات
التمويالت امل�ستحقة املت�أخرة ولكن م�ؤدية
تعر�ض متويالت غري م�ؤدية

5,688
143,606
149,294
3,761
137,329
141,090

 31دي�سمرب 2013
تتعلق
بح�سابات
اال�ستثمار
املجموع
املطلقة
4,685
90,059
94,744
16,256
76,901
93,157

10,373
233,665
244,038
20,017
214,230
234,247

تتعلق
باملالكني
27,811
134,775
162,586
42,274
347,997
390,271

 31دي�سمرب 2012
تتعلق
بح�سابات
اال�ستثمار
املجموع
املطلقة
26,881
55,205
82,086
27,733
33,601
61,334

54,692
189,980
244,672
70,007
381,598
451,605

تت�ضمن التعر�ضات للتمويالت امل�ؤدية للمجموعة ت�سهيالت معاد هيكلتها خالل ال�سنة وبالتايل اعتبارها غري م�ؤدية وهي على النحو التايل:

متويالت معاد هيكلتها

تتعلق
باملالكني

 31دي�سمرب 2013
تتعلق
بح�سابات
اال�ستثمار
املجموع
املطلقة

تتعلق
باملالكني

81,640

84,883

16,679
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3,243

 31دي�سمرب 2012
تتعلق
بح�سابات
اال�ستثمار
املجموع
املطلقة
34,562

17,883

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .37إدارة المخاطر (تابع)

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

من �شهر
�إىل ثالثة
�أ�شهر

من ثالثة
�أ�شهر �إىل
�سنة

من �سنة
�إىل خم�س
�سنوات

�أكرث من
خم�س
�سنوات

ال يوجد
ت�أث ــر
بالأ�سعار

املجموع

نقد و�أر�صدة لدى م�صارف
وامل�صارف املركزية
ودائع لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية
وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت �أخرى
متويالت امل�شاركة
�سندات ا�ستثمارية
موجودات مقتناة بغر�ض الت�أجري
موجودات �أخرى

74,857

29,505

14,630

-

-

105,576

224,568

185,375
505,912
1,186
69,692
10,162
411

1,414
87,315
1,070
152,546
1
2,173

165,434
10,731
76,916
991
3,659

183,626
10,425
61,388
2,958
4,612

219,191
39,488
10,124
-

1,078
27,446
92,362
89,876

187,867
1,188,924
23,412
492,392
24,236
100,731

�إجمايل املوجودات املالية

847,595

274,024

272,361

316,338 268,803 263,009

ح�سابات جارية للعمالء
مبالغ م�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مبالغ م�ستحقة مل�ستثمرين
املطلوبات الأخرى
�إجمايل املطلوبات املالية
حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
�إجمايل املطلوبات املالية وحقوق
ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
�إجمايل فارق �إعادة الت�سعري

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012
�إجمايل املوجودات املالية
�إجمايل املطلوبات املالية وحقوق
ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
وحقوق الأقلية
�إجمايل فارق �إعادة الت�سعري

2,242,130

-

-

-

-

-

479,002

479,002

289,552
205,902
868
496,322
273,327

49,218
21,458
61
70,737
65,055

141,467
460,957
314
602,738
264,064

7,263
10,776
579
18,618
146,064

3,174
532
3,398
7,104
12

83,874
562,876
-

490,674
699,625
89,094
1,758,395
748,522

769,649
77،946

866,802 135,792
)594,441( 138،232

527,432

338,872

498,081

607,910 363,027 749,453
()109,829( )24,155( )222,021

2,506,917 562,876 7,116 164,682
)264,787( )246,538( 261,687 98,327
246,563 249,821 230,298

2,091,067

2,414,696 520,971 5,734 167,601
)323,629( )274,408( 244,087 62,697
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .37إدارة المخاطر (تتمة)

دوالر
امريكي
كما يف  31دي�سمرب 2013
�إجمايل التعر�ض ملعدالت الربح
التغري املعقول
�إجمايل الت�أثري على الدخل

كما يف  31دي�سمرب 2012
�إجمايل التعر�ض ملعدالت الربح
التغري املعقول
�إجمايل الت�أثري على الدخل

يورو

روبية
باك�ستانية

درهم
اماراتي

دينار
بحريني

192,712
٪0.21
405

60,941
٪0.21
128

70,678
٪0.90
636

383,466
٪0.30
1,150

106,803
٪0.01
11

دوالر
امريكي

يورو

روبية
باك�ستانية

دينار
بحريني

درهم
اماراتي

152,617
٪0.48
733

76,017
٪0.72
547

40,818
٪2.50
1,020

358,304
٪0.55
1,971

114,446
٪0.32
366

مت التو�صل �إىل ح�ساب التحول املعقول من خالل مقارنة �سعرالإقرا�ض الداخلي بني البنوك يف بداية ونهاية ال�سنة.
خماطر الأ�سعار
يلخ�ص اجلدول �أدناه ت�أثري زيادة �أو انخفا�ض م�ؤ�شرات الأ�سهم على ربح املجموعة ما بعد ال�ضريبة لل�سنة والعنا�صر الأخرى حلقوق امللكية .وي�ستند هذا التحليل �إىل
افرتا�ضات زيادة �أو انخفا�ض م�ؤ�شرات الأ�سهم بن�سبة  31( ٪10دي�سمرب  )٪10 :2012مع بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة وحترك كافة �أدوات اال�سهم اخلا�صة
باملجموعة وفقا للتغريات التاريخية مع امل�ؤ�شرات.
الت�أثري على العنا�صر الأخرى حلقوق امللكية
2012
2013
امل�ؤ�شر
�سوق باك�ستان للأوراق املاليه ( )٪10 - /+

