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تركز ا�سرتاتيجية فين�سر كابيتال بنك على 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 

وت�ستهدف م�ساريع ال�ستثمارات اخلا�سة 

املجزية، ودعم املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

التي تتميز بعنا�سر جوهرية �سليمة واإدارة قوية، 

بهدف حتقيق قيمة م�ستدامة وعائدات عالية 

للم�ستثمرين على املدى البعيد. كما ي�ستثمر 

ا في امل�ساريع العقارية املتنوعة في  البنك اأي�سً

القطاعات التي يرتفع الطلب عليها. 

وخالل ال�سنوات اخلم�ص الأوىل من الت�سغيل، جنح 

فين�سر كابيتال بنك في تزويد عمالئه بالعديد من 

الفر�ص ال�ستثمارية املبتكرة، الكثري منها يعترب 

الأول من نوعه في املنطقة. وقد ا�ستمل ذلك على 

�سندات ال�سيولة من فين�سر كابيتال بنك، و�سندوق 

فين�سر كابيتال، و�سندوق مينا للموؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة، وامل�ست�سفى الأملاين للعظام، وامل�ست�سفى 

امللكي للولدة، و�سركة ت�سالنجر املحدودة، و�سركة 

جافكو، و�سركة ليم�سولر للمالحة وال�سفن، و�سركة 

اإ�سكان جبل علي للعمال. 

وقد نفذت �سركة م�ساريع اخلليج، وهي ال�سركة املالكة 

وامل�سغلة ملبنى فين�سر كابيتال بنك في البحرين اثنني 

من اأكرث عمليات التخارج ال�ستثماري جناًحا. حقق 

التخارج الأول عائًدا على ال�ستثمار بلغ 139 باملائة مع 

معدل عائد داخلي بلغ 35 باملائة على مدى 3 �سنوات. 

اأما التخارج الثاين فقد حقق عائًدا على ال�ستثمار 

بن�سبة 82 باملائة مع معدل عائد داخلي بلغ 27 باملائة 

على مدى عامني. 

حر�ص فين�سر كابيتال بنك على تعزيز اأداء ق�سم 

العمليات وامل�ساندة الذي �سهد منًوا يتما�سى مع تطور 

اأعمال البنك واأن�سطته وعدد موظفيه. فمن 5 موظفني 

في اأكتوبر 2005 عندما بداأ البنك عملياته الت�سغيلية، 

ارتفع عدد املوظفني اإىل 50 في نهاية 2007. كما اأن 

النتقال اإىل املقر الرئي�سي اجلديد في مبنى فين�سر 

ا في املنطقة الدبلوما�سية في  كابيتال واملقام خ�سي�سً

مملكة البحرين اأتاح توفري امل�ساحة واملرافق املتطورة 

للعدد املتنامي من املوظفني، مبا يلبي احتياجات النمو 

املت�سارع في الن�ساط، خا�سة في عمليات املكاتب 

 اخللفية. وفي نهاية 2008 و�سل عدد املوظفني 

اإىل 90 موظفًا. 

في عام 2008، تطورت جمموعة العمليات 

وامل�ساندة وتو�سع ن�ساطها مع تاأ�سي�ص ق�سم العمليات 

املتخ�س�ص، وان�سمام فريق اخلزينة اجلديد. كما 

ا على الرقابة املالية، واملوارد  ا�ستملت املجموعة اأي�سً

الب�سرية، وعالقات امل�ساهم وامل�ستثمر، وتقنية 

ا  املعلومات والت�سالت املوؤ�س�سية. وخالل العام اأي�سً

Saudi Venture Capital 
Investment Company

حر�ص البنك على تعزيز هيكل احلوكمة 

املوؤ�س�سية. وي�ستمل الآن على التدقيق الداخلي، 

واللتزام بالأنظمة، واإدارة املخاطر، اإىل جانب 

التن�سيق واملراجعة ال�سرعية. 

�سركة فين�سر كابيتال 

ال�سعودية ال�ستثمارية

�ســركــة ملي�سولر 

للمالحة وال�سفن

 �ســركــة

م�ساريع اخلليج

 م�سروع اإ�سكان

جبل علي للعمال

 �ســركــة

ت�سالنجر ليمتد 

 امل�ست�سفى

الأملاين للعظام

العمليات والمساندة االستثمارات
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النمـو )معدل(

األصول تحت اإلدارة
%72

حقوق المساهمين
%33

اجمالي األصول
%30

جمموع حقوق امل�شاهمني: 286 مليون دولر اأمريكي

موجودات ائتمانية حتت الإدارة: 672 مليون دولر اأمريكي

اجمايل الدخل: 32 مليون دولر اأمريكي

2009

2007

جمموع حقوق امل�شاهمني: 80 مليون دولر اأمريكي

موجودات ائتمانية حتت الإدارة: 47 مليون دولر اأمريكي

اجمايل الدخل: 25 مليون دولر اأمريكي

جمموع حقوق امل�شاهمني: 203 مليون دولر اأمريكي

موجودات ائتمانية حتت الإدارة: 181 مليون دولر اأمريكي

اجمايل الدخل: 54 مليون دولر اأمريكي

جمموع حقوق امل�شاهمني: 225 مليون دولر اأمريكي

موجودات ائتمانية حتت الإدارة: 650 مليون دولر اأمريكي

اجمايل الدخل: 82 مليون دولر اأمريكي

2006

جمموع حقوق امل�شاهمني: 240 مليون دولر اأمريكي

موجودات ائتمانية حتت الإدارة: 714 مليون دولر اأمريكي

اجمايل الدخل: 16 مليون دولر اأمريكي

2008

2010
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 فــيــنــ�شــــــر كـابـيـتـــــــال بـنــــــك 

التقـــريـر ال�سـنـــوي 2010

3

يعد فين�سر كابيتال بنك اأول بنك ا�ستثماري اإ�سالمي في 

منطقة اخلليج العربي وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا )مينا( 

يتخ�س�ص في ال�ستثمار في امل�ساريع النا�سئة. وفي عام 2010 

ا�ستكمل البنك خم�ص �سنوات من النجاح. 

تاأ�س�ص فين�سر كابيتال بنك في مملكة البحرين في �سهر اأكتوبر 2005، وميار�ص البنك عمله 

مبوجب ترخي�ص كم�سرف قطاع جملة ا�ستثماري )اإ�سالمي( �سادر عن م�سرف البحرين 

املركزي. وبراأ�سمال م�سرح به وقدره 500 مليون دولر اأمريكي، وراأ�سمال مدفوع بقيمة 

250 مليون دولر اأمريكي، ويحظى البنك بدعم مايل من جمموعة خمتارة من امل�ساهمني 

في املنطقة، وي�سم فريق عمل يتمتع بخربة عريقة في العمل امل�سريف، كما يتمتع ب�سبكة 

مرتابطة من ال�سركاء ال�سرتاتيجيني و�سركاء العمل.

يوفر فين�سر كابيتال بنك لعمالئه جمموعة متنوعة من اخلدمات الراقية والفر�ص 

ال�ستثمارية الفريدة من نوعها �سمن عدد من جمالت العمل الواعدة في اأ�سواق دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ويعمل البنك في اأربعة جمالت 

رئي�سية هي: ال�ستثمار في امل�ساريع النا�سئة وتطوير الأعمال، وال�ستثمارات املبا�سرة، 

وال�ستثمارات العقارية، اإ�سافة اإىل ال�ست�سارات املالية. وينفرد البنك مبكانته الفريدة في 

 قيادة متويل امل�ساريع النا�سئة والواعدة في املنطقة، وذلك من خالل توفري م�ستويات

ل ت�ساهى من الدعم للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة التي تتميز بالقوة في الأداء مع تدين 

قيمتها والتي حتتاج اإىل موارد �سرورية لتحقيق النمو والتو�سع. 

براأ�ص مال قوي قدره 250 مليون دولر، واأ�سول �سائلة بقيمة 14 مليون دولر وبدون ديون في الوقت احلايل، 

فاإن فين�سر كابيتال بنك يتمتع مبتانة مركزه املايل و�سالبة مكانته، اإ�سافة اإىل امتالكه حمفظة من امل�ساريع 

النا�سئة الواعدة وال�ستثمارات املبا�سرة املجزية، واأ�سول حتت الإدارة بقيمة اأكرث من بليون دولر اأمريكي.  

5 سنوات من الرقي
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المـؤشــرات التشغيليــة
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ال�شتثمارات اجلديدة 

ال�ستحواذ على 12% من اأ�سهم �سركة قطر للهند�سة والإن�ساءات، وهي �سركة رائدة في مقاولت الأعمال   

الهند�سية وامل�سرتيات والإن�ساءات في قطر. 

م�سروع وان بحرين ال�سكني والفندقي املتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية الذي يقع في جزيرة ريف الكائنة   

على ال�ساحل ال�سمايل للمنامة. 

ال�شتثمارات احلالية 

�سركة فين�سر كابيتال ال�سعودية ال�ستثمارية التي تاأ�س�ست في اململكة العربية ال�سعودية.   

توزيع اأرباح )9%( للعام الثاين على التوايل من قبل �سركة ليم�سولر للمالحة وال�سفن.   

تنفيذ عمليتي تخارج بقيمة عالية من جانب �سركة م�ساريع اخلليج ملبنى فين�سر كابيتال في البحرين.   

اإن�ساء امل�ست�سفى الأملاين للعظام، الأوىل من نوعها في البحرين.  

بدء ت�سغيل اأربعة خطوط اإنتاج جديدة من بني خم�سة خطوط �سمن م�سروع التو�سعة الذي تتبناه �سركة جافكو.   

توا�سل العمل في م�سروع �سكن جبل علي للعمال وفق اجلدول املحدد ل�ستكماله في عام 2011.   

تاأجري جميع احلفارات التابعة ل�سركة ت�سالنجر ليمتد وبدء الت�سغيل في نهاية العام.   
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العمليات وامل�شاندة

قام فين�سر كابيتال بنك بتوفري خدمات ا�ست�سارية حول تقنية املعلومات والت�سالت لل�سركات   

اجلديدة املندرجة حتت حمفظة البنك.

حر�ص البنك على الحتفاظ مبوظفيه و�سغل الوظائف ال�ساغرة من داخل املوؤ�س�سة.   

قام فين�سر كابيتال بنك بالتوقيع على اتفاقية مع موؤ�س�سة متكني لتقدمي دورات تدريبية للتطور املهني   

ل�سغار املوظفني. 

ا�ستكمال نظام اأمن املعلومات اجلديد.   

ا�ستكمال جميع اخلطط املتعلقة باإن�ساء موقع ملواجهة الكوارث دعًما خلطة ا�ستمرارية الأعمال في   

البنك للتطبيق في 2011. 

ا�ستكمال عمليات اختبار نظام اإدارة عالقات العمالء اجلديد.   

اخلزينة تطرح خطوًطا جديدة مع موؤ�س�سات اإ�سالمية خارج البحرين.   

تطوير اإطار عمل احلوكمة املوؤ�س�سية واإدارة املخاطر مع الرتكيز على الإلتزام بالأحكام واملتطلبات   

التنظيمية.

توفري خدمات ا�ست�سارية من قبل فريق العمل في املوارد الب�سرية وتقنية املعلومات والت�سالت   

املوؤ�س�سية لل�سركات اجلديدة املندرجة حتت حمفظة فين�سر كابيتال بنك كامل�ست�سفى الأملاين للعظام 

و�سركة فين�سر كابيتال ال�سعودية ال�ستثمارية.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يتمتع البنك برأس مال قوي 
بقيمة 250 مليون دوالر، مع 

أصول سائلة بقيمة 14 مليون 
دوالر بدون ديون في الوقت 

الحالي، األمر الذي يؤكد متانة 
مركزه المالي وصالبة موقعه، 

إضافة إلى امتالكه محفظة 
من المشاريع الناشئة والواعدة 

واالستثمارات المباشرة المجزية، 
 وأصول تحت اإلدارة بقيمة
714 مليون دوالر أمريكي. 

د. غ�شان اأحمد ال�شليمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة
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بالنيابة عن اأع�ساء جمل�ص الإدارة يطيب يل اأن اأرفع اإليكم التقرير ال�سنوي 

اخلام�ص لفين�سر كابيتال بنك عن ال�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010. لقد كان 

2010 واحًدا من اأ�سعب الأعوام �سواء بالن�سبة لل�سناعة امل�سرفية اأو للبنك، 

خا�سة في ظل تداعيات الأزمة املالية العاملية، وتاأثريها املتوا�سل على منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

اإن من اأبرز التحديات التي واجهت القطاع امل�سرفي خالل العام املن�سرم هي 

ا�ستمرار نق�ص ال�سيولة الالزمة لتحويل امل�ساريع وتراجع امل�ستثمرين عن حتمل 

املخاطر، ف�سال عن حالة ركود ملمو�سة في القطاع العقاري. ومن هنا اأ�سبح من 

ال�سعب احل�سول على التمويل، ف�سال عن تبني امل�ستثمرين منهج »الرتقب-و-

النتظار« جتاه ال�ستثمارات اجلديدة، في الوقت الذي وا�سلت فيه قيم الأ�سول 

العقارية النخفا�ص مع اإلغاء الكثري من امل�ساريع اأو تعليقها. 

وبالرغم من تلك الظروف احلافلة بالتحديات، فاإنه ي�سرين اأن اأ�سري اإىل اأن 

فين�سر كابيتال بنك قد حقق منًوا ت�سغيلًيا قوًيا في عام 2010. حيث قام البنك 

بطرح وتوظيف عدد من ال�ستثمارات اجلديدة، وحافظ على ربحية حمفظته من 

امل�ساريع النا�سئة وال�ستثمارات املبا�سرة، مع تبني منهج متوازن وحذر في اإدارة 

حمفظة ا�ستثماراته العقارية. 

اإن هذه الإجنازات توؤكد مدى جدوى وفعالية منوذج عمل البنك وا�سرتاتيجيته 

ال�ستثمارية. وبالرتكيز على منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، فاإن 

ا�سرتاتيجيتنا ت�ستهدف م�ساريع ال�ستثمارات اخلا�سة املجزية، ودعم املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة التي تتميز بعنا�سر جوهرية �سليمة واإدارة قوية، بهدف 

حتقيق قيمة م�ستدامة وعائدات عالية للم�ستثمرين على املدى البعيد. 