898

1,574

 .38المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة

تعترب الأطراف ذات �صلة اذا كان لأحد هذه الأطراف الإمكانية بال�سيطرة على الطرف الآخر �أو ممار�سة ت�أثري هام �أو �سيطرة م�شرتكة على الطرف الآخر يف
اتخاذ القرارات الت�شغيلية واملالية.
ت�شتمل الأطراف ذات ال�صلة على ما يلي:
 �أع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�ساهمني الأغلبية للبنك وال�شركات التي ميلكون فيها ح�ص�ص ملكية ال�شركات التي لديها ملكية و�إدارة م�شرتكة مع البنك دار املال اال�سالمي القاب�ضة وال�شركات التي متلك فيها ح�ص�ص ملكية. ال�شركات الزميلة للبنك.تكون معامالت الأطراف ذات ال�صلة عبارة عن حتويل املوارد واخلدمات� ,أو الإلتزامات بني الأطراف ذات ال�صلة ،بغ�ض النظر عن �إذا مت احت�ساب ال�سعر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .38المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات الصلة (تتمة)

تتكون الأر�صدة اجلوهرية مع الأطراف ذات ال�صلة مما يلي:
 31دي�سمرب 2013
تتعلق بح�سابات
تتعلق باملالكني اال�ستثمار املطلقة
املوجودات
ودائع لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية
وم�ؤ�س�سات �أخرى – �إي�ضاح (�أ)
املرابحات ومتويالت �أخرى
�سندات ا�ستثمارية
املوجودات الأخرى – �إي�ضاح (�أ)
املطلوبات
ح�سابات جارية للعمالء
مبالغ م�ستحقة مل�صارف وم�ؤ�س�سات مالية
وم�ؤ�س�سات �أخرى
حقوق ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
املطلوبات الأخرى
�صناديق مدارة من قبل �أطراف ذات عالقة

48,287
77,304
26,883

9,427
4,829
3,686
-

 31دي�سمرب 2012
تتعلق بح�سابات
اال�ستثمار املطلقة
تتعلق باملالكني
49,181
77,370
22,473

9,427
4,829
5,082
-

1,646

-

1,637

-

96,503
4,097
-

27,786
6,749

95,323
2,862
-

40,808
7,171

�أهم املعامالت مع الأطراف ذات ال�صلة التي قامت بها املجموعة خالل ال�سنة:

الدخل من التمويالت والأموال ال�سائلة ق�صرية الأجل
�أرباح �أ�سهم م�ستلمة
ا�سرتداد امل�صاريف
�أرباح مدفوعة

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

1,324
2,161
3,216
36

1,445
5,543
3,345
27

�إي�ضاح (�أ)  :مت رهن �أ�صول معينه قيمتها  87.7مليون دينار بحريني( 82.9 : 2012مليون دينار بحريني) ل�صالح املجموعة ك�ضمان مقابل التعر�ض امل�ستحق.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .39إدارة رأس المال

تتمثل �أهداف املجموعة عند �إدارة ر�أ�س املال مببد�أ �أ�شمل من «حقوق امللكية» يف بيان املركز املايل يف:
 االلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال املحددة من قبل اجلهات املنظمة التي يخ�ضع لها القطاع امل�صريف والتي تعمل �ضمنها املجموعة. حماية قدرة املجموعة باال�ستمرار على �أ�سا�س جتاري بحيث ت�ستطيع موا�صلة تقدمي العوائد للم�ساهمني واملنافع للأطراف الأخرى الرئي�سية؛ واملحافظة على قاعدة ر�أ�سمالية قوية لدعم تطوير �أعماله.يلخ�ص اجلدول التايل تكوين ر�أ�س املال التنظيمي ومعدالت املجموعة لل�سنه املنتهية يف  31دي�سمرب (مت احت�سابها مبوجب لوائح بازل الثانية على النحو املن�صو�ص 
عليه من قبل م�صرف البحرين املركزي).

ال�شريحة الأوىل
ال�شريحة الثانية
�إجمايل قاعدة ر�أ�س املال
جمموع التعر�ضات املوزونة باملخاطر
معدل مالءة ر�أ�س املال

 31دي�سمرب
2013

 31دي�سمرب
2012

251,231
10,287
261،518
2،047،305
٪12.77

255,524
16,522
272,046
2,151,639
٪12.64

 .40أرباح األسهم المقترحة

مل يقم جمل�س الإدارة ب�إقرتاح توزيع �أرباح �أ�سهم لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  :2012( 2013ال�شيء).
 .41االيرادات والمصروفات غير المتوافقة مع الشريعة

حققت املجموعة بع�ض الإيرادت وامل�صروفات خالل ال�سنة من موجودات ومطلوبات تقليدية ،يتم تغطية هذه املوجودات واملطلوبات التقليدية من خالل خطة
التوافق مع �أحكام ال�شريعة ،تفا�صيل �إجمايل الإيرادات وامل�صروفات هي على النحو التايل:
ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  31 2013دي�سمرب 2012
الإيرادات
ح�صة املجموعة من دخل �صناديق حتت الإدارة
الدخل من التمويالت الأخرى
ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة بعد خ�صم ال�ضرائب – �إي�ضاح 1
الدخل من اال�ستثمارات
�إيرادات �أخرى
�إجمايل الإيرادات
ناق�صا� :أرباح  مدفوعة مل�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى (�صايف) – �إي�ضاح 2
�إجمايل الإيرادات
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226
73,397
12,554
35,819
12,661
134,657
()62,276
72,381

305
84,251
11,610
42,036
16,438
154,640
()79,968
74,672

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .41االيرادات والمصروفات غير المتوافقة مع الشريعة (تتمة)

ال�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب  31 2013دي�سمرب 2012
امل�صروفات
امل�صروفات الإدارية والعمومية – �إي�ضاح 2
الإ�ستهالك والإطفاء
�إجمايل امل�صروفات
�صايف الربح قبل خم�ص�صات الهبوط يف القيمة وال�ضرائب اخلارجية
خم�ص�صات الهبوط يف القيمة (�صايف)
�صايف الربح قبل ال�ضرائب اخلارجية
�ضرائب خارجية
�صايف ربح ال�سنة

()41,165
()8,794
()49,959
22,422
()8,625
13,797
()466
13,331

متعلقة بالتايل:
م�ساهمي البنك
حقوق الأقلية

12,682
649
13,331
4.36

عائد ال�سهم الأ�سا�سي واملخفف  -فل�س

()44,810
()9,379
()54,189
20,483
()9,363
11,120
()2,239
8,881
7,520
1,361
8,881
2.80

�إي�ضاح  -1ت�ستند ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة غري املتوافقة مع ال�شريعة على �سيا�ساتهم املحا�سبية التي تختلف عن ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة .مبا
انه يتم الإف�صاح عن االيرادات غري املتوافقة مع ال�شريعة على حدة ,فبالتايل لي�س هناك �أي تعديل لت�أثري ال�سيا�سات املحا�سبية املختلفة.
�إي�ضاح  -2م�صروفات تتعلق بامل�ؤ�س�سات التي يتم توحيدها كل بند على حدة والي�شمل ال�شركات الزميلة.
�إي�ضاح  – 3قامت �شركة من ال�شركات التابعة التي تعمل يف الوقت احلا�ضر باعتبارها بنك تقليدي بزيادة عدد فروعها الإ�سالمية خالل العام اىل  53فرع ًا
( 52 :2012فرعاً) من �أ�صل جمموع  269فرع ًا ( 265 :2012فرعاً).
 .42ارقام المقارنة

وقد مت �إعادة تنظيم بع�ض �أرقام املقارنة لتتوافق مع عر�ض �أرقام ال�سنة احلالية.
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اإلفصاحات الكمية حول العمود  3من بازل 2

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

 .1المقدمة

مت ا�ستحداث متطلبات ق�سم االف�صاحات العامة  �ضمن كتاب قوانني م�صرف البحرين املركزي �إبتدا ًء من يناير  .2008يتم عر�ض الإي�ضاحات الواردة يف هذا
التقرير والإي�ضاحات املعرو�ضة �ضمن البيانات املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013وفق ًا ملعايري املحا�سبة املالية ( )FASال�صادرة عن هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ( .)AAOIFIتتعلق هذه الإف�صاحات ب�شكل رئي�سي بالوفاء مبتطلبات الإف�صاحات الكمية لبازل  2العمود  ،3وينبغي �أن تقر�أ
مع البيانات املالية املوحدة للمجموعة والتقرير ال�سنوي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
 .2إطار عمل بازل 2

�أ�صدر م�صرف البحرين املركزي تعليمات بازل  2من �أجل تطبيق �إطار عمل بازل  2ملالءة ر�أ�س املال للبنوك امل�ؤ�س�سة يف مملكة البحرين.
�إن �إطار عمل بازل  2ي�ستند على �أ�سلوب مبني على املخاطر من �أجل احت�ساب ر�أ�س املال النظامي .يتوقع �أن يقوي �إطار عمل بازل  2ممار�سات �إدارة املخاطر يف
امل�ؤ�س�سات املالية.
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.
 .3اآللية

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 للمجموعة يتلخ�ص يف ما يلي:
• التوحيد لكل بند على حدة والذي يتم تطبيقه لتعر�ضات املخاطر ور�أ�س املال النظامي جلميع ال�شركات التابعة �ضمن املجموعة مع ا�ستبعاد امل�صارف التابعة
للبنك والتي مت ت�أ�سي�سها خارج مملكة البحرين ,والتي تعمل يف قطاع متوافق مع بازل  ,2حيث يتم 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 module (PCD
• يتم جتميع التعر�ضات املوزونة مبخاطر ور�أ�س املال النظامي ال�ستثمارات بنك الإثمار الهامة ( )٪50-٪20يف امل�ؤ�س�سات امل�صرفية واملالية الأخرى بح�سب
الن�سبة ح�سب متطلبات ق�سم .PCD

 .4الطرق المستخدمة لتحديد متطلبات رأس المال 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 المجموعة

�أعدت البيانات املالية املوحدة للمجموعة ومت الإعالن عنها على �أ�سا�س التوحيد الكامل ،حيث مت توحيد ال�شركات التابعة وفق ًا ملتطلبات هيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية� .إال �أن �آلية مالءة ر�أ�س املال املوحد وفق م�صرف البحرين املركزي ت�سمح بطريقة التوحيد على �أ�سا�س كل بند على حدة وعلى �أ�سا�س
التجميع الكامل.
لقد مت توحيد التعر�ضات ملخاطر ور�أ�س املال النظامي لكل ال�شركات التابعة �ضمن املجموعة على �أ�سا�س طريقة توحيد كل بند على حدة عدا ما يلي:
�أ�سا�س التوحيد
امللكية
بلد الت�أ�سي�س
ال�شركات التابعة
جتميع كامل
 66.6يف املائة
باك�ستان
بنك في�صل املحدود
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اإلفصاحات الكمية حول العمود  3من بازل 2

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .6هيكلية رأس المال الموحد لغرض مالءة رأس المال

�أ ال�شريحة الأوىل لر�أ�س املال
ر�أ�س املال العادي امل�صدر واملدفوع بالكامل

274,283

االحتياطيات
االحتياطي العام
االحتياطي القانوين
عالوة الأ�سهم
�أخرى
اخل�سائر املرتاكمة
حقوق الأقلية يف حقوق امللكية لل�شركات التابعة
التجميع
جمموع فرعي

21,385
14,360
56,404
()8,147
()122,508
28,132
66,842
330,751

اال�ستقطاعات النظامية:
ال�شهرة
اخل�سارة لل�سنة
جمموع ال�شريحة الأوىل لر�أ�س املال قبل ا�ستقطاعات ق�سم التوحيد واال�ستقطاعات املعقولة

()4,712
()33,072
292,967

ب ال�شريحة الثانية لر�أ�س املال
املخ�ص�ص العام
احتياطي  معادلة الأرباح
الأرباح غري املحققة الناجتة من التقييم بالقيمة العادلة ()٪45
التجميع
جمموع ال�شريحة الثانية لر�أ�س املال قبل ا�ستقطاعات ق�سم التوحيد واال�ستقطاعات املعقولة

15,250
473
6,905
10,287
32,915

جـ جمموع ر�أ�س املال املتاح (�أ  +ب)