وفي اإطار ا�سرتاتيجية النمو امل�ستقبلي وتطوير اأعمالنا، وا�سل البنك تعزيز 

قدراته املوؤ�س�سية في عام 2010. كما حر�ص على دعم ا�ستثماراته في القوى 

الب�سرية وتقنية املعلومات، اإىل جانب حت�سني العمليات الت�سغيلية للمكاتب 

اخللفية. 

ومع ذلك، وكما هو احلال مع بقية البنوك، مل نكن حم�سنني لظروف وتقلبات 

ال�سوق امل�ستمرة، وعليه، اتخذ جمل�ص الإدارة قرارا باأخذ خم�س�سات متحفظة 

جدا وذلك  حلماية اأ�سول البنك وحفظ املحفظة ال�ستثمارية من اأي انخفا�سات 

م�ستقبلية.  

 وعلى هذا الأ�سا�ص مت حتديد خم�س�سات النخفا�ص في القيمة باإجمايل

31 مليون دولر اأمريكي في عام 2010، اإ�سافة اإىل اإحت�ساب خ�سارة القيمة 

ّنف  العادلة لال�ستثمارات بلغت 1.15 مليون دولر اأمريكي على م�سروع عقاري �سُ

بقيمة عادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة ب�سبب ظروف ال�سوق احلالية. وعليه قام 

البنك بت�سجيل خ�سارة �سافية بقيمة 47 مليون دولر اأمريكي لعام 2010، مقارنة 

مع ربح بقيمة 11 مليون دولر اأمريكي في عام 2009. 

واأود اأن اأوؤكد على اأن هذه اخل�سارة ل يجب اأن تف�سر على اأنها انعكا�ص �سلبي على 

مركز البنك املايل اأو اإمكانياته. فالبنك يتمتع براأ�ص مال قوي بقيمة 250 مليون 

دولر، مع اأ�سول �سائلة بقيمة 14 مليون دولر بدون ديون في الوقت احلايل، الأمر 

الذي يوؤكد متانة مركزه املايل و�سالبة موقعه، اإ�سافة اإىل امتالكه حمفظة من 

امل�ساريع النا�سئة والواعدة وال�ستثمارات املبا�سرة املجزية، واأ�سول حتت الإدارة 

بقيمة 714 مليون دولر اأمريكي. 

كما اأنه خــالل اخلمـ�ص �سـنوات الأوىل من الت�سغيــل، جنـح فين�سـر كابيتال بنك 

 في حتقيـق نـمـو بخطـوات مت�سـارعـة، م�سجال معدل منو �ســنوي مـركب بن�سبـة

30 باملائة لإجمايل الأ�سول، و33 باملائة حلقوق امل�ساهمني، و72 باملائة لالأ�سول 

حتت الإدارة. 

بالنيابة عن جمل�ص الإدارة، وبالأ�سالة عن نف�سي اأود اأن اأتوجه بخال�ص المتنان 

والتقدير اإىل �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل مملكة 

البحرين املفدى، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، رئي�ص 

الوزراء املوقر، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

الأمني نائب القائد الأعلى على قيادتهم الر�سيدة مل�سرية النمو في اململكة ودعمهم 

املتوا�سل لل�سناعة امل�سرفية الإ�سالمية. واأتوجه بال�سكر والتقدير اإىل م�سرف 

البحرين املركزي، ووزارة ال�سناعة والتجارة، والهيئات احلكومية ذات ال�سلة 

على ما قدمته من م�ساندة وم�سورة خالل عام 2010. 

كما يطيب يل اأن اأعرب عن خال�ص امتناين للم�ساهمني، والعمالء، وامل�ستثمرين، 

و�سركاء العمل على ولئهم وت�سجيعهم امل�ستمر، وال�سكر مو�سول اإىل هيئة الرقابة 

ال�سرعية لإر�ساداتهم القّيمة، واإىل فريق الإدارة وجميع العاملني في البنك على 

جهودهم الدوؤوبة وتفانيهم في العمل. اإن كل هذه اجلهود قد �ساهمت في حتقيق 

النمو لفين�سر كابيتال بنك. وبف�سل دعمهم املتوا�سل، فاإنني اأتطلع اإىل حتقيق 

املزيد من النجاح والإجنازات خالل خم�ص �سنوات اأخرى قادمة. 

اأ�ساأل اهلل العلي القدير اأن يهدينا �سواء ال�سبيل، واأن ي�سدد خطانا لتحقيق 

اأهدافنا، واأن مين علينا بالنجاح والتوفيق لتعزيز م�سرية فين�سر كابيتال بنك. 

د. غ�شان اأحمد ال�شليمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات والصالة والسالم 

على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم ومن تبع هداهم إلى يوم الدين
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456

أعضاء مجلس اإلدارة

1. الدكتور غ�شان اأحمد ال�شليمان

رئي�ص جمل�ص الإدارة

اململكة العربية ال�سعودية

4. علي مو�شى املو�شى

ع�سو جمل�ص الإدارة

دولة الكويت

2. عبد الفتاح حممدرفيع معرفي

نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة

دولة الكويت

5. مروان اأحمد الغرير

ع�سو جمل�ص الإدارة

الإمارات العربية املتحدة

3. عبد اللطيف حممد جناحي

ع�سو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي

مملكة البحرين

6. �شالح حممد ال�شنفري

ع�سو جمل�ص الإدارة

�سلطنة عمان
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789
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7. ن�شال �شالح العوجان

ع�سو جمل�ص الإدارة

مملكة البحرين

10. عجالن عبدالعزيز العجالن

ع�سو جمل�ص الإدارة

اململكة العربية ال�سعودية

8. حممد �شليمان اأبامني

ع�سو جمل�ص الإدارة

اململكة العربية ال�سعودية

11. �شليمان اإبراهيم احلديثي

ع�سو جمل�ص الإدارة

اململكة العربية ال�سعودية

9. اإبراهيم حمد البابطني

ع�سو جمل�ص الإدارة

اململكة العربية ال�سعودية

12. عبدالهادي تريحيب بن نايفة ال�شهواين

ع�سو جمل�ص الإدارة

دولة قطـر
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أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

ال�شيخ نظام حممد �شالح يعقوبي

رئي�ص الهيئة

يح�سر حاليا اأطروحة الدكتوراه في الفقه الإ�سالمي بجامعة ويلز باململكة 

املتحدة، ويحمل �سهادة البكالوريو�ص في القت�ساد ومقارنة الأديان من جامعة 

ماكجيل بكندا، بالإ�سافة اإىل الدرا�سات التقليدية الإ�سالمية، والتلقي عن 

العلماء وامل�سايخ اأمثال: ال�سيخ عبداهلل الفار�سي، وال�سيخ يو�سف ال�سديقي، 

وال�سيخ حممد �سالح العبا�سي من مملكة البحرين، وال�سيخ حممد يا�سني 

الفاداين من مكة املكرمة باململكة العربية ال�سعودية، وال�سيخ حممد خاطر من 

جمهورية م�سر العربية، وال�سيخ حبيب الرحمن الأعظمي من الهند، وال�سيخ 

نظام خطيبا في عدد من جوامع البحرين في مرحلة الت�سعينات، وله درو�ص 

في العلوم ال�سرعية منذ 1976 وحتى الآن، وهو ع�سو بهيئة الرقابة ال�سرعية 

في عدد من البنوك واملوؤ�س�سات املالية والإ�سالمية مبملكة البحرين وع�سو 

هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية والإ�سالمية الدولية بالبحرين 

 ،)AAIOFE( وع�سو هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية والإ�سالمية

وع�سو بهيئة الت�سنيف الإ�سالمي، وع�سو باملجل�ص ال�سرعي مل�سرف البحرين 

املركزي و�سندوق داو جونز الإ�سالمي.

ال�شيخ الدكتور عبدال�شتار عبدالكرمي اأبو غدة

ع�سو

ع�سو جممع الفقه الإ�سالمي التابع ملنظمة املوؤمتر الإ�سالمي بجدة باململكة 

العربية ال�سعودية، وع�سو املجل�ص ال�سرعي وجمل�ص املعايري لهيئة املحا�سبة 

واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية مبملكة البحرين، وم�سارك في كثري من 

هيئات الرقابة ال�سرعية ملجموعة من البنوك الإ�سالمية، وكان في ال�سابق يعمل 

باحثًا وخبريًا في املو�سوعة الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية 

بدولة الكويت، مع العلم اأنه يحمل �سهادة الدكتوراه في ال�سريعة الإ�سالمية من 

الأزهر ال�سريف.

ال�شيخ الدكتور عي�شى زكي عي�شى

ع�سو

من حملة �سهادة الدكتوراه في الفقه املقارن من اجلامعة الإ�سالمية باملدينة 

املنورة، ويعمل حاليًا اأ�ستاذًا م�ساعدًا بكلية الرتبية الأ�سا�سية التابعة للهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، م�سارك في هيئات فتوى 

وجلان �سرعية عديدة، واأثرى املكتبة الإ�سالمية مبجموعة من املوؤلفات 

والأعمال العلمية، وله ح�سور مميز وبارز في كثري من املوؤمترات والندوات 

واملنتديات الإ�سالمية.

فريق اأع�ساء هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية )من اليمني اإىل الي�سار(

ال�سيخ الدكتور عي�سى زكي عي�سى، ال�سيخ نظام حممد �سالح يعقوبي، ال�سيخ الدكتور عبدال�ستار عبدالكرمي اأبو غدة
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تقرير الرئيس التنفيذي

في عام آخر حافل 
بالتحديات المالية 
االسثمارية الصعبة، 
حقق فينشر 
كابيتال بنك نمًوا 
قويًا في عملياته 
التشغيلية في 2010. 

عبداللطيف حممد جناحي

ع�سو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على خامت الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد وعلى اآله 

و�سحبه و�سلم

اأود اأن اوؤكد بدايًة اأنه وبعد مرور اأكرث من عامني على بداية الأزمة املالية فاإن 

العامل حتى هذة اللحظة مير عرب مرحلة بطيئة للغاية من التعافي القت�سادي 

مما ي�ستوجب علينا النظر اإىل امل�ستقبل بحذر وحكمة �سواء من حيث تنوع 

ال�سارات او اقتنا�ص الفر�ص الواعدة خا�سة وان هدفنا الأ�سا�سي يرتكز في 

حماية م�ساهمينا وم�ستثمرينا وايجاد بيئة عمل مثالية ت�سهم في تقدمي اخلدمات 

ال�ستثمارية الإ�سالمية. 

هذا ولقد داأب فين�سر كابيتال بنك، خالل اخلم�ص �سنوات الأوىل من بدء عملياتنا 

الت�سغيلية، على تعزيز مفهوم ال�ستثمار في امل�ساريع النا�سئة في منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وحر�ص البنك على تقدمي الدعم الالزم لتطوير 

ا في بناء قاعدة مهنية را�سخة من  املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة. كما جنح اأي�سً

خدمات الدعم وامل�ساندة توفر الأ�سا�ص الرا�سخ لنمو ن�ساطنا في امل�ستقبل. وت�سكل 

هذه الإجنازات عالمة فارقة في م�سرية البنك مع الأخذ في العتبار اأن ن�سف 

هذه الفرتة قد �سهد واحدة من اأ�سد الأزمات املالية العاملية حدة و�سراوة، واأ�سواأ 

حالت الركود القت�سادي منذ اأكرث من 75 عاًما. 

وفي عام اآخر حافل بالتحديات املالية ال�سثمارية ال�سعبة، حقق فين�سر كابيتال 

بنك منًوا قويًا في عملياته الت�سغيلية في 2010. فعلى �سعيد الأعمال، وا�سلنا 

احلفاظ على ربحية حمفظتنا من امل�ساريع النا�سئة وال�ستثمارات املبا�سرة، في 

الوقت الذي جنحنا فيه في اإدارة حمفظة ال�ستثمارات العقارية بكفاءة بالرغم 

من ظروف ال�سوق ال�سعبة. اأما على امل�ستوى املوؤ�س�سي، فقد وا�سل البنك تعزيز 

قدراته املوؤ�س�سية، ودعم عملياته الت�سغيلية وخدماته امل�ساندة، وتر�سيخ اإطار عمل 

قوي للحوكمة املوؤ�س�سية واإدارة املخاطر. 

ال�شتثمارات

لقد حققت ا�ستثمارات البنك احلالية في قطاع امل�ساريع النا�سئة وال�ستثمارات 

املبا�سرة منًوا جيًدا خالل عام 2010. ومن اأبرز تلك ال�ستثمارات تاأ�سي�ص �سركة 

فين�سر كابيتال ال�سعودية ال�ستثمارية التي �سوف تركز جهودها على ال�ستثمار 

في املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة في اململكة العربية ال�سعودية، ف�سال عن قيام 

�سركة ليم�سولر للمالحة وال�سفن بتوزيع اأرباح للعام الثاين على التوايل، وافتتاح 

امل�ست�سفى الأملاين للعظام، وتنفيذ عمليتي تخارج بقيمة عالية من �سركة م�ساريع 

اخلليج التي متلك وتدير مبنى فين�سر كابيتال في املنامة بالبحرين. 

عالوة على ذلك مت ا�ستكمال عمليات توظيف ال�ستثمار في برنامج ال�سيولة من 

فين�سر كابيتال بنك وامل�ست�سفى امللكي للولدة. كما بداأ ت�سغيل اأربعة خطوط اإنتاج 

من بني خم�سة خطوط �سمن م�سروع التو�سعة اجلديد ل�سركة الأبي�ص لالأ�سمدة 

والكيماويات الأردنية. من ناحية اأخرى توا�سلت اأعمال بناء جممع اإ�سكان جبل 

علي للعمال وفق اجلدول املحدد، اإ�سافة اإىل تاأجري جميع حفارات النفط والغاز 

التابعة ل�سركة ت�سالنجر ليمتد البالغ عددها 30 حفارة.