325,882

د ا�ستقطاعات عامة من ال�شريحة الأوىل والثانية لر�أ�س املال مبوجب ق�سم التوحيد واال�ستقطاعات املعقولة
ا�ستقطاعات ال�شركات التابعة املالية غري املوحدة والتي مت جتميعها او ا�ستقطاعها
ا�ستقطاعات ال�شركات الزميلة املالية غري املوحدة والتي مت جتميعها او ا�ستقطاعها
املبلغ الفائ�ض عن احلد الأق�صى امل�سموح به للتعر�ضات الكبرية
جمموع البنود امل�ستقطعة
هـ جمموع ر�أ�س املال النظامي (جـ  -د)

()37,562
()1,686
()25,116
()64,364
261,518
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .7إفصاحات متطلبات رأس المال النظامي لمخاطر اإلئتمان بموجب الطريقة المعيارية

التعر�ض املمول من خالل التمويل الذاتي
املوجودات املوزونة
مبخاطر

متطلبات
ر�أ�س املال

مطالبات على �سيادات �أخرى
بنوك
حمفظة ال�شركات
اال�ستثمارات يف ال�سندات
عقارات حمتفظ بها
التجزئة التنظيمية للأفراد
متويالت مت�أخرة
موجودات �أخرى
التجميع

33,589
61,841
197,478
388,318
330,541
    637
26,118
74,579
564,534

4,031
7,421
23,697
46,598
39،665
76
3,134
8،949
67,744

املجموع

1,677,635

201,315

التعر�ض املمول من خالل ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
املوجودات املوزونة
مبخاطر

متطلبات
ر�أ�س املال

مطالبات على البنوك
حمفظة ال�شركات
حمفظة الأ�سهم
عقارات حمتفظ بها
التجزئة التنظيمية للأفراد
متويالت مت�أخرة

26
27,848
7,634
13,208
58,430
24,646

3
3,342
916
1,585
7,012
2،958

املجموع

131,792

15,816
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .8إجمالي التعرضات لإلئتمان

�إجمايل التعر�ضات
للإئتمان

متو�سط �إجمايل
التعر�ضات للإئتمان

التعر�ض ملخاطر الإئتمان املتعلق ب�أر�صدة املوجودات املدرجة �ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل:

نقد و�أر�صدة لدى م�صارف وامل�صارف املركزية
�سلع وودائع �أخرى لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت اخرى
متويالت امل�شاركة
ا�ستثمارات
موجودات �أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة

224,568
187,867
1،188،924
23,412
937،787
100،731
43,417
84,276

214,716
178,598
1،186،464
19,589
928،014
98،940
43,682
87,541

جمموع التعر�ض للإئتمان �ضمن امليزانية العمومية

2،790،982

2،757،544

التعر�ض ملخاطر الإئتمان املتعلق بالبنود غري املدرجة �ضمن امليزانية العمومية وهي كالتايل:

�ضمانات مالية وخطابات ائتمان غري قابلة للإلغاء
التزامات بالتمويل ,وت�سهيالت غري م�سحوبة ومطلوبات �أخرى متعلقة بالإئتمان
جمموع تعر�ض الإئتمان خارج امليزانية العمومية
جمموع التعر�ض للإئتمان
جمموع التعر�ض للإئتمان املمولة بح�سابات الأ�ستثمار املطلقة
جمموع التعر�ض للإئتمان املمولة بح�سابات الأ�ستثمار املطلقة ()٪

358,744
1,000,423
1,359,167
4،150،149
764,936
٪18.43

370,939
905,432
1,276,371
4،033،915
722,160
٪17.90

مت احت�ساب �إجمايل التعر�ضات للإئتمان بنا ًء على متو�سط الأر�صدة امل�ستحقة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .9التوزيع الجغرافي للتعرضات لإلئتمان

�آ�سيا /
البا�سفيك
البنود �ضمن امليزانية العمومية
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف وامل�صارف املركزية
�سلع وودائع �أخرى لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت �أخرى
متويالت امل�شاركة
ا�ستثمارات
موجودات �أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
جمموع البنود �ضمن امليزانية العمومية
البنود خارج امليزانية العمومية
جمموع التعر�ض للإئتمان

ال�شرق
الأو�سط

105,571

�أوروبا
25,967

67,911

38,932
145,699
1,078
85,146
398,347
661,506
23,412
47,803
426,705
453,830
19,922
23,877
50,776
42
23,152
20,223
1,531
73,721
9,024
219,343 1,159,412 1,325,420
10,555
271,244 1,076,534
229,898 1,430,656 2,401,954

�أمريكا
ال�شمالية

املجموع

�أخرى

25,119

-

224,568

49
9,449
6,156
40,773
40,773

2,158
43,876
46,034
834
46,868

187,867
1,188,924
23,412
937,787
100,731
43,417
84,276
2,790,982
1,359,167
4،150،149

ت�ستخدم املجموعة املوقع اجلغرايف للتعر�ضات للإئتمان ك�أ�سا�س للتوزيع على املناطق اجلغرافية كما هي مو�ضحة �أعاله.
 .10التوزيع بحسب قطاع األعمال للتعرضات لإلئتمان

بنوك
وم�ؤ�س�سات
مالية
البنود �ضمن امليزانية العمومية
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف وامل�صارف املركزية
�سلع وودائع �أخرى لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت �أخرى
متويالت امل�شاركة
ا�ستثمارات
موجودات �أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
جمموع البنود �ضمن امليزانية العمومية
البنود خارج امليزانية العمومية
جمموع التعر�ض للإئتمان

224,545

التجارة
وال�صناعة
-

عقارات
وبناء
-

خدمات
-

�أفراد
-

�أن�سجة
-

�أخرى
23

املجموع
224,568

187,867
187,867
1,188,924
93,695 40,062 278,046
43,883
74,695
478,516
180,027
23,412
322
4,099
7,146
8,471
3,374
937,787
404
809
7,502
41,242 213,532
61,362
612,936
100,731
990
5
13,577
155
11,803
2,739
71,462
43,417
22,495
20,922
84,276
84,276
2,790,982 95,112 41,198 303,224 92,426 322,525 551,088 1,385,409
1,359,167 134,384 3,889 31,638 13,337 201,417 485,122 489,380
4,150,149 229,496 45,087 334,862 105,763 523,942 1,036,210 1,874,789
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .11تفاصيل التعرضات لإلئتمان حسب االستحقاق