ومن نافلة القول اأن فين�سر كابيتال بنك قد اأبرم عدد من ال�ستثمارات اجلديدة 

منها على �سبيل املثال ا�ستحواذ �سندوق مينا للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة على 

ن�سبة 12 باملائة في �سركة قطر للهند�سة والإن�ساءات، وهي �سركة رائدة في جمال 

الأعمال الهند�سية وامل�سرتيات ومقاولت الإن�ساءات. كما ا�ستثمر �سندوق فين�سر 

كابيتال في �سركة دار الو�سمي، وهي �سركة بحرينية متخ�س�سة في �سناعة الأثاث 

والأعمال اخل�سبية. كما قام البنك بتاأ�سي�ص �سركة تطوير لال�ست�سارات والتدريب 

التي �سوف توفر خدمات ا�ست�سارية متخ�س�سة في بع�ص من اأهم املجالت مثل 

احلوكمة املوؤ�س�سية واإدارة املخاطر والتدقيق الداخلي واللتزام بالأنظمة. 

كما اأنه خالل عام 2010 وا�سل فين�سر كابيتال بنك اإدارة حمفظة ال�ستثمارات 

العقارية بحكمة وتعقل ووفق املعايري الأخالقية التي داأب البنك على اللتزام بها. 

العمليات وامل�شاندة 

خالل عام 2010 وا�سل البنك تعزيز اإمكانياته املوؤ�س�سية بهدف دعم منو وتطوير 

اأعماله ون�ساطه، كما وا�سل ال�ستثمار في جمالت التدريب والتطوير، ف�سال عن 

توقيع اتفاقية مع موؤ�س�سة متكني لتدريب وتطوير �سغار املوظفني. وتتمثل اأبرز 

الإجنازات التقنية خالل عام 2010 في تطبيق نظام جديد لأمن املعلومات، 

وا�ستكمال عمليات اختبار نظام اإدارة عالقات العمالء اجلديد في البنك، ف�سال 

عن ا�ستكمال جميع اخلطط املتعلقة باإن�ساء موقع ملواجهة الكوارث دعًما خلطة 

ا�ستمرارية الأعمال في البنك. 

ومن التطورات الهامة التي �سهدها البنك خالل العام توفري خدمات ا�ست�سارية 

من قبل فريق العمل في املوارد الب�سرية، وتقنية املعلومات، والت�سالت املوؤ�س�سية 

لل�سركات اجلديدة املندرجة حتت حمفظة فين�سر كابيتال بنك، وت�سمل امل�ست�سفى 

الأملاين للعظام و�سركة فين�سر كابيتال ال�سعودية ال�ستثمارية. وخالل عام 2010 

ا قام البنك باإجراء مراجعة �ساملة جلميع ال�سيا�سات والعمليات والإجراءات  اأي�سً

في خمتلف اأق�سامه ودوائره، وتطوير اإطار عمل احلوكمة املوؤ�س�سية واإدارة املخاطر 

مع الرتكيز على اللتزام بالأحكام واملتطلبات التنظيمية. 

 خالل الخمس سنوات األولى من بدء عملياتنا التشغيلية، على تعزيز 
مفهوم االستثمار في المشاريع الناشئة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا، وحرص البنك على تقديم الدعم الالزم لتطوير 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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تقرير الرئيس التنفيذي تـتـمـــة

امل�شي قدًما نحو امل�شتقبل 

اإن الإجنازات التي حققناها خالل عام 2010، وطوال اخلم�ص �سنوات املا�سية 

منذ التاأ�سي�ص اإمنا توؤكد جناح ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية التي يتبناها البنك في 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. اإن منهجنا الأ�سا�سي في جمال ال�سثتمار 

في امل�ساريع النا�سئة وال�ستثمارات اخلا�سة يرتكز على ال�ستفادة من الإمكانيات 

الهائلة وفر�ص الأعمال    غري امل�ستغلة في جميع اأنحاء املنطقة واأنه من خالل تلك 

ال�ستثمارات يهدف البنك اإىل توفري عائدات جمزية للم�ستثمرين، وال�ستفادة من 

فر�ص اأعمال واعدة تتما�سى متاًما مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 

وبالرغم من ظروف ال�سوق احلالية وامل�ستقبلية احلافلة بالتحديات، ف�سال عن 

حالة الرتقب وعدم ال�ستقرار وعدم الو�سوح التي ت�سود الأ�سواق. فاإنني على 

ثقة اأن اإجنازاتنا وجناحاتنا التي حققناها حتى الآن �سوف ت�ساعد البنك على 

موا�سلة جهوده الرامية اإىل حماية م�سالح جميع الأطراف ذات ال�سلة، وتطوير 

ا�سرتاتيجيتنا، وحتقيق اأهدافنا. 

�شكر وتقدير

اإن الإجنازات التي حققها البنك خالل العام مل تكن لتتحقق بدون دعم وم�ساندة 

رئي�ص واأع�ساء جمل�ص الإدارة املوقرين، وثقة م�ساهمينا وعمالئنا و�سركاء العمل، 

اإ�سافة اإىل اجلهود الدوؤوبة لفريق الإدارة التنفيذية وموظفي البنك. واإنني اأود 

اأن ا�سكر جميع الأطراف ذات ال�سلة مل�ساهماتهم القّيمة خالل عام 2010 وطوال 

اخلم�ص �سنوات الأوىل من عمر البنك، اآملني في موا�سلة تلك اجلهود لتحقيق 

املزيد من النجاح والتميز خالل اخلم�ص �سنوات القادمة مب�سيئة اهلل. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

عبداللطيف حممد جناحي

ع�سو جمل�ص الإدارة والرئي�ص التنفيذي
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 استعراض للنشاط االستثماري 
االستثمارات المباشرة واالستشارات المالية

�سركة ليم�سولر للمالحة وال�سفن 

نجح فينشر 
كابيتال بنك في 

تطوير فلسفة 
استثمارية ناجحة

ا�شرتاتيجية ال�شتثمار 

يتمتع فين�سر كابيتال بنك مبكانة مميزة توؤهله لالكت�ساف وال�ستثمار في 

ال�سركات التي تعاين من تدين قيمتها احلقيقية ونق�ص في م�سادر التمويل، 

والباحثة عن �سبل للح�سول على م�سادر متويل ودعم فني وت�سغيلي اإ�سافي 

لتعزيز عملية النمو والتو�سع في خمتلف القطاعات. هنا ي�ساهم البنك بدور فعال 

في �سمان حتقيق النمو لكل �سركة في حمفظته ال�ستثمارية من خالل تبني توجه 

يقوم على املتابعة العملية والتعاون الفعال على جميع امل�ستويات. وفي الوقت التي 

ت�سكل فيه منطقتا اخلليج وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا الأ�سواق الرئي�سية 

ا اإىل ال�ستثمار في الفر�ص املتاحة خارج  لفين�سر كابيتال بنك، ي�سعى البنك اأي�سً

هذه املناطق اأينما وجدت الفر�سة لذلك، بغية ال�ستفادة من خربات وتقنيات 

ال�سركات املدرجة في حمفظته ال�ستثمارية خللق قيمة م�سافة وتطوير اأ�سواق 

البنك الرئي�سية. بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن البنك يقدم لعمالئه حلول �ساملة للعديد 

من الأمور التجارية واملالية، مبا ي�ساعدهم على حتليل الفر�ص ال�ستثمارية 

بكفاءة، وال�ستجابة لتلك الفر�ص بفعالية، ومواجهة التحديات امل�ستمرة. 

ال�شتثمارات اجلديدة خالل عام 2010 

�شركة قطر للهند�شة والإن�شاءات 

ا�ستكمل فين�سر كابيتال بنك و�سندوق مينا للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة عملية 

ال�ستحواذ على 12 باملائة من اأ�سهم �سركة قطر للهند�سة والإن�ساءات بقيمة 

اإجمالية بلغت 25 مليون دولر، وذلك خالل عام 2010. 

تعد قطر للهند�سة والإن�ساءات �سركة رائدة في جمال الأعمال الهند�سية 

وامل�سرتيات ومقاولت الإن�ساءات، وتتخ�س�ص في امل�ساريع و�سيانة الوحدات 

ال�سناعية في قطاعات النفط والغاز، والبرتوكيماويات، والأ�سمدة، والطاقة، 

وغريها من م�ساريع البنية التحتية ال�سناعية. تاأ�س�ست ال�سركة عام 1975 وقد 

جنحت خالل تلك الفرتة في بناء مكانة متميزة واكت�ساب �سمعة مرموقة من حيث 

اجلودة وال�سالمة في املجالت الرئي�سية التي تعمل بها. 

اآخر التطورات في ال�شتثمارات احلالية 

�شندوق مينا للموؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة 1

تاأ�س�ص هذا ال�سندوق املمتد ل�ست �سنوات والبالغة قيمته 80 مليون دولر عام 

2006، وقد دعا اإىل زيادة راأ�ص ماله من خالل املطالبة براأ�ص املال املكتتب به في 

العام 2010 حيث ا�ستكملت العملية الآن. حقق ال�سندوق اأداًء جيًدا منذ تاأ�سي�سه، 

وفي نهاية عام 2010 بلغت القيمة ال�سافية لل�سهم 60.01 دولر اأمريكي، اأي 

بزيادة قدرها 10.04 دولر لل�سهم الواحد اأو 20 باملائة على القيمة الأولية 

لل�سهم. 

ت�ستمل حمفظة ال�سندوق على �سركة ت�سالنجر ليمتد )2006(، واآي تي وورك�ص 

)2007(، و�سركة الأبي�ص لالأ�سمدة والكيماويات الأردنية جافكو )2008(، 

و�سركة قطر للهند�سة والإن�ساءات )2010(. 

�شركة ت�شالنجر ليمتد 

يرتكز ن�ساط �سركة ت�سالنجر ليمتد الواقع مقرها في ليبيا على اأعمال حفر اآبار 

النفط والغاز واخلدمات ذات ال�سلة، وتزاول اأعمالها ب�سفة اأ�سا�سية في منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وكان التذبذب في اأ�سعار النفط خالل الن�سف 

الأول من عام 2010 قد دفع �سركات النفط اإىل تبني توجه اأكرث حذًرا جتاه 

عمليات ال�ستك�سافات اجلديدة، الأمر الذي اأدى اإىل انخفا�ص ا�ستخدام حفارات 

ال�سركة. ولكن باعتبارها �سركة رائدة في الأ�سواق املحلية، جنحت ت�سالنجر في 

ال�ستفادة من ا�ستقرار اأ�سعار النفط خالل الن�سف الثاين من العام حيث بلغ 

متو�سط �سعر النفط 75 دولر اأمريكي للربميل في عام 2010. ومع توقع و�سول 

اأ�سعار النفط اإىل متو�سط 80 دولر للربميل في عام 2011، فاإن ال�سركة �سوف 

ت�ستفيد من زيادة ن�ساط احلفر وال�ستك�ساف. كما وقعت ال�سركة على عدد من 

عقود احلفارات اجلديدة خالل العام ف�سال عن اتفاقيات وكالة جديدة في دول 

مثل العراق، واجلزائر، وتون�ص، وال�سودان، والأردن، والكويت، وُعمان لدعم 

برناجمها التو�سعي. 
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بيت التطوير 

يرتكز ن�ساط بيت التطوير على توفري حلول تقنية واأمن املعلومات، وقد وقعت 

ال�سركة خالل عام 2010 على عقد مع غرفة التجارة ال�سعودية بجدة للعمل 

في م�سروع توفري �سهادات اعتماد وتوثيق اإلكرتونية. ويعمل مكتب ال�سركة في 

نيويورك في الوقت احلايل بكامل طاقته ويوا�سل بناء قاعدة عري�سة للعمالء 

ت�ستمل الآن على �سركات مثل مايكرو�سوفت و�سي�سكو. وخالل العام ا�ستثمرت 

ال�سركة في تاأ�سي�ص ق�سم لالأبحاث والتطوير لتعزيز كفاءتها الت�سغيلية في توفري 

قائمة منتجات مميزة. 

�شركة فين�شر كابيتال ال�شعودية ال�شتثمارية 

في دي�سمبر 2010 عقدت ال�سركة اجتماع اجلمعية العمومية التاأ�سي�سية لالعالن 

عن تاأ�سي�ص ال�سركة بعد ت�سجيلها لدى وزارة التجارة. كما مت اإنتخاب ع�سرة 

اأع�ساء جمل�ص اإدارة لل�سركة التي �ستبداأ اأعمالها في الربع الأول من 2011. 

�شركة اآي تي وورك�ش

تعد اآي تي وورك�ص واحدة من اأكرب مطوري الربجميات في م�سر، ووا�سلت 

ال�سركة حتقيق املزيد من الربحية، وال�ستحواذ على العديد من العقود اجلديدة 

الهامة خالل 2010. وقد ت�سمن ذلك الهيئة الوطنية لل�سحة في قطر، ومركز 

دبي التجاري العاملي في الإمارات العربية املتحدة، واخلطوط اجلوية ال�سعودية 

في اململكة العربية ال�سعودية، وكاريري في الوليات املتحدة الأمريكية. وفي اإطار 

م�ساعي ال�سركة للتغلب على انخفا�ص ميزانيات تقنية املعلومات في ال�سركات 

الكربى ب�سبب الأزمة القت�سادية العاملية، حر�ست اآي تي وورك�ص على تطوير 

ا�سرتاتيجية تفاعلية جديدة تعتمد على مفهوم »التوجه لل�سوق« وتت�سمن توفري 

حلول غري تقليدية باأقل تكلفة ت�ستهدف امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة. وعلى 

�سوء �سمعتها املرموقة من حيث اجلودة واإمكانيات ازدواجية اللغة )الإجنليزية/

العربية( ت�ستطيع اآي تي وورك�ص التناف�ص بنجاح �سد �سركات تطوير الربجميات 

الهندية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 

�شركة الأبي�ش لالأ�شمدة والكيماويات الأردنية )جافكو(

بعد عام حافل بالركود والتحديات في �سناعة الأ�سمدة العاملية في عام 2009، 

ا�ستعاد الطلب م�ستوياته خالل عام 2010 مع تقدم الهند وال�سني بطلبات �سراء 

هامة. وقد جنح املجمع احلايل ل�سركة الأبي�ص لالأ�سمدة والكيماويات الأردنية 

)جافكو( في ال�ستفادة من التح�سن الذي طراأ على ال�سناعة من خالل زيادة 

الإنتاج واملبيعات مقارنة بعام 2009. وقد مت ت�سغيل اأربعة من خطوط الإنتاج 

اخلم�سة املخطط ت�سغيلها �سمن م�سروع التو�سعة اجلديد لل�سركة وذلك خالل 

العام، بينما من املقرر ا�ستكمال اخلط اخلام�ص في اأوائل 2011. ومتكنت ال�سركة 

من تاأمني بع�ص التفاقيات للمجمع اجلديد من موزعني في اململكة العربية 

ال�سعودية وم�سر. 