حتى �شهر
واحد
البنود �ضمن امليزانية العمومية
نقد و�أر�صدة لدى م�صارف وامل�صارف املركزية
�سلع وودائع �أخرى لدى م�صارف وم�ؤ�س�سات
مالية وم�ؤ�س�سات �أخرى
مرابحات ومتويالت �أخرى
متويالت امل�شاركة
ا�ستثمارات
موجودات �أخرى
موجودات ثابتة
موجودات غري ملمو�سة
جمموع البنود �ضمن امليزانية العمومية
البنود خارج امليزانية العمومية
جمموع التعر�ض للإئتمان

224,568

من �شهر
�إىل ثالثة
�أ�شهر
-

من ثالثة �أ�شهر من �سنة
�إىل اثني ع�شر �إىل خم�س
�سنوات
�شهر ًا
-

10,841
28,091 148,935
182,065 170,148 175,359
4,539
5,312
4,177
114,358 162,360
96,380
39,673
4,865
41,737
813
19
45
352,289 370,795 691,201
195,864 256,568 243,193
548,153 627,363 934,394

-

من خم�س
�إىل ع�شر
�سنوات
-

�أكرث من
من ع�شر
�إىل ع�شرين ع�شرين
�سنة
�سنة
-

11،644 251,325
398,383
1,846
7,538
9،237
21،486
232,535
9,440
5,016
3،202
5،104
5,832
48،360
3،546
2،749
72،443 292،747 652,053
- 75,713 587,829
72،443 368،460 1،239،882

-

املجموع
224,568

187,867
1،188،924
23,412
937،787 301،431
100،731
43,417 28،402
84,276 29،621
2،790،982 359،454
1،359,167
4،150،149 359،454

 .12أرصدة األطراف ذات العالقة وفق التعرضات لإلئتمان

مت �إبرام عدد من املعامالت امل�صرفية مع الأطراف ذات ال�صلة يف �إطار �سياق العمل االعتيادي� .إن �أر�صدة الأطراف ذات العالقة املدرجة �ضمن التعر�ض للإئتمان
كما يف  31دي�سمرب  2013كانت كما يلي:
ال�شركات الفرعية

165،485

�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أفراد الإدارة الرئي�سيني

4،931

املجموع

170,416

تركيز املخاطر للأطراف الفردية حينما يتجاوز التعر�ض للإئتمان  ٪15من حد املدين الفردي
غري امل�صارف
املجموع

59,823
59,823
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .13التمويالت المتأخرة والمنخفضة في القيمة والمخصصات المتعلقة بالهبوط في القيمة

�إجمايل
التعر�ض

�صايف
خم�ص�صات
الهبوط يف القيمة التعر�ض

التحليل ح�سب قطاع العمل
ت�صنيع
زراعة
بناء
مايل  
جتارة
�أفراد
عقارات
تكنولوجيا و�إت�صاالت
موا�صالت
قطاعات �أخرى
املجموع

87,845
4,684
33,190
771
46,005
10,228
22,761
344
1,518
26,319
233,665

التحليل ح�سب التعمري
�أكرث من ثالثة �أ�شهر وحتى �سنة واحدة
�أكرث من �سنة واحدة وحتى ثالث �سنوات
�أكرث من ثالث �سنوات
املجموع

47,708
26,925
159,032
233,665

1,409
5,298
118,193
124،900

املتعلقة
باملالكني

املتعلقة ب�أ�صحاب
ح�سابات اال�ستثمار
املجموع
املطلقة

احلركة يف خم�ص�صات الهبوط يف القيمة
كما يف  1يناير
املحمل خالل ال�سنة
م�شطوب خالل ال�سنة
�إ�ضافه نتيجه ا�ستحواذ على �شركات زميلة
امل�ستخدم خالل ال�سنة
�صرف العمالت الأجنبية
كما يف  31دي�سمرب
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90،647
15،563
()6,872
8,487
()2,078
()6,176
99،571

69,708
2,157
5,038
559
18,542
2,416
7,632
313
779
17,756
124،900

20,731
2,449
()115
2,264
25,329

18،137
2,527
28,152
212
27,463
7,812
15,129
31
739
8,563
108،765
46,299
21,627
40،839
108،765

111،378
18,012
()6,872
8,487
()2,193
()3,912
124,900

اإلفصاحات الكمية حول العمود  3من بازل 2

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .14التمويالت المتأخرة والمنخفضة في القيمة حسب المناطق الجغرافية

�إجمايل
التعر�ض
التحليل ح�سب املناطق اجلغرافية
�أ�سيا  /البا�سفيك
ال�شرق الأو�سط
�أوروبا
املجموع

خم�ص�صات الهبوط �صايف
التعر�ض
يف القيمة
78,971
45,927
2
124,900

122,553
107,661
3,451
233,665

43,582
61،734
3,449
108،765

 .15تفاصيل التسهيالت االئتمانية المستحقة والتي تم إعادة هيكلتها خالل السنة

بلغت الت�سهيالت االئتمانيه املعاد هيكلتها خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2013إجمايل  84.9مليون دينار بحريني وكان لإعادة الهيكلة �أثر مبجمل
 0.2مليون دينار بحريني على الأرباح احلالية خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2013عالوة على ذلك ،من املتوقع �أن �إعادة الهيكلة تعود بالأثر الإيجابي بقيمة
 5.1مليون دينار بحريني على الأرباح امل�ستقبلية للمجموعة يف �سنة  .2014وكان متديد تواريخ اال�ستحقاق الطابع الأ�سا�سي لالمتيازات املمنوحة لكل الت�سهيالت
املعاد هيكلتها.
 .16التعرضات اإلئتمانية المغطاة بضمان مالي فعال