�شركة ليم�شولر للمالحة وال�شفن 

على �سوء ال�سرتاتيجية الفعالة واحلذرة التي تتبناها ال�سركة، مل تتاأثر ليم�سولر 

بالنخفا�ص في حجم التجارة الذي هز �سناعة املالحة وال�سحن العاملية خالل 

ا. وقد وا�سلت ال�سركة احلفاظ على  عام 2009، وا�ستمر خالل عام 2010 اأي�سً

تغطية كافية من العائدات خالل فرتات التاأجري، والعمل في قطاعات خمتلفة عرب 

حاوياتها و�سفنها املتخ�س�سة، ف�سال عن ال�ستفادة من ميزانيتها القوية التي 

ت�ستمل على ن�سبة ب�سيطة من الديون. وفي الوقت الذي واجهت فيه بع�ص �سركات 

ال�سحن الكربى �سبح الإفال�ص، جنحت ليم�سولر في تو�سيع اأ�سطولها من خالل 

ال�ستحواذ على بع�ص ال�سفن املتاأثرة بالأزمة بخ�سومات هائلة. كما حافظت 

ا على توزيع اأرباح بن�سبة 9 باملائة اأخرى خالل عام 2010.  ال�سركة اأي�سًَ

�سركة اآي تي وورك�ص �سركة الأبي�ص لالأ�سمدة والكيماويات الأردنية )جافكو(
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استعراض للنشاط االستثماري 
المشاريع الناشئة وتطوير األعمال 

�سركة ال�سوكولته دت�ص دليت امل�ست�سفى الأملاين للعظام

ا�شرتاتيجية ال�شتثمار 

ي�ستهدف فين�سر كابيتال بنك ال�ستفادة من الإمكانيات الهائلة وفر�ص الأعمال غري 

امل�ستغلة في اأ�سواق دول منطقة اخلليج وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، حيث يعتقد 

البنك اأن قطاع امل�ساريع النا�سئة يزخر بالإمكانيات الواعدة التي لو مت ا�ستغاللها ب�سكل 

فعال، ميكن اأن تقدم م�سدًرا م�ستقًرا لفر�ص ال�ستثمارات البديلة للم�ستثمرين. وفي 

اإطار م�ساعيه لتحقيق هذا الهدف، ي�سعى البنك اإىل حتديد ال�سركات الواعدة والتي 

تكون في مراحل مبكرة اإىل متو�سطة من النمو ومتلك اإمكانيات كبرية ت�سمن تعزيز 

تواجدها في ال�سوق. ثم يقوم البنك با�ستخدام اأدوات مبتكرة وهياكل ا�ستثمارية متطورة 

ي�ستطيع من خاللها احلد من املخاطر املرتبطة عادة بال�ستثمار في امل�ساريع النا�سئة 

والواعدة، وفي نف�ص الوقت التاأكد من قدرة هذه ال�ستثمارات على حتقيق عوائد جمزية 

للم�ستثمرين. اإن ال�ستفادة من ال�ستثمارات في امل�ساريع النا�سئة متنح عمالء البنك 

ا جديدة لالإ�ستثمار في فئة متميزة من الأ�سول، كما ت�ساعدهم على امل�ساركة  فر�سً

بدور اإيجابي في توجيه الأموال امل�ستثمرة نحو اأن�سطة ا�ستثمارية جمدية تعزز النمو 

القت�سادي احلقيقي، وت�ساهم في دعم جهود تنمية القت�ساديات الإقليمية.

ال�شتثمارات اجلديدة خالل عام 2010 

�شركة تطوير لال�شت�شارات 

و�سع فين�سر كابيتال بنك حجر الأ�سا�ص لهذه ال�سركة ال�ست�سارية املتخ�س�سة املتوافقة 

مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. تاأ�س�ست ال�سركة في اأكتوبر 2010 ويقع مقرها الرئي�سي 

ا ح�سب املتطلبات  في مملكة البحرين. توفر تطوير خدمات ا�ست�سارية م�سممة خ�سي�سً

اخلا�سة، وبرامج تطوير املوارد الب�سرية للموؤ�س�سات املالية وال�سركات التجارية والهيئات 

احلكومية. 

تت�سمن قائمة برامج تطوير جمموعة من برامج التطوير املتخ�س�سة وت�سمل جمالت 

الرقابة في ال�سركات مثل احلوكمة املوؤ�س�سية واإدارة املخاطر والرقابة الداخلية. 

ا العديد من املو�سوعات املتعلقة بن�ساط جمل�ص الإدارة مثل تطوير  كما تغطي اأي�سً

ال�سرتاتيجية والعالقات العامة واإدارة العالقات الإعالمية وتقييم فعالية جمل�ص الإدارة.

اآخر التطورات في ال�شتثمارات احلالية 

برنامج ال�شيولة من فين�شر كابيتال بنك 

يعد هذا الربنامج ق�سري املدى املتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية هو الأول من نوعه، 

وقد طرح في اأواخر عام 2009. وقد مت ا�ستكمال عملية الكتتاب في وقت قيا�سي في اأوائل 

عام 2010، وبلغ اإجمايل الكتتاب 55 مليون دولر اأمريكي حيث متت تغطيته بالكامل. توفر 

�سهادات ال�سيولة ق�سرية الأجل التي يطرحها الربنامج ن�سبة ربح متوقعة ترتاوح بني 4 و6 

باملائة �سنويًا، يدعمها اأ�سل مميز يتمثل في مبنى فين�سر كابيتال بنك. كما �سهد هذا العام 

ا تعيني موفري �سيولة لدعم وتعزيز كفاءة و�سمولية برنامج �سهادات ال�سيولة.  اأي�سً

امل�شت�شفى امللكي للولدة 

في عام 2010 اأغلق الكتتاب في هذا املرفق الطبي املتخ�س�ص البالغ تكلفته 30.4 

مليون دولر اأمريكي. كما ح�سل البنك على ترخي�ص مبدئي من وزارة ال�سحة، ومت 

تعيني ائتالف ي�سم كبار ال�ست�ساريني العامليني املتخ�س�سني في الت�سميم والهند�سة 

لت�سميم وتنفيذ امل�سروع. يعتمد مفهوم امل�ست�سفى امللكي للولدة على تطبيق اأعلى املعايري 

الطبية الربيطانية، ويعمل على ا�ستحداث مزيج متميز من الرعاية ال�سحية وال�سيافة. 

من املقرر بدء ت�سغيل امل�ست�سفى في اأوائل عام 2013. 

ذي لوجن

تاأ�س�ست هذه ال�سركة املتخ�س�سة في اإدارة امل�ساحات املكتبية املجهزة في البحرين عام 

2008، وا�ستطاعت ال�سركة منذ ذلك احلني ا�ستقطاب جمموعة متميزة من العمالء 

وتر�سيخ معايري جديدة مل�ستوى اخلدمات في جمال امل�ساحات املكتبية املجهزة. وقد 

اأبرمت ال�سركة اأوىل اتفاقياتها حلقوق المتياز في عام 2010 بغر�ص افتتاح فرع لها في 

مدينة الدار البي�ساء باملغرب حتت العالمة التجارية والهوية اخلا�سة ب�سركة ذي لوجن 

وذلك بالتعاون مع �سركة ا�ستثمارية مرموقة في اململكة املغربية. 

امل�شت�شفى الأملاين للعظام 

ير�سي امل�ست�سفى الأملاين للعظام معايري جديدة للمرافق الطبية القائمة في البحرين. 

وقد قام �سعادة وزير ال�سحة بافتتاح امل�ست�سفى ر�سمًيا في عام 2010 بح�سور ال�سفري 

الأملاين وعدد من كبار ال�سخ�سيات. يوفر امل�ست�سفى خدمات �سحية متميزة لأمرا�ص 
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امل�ست�سفى امللكي للولدة�سركة م�ساريع اخلليج 

العظام وفق املعايري الأملانية عالية اجلودة والكفاءة. وقد قام امل�ست�سفى بتوقيع اتفاقية 

مع املوؤ�س�سة العامة لل�سباب والريا�سة تت�سمن عالج لعبي الفرق الريا�سية الوطنية 

للمملكة، كما اأنه ب�سدد الو�سول اإىل اتفاق مع عدد من املوؤ�س�سات لتوفري العالج 

ملوظفيها. ويوؤكد م�سروع امل�ست�سفى الأملاين للعظام قدرة فين�سر كابيتال بنك على 

اكت�ساف الفر�ص املجزية في الأ�سواق وال�ستفادة منها.

�شندوق فين�شر كابيتال 

ي�ساعد هذا ال�سندوق املتخ�س�ص على توفري راأ�ص املال الذكي للموؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة. وقد قام ال�سندوق في عام 2010 بال�ستثمار في �سركة دار الو�سمي، وهي 

�سركة بحرينية متخ�س�سة في ت�سنيع الأثاث اخل�سبي. وياأتي ذلك بعد ال�ستثمار الناجح 

ا في حتديد  في �سركة ال�سوكولته دت�ص دليت في العام املا�سي. كما جنح ال�سندوق اأي�سً

عدد من الفر�ص ال�ستثمارية اجلديدة في جمال الرعاية ال�سحية والتعليم وقطاع 

اخلدمات. ويخطط فين�سر كابيتال بنك لإطالق �سناديق اأخرى لفتتاح اأ�سواق واعدة في 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بالتعاون مع بنوك التنمية في تلك الأ�سواق. 

جلوري

تاأ�س�ست ال�سركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية وال�ستثمار )جلوري( عام 2007 

وتوفر من�سة ا�ستثمارية جمزية للفر�ص املتاحة في �سلطنة عمان. وقد جنحت ال�سركة 

في تنفيذ العديد من ال�سفقات في قطاع ال�سيافة واخلدمات اللوج�ستية، ف�سال عن 

بع�ص القطاعات الفرعية املرتبطة بقطاع العقارات مثل امل�ساحات املكتبية. و�ستقوم 

ال�سركة قريًبا بالإعالن عن م�ساريع جديدة في ال�سلطنة.

�شركة مزن ال�شتثمارية القاب�شة 

تعد هذه ال�سركة مبثابة من�سة ا�ستثمارية مثالية للبنك ومل�ستثمريه في دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، حيث ت�ساعد على اكت�ساف وهيكلة ومتابعة الفر�ص واملعامالت 

ال�ستثمارية في اململكة املغربية. ا�ستكملت مزن بنجاح عملية ا�ستثمار في قطاع التعليم 

والتدريب و قطاع املكاتب وقطاع الأعمال النا�سئة خالل عام 2010، كما حددت عدًدا من 

فر�ص النمو الإ�سافية التي تعتزم متابعتها في عام 2011. 

�شركة بيان العقارية 

�سركة بيان العقارية هي )�سركة �سعودية م�ساهمة مغلقة( تاأ�س�ست في عام 2007 م - 

براأ�ص مال مدفوع 300 مليون ريال �سعودي - واملوؤ�س�سون من اأهم واأبرز ال�سخ�سيات 

وال�سركات و امل�ستثمرين في اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت. 

ون�ساط ال�سركة يهدف اإىل تاأمني وحدات �سكنية تلبي النق�ص احلاد في عدد ونوعية 

وجودة امل�ساكن لذوي الدخل املتو�سط في اململكة وبالأخ�ص املنطقة ال�سرقية وترتكز 

مهمة �سركة بيان العقارية في التعرف على الفر�ص ال�ستثمارية العقارية اجلديدة ذات 

القيمة امل�سافة و تقدمي ت�ساميم مبتكرة وذات مل�سة اإبداعية.

م�شروع بيان العزيزية جاردينيا

تعكف �سركة بيان العقارية على تنفيذ باكورة م�سروعاتها - م�سروع العزيزية ويتمثل في 

بناء حي �سكني متكامل يحتوي على عدد يرتاوح في ما بني 800 اإىل 1000 فيال �سكنية 

خمتلفة الت�ساميم لتلبية جميع الحتياجات و الأذواق و اأي�سا كافة املرافق واخلدمات 

العامة كامل�ساجد واملدار�ص واخلدمات ال�سحية والتجارية. تبلغ م�ساحة الأر�ص املقام 

عليها امل�سروع 625 األف مرت مربع بكلفة 800 مليون ريال �سعودي ويقع امل�سروع مبدينة 

اخلرب مبنطقة العزيزية وعلى بعد اأقل من خم�ص دقائق من �ساطئ ن�سف القمر وجامعة 

الأمري حممد بن فهد ويهدف اإىل توفري امتالك الفلل باأ�سعار مناف�سة ومنا�سبة جلميع 

�سرائح املجتمع خ�سو�سا متو�سطي الدخل.