التعر�ض املمول من خالل التمويل الذاتي

حمفظة ال�شركات
حمفظة التجزئة
التمويالت املت�أخرة
املجموع

�إجمايل التعر�ض

ال�ضمان املايل الفعال

630,604
92,677
52,125
775,406

74,935
12,164
3,791
90,890

التعر�ض املمول من خالل ح�سابات الأ�ستثمار املطلقة

حمفظة ال�شركات
حمفظة التجزئة
التمويالت املت�أخرة
املجموع

�إجمايل التعر�ض

ال�ضمان املايل الفعال

115,158
260,035
65,312
440,505

22,330
346
8,354
31,030
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .17االفصاح عن متطلبات رأس المال النظامي لمخاطر السوق بموجب الطريقة المعيارية

املوجودات املوزونة مبخاطر
احلد
 31دي�سمرب احلد
الأدنى
الأق�صى
2013
خماطر �صرف العمالت الأجنبية
التجميع
املجموع

53,963
23،634
77،597

53,118
62,011
115,129

53,963
23،634
77,597

متطلبات ر�أ�س املال
 31دي�سمرب احلد
الأق�صى
2013
6,476
2،836
9،312

6,374
7,441
13,815

احلد
الأدنى
6,476
2،836
9،312

 .18االفصاح عن متطلبات رأس المال النظامي للمخاطر التشغيلية بموجب طريقة المؤشر األساسي

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 ًا لهذه الطريقة يتم �ضرب متو�سط �إجمايل
االيرادات لل�سنوات املالية الثالث الفائتة بعامل �ألفا الثابت.
مت حتديد عامل �ألفا عند  ٪15وفق تعليمات م�صرف البحرين املركزي بالتوافق مع تعليمات بازل  .2يف  31دي�سمرب  2013بلغ �إجمايل متطلبات ر�أ�س املال 19.23
مليون دينار بحريني.
 .19معدالت الشريحة األولى لرأس المال ومعدالت إجمالي رأس المال

بنك الإثمار موحد
ال�شركات التابعة املهمة للبنك 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:
بنك في�صل املحدود

معدالت ال�شريحة
الأوىل لر�أ�س املال

معدالت �إجمايل ر�أ�س
املال

٪11.17

٪12.77

٪9.73

٪11.23

 .20وضع االستثمارات في األسهم في دفاتر حسابات البنك

يف  31دي�سمرب  2013بلغ جمموع ال�سندات اال�ستثمارية لدى املجموعة �إجمايل  492.4مليون دينار بحريني .بلغ جمموع ال�سندات اال�ستثمارية املدرجة من جمموع
ال�سندات اال�ستثمارية ما قيمته  13مليون دينار بحريني  ،بينما كان الر�صيد املتبقي البالغ  479.4مليون دينار بحريني يعود لل�سندات اال�ستثمارية غري املدرجة.
بلغت اخل�سائر املحققة املرتاكمة من بيع ال�سندات اال�ستثمارية خالل العام ما قيمته  0.6مليون دينار بحريني .يف حني بلغ �إجمايل اخل�سارة غري املحققة املحت�سبة
�ضمن بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد ما قيمته  2.3مليون دينار بحريني .
يف  31دي�سمرب  2013بلغ �إجمايل متطلبات ر�أ�س املال مبوجب الطريقة املعيارية  18مليون دينار بحريني لل�سندات اال�ستثمارية املدرجة وما قيمته  29.5مليون دينار
بحريني لل�سندات اال�ستثمارية غري املدرجة قبل التجميع  /التجميع بح�سب الن�سبة لال�ستثمارات يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى.
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .21إجمالي الدخل من حسابات المضاربة واألرباح المدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة

 31دي�سمرب
2009
2010
2011
2012
2013
18,411
23,203
25,608
35,139
38,000
الدخل من ح�سابات اال�ستثمار املطلقة
()16,888( )21,261( )24,512( )26,686( )29,079
ناق�ص ًا :العائد حل�سابات اال�ستثمار املطلقة
1,523
1,942
1,096
8,453
ن�صيب املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ب�صفتها م�ضاربا 8,921
بلغ العائد على �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013على �أ�سا�س متو�سط الر�صيد امل�ستحق خالل ال�سنة � ,٪ 5.57أما ن�صيب
املجموعة من دخل ح�سابات اال�ستثمار املطلقة ب�صفتها م�ضاربا يت�ضمن ر�سوم الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013كن�سبة مئوية من �إجمايل الدخل من
ح�سابات اال�ستثمار املطلقة بلغ .٪ 8.36
 .22الحركة في إحتياطي معادلة األرباح والمخصصات – حسابات االستثمار المطلقة

�إحتياطي معادلة الأرباح
كما يف  1يناير
�صايف الزيادة
حمول �إىل املخ�ص�صات
�صايف امل�ستخدم
كما يف  31دي�سمرب
الن�سبة املخ�ص�صة من �إجمايل الدخل
املخ�ص�صات
كما يف  1يناير
�صايف الزيادة
حمول من احتياطي معادلة الأرباح
�صايف امل�ستخدم
معاد ت�صنيفة
كما يف  31دي�سمرب

2013

2012

 31دي�سمرب
2010
2011

3,793
1,954
()4,787
960
٪5

7,015
2,052
()5,274
3,793
٪6

3,074
3,941
7,015
٪15

1,168
2,266
()360
3,074
٪10

33,313
2,449
4,787
()684
39,865

25,958
2,415
5,274
()334
33,313

26,302
549
()893
25,958

24,289
2,060
()47
26,302

2009
1,374
()206
1,168
17,554
6,735
24,289

يف  31دي�سمرب  ،2013بلغت ن�سبة احتياطي معادلة الأرباح واملخ�ص�صات �إىل حقوق �أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة  ٪ 0.13و  ٪ 5.33على التوايل.
يف  31دي�سمرب  ،2013بلغت ن�سبة التمويالت �إىل ح�سابات اال�ستثمار املطلقة .٪ 57.8
يلخ�ص اجلدول التايل توزيع ح�سابات اال�ستثمار املطلقة واحتياطي خماطر اال�ستثمار