�شركة م�شاريع اخلليج 

تعد هذه ال�سركة هي املالكة - جزئيًا - وامل�سّغلة ملبنى فين�سر كابيتال بنك في املنطقة 

الدبلوما�سية في املنامة مبملكة البحرين. وقد نفذت ال�سركة تخارجني ناجحني مل�ستثمريها 

خالل عام 2010، الأمر الذي يوؤكد جناح املنهج الذي تتبناه ال�سركة في حتويل حقوق 

المتياز اإىل اأ�سول ت�سغيلية. حقق التخارج الأول عائًدا على ال�ستثمار بلغ 138 باملائة مع 

معدل عائد داخلي بلغ 35 باملائة على مدى 3 �سنوات. اأما التخارج الثاين فقد حقق عائًدا 

على ال�ستثمار بن�سبة 81 باملائة مع معدل عائد داخلي بلغ 27 باملائة على مدى عامني 

وثمانية اأ�سهر. وبذلك تكون تلك النتائج املحققة قد جتاوزت معدل العائد الداخلي املتوقع 

في مذكرة الكتتاب والبالغ 15 باملائة على مدى خم�ص �سنوات. يعد مبنى فين�سر كابيتال 

بنك الأ�سل الأ�سا�سي ل�سهادات ال�سيولة الق�سرية الذي يطرحه فين�سر كابيتال بنك.
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االستثمارات العقارية

�سفاف م�سروع اإ�سكان جبل علي للعمال

ا�شرتاتيجية ال�شتثمار 

يتبنى فين�سر كابيتال بنك منهًجا خمتلًفا ومتميًزا جتاه قطاع ال�ستثمارات 

العقارية يرتكز على الأ�سواق والقطاعات التي تتمتع بعنا�سر منو قوية  مثل اإ�سكان 

ذوي الدخل املحدود، ومنتجات تركز على متطلبات امل�ستخدم النهائي. ومن 

خالل تطبيق فل�سفة ا�ستثمارية جوهرية مبنية على القيم، يعتزم البنك موا�سلة 

ال�ستفادة من احلالة الراهنة لل�سوق، مع ا�ستمرار التزامه با�سرتاتيجيته ال�سائبة 

التي تتميز بالتنوع والتوازن. وكما هو احلال �سابًقا، فاإن البنك �سيوا�سل م�ساعيه 

لتحقيق الكفاءة في اإدارة املخاطر املرتبطة مبنتجاته العقارية من خالل تطبيق 

احلد الأدنى من القرتا�ص، وفي نف�ص الوقت حتقيق عائدات جمزية لعمالئه.

حمفظة ال�شتثمارات العقارية 

م�شروع وان بحرين 

يقع هذا امل�سروع ال�سكني والفندقي املتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية على 

جزيرة ريف الكائنة على ال�ساحل ال�سمايل للمنامة. وقد مت ال�ستحواذ على 

الأر�ص من خالل امل�سروع امل�سرتك مع �سريك بحريني خالل عام 2008. يعد وان 

البحرين م�سروًعا �سكنًيا راقًيا ينق�سم اإىل مكونني رئي�سيني )1( �سقق فندقية 

خمدومة من املخطط اإدارتها من قبل م�سّغل دويل معروف، )2( وحدات �سكنية 

�سيتم بيعها اإىل امل�ستخدمني النهائيني. 

م�شروع اإ�شكان جبل علي للعمال

تتوا�سل الأعمال الإن�سائية في م�سروع املجمعات الثالثة ل�سكن العمل الواقعة 

في املنطقة ال�سناعية بجبل علي بدولة الإمارات العربية املتحدة، على اأن يتم 

ا�ستكمالها في مار�ص 2011. تتما�سى اأعمال بناء املجمعات وفق اأحدث الأحكام 

التنظيمية ال�سادرة في الإمارات املتعلقة ب�سكن العمال. و�ستوفر تلك املجمعات 

مرافق �سكنية عالية اجلودة وجتهيزات متطورة لأكرث من 4000 عامل. ويتميز 

هذا امل�سروع عن غريه في اإنه يركز على �سريحة من القطاع العقاري ت�ستهدف 

ذوي الدخل املحدود اأو العمال، مقارنة بقطاع املجمعات ال�سكنية الفاخرة. 

�شفاف 

يتكون هذا امل�سروع العقاري املتميز بت�سميمه املعماري املبهر من برجني �سكنيني، 

يتمتعان مبوقع ا�سرتاتيجي على جزيرة ريف الواقعة قبالة ال�ساحل ال�سمايل من 

املنامة في مملكة البحرين. وقد مت �سراء الأر�ص واإعداد الت�سميمات وا�ستكمال 

الأعمال الإن�سائية التح�سريية مبا في ذلك و�سع الأ�سا�سات. وقد حقق امل�سروع 

وفًرا في التكاليف ب�سبب قرار تاأجيل تعيني املقاول الرئي�سي في عام 2008، 

ويجرى في الوقت احلايل اإجراء املفاو�سات النهائية مع املقاولني املر�سحني. 

جريت هاربور 

تاأ�س�ست �سركة جريت هاربور ملبا�سرة م�سروع خمتلط ال�ستخدامات يقع على 

قطعة اأر�ص تبلغ م�ساحتها 35.039 مرت مربع في منطقة احلد في البحرين. 

وتتميز قطعة الأر�ص مبوقعها الفريد املطل على البحر مع اإمكانيات تطوير هائلة. 

ويدر�ص فين�سر كابيتال بنك مع �سركائه ال�سرتاتيجيني امل�ساهمني في امل�سروع 

اأف�سل املفاهيم وامل�ساريع التي ميكن ت�سييدها على هذه الأر�ص املتميزة. 
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وان بحرينم�سروع تطوير و�سط جدة 

م�شروع تطوير و�شط جدة 

يعد فين�سر كابيتال بنك اأحد امل�ستثمرين املوؤ�س�سني ل�سركة �سيتي �سنرت للتطوير 

التي فازت مب�سروع اإعادة احياء وتطوير املخطط الرئي�سي والنموذج القت�سادي 

واعادة احياء لتطوير و�سط مدينة جدة. تعد و�سط جدة منطقة وا�سعة تتكون من 

م�ساحة تقدر بحوايل �ستة ماليني مرت مربع. وبعد مرور هذه املنطقة بعقود من 

الإهمال والتهالك يهدف م�سروع التطوير واعادة الحياء البالغة تكلفته 34.6 

مليار ريال �سعودي اإىل حتويل املنطقة اإىل وجهة حيوية ديناميكية ت�سنف من بني 

الأف�سل في العامل. 

حر�ست �سركة تطوير و�سط املدن على ت�سخري كل ما من �ساأنه �سمان تنفيذ 

م�سروعها بالدقة واجلودة واملعايري املطلوبة، وقررت اإ�سناد مهام التطوير اإىل 

�سركتني �سقيقتني تتوىل كل منهما حتقيق اأهداف خم�سو�سة مناطة بال�سركة الأم:

اأوًل: �سركة املنطقة التاريخية:   والتي تتوىل تنفيذ م�سروع تاأهيل الو�سط التاريخي 

ملدينة جدة وا�ستعادة تراثها الثقافي والتاريخي من خالل ترميم وتطوير الأحياء 

واملباين التاريخية التي حتت�سن هوية جدة الأ�سيلة واحلفاظ عليها. يهدف 

امل�سروع اإىل تعزيز مكانة املدينة التاريخية وو�سعها على خارطة ال�سياحة العاملية.

ثانيًا: �سركة و�سط جدة: والتي تتوىل تنفيذ م�سروع تطوير جميع اأحياء و�سط جدة 

ما عدا املنطقة التاريخية، لإعادة الرتكيز على هذه املنطقة احليوية ودجمها 

�سمن ن�سيج املدينة، بالإ�سافة اإىل تعزيز البنية التحتية و�سبكة املوا�سالت 

وت�سهيل حركة التنقل داخلها، وتعزيز عالقة جدة التقليدية بالبحر.

لقد �سهدت منطقة و�سط مدينة جدة على مدى �سنوات عديدة الكثري من 

م�سكالت ال�سرف ال�سحي والتلوث، الأمر الذي اأدى اإىل ترك الأر�ص مهملة بدون 

قيمة تذكر. وفي الوقت احلايل ت�سافرت جهود ال�سركات اخلا�سة والقطاع العام 

لإيجاد بيئة جديدة تتميز بالبنية التحتية املتطورة واملرافق الع�سرية والطراز 

املعماري احلديث الذي يعك�ص اعتزاز املدينة برتاثها العريق وم�ساحاتها العامة 

اخل�سراء، مبا يدعم م�ساعي مدينة جدة في تعزيز اقت�ساد قوي جديد. وقد 

ح�سل املخطط الرئي�سي على موافقة ومباركة خادم احلرمني ال�سريفني امللك 

عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل ورعاه، مع تعيني �سركة �سيتي �سنرت 

للتطوير ر�سمًيا لتكون املطور الرئي�سي للم�سروع. 

ترتكز الأهداف الرئي�سية للم�سروع في الآتي: 

خلق جمتمع م�ستدام في منطقة و�سط مدينة جدة.  	•
اإعادة تطوير املنطقة التاريخية.  	•

تطوير وحت�سني البحريات وال�سواحل.  	•

عمران البحرين 

ميلك فين�سر كابيتال بنك 50 باملائة من اأ�سهم هذه ال�سركة العقارية كم�سرتك 

مع جمموعة من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية الكويتية. وتتبنى ال�سركة منهًجا متنوًعا 

لتحديد امل�ساريع العقارية املحتملة في املنطقة، وفي نف�ص الوقت تعد مزوًدا 

للخدمات في بع�ص املجالت مثل توفري اخلدمات ال�ست�سارية الفنية وا�ست�سارات 

التطوير. تعمل �سركة عمران البحرين في الوقت احلايل على اكت�ساف فر�ص 

امل�ساريع في خمتلف القطاعات مثل قطاع الفنادق والرعاية ال�سحية املتوافقة مع 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.
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تسويق وتوظيـف االسـتـثمـارات

في عام اآخر حافال بالتحديات ال�سعبة في �سناعة ال�ستثمارات امل�سرفية في 

املنطقة، جنح فريق توظيف ال�ستثمار في فين�سر كابيتال بنك في توظيف العديد 

من الفر�ص ال�ستثمارية اجلديدة مع الحتفاظ بقاعدة عمالء ت�سم نخبة من 

امل�ستثمرين ال�سرتاتيجيني، واملوؤ�س�سات وال�سركات ال�ستثمارية، وم�ستثمري 

القطاع اخلا�ص. وقد ا�ستملت عمليات التوظيف على �سركة قطر للهند�سة 

والإن�ساءات، وم�سروع وان البحرين، برنامج فين�سر كابيتال ل�سندات ال�سيولة، 

وامل�ست�سفى امللكي للولدة. 

وفي نف�ص الوقت ا�ستفاد امل�ستثمرون من ا�ستمرار توزيع الأرباح من �سركة 

ليم�سولر للمالحة وال�سفن، وزيادة �سافي قيمة الأ�سول في �سندوق مينا 

للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة الأول، و�سندوق فين�سر كابيتال، والتخارج 

اجلزئي من �سركة ليم�سولر للمالحة وال�سفن. بالإ�سافة اإىل ذلك مت تنفيذ 

تخارجني ناجحني من �سركة م�ساريع اخلليج خالل عام 2010. وقد حقق التخارج 

الأول عائًدا على ال�ستثمار بلغ 139 باملائة مع معدل عائد داخلي بلغ 35 باملائة 

على مدى 3 �سنوات. اأما التخارج الثاين فقد حقق عائًدا على ال�ستثمار بن�سبة 

82 باملائة مع معدل عائد داخلي بلغ 27 باملائة على مدى عامني. وبذلك تكون تلك 

النتائج املحققة قد جتاوزت معدل العائد الداخلي املتوقع في مذكرة الكتتاب 

والبالغ 15 باملائة على مدى خم�ص �سنوات. 

خالل عام 2010 جنح فريق توظيف ال�ستثمار في فين�سر كابيتال بنك في تعزيز 

�سمعته املرموقة وتاأكيد قدراته الفنية وكفاءة اأعماله و�سرعة الإجناز واملهنية 

العالية التي يتميز بها، وذلك من خالل دعم العالقات الوثيقة واملمتدة مع عمالئه 

عرب زياراته الدورية اإىل خمتلف دول اخلليج. وخالل اخلم�ص �سنوات الأوىل من 

العمل في فين�سر كابيتال بنك، جنح الفريق في توظيف كافة العرو�ص ال�ستثمارية 

التي طرحها البنك في امل�ساريع النا�سئة وتطوير الأعمال واحل�س�ص اخلا�سة 

والعقارات املجزية.

وكذلك قام فريق توظيف ال�ستثمار خالل عام 2010 بزيادة وتعزيز عالقاته 

مع املوؤ�س�سات املالية وال�سركات م�ستفيدًا مما حققه فين�سر كابيتال بنك خالل 

ال�سنوات املا�سية والنتائج الطيبة التي حققها خالل ال�سنتني ال�سابقتني بالذات 

والتي كانت من اأ�سعب ال�سنوات على القطاع امل�سرفي في العامل، وا�ستفاد البنك 

وفريق العمل من عالقاته مع م�ساهميه اجلدد الذين ان�سموا اإىل قائمة امل�ساهمني 

في نهاية عام 2009 بعد عملية زيادة راأ�ص املال التي اأعطت البنك وفريق العمل 

دفعة قوية لالأمام. كما يتطلع فريق عمل توظيف ال�ستثمارات والت�سويق اإىل ان 

يكون عام 2011 والأعوام القادمة اأعوام اجنازات اأخرى ت�ساف اإىل م�سرية 

البنك امل�سرقة.

�سركة ليم�سولر للمالحة وال�سفنامل�ست�سفى الأملاين للعظام  �سركة ت�سالنجر ليمتد 
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العمليات والمساندة

خالل عام 2010 وا�سل ق�سم العمليات وامل�ساندة في فين�سر كابيتال بنك 

تعزيز خدماته املتميزة في دعم منو الأعمال والن�ساط في البنك. وتتمثل اأبرز 

التطورات التي �سهدها ق�سم العمليات وامل�ساندة خالل هذا العام في تقدمي 

خدمات ا�ست�سارية في جمالت امل�ساندة. 

اخلزانة

في ظل تداعيات الأزمة املالية العاملية، ركز فريق العمل في اخلزانة على 

الإدارة الفعالة ل�سيولة البنك وتاأمني التمويل الكافي لفين�سر كابيتال بنك 

وحمفظة �سركاته. وقد منحت الأولية لعملية بناء خطوط عمل جديدة مع 

املوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية خارج البحرين، ومتابعة عمليات التعر�ص ملخاطر 

العمالت الأجنبية ومعدلت الأرباح بعناية فائقة. وخالل العام، اأجرى فريق 

العمل مراجعة �ساملة ل�سيا�سات وعمليات واإجراءات ق�سم اخلزانة، مع املتابعة 

امل�ستمرة لربنامج ال�سيولة )�سهادات الثقة( من فين�سر كابيتال بنك، بالتزامن 

مع اإدارة ورعاية الربامج اخلارجية. 

العمليات 

مت تعزيز فريق العمل في وحدة العمليات خالل عام 2010 ل�سمان توفري 

خدمات م�ساندة فعالة للمكاتب اخللفية في جميع القطاعات في البنك. 

وقد ا�ستمل ذلك على تويل م�سوؤولية العقود، املعامالت، الدفعات والت�سويات 

من خالل �سويفت، اإىل جانب التحريات، فتح احل�سابات اجلديدة، حتديث 

اأر�سدة احل�سابات لدى املرا�سلني، اإبرام عقود املعامالت الدولية واإعداد وثائق 

امل�ساريع ال�ستثمارية. بالإ�سافة اإىل ذلك وا�سل فريق العمل تعزيز العالقات 

التبادلية بني الرقابة املالية واخلزانة واإدارة ال�ستثمار.

املوارد الب�شرية وال�شوؤون الإدارية 

جنح فين�سر كابيتال بنك في احلفاظ على موظفيه خالل عام 2010، بل متكن 

ا من �سغل الوظائف ال�ساغرة في البنك. ووا�سل البنك ال�ستثمار في  اأي�سً

جمالت التدريب والتطوير مع الرتكيز على تعزيز املهارات املهنية، وال�ستفادة 

من ال�ست�ساريني اخلارجيني للم�ساعدة في مراجعة تو�سيف الوظائف 

واملوؤهالت املطلوبة. ومن اأبرز التطورات التي �سهدها الق�سم خالل هذا العام 

التوقيع على اتفاقية مع برنامج اإحالل الوظائف من متكني والذي �سي�ستفيد 

منه نحو 50 موظًفا من كبار املوظفني. كما قام فريق املوارد الب�سرية بتوفري 

خدمات ا�ست�سارية ل�سركة فين�سر كابيتال ال�ستثمارية ال�سعودية حول التوظيف 

وتهيئة املوظفني. اأما من ناحية ال�سوؤون الإدارية، فقد حر�ص فين�سر كابيتال 

بنك على تعزيز م�ستوى دعمه للعدد املتزايد من امل�ساهمني وامل�ستثمرين الناجت 

عن عملية زيادة راأ�ص مال البنك موؤخًرا، وطرح م�ساريع ا�ستثمارية جديدة. 

تقنية املعلومات

مت ا�ستكمال جميع اخلطط املتعلقة باإن�ساء موقع ملواجهة الكوارث دعًما خلطة 

ا اختيار وتركيب اأنظمة تقنية  ا�ستمرارية الأعمال في البنك. كما مت اأي�سً

املعلومات املنا�سبة للخزانة والرقابة الداخلية، مع ا�ستكمال عمليات اختبار 

ا قيام  نظام اإدارة عالقات العمالء اجلديد في البنك. و�سهد هذا العام اأي�سً

فريق العمل في تقنية املعلومات بتوفري خدمات ا�ست�سارية للم�ست�سفى الأملاين 

للعظام و�سركة فين�سر كابيتال ال�ستثمارية ال�سعودية مع تقدمي امل�ساعدة 

الالزمة لرتكيب البنية التحتية املنا�سبة لتقنية املعلومات. 

الرقابة املالية

خالل عام 2010، قام البنك باإجراء مراجعة �ساملة لعمليات واإجراءات 

الرقابة املالية، مع تطبيق نظام جديد لتقنية املعلومات في الرقابة املالية. ومن 

�ساأن هذا النظام اأن ي�ساعد على تعزيز قدرة فريق العمل في الرقابة املالية 

على تزويد الإدارة العليا بالتقارير املالية في الوقت املحدد مل�ساعدتهم على 

اتخاذ القرار ال�سائب، ف�سال عن اإعداد البيانات املالية املوحدة الف�سلية 

وال�سنوية، مبا يتما�سى مع اأحدث الأحكام التنظيمية ال�سائدة. 

الت�شالت املوؤ�ش�شية

جنح فين�سر كابيتال بنك في احلفاظ على اأعلى م�ستويات الكفاءة فيما يتعلق 

ب�سبل التوا�سل الداخلي واخلارجي مع الأطراف ذات ال�سلة خالل عام 

2010. وقد تركزت قنوات الت�سال الأ�سا�سية على املوقع الإلكرتوين للبنك، 

والكتيبات، ون�سرة البنك الربع �سنوية، والتقرير ال�سنوي، والت�سريحات 

الدورية في و�سائل الإعالم. 

ا جنح فريق العمل في الت�سالت املوؤ�س�سية في توفري  وخالل هذا العام اأي�سً

خدمات ا�ست�سارية للم�ست�سفى الأملاين للعظام مبا في ذلك تطوير الهوية 

التجارية، احلملة الإعالنية، وبرنامج الفتتاح الر�سمي. 
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الحوكمة المؤسسية 

يلتزم فين�سر كابيتال بنك باأعلى معايري احلوكمة املوؤ�س�سية في التما�سي مع 

القوانني والأحكام التنظيمية ال�سارية واأف�سل املمار�سات العاملية ذات ال�سلة. 

وتاأ�سي�ًسا على ذلك قام البنك باإعداد اإطار عمل متكامل ورا�سخ للحوكمة 

املوؤ�س�سية يهدف اإىل �سمان فعالية العمليات الت�سغيلية، وفي نف�ص الوقت حماية 

حقوق وم�سالح جميع الأطراف ذات ال�سلة. 

ويرتكز اإطار العمل على العنا�سر الرئي�سية التالية: 

يتم تعيني اأع�ساء جمل�ص الإدارة خلرباتهم املالية، ودرايتهم الوا�سعة   -1

بال�سناعة والن�ساط ذي ال�سلة. 

اأغلبية اأع�ساء جمل�ص الإدارة من امل�ستقّلني، مع احلر�ص على ت�سجيع   -2

م�ساركتهم الفعالة. 

دعم اأعمال جمل�ص الإدارة من خالل هيكل فعال للجان املجل�ص.   -3

يخ�سع جمل�ص الإدارة وجلانه لعملية تقييم ذاتي �سارمة �سنوًيا.   -4

تطبيق �سيا�سات واإجراءات �ساملة لإدارة البنك.   -5

التحقق من الإدارة املالية للبنك من خالل مدققني خارجيني.   -6

اإيجاد وحدة م�ستقلة معنية باأمور اللتزام بالأنظمة، ووحدة للتدقيق الداخلي   -7

ترفع تقاريرها اإىل جمل�ص الإدارة. 

8-  مراجعة خطة ال�ستبدال ل�سمان ا�ستمرارية العمل في البنك �سنوًيا ل�سمان 

كفايتها. 

اأهم التطورات في عام 2010 

خالل عام 2010، وا�سل فين�سر كابيتال بنك تعزيز هيكل احلوكمة املوؤ�س�سية مع 

طرح مبادرات جديدة تهدف اإىل ن�سر املمار�سات املتطورة للحوكمة املوؤ�س�سية، 

ومع الرتكيز على زيادة وعي املدراء وفريق الإدارة واملوظفني بتلك الق�سية 

الهامة، والتاأكد من تفهمهم جلميع جوانبها. 

املبادرات اخلا�سة التي طرحها البنك خالل العام:  

مراجعة قواعد احلوكمة املوؤ�س�سية اجلديدة ململكة البحرين التي اأ�سدرتها  	•
وزارة ال�سناعة والتجارة في مار�ص 2010.

مراجعة متطلبات الك�سف والإف�ساح الإ�سافية من قبل م�سرف البحرين  	• 

املركزي متا�سًيا مع اأحدث تطورات منوذج املراقبة عالية امل�ستوى في اأكتوبر 

 .2010

تقدمي خطة تقييم وتنفيذ قواعد احلوكمة املوؤ�س�سية مل�سرف البحرين املركزي. 	• 

تطوير قواعد خا�سة للحوكمة املوؤ�س�سية في فين�سر كابيتال بنك واعتمادها من  	• 

جمل�ص الإدارة. 

ا�ستكمال هيكل ممار�سات املخاطر لتحديد كافة املخاطر التي ميكن اأن توؤثر  	• 

على اأن�سطة البنك وعملياته الت�سغيلية، مع اإعداد اأولويات لكل خماطرة على 

ح�سب درجة ال�ستحقاق، والإجراءات التي مت تطويرها بالتعاون مع اأ�سحاب 

املخاطر للحد من هذه املخاطر والعمل على تطبيقها. 

اإجراء اختبارات �سغط ربع �سنوية ورفع النتائج اإىل جلنة املخاطر في جمل�ص  	• 

الإدارة. 

تطوير وتو�سيع نطاق برنامج التدريب على احلوكمة املوؤ�س�سية في البنك املوجه  	• 

اإىل املديرين وفريق الإدارة واملوظفني. 

اأع�شاء جمل�ش الإدارة 

ي�سطلع جمل�ص الإدارة مب�سوؤولية الإ�سراف على ن�ساط البنك واإدارة �سوؤونه 

نيابة عن امل�ساهمني، مع اللتزام بتعزيز قيمة امل�ساهم على املدى البعيد، 

واحلفاظ على م�سالح امل�ساهمني الآخرين، والتم�سك باأعلى م�ستويات ال�سفافية 

وامل�سداقية. يتكون املجل�ص من 12 ع�سًوا، وهم جميًعا من الأع�ساء امل�ستقلني 

غري التنفيذيني فيما عدا الرئي�ص التنفيذي. وقد مت اإدراج ا�سماء اأع�ساء جمل�ص 

الإدارة ونبذة عن خرباتهم في ال�سفحة رقم 30 من هذا التقرير ال�سنوي. 

جلان جمل�ش الإدارة 

يلقى جمل�ص الإدارة دعًما من 5 جلان هي جلنة املكافاآت والرت�سيحات، جلنة 

احلوكمة املوؤ�س�سية، جلنة التمويل وال�ستثمار، جلنة التدقيق، وجلنة املخاطر. 

واجلدول التايل يو�سح اأع�ساء جلان جمل�ص الإدارة ون�سبة احل�سور في هذه 

اللجان: 

اأع�شاء املجل�ش 

اجتماعات 

املجل�ش 

اجتماعات 

جلنة التمويل 

وال�شتثمار 

اجتماعات 

جلنة احلوكمة 

املوؤ�ش�شية 

اجتماعات 

جلنة 

التدقيق

اجتماعات 

جلنة املخاطر

اجتماعات جلنة 

الرت�شيحات 

واملكافاآت 

 الدكتور غ�سان اأحمد ال�سليمان

2/2 ¥ 4/44/4 ¥ 4/4رئي�ص جمل�ص الإدارة 

 عبدالفتاح حممدرفيع معرفي

2/2 4/4 ¥ 4/44/4نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة 

2/2 4/44/4عبداللطيف حممد جناحي 

4/4 ¥ 4/4علي مو�سى املو�سى 

4/4 4/4مروان اأحمد الغرير

4/44/4�سالح حممد ال�سنفري 

5/5 ¥ 4/3ن�سال �سالح العوجان 

4/34/4حممد بن �سليمان اأبامني 

5/3 4/4�سليمان اإبراهيم احلديثي

4/24/2عجالن عبدالعزيز العجالن

4/44/4اإبراهيم حمد البابطني

4/34/3عبد الهادي تريحيب ال�سهواين

 ¥ ي�سري اإىل رئي�ص اللجنة
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جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

يتعني على جلنة الرت�سيحات واملكافاآت م�ساعدة جمل�ص الإدارة في تنفيذ عملية 

الرت�سيحات وفق �سيا�سة عادلة ترتكز على مبادئ ال�سفافية، وذلك فيما يتعني 

بتعيني ومكافاأة اأع�ساء املجل�ص، وجلان الإدارة الأخرى، والرئي�ص التنفيذي، 

ف�سال عن فريق الإدارة التنفيذية. 

جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية 

تتوىل جلنة احلوكمة املوؤ�س�سية م�ساعدة جمل�ص الإدارة على الوفاء مب�سوؤولياته 

املتعلقة باحلوكمة املوؤ�س�سية، و�سمان توافق عمليات البنك مع املتطلبات القانونية 

والتنظيمية واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. 

جلنة التمويل وال�شتثمار 

يرتكز الهدف من جلنة التمويل وال�ستثمار في الإ�سراف على ال�سوؤون املالية 

وال�ستثمارية للبنك، مبا في ذلك اإدارة املوجودات واملطلوبات بالتن�سيق مع جلنة 

الإدارة التنفيذية. 

جلنة التدقيق 

تتوىل جلنة التدقيق مهمة الإ�سراف على اإعداد التقارير املالية، واملراقبة 

الداخلية، واإدارة املخاطر، اإىل جانب اإجراء عمليات التدقيق الداخلية 

واخلارجية، واللتزام باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية. 

جلنة املخاطر 

تتوىل جلنة املخاطر الإ�سراف على اإطار عمل اإدارة املخاطر في البنك، مبا في 

ذلك اإطار عمل اتفاقية بازل 2 الذي يغطي جميع املخاطر التي يواجهها البنك، 

ف�سال عن عمليات املراقبة. 

جلنة التمويل وال�شتثمار

الدكتور غ�سان اأحمد ال�سليمان، رئي�ص اللجنة  

عبدالفتاح حممدرفيع معرفي، نائب رئي�ص اللجنة

عبداللطيف حممد جناحي، ع�سو

�سالح حممد ال�سنفري، ع�سو

حممد بن �سليمان اأبامني، ع�سو

عجالن عبدالعزيز العجالن، ع�سو

جلنة احلوكمة املوؤ�ش�شية

عبدالفتاح حممدرفيع معرفي، رئي�ص اللجنة

الدكتور غ�سان اأحمد ال�سليمان، نائب رئي�ص اللجنة

مروان اأحمد الغرير، ع�سو

حممد ال�سرحان، ع�سو من خارج جمل�ص الإدارة

جلنة التدقيق

ن�سال �سالح العوجان، رئي�ص اللجنة

�سليمان اإبراهيم احلديثي، نائب رئي�ص اللجنة

الدكتورة جواهر امل�سحكي، ع�سو من خارج جمل�ص الإدارة

جلنة املخاطرة

علي مو�سى املو�سى، رئي�ص اللجنة

اإبراهيم حمد البابطني، نائب رئي�ص اللجنة

عبد الهادي تريحيب ال�سهواين، ع�سو

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

الدكتور غ�سان اأحمد ال�سليمان، رئي�ص اللجنة 

عبدالفتاح حممدرفيع معرفي، نائب رئي�ص اللجنة

عبداللطيف حممد جناحي، ع�سو حتى يونيو 2010

�سالح حممد ال�سنفري، ع�سو جديد منذ �سبتمرب 2010

مكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة 

ت�سطلع جلنة الرت�سيحات واملكافاآت مب�سوؤولية م�ساعدة جمل�ص الإدارة على تطبيق 

عملية الرت�سيحات واملكافاآت وفق �سيا�سة عادلة ترتكز على مبادئ ال�سفافية، 

وذلك فيما يتعلق بتعيني ومكافاأة اأع�ساء املجل�ص، وجلان الإدارة الأخرى. وتدار 

اأعمال تلك اللجنة على اأ�سا�ص ميثاق جلنة الرت�سيحات واملكافاآت الذي يعترب 

جزًءا من اإطار العمل الكلي للحوكمة املوؤ�س�سية في البنك.