ح�سابات اال�ستثمار املطلقة  :م�صارف
ح�سابات اال�ستثمار املطلقة :غري امل�صارف
خم�ص�صات :م�صارف
خم�ص�صات :غري امل�صارف

2013
45،110
703،412
2،402
37،463

2012
13،262
646،911
669
32،644

 31دي�سمرب
2011
21،964
534،727
1،024
24،934

2010
31،511
419،367
1،838
24،464

2009
31،510
339،085
2،065
22،224
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اإلفصاحات الكمية حول العمود  3من بازل 2

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .23العائد من حسابات االستثمار المقيدة

�إجمايل الدخل
ر�سوم امل�ضارب

2013

2012

 31دي�سمرب
2011

2010

2009

1,613
226

101
305

908
1,061

2,836
4,618

2,090
6,768

 .24متوسط نسبة العائد المفصح عنه لودائع المضاربة العامة

� 7أيام
 30يوم
 90يوم
 180يوم
 360يوم

2013

2012

0.25
1.49
1.99
2.49
2.97

0.25
1.90
2.48
2.90
3.40

 31دي�سمرب
2011
الن�سبة املئوية
0.30
2.31
2.90
3.25
3.50

2010

2009

0.50
3.00
3.25
3.50
3.70

0.50
3.17
3.25
3.50
3.63

 .25مخاطر معدالت الربح

خماطر معدالت الربح هي املخاطر التي ت�ؤدي �إىل تقلب قيمة الأداة املالية نتيجة للتغريات يف معدالت الربح يف ال�سوق.

�إجمايل التعر�ض ملعدالت الربح
معدل التغري (املفرت�ض) ()-/+
جمموع الت�أثري املقدر ()-/+
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دوالر
�أمريكي

يورو

روبية
باك�ستانية

دينار
بحريني

درهم
�إماراتي

192,712
٪0.21
405

60,941
٪0.21
128

70,678
٪0.90
636

383,466
٪0.30
1,150

106,803
٪0.01
11

اإلفصاحات الكمية حول العمود  3من بازل 2

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ( 2013كافة املبالغ مو�ضحة ب�آالف الدنانري البحرينية ما مل يذكر خالف ذلك)

 .26مخاطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت االجنبية يف تغري قيمة الأداة املالية نتيجة للتغريات يف ا�سعار �صرف العمالت� .إن غالبية موجودات ومطلوبات املجموعة م�سجلة بالدوالر
الأمريكي وبالدينار البحريني وبالروبية الباك�ستانية .وحيث ان الدينار البحريني والريال ال�سعودي مرتبطني ب�سعر ثابت مع الدوالر الأمريكي وبنا ًء عليه تعترب
خماطر تغري هذه العمالت �ضئيلة.
يف  31دي�سمرب  2013كان �صايف مراكز العمالت الأجنبية الهامة كما يلي:
مديد(  /موجز)
34،768
()22،891
63،367
18،763
()106،799
25،624

روبية باك�ستانية
يورو
دوالر �أمريكي
زلوتي بولندي
درهم �إمارتي
دوالر هونغ كونغي
 .27معدالت السيولة

املوجودات ال�سائلة اىل �إجمايل املوجودات
املوجودات ق�صرية الأجل �إىل املطلوبات  ق�صرية الأجل

 31دي�سمرب
2010
2011

2013

2012

%14.78
%66.97

%13.74
%56.98

%12.80
%63.80

%13.48
%63.44

2009
%17.02
%83.39

 .28مطلوبات طارئة قانونية واالمتثال

يف  31دي�سمرب  2013كانت لدى املجموعة مطلوبات طارئة مقابل مطالبات عمالء ب�إجمايل مبلغ وقدره  152.5مليون دينار بحريني .يف ر�أي الإدارة ،من غري
املتوقع �أن ت�سفر هذه املطالبات عن مطلوبات حمتملة .خالل عام  ،2013دفع البنك عقوبة بقيمة � 3آالف دينار بحريني فر�ضها م�صرف البحرين املركزي نظر ًا
للت�أخرييف تقدمي املتطلبات التنظيمية.
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معلومات عن األسهم

هيكل المساهمة

 31دي�سبمر 2013
%
عدد امل�ساهمني عدد الأ�سهم
10,000 -1
100,000 - 10,001
1,000,000 - 100,001
10,000,000 - 1,000,001
�أكرب من 10,000,000
املجموع

135
2,273
441
145
34
3,028

 31دي�سمرب 2012
عدد امل�ساهمني عدد الأ�سهم

4.46
736,015
75.07
50,977,744
14.56 147,806,445
4.79 468,829,280
1.12 2,362,405,543
100.00 3,030,755,027

668,043
49,599,163
152,350,779
439,916,122
2,161,516,160
2,804,050,267

129
2,278
452
142
33
3,034

%
0.02
1.77
5.43
15.69
77.09
100.00

حصص األسهم حسب الجنسية

البلد
الباهاما
مملكة البحرين
اململكة العربية ال�سعودية
دول خليجية �أخرى
دول �أخرى
املجموع

 31دي�سبمر 2013
عدد امل�ساهمني عدد الأ�سهم
2
830
889
886
421
3,028

1,384,545,224
288,931,050
382,277,726
770,762,236
204,238,791
3,030,755,027

%
45.68
9.53
12.61
25.43
6.74
100.00

 31دي�سمرب 2012
عدد امل�ساهمني عدد الأ�سهم
2
879
931
798
424
3,034

1,384,545,224
233,835,876
446,286,022
551,695,452
187,687,693
2,804,050,267

األسهم المملوكة من قبل الحكومة – ديسمبر 2013

وزارة املالية والهيئة العامة للت�أمني االجتماعي (�صندوق التقاعد)