اإن مكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة عبارة عن منهج متميز قائم على معادلة تعتمد 

على م�ستوى ربحية البنك وعدد اجتماعات جمل�ص الإدارة التي ح�سرها كل ع�سو. 

كما اإنها تعك�ص حجم امل�سوؤولية التي يناط بها كل ع�سو. ويتم الك�سف عن املكافاآت 

الفعلية لأع�ساء جمل�ص اإدارة فين�سر كابيتال بنك و�سيا�سة البنك في هذا الإطار 

في التقرير ال�سنوي للبنك. وهذه ال�سيا�سة تدعم التزام البنك جتاه م�ساهميه 

فيما يتعلق بالإف�ساح والك�سف عن �سيا�سات البنك اخلا�سة باملكافاآت. 
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الحوكمة المؤسسية تـتـمـــة

جمل�ش الإدارة وتطور جلانه

العر�ص التايل يتعلق بالأعمال التي حتققت خالل عام 2010. يجب على جميع 

اأع�ساء جمل�ص الإدارة املعينني حديًثا ا�ستكمال برنامج تعريف اإجباري. يلقي 

هذا الربنامج ال�سوء على العديد من اجلوانب ذات ال�سلة بالعمل في البنك، من 

بينها املهام وامل�سوؤوليات الأ�سا�سية لكل ع�سو مبوجب القوانني والأحكام التنظيمية 

املختلفة واخلطوط الإر�سادية املطبقة. كما يتم ت�سجيع الأع�ساء على ح�سور 

الندوات والعرو�ص التو�سيحية املوجزة ليكونوا على اإطالع دائم باآخر امل�ستجدات 

اخلا�سة بن�ساط البنك وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم املهنية. كما يقوم الأع�ساء 

ا بالتعرف على اأحدث التطورات املتعلقة باجلوانب املالية للبنك واأن�سطته،  اأي�سً

وعملياته الت�سغيلية، واإدارة املخاطر، والتدقيق الداخلي، واحلوكمة املوؤ�س�سية، 

وكافة التغيريات املتعلقة بالت�سريعات والقوانني والقواعد املنظمة من الإدارة 

التنفيذية واخلرباء املتخ�س�سني. 

تطوير اأع�شاء جمل�ش الإدارة 

ا�ستملت خطة التدريب ال�سنوية لأع�ساء جمل�ص الإدارة على ح�سور ور�ص عمل 

�سممت مل�ساعدتهم على اأداء مهام وظائفهم الإ�سرافية وال�سطالع مب�سوؤولياتهم 

على اأكمل وجه. وقد ت�سمنت تلك الور�ص اأهم املو�سوعات ذات ال�سلة ومن بينها 

احلوكمة املوؤ�س�سية واللتزام بالأنظمة واإدارة املخاطر. كما ح�سر اأع�ساء جمل�ص 

ا ور�سة عمل ا�سرتاتيجية �سنوية مع فريق الإدارة التنفيذية ملراجعة  الإدارة اأي�سً

خطة البنك ال�سرتاتيجية واأهداف العمل. 

تقييم املجل�ش 

يلتزم اأع�ساء جمل�ص الإدارة بتطبيق برنامج تقييم جمل�ص الإدارة الذي �سمم 

 مل�ساعدتهم على حتديد جمال تطورهم، ودعم م�سوؤولياتهم. يتكون الربنامج

 من ثالث مراحل من التقييم الذاتي. املرحلة الأوىل تتم على م�ستوى تقييم

 اأداء جمل�ص الإدارة، واملرحلة الثانية على م�ستوى جلان جمل�ص الإدارة، اأما

املرحلة الثالثة للتقييم الذاتي ف�ستتم على م�ستوى اأع�ساء جمل�ص الإدارة وذلك 

خالل عام 2011. 

هيئة الرقابة ال�شرعية 

ت�سم هيئة الرقابة ال�سرعية نخبة من علماء الدين البارزين، وتتوىل الهيئة توجيه 

ومراجعة والإ�سراف على اأن�سطة البنك، مبا ي�سمن متا�سيها مع اأحكام ومبادئ 

ال�سريعة الإ�سالمية الغراء. وقد مت اإدراج ا�سماء اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية 

ونبذة عن خرباتهم في �سفحة 11 من هذا التقرير ال�سنوي. 

الإدارة 

يتوىل فريق الإدارة التنفيذية م�سوؤولية الأعمال الإدارية اليومية للبنك وفق 

ال�سالحيات املمنوحة له من جمل�ص الإدارة. ويراأ�ص هذا الفريق الرئي�ص 

التنفيذي الذي ي�ساعده نائب الرئي�ص التنفيذي للعمليات وامل�ساندة، ومدير 

ال�ستثمارات - ال�ستثمارات املبا�سرة وال�ست�سارات املالية، ومدير ال�ستثمارات 

- امل�ساريع النا�سئة وتطوير الأعمال، مدير ال�ستثمارات بالوكالة - ال�ستثمارات 

العقارية، ورئي�ص توظيف ال�ستثمارات. وقد مت اإدراج ا�سماء اأع�ساء الإدارة 

التنفيذية ونبذة عن خرباتهم في �سفحة 32 من هذا التقرير ال�سنوي. 

جلنة الإدارة التنفيذية 

تتكون جلنة الإدارة التنفيذية من اأع�ساء من فريق الإدارة التنفيذية. وتتوىل 

اللجنة م�سوؤولية م�ساعدة الرئي�ص التنفيذي على الإ�سراف على العمليات الت�سغيلية 

اليومية للبنك، ومتابعة اأداء ن�ساط البنك واإداراته فيما يتعلق بال�سرتاتيجية، 

وال�سيا�سات، والأهداف، واحلدود، اإىل جانب اتخاذ القرارات ال�ستثمارية بناء 

على تفوي�ص من اأع�ساء جمل�ص الإدارة وفق حدود ال�سالحيات الختيارية، 

اإ�سافة اإىل اإدارة املوجودات واملطلوبات بالتن�سيق مع جلنة ال�سوؤون املالية 

وال�ستثمار. 

بيان ال�شرتاتيجية 

يعترب فين�سر كابيتال بنك اأول بنك اإ�سالمي ا�ستثماري في منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا يتخ�س�ص في ال�ستثمارات في امل�ساريع النا�سئة. يوفر البنك 

لعمالئه جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات املتميزة في خمتلف القطاعات 

الواعدة في املنطقة. وين�سط البنك في جمال امل�ساريع النا�سئة وتطوير الأعمال، 

وال�ستثمارات املبا�سرة، والعقارات ال�ستثمارية وال�ست�سارات املالية. يتمتع البنك 

مبكانة متميزة توؤهله لتطوير �سناعة امل�ساريع النا�سئة في املنطقة، من خالل 

تقدمي م�ستويات ل ت�ساهى من الدعم للموؤ�س�سات ال�سغرية اإىل املتو�سطة القوية 

التي تفتقر اإىل املوارد الالزمة لتحقيق النمو والتو�سع. 

قواعد ال�شلوك املهني 

حر�ص البنك على تطوير قواعد ال�سلوك املهني التي تت�سمن ال�سلوكيات 

الأخالقية، والت�سرفات املهنية التي يجب اإتباعها من قبل املديرين واملوظفني في 

البنك. وقد مت اإعداد هذه القواعد لإر�ساد جميع املديرين واملوظفني حول �سبل 

الوفاء مبتطلبات وظائفهم واإجناز م�سوؤولياتهم والتزاماتهم جتاه م�ساهمي البنك 

مبا يتوافق مع جميع القوانني والأحكام ال�سارية. 

التوا�شل مع امل�شاهم/ امل�شتثمر وتعزيز الوعي 

يلتزم جمل�ص الإدارة بالتوا�سل مع م�ساهميه وم�ستثمريه باأ�سلوب مهني متطور 

يعتمد على ال�سفافية والدقة والتوقيت املنا�سب، كما يتبنى عدًدا من الطرق 

املختلفة التي يقوم من خاللها بتعزيز التوا�سل ودعم احلوار مع جميع الأطراف 

ذات ال�سلة. ويتم ذلك من خالل اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية، والتقارير 

ال�سنوية، والتقارير املالية ربع ال�سنوية، واملوقع الإلكرتوين للبنك والكتيبات 

والفيديو، والإ�سعارات الدورية في و�سائل الإعالم املحلية. بالإ�سافة اإىل ذلك 

ي�سدر فين�سر كابيتال بنك ن�سرة ربع ال�سنوية ت�ساعد على اإطالع امل�ساهمني 

وامل�ستثمرين واملوظفني على اآخر التطورات املتعلقة مب�ساريع البنك، وا�ستثماراته، 

ا على اأبواب منتظمة  وتطور الأعمال، وغريها من الأن�سطة. وت�ستمل الن�سرة اأي�سً

لتعزيز الوعي باحلوكمة املوؤ�س�سية واللتزام بالأنظمة واإدارة املخاطر. 

وظائف الرقابة واحلوكمة 

بالإ�سافة اإىل م�سوؤولياتها اخلا�سة، تتوىل اأق�سام اللتزام بالأنظمة، واإدارة 

املخاطر، والتدقيق الداخلي، التن�سيق واملراجعة ال�سرعية والتعاون مًعا في 

م�ساعدة جمل�ص الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك على اللتزام باأعلى معايري 

احلوكمة املوؤ�س�سية. 
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اللتزام 

ترفع اإدارة اللتزام تقاريرها مبا�سرة اإىل جلنة احلوكمة املوؤ�س�سية التابعة ملجل�ص 

الإدارة، كما اأنها م�سوؤولة اإدارًيا اأمام الرئي�ص التنفيذي. وتعد اإدارة اللتزام 

مبثابة كيان م�ستقل ومو�سوعي في البنك يعمل ب�سكل م�ستقل عن باقي اأن�سطة 

البنك، حيث تقوم مبراجعة وتقييم �سوؤون البنك املتعلقة باللتزام بالأنظمة. 

كما تر�سد عمليات واأن�سطة البنك والتاأكد من التزامها بقواعد واأنظمة م�سرف 

البحرين املركزي، ووزارة ال�سناعة والتجارة، اأو غريها من القوانني اأو الأنظمة 

املطبقة. وت�ستند الإدارة في عملها على �سيا�سات واإجراءات متكاملة ل�سمان 

اللتزام الكامل بالقوانني والأحكام التنظيمية، مبا ذلك مكافحة غ�سيل الأموال 

ا مراجعة ال�سلوك املوؤ�س�سي و�سمان متا�سيه  واإعداد التقارير. تتوىل الإدارة اأي�سً

مع املعايري الأخالقية للبنك، وم�ساعدة فريق الإدارة على توعية املوظفني، ون�سر 

الوعي بق�سايا اللتزام بالأنظمة عرب اإدارات البنك. 

اإدارة املخاطر 

يعد فريق اإدارة املخاطر م�سوؤول مبا�سرة اأمام جلنة املخاطر في جمل�ص الإدارة، 

كما اأنه م�سوؤول اإدارًيا اأمام الرئي�ص التنفيذي للبنك. ترتكز الأهداف الرئي�سية 

لفريق اإدارة املخاطر في و�سع اإطار عمل متكامل لإدارة املخاطر للبنك، وحتديد 

احلد الأدنى من معايري اإدارة املخاطر بالن�سبة للموؤ�س�سة باأكملها، ون�سر ثقافة 

يكون مبوجبها جميع موظفي البنك م�سوؤولني عن حماية البنك من املخاطر. 

وحتر�ص الإدارة على مراجعة وتقييم �سيا�سات وعمليات واإجراءات اإدارة املخاطر 

في البنك، وتقدمي امل�سورة فيما يتعلق بتعزيز ال�سوابط الداخلية، وحتديد 

املخاطر الرئي�سية التي قد يتعر�ص لها البنك، وتطوير خمتلف املبادرات الرامية 

ا تطوير اإطار  اإىل اإدارة ور�سد واحلد من هذه املخاطر. كما تتوىل الإدارة اأي�سً

عمل لعمليات اإدارة املخاطر وتقييم كفاية راأ�ص املال والذي يت�سمن عملية 

تخ�سي�ص لراأ�ص املال ل�سمان قيام البنك باإدارة راأ�ص ماله وفق املعايري التي 

و�سعها م�سرف البحرين املركزي. 

التدقيق الداخلي 

تقوم اإدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها مبا�سرة اإىل جلنة التدقيق التابعة 

ملجل�ص الإدارة، كما اأنها م�سوؤولة اإدارًيا اأمام الرئي�ص التنفيذي. يقوم فريق 

التدقيق الداخلي بتقييم مدى فعالية عمليات الرقابة واإدارة املخاطر واحلوكمة 

وتاأكيد ذلك لالإدارة واأع�ساء جمل�ص اإدارة البنك. وهذا يت�سمن مراجعة مدى 

فاعلية وكفاءة كافة معامالت البنك و�سمان متا�سيها مع ال�سيا�سات واملعايري 

والإجراءات والقوانني ال�سارية والأحكام التنظيمية املطبقة. كما تقوم الإدارة 

بتدقيق اأن�سطة ال�سركات املدرجة في حمفظة البنك حيث يتحمل البنك م�سوؤولية 

الإ�سراف عليها. وتقوم الإدارة بعملها وفق خطة التدقيق املعتمدة من جلنة 

التدقيق. ويتم تطوير خطة التدقيق با�ستخدام منهجية قائمة على املخاطر بحيث 

تعك�ص اأي خماطر حددها فريق اإدارة املخاطر، اأو الإدارة التنفيذية، اأو املدققني 

اخلارجيني. تتوىل الإدارة رفع تقارير دورية عن اأن�سطة التدقيق الداخلي اإىل 

جلنة التدقيق. ويقوم فريق التدقيق الداخلي بتزويد الإدارة التنفيذية بامل�سورة 

والتوجيه. 