عدد الأ�سهم

%

51,551,210

1.7

المساهمون الرئيسيون في بنك اإلثمار -ديسمبر ( 2013يملك كل منهم أكثر من )٪5

امل�ساهم

عدد الأ�سهم

%

دار املال الإ�سالمي تر�ست
ال�شركة الإ�سالمية لال�ستثمار اخلليجي
�آخرون
املجموع

790,416,000
594,129,224
1,646,209,803
3,030,755,027

26.08
19.60
54.32
100.00
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%
49.38
8.34
15.92
19.67
6.69
100.00

معلومات عن األسهم

األداء في بورصة البحرين
رمز التداولITHMR :

�سعر الأ�سهم بالن�سبة �إىل امل�ؤ�شرات – 2013
املعيار

مفتوح

عايل

منخف�ض

مقفل

التغري يف 2013

�سعر �سهم ( ITHMRبالدوالر الأمريكي)
م�ؤ�شر قطاع البنوك التجارية
جميع امل�ؤ�شرات يف البحرين
م�ؤ�شر اال�سرتداد
م�ؤ�شر داو جونز البحرين

0.170
1،792.20
1،065.61
1،102.58
89.53

0.290
2،456.44
1،248.86
1،270.28
110.67

0.165
1،797.96
1،054.99
1،084.99
89.06

0.230
2،456.44
1،248.86
1،270.28
110.67

35.29
37.06
17.20
15.21
23.61
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معلومات عن األسهم

حركة سعر سهم بنك اإلثمار

1.300
1.250
امل�ؤ�شرات

1.150
1.100
1.050
1.000

 29دي�سمرب
2013

�10سبتمرب
2013

 10يونيو
2013
جميع م�ؤ�شرات �أ�سهم البحرين

 31دي�سمرب
 21مار�س
2012
2013
�سعر �إقفال بنك الإثمار

بالدوالر الأمريكي

1.200

0.300
0.280
0.260
0.240
0.220
0.200
0.180
0.160
0.140

تداول سهم بنك اإلثمار

2013
251،334،462
21،712،664

حجم ,عدد اال�سهم
القيمة بالدينار البحريني

2012
147،210،169
8،589،367

رسملة السوق ومعدل دوران رأس المال

املعيار
ITHMR

قطاع البنوك التجارية
ال�سوق
املعيار
ITHMR

قطاع البنوك التجارية
ال�سوق
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ر�سملة ال�سوق (د.ب)
262،796،768
3،252،843،598
6،962،951،211

2013
 %من جمموع ر�سملة ال�سوق
3.77
46.72
100.00

دوران ر�أ�س املال ()%
8.26
4.72
3.04

ر�سملة ال�سوق (د.ب)
179،711،582
2،327،593،590
5،855،641،334

2012
 %من جمموع ر�سملة ال�سوق
3.07
39.75
100.00

دوران ر�أ�س املال ()%
4.78
2.94
1.74

معلومات عن األسهم

التصنيف

ت�صنيف  ITHMRيف  2013من بني � 41شركة حملية مدرجة يف بور�صة البحرين
القيمة املتداولة
احلجم املتداول
عدد املعامالت
ر�سملة ال�سوق
معدل دوران ر�أ�س املال
عدد �أيام التداول

�أيام التداول
ITHMR

ال�سوق

4
3
2
8
4
4

2013
%
عدد الأيام
75.30
186
100.00
247

عدد الأيام
173
248

2012
%
69.76
100.00

تداوالت �أ�سهم جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل عام 2013
عدد اال�سهم املتداولة
خالل عام 2013
� 1صاحب ال�سمو امللكي الأمري عمرو حممد الفي�صل

6،100

 2عبداحلميد حممد �أبو مو�سى

106،100

 3ال�شيخة ح�صة بنت �سعد ال�صباح

64،200

 4نبيل خالد حممد كانو

106،000

 5عبدالإله �إبراهيم القا�سمي

106،000
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معلومات عن الشركة

ا�سم ال�شركة:

بنك الإثمار �ش.م.ب.

ال�شكل القانوين:

بنك الإثمار �ش.م.ب .هو بنك �إ�سالمي يعمل يف جمال الأعمال امل�صرفية للأفراد (التجزئة) ويتخذ من البحرين
مقر ًا له .ومرخ�ص من قبل م�صرف البحرين املركزي� .إن بنك الإثمار �ش.م.ب ،.والذي كان بنك ًا ا�ستثماري ًا ،قد
�أنهى عملية �إعادة تنظيم �شاملة مع �شركته التابعة.
�إن بنك الإثمار م�سجل ك�شركة م�ساهمة ح�سب قانون ال�شركات التجارية يف البحرين (قانون رقم  21لعام )2001
و�أ�سهمه مدرجة يف بور�صة البحرين و�سوق الكويت للأوراق املالية.

رقم ت�سجيل ال�شركة:

�سجل جتاري 15210

الإدارجات يف �أ�سواق الأوراق املالية :بور�صة البحرين و�سوق الكويت للأوراق املالية
الرمز:

«»ITHMR

املكاتب امل�سجلة:

برج ال�سيف ,مبنى  ,2080طريق � ,2825ضاحية ال�سيف � ,428ص.ب2820 .
املنامة .مملكة البحرين

الهاتف:

+973 1758 5000 ,+973 1758 4000

الفاك�س:

+973 1758 5151 ,+973 1758 4017

رمز �سويفت:

FIBHBHBM

الربيد الإلكرتوين:

info@ithmaarbank.com

املوقع الإلكرتوين:

www.ithmaarbank.com

املكتب الرئي�سي:

برج ال�سيف ,بناية  ,2080طريق � ,2825ضاحية ال�سيف � ,428ص.ب ,2820 .املنامة ,مملكة البحرين

انتهاء ال�سنة املحا�سبية:

 31دي�سمرب

م�س�ؤل االلتزام:

توفيق حممد الب�ستكي
مدير عام املخاطر  -رئي�س �إدارة املخاطر وااللتزام

�سكرتري ال�شركة:

دانة عقيل رئي�س
مدير تنفيذي �أول � -إدارة ال�شئون القانونية

املدققون:

براي�س ووتر هاو�س كوبرز ام �إي ليمتد� ,ص.ب ،21144 .املنامة ,مملكة البحرين
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