التن�شيق واملراجعة ال�شرعية 

يعد فريق التن�سيق واملراجعة ال�سرعية في البنك م�سوؤول مبا�سرة اأمام هيئة 

الرقابة ال�سرعية التابعة ملجل�ص الإدارة، كما اأنه م�سوؤول اإدارًيا اأمام نائب الرئي�ص 

التنفيذي -العمليات وامل�ساندة. تتبنى الإدارة منهجية مراجعة متميزة ومتوا�سلة 

بدل من التدقيق ال�سنوي، مع احلر�ص على مراجعة جميع املعامالت وال�سفقات 

حتى واإن كانت �سابقة. ت�سارك الإدارة ب�سكل فعال في تطوير جميع املنتجات 

وال�ستثمارات، ومتابعة معامالت اخلزانة ومدفوعات الت�سغيل على اأ�سا�ص يومي. 

تلعب الإدارة دوًرا حمورًيا في اإي�سال جميع املعامالت والهياكل وامل�ستندات 

اخلا�سة بكل خطة عمل اإىل هيئة الرقابة ال�سرعية للتاأكد من اأن جميع اأن�سطة 

البنك تتما�سى مع اأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية. 

ن�شر الوعي والتدريب حول ق�شايا احلوكمة 

تتعاون اإدارة اللتزام، واإدارة املخاطر، والتدقيق الداخلي، والتن�سيق واملراجعة 

ال�سرعية مع اإدارة املوارد الب�سرية للتن�سيق حول طرح برنامج للتثقيف والتدريب 

والتطوير والتوعية يغطي جميع جوانب احلوكمة املوؤ�س�سية ويتوجه اإىل املديرين 

وفريق الإدارة واملوظفني. يت�سمن هذا الربنامج خطة تدريب �سنوية لأع�ساء 

جمل�ص الإدارة، وتنظيم ور�ص عمل في البنك لفريق الإدارة واملوظفني، ف�سال عن 

اإعداد ور�ص عمل للمحاكاة وعر�ص حالت درا�سة حقيقية يدعمها تدريب على 

�سبكة الإنرتنت ودورات تدريبية متخ�س�سة من خارج البنك. ويتناول الربنامج 

العديد من املو�سوعات الهامة التي تت�سمن اأف�سل ممار�سات احلوكمة املوؤ�س�سية، 

واإدارة املخاطر، واللتزام بال�سيا�سات والإجراءات الداخلية، واملتطلبات 

التنظيمية، واآخر التطورات في جمال غ�سيل الأموال وطرق مكافحة متويل 

الإرهاب. 
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اأع�ساء جمل�ص الإدارة

هيئة الرقابة ال�سرعية 

جلنة التمويل وال�ستثمار

مراجع ال�سريعة

رئي�ص امل�ساريع النا�سئة

وتطوير الأعمال

رئي�ص ال�ستثمارات املبا�سرة

وال�ست�سارات املالية

نائب الرئي�ص التنفيذي

للعمليات وامل�ساندة

القائم باأعمال رئي�ص 

ال�ستثمارات العقارية
رئي�ص توظيف ال�ستثمارات

جلنة الرت�سيحات

واملكافاآت
احلوكمة املوؤ�س�سية

اللتزام بالأنظمة

جلنة التدقيق

التدقيق الداخلي 

جلنة املخاطر

اإدارة املخاطر 

الرئي�ص التنفيذي

امل�ساهمون

الحوكمة المؤسسية تـتـمـــة

هيكل احلوكمة املوؤ�ش�شية
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نبذة عن اأع�شاء جمل�ش الإدارة 

الدكتور غ�شان اأحمد ال�شليمان 

رئي�ش جمل�ش الإدارة 

اململكة العربية ال�سعودية 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 6 اأكتوبر 2005 

خربة 32 �سنة 

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة التمويل وال�ستثمار، رئي�ص جلنة 

الرت�سيحات واملكافاآت، نائب رئي�ص جلنة احلوكمة املوؤ�س�سية. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة: موؤ�س�سة غ�سان اأحمد ال�سليمان القاب�سة، موؤ�س�سة غ�سان 

اأحمد ال�سليمان للتجارة، �سركة غ�سان اأحمد عبداهلل ال�سليمان للتجارة، �سركة 

غ�سان اأحمد ال�سليمان لتجارة املفرو�سات املحدودة، �سركة غ�سان اأحمد ال�سليمان 

و�سركائه املحدودة، �سركة بيت التطوير املحدودة، �سركة �سحاري خلدمات 

احلا�سب الآيل، �سركة خدمات مراكز التدريب التعليمية املحدودة، �سركة توظيف 

وتطوير وتدريب املوارد الب�سرية، �سركة خليج �سلمان للتطوير والعمران، �سركة 

�سراج كابيتال ال�سعودية املحدودة، �سركة بروباجندا لالإعالن )اإ�سهار(، �سركة 

منافذ الدولية للت�سويق املحدودة، الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة. 

ع�سو جمل�ص اإدارة: �سركة بروباجندا لالإعالم )اإ�سهار(، �سركة بن �سليمان 

القاب�سة، �سركة ابناء عبداهلل ال�سليمان املحدودة، �سركة الإ�سمنت العربية، 

�سركة �سافول، وجمل�ص اأمانة جدة. 

عبدالفتاح حممدرفيع معرفي 

نائب رئي�ش جمل�ش الإدارة 

دولة الكويت

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 5 اأكتوبر 2005 

خربة 31 �سنة 

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة احلوكمة املوؤ�س�سية، نائب رئي�ص 

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، نائب رئي�ص جلنة التمويل وال�ستثمار. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة وع�سو منتدب: ال�سركة التجارية العقارية. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة: �سركة مزن ال�ستثمارية القاب�سة، و�سركة درة التجارة. 

ع�سو جمل�ص اإدارة وامل�سوؤول املايل: الحتاد الكويتي ملالك العقارات التجارية 

وال�ستثمارية. 

ع�سو جمل�ص اإدارة: مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية وامل�ستقبلية بجامعة الكويت، 

الهيئة العامة لالأمن الجتماعي، �سركة اأ�سا�ص العقارية باململكة العربية 

ال�سعودية، مركز العمل التطوعي، �سندوق الأوقاف للتنمية الجتماعية والعلمية، 

الأمانة العامة لالأوقاف في الكويت، �سركة عمار لالإجارة والتمويل، والبنك 

التجاري الكويتي. 

عبداللطيف حممد جناحي 

ع�شو جمل�ش الإدارة 

مملكة البحرين 

املدير التنفيذي 

تعنّي في 6 اأكتوبر 2005 

خربة 28 عاًما 

من�سئ مبادرة في�سر كابيتال بنك واأحد موؤ�س�سي البنك الرئي�سيني، حيث كان 

املدير التنفيذي للجنة تاأ�سي�ص البنك. كما يراأ�ص ال�سيد جناحي جمل�ص اإدارة 

�سركة ليم�سولر للمالحة وال�سفن، و�سركة وورلد ديفيلومبنت كومباين، و�سركة 

م�ساريع اخلليج، و�سندوق فين�سر كابيتال البحرين، و�سركة م�سروع جريت 

هاربور، و�سركة اجلزيرة للبال�ستيك، وامل�ست�سفى الأملاين للعظام، وامل�ست�سفى 

امللكي للولدة. كما اأنه نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة ت�سالنجر و�سركة الأبي�ص 

لالأ�سمدة والكيماويات الأردنية )جافكو(، و�سركة غلوبل ريل ا�ستيت، وع�سو 

جمل�ص اإدارة ال�سركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية وال�ستثمار )جلوري(، 

و�سركة قطر للهند�سة والإن�ساءات، و�سركة بيان العقارية، و�سركة مزن 

ال�ستثمارية القاب�سة. ال�سيد جناحي حما�سب اإداري قانوين من معهد املحا�سبني 

الإداريني املعتمدين في اململكة املتحدة، ويحمل ماج�ستري في املحا�سبة والتمويل 

من كلية لي�سرت لالإدارة، جامعة دي مونتفورت باململكة املتحدة، ودرجة املاج�ستري 

في املحا�سبة من جامعة البحرين.

علي مو�شى املو�شى 

ع�شو جمل�ش اإدارة 

دولة الكويت 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 6 اأكتوبر 2005

خربة 36 �سنة

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة املخاطر. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة وع�سو منتدب: �سركة جمموعة الأوراق املالية. 

نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة: �سركة ثمار الدولية القاب�سة. 

ع�سو جمل�ص اإدارة: بنك الكويت ال�سناعي. 

وزير التخطيط �سابًقا: دولة الكويت. 

نائب حمافظ �سابًقا: بنك الكويت املركزي. 

مروان اأحمد الغرير 

ع�شو جمل�ش اإدارة 

دولة الإمارات العربية املتحدة 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 6 اأكتوبر 2005 

خربة 21 �سنة

ع�سوية جلان فين�سر كابتيال بنك: ع�سو جلنة احلوكمة املوؤ�س�سية. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة: �سركة فنن لال�ستثمار، �سركة فنن للمواد الغذائية، مدر�سة 

دبي الوطنية. 
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الحوكمة المؤسسية تـتـمـــة

�شالح حممد ال�شنفري 

ع�شو جمل�ش اإدارة 

�سلطنة عمان 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 6 اأكتوبر 2005 

خربة 21 �سنة. 

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: ع�سو جلنة التمويل وال�ستثمار. 

ع�سو منتدب: ال�سركة الدولية العمانية لال�ستثمار، �سركة الأنظمة ال�سناعية. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة: ال�سركة الدولية خلدمات احلا�سب الآيل، مزارع دواجن 

ال�سفاء، �سركة التلفاز لالإنتاج الإعالمي والتوزيع، �سركة الكوثر املتحدة 

للخدمات والتجارة، �سركة اأحجار ظفار. 

ع�سو جمل�ص اإدارة: ال�سركة العاملية للمحاجر، ال�سركة العاملية للجب�ص، �سركة 

ظفار لالإنتاج والت�سويق الزراعي، �سوق م�سقط لالأوراق املالية، غرفة جتارة 

و�سناعة عمان )جلنة اخلدمات امل�سرفية وال�ستثمار(، جلنة العالقات العامة، 

جمل�ص رجال الأعمال العماين الإماراتي امل�سرتك، جمل�ص رجال الأعمال العماين 

ال�سوري امل�سرتك. 

ن�شال �شالح العوجان 

ع�شو جمل�ش اإدارة 

مملكة البحرين 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 6 اأكتوبر 2005 

خربة 28 عاًما 

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: رئي�ص جلنة التدقيق.

رئي�ص تنفيذي: بنك البحرين للتنمية.

ع�سو جمل�ص اإدارة: �سركة ريتيل اأربيا، �سركة البحرين الدولية لرذاذ املعادن، 

م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي، مركز جو�سلني لعالج ال�سكري، مركز البحرين 

لتنمية ال�سناعات النا�سئة، �سركة بتلكو، و�سركة دان اآند براد�سرتيت �سيم ليمتد. 

حممد بن �شليمان اأبامني 

ع�شو جمل�ش اإدارة 

اململكة العربية ال�سعودية 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 4 مار�ص 2008 

خربة 30 عاًما 

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: ع�سو جلنة التمويل وال�ستثمار. 

رئي�ص تنفيذي: موؤ�س�سة اأبامني ال�سناعية.

ع�سو جمل�ص اإدارة: �سركة �سابك، �سركة مالذ للتاأمني، �سركة اأ�سمنت الق�سيم، 

�سحيفة الوطن في اململكة العربية ال�سعودية، �سركة وجيف بروكريدج.

ع�سو: جلنة �سندوق ال�ستثمار في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

�شليمان اإبراهيم احلديثي 

ع�سو جمل�ص اإدارة 

اململكة العربية ال�سعودية 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 4 مار�ص 2009 

خربة 28 عاًما

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: نائب رئي�ص جلنة التدقيق. 

ع�سو منتدب: �سركة جدة لال�ستثمار التجاري. 

ع�سو جمل�ص اإدارة: املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق، ال�سركة ال�سعودية 

للطباعة والتغليف، ال�سركة ال�سعودية للمختربات اخلا�سة، جمموعة جنمة املدائن، 

ال�سركة ال�سعودية للن�سر املتخ�س�ص، �سركة ال�سعودية لل�سفن وخدمات املالحة. 

عجالن عبدالعزيز العجالن 

ع�شو جمل�ش اإدارة 

اململكة العربية ال�سعودية 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 4 مار�ص 2009 

خربة 31 عاًما

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: ع�سو جلنة التمويل وال�ستثمار. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة: �سركة عجالن واأخوانه، �سركة عجالن بن عبدالعزيز 

العجالن واأخوانه، �سركة عبدالعزيز بن عجالن واخوانه، �سركة منو للتطوير 

العقاري، �سركة الأزياء العاملية، �سركة الأزياء املحدودة للتجارة والعقارات.  

ع�سو جمل�ص اإدارة: الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�ص. 

اإبراهيم حمد البابطني 

ع�شو جمل�ش اإدارة 

اململكة العربية ال�سعودية 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 4 مار�ص 2009 

خربة 26 عاًما

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: نائب رئي�ص جلنة املخاطر. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة: �سركة البابطني للطاقة والت�سالت. 

مدير تنفيذي: �سركة املوا�ساة للخدمات الطبية، �سركة املكتبة للت�سويق. 

ع�سو جمل�ص اإدارة: �سركة البابطني القاب�سة، و�سركة البابطني للمقاولت. 

عبد الهادي تريحيب ال�شهواين

ع�شو جمل�ش الإدارة 

دولة قطر 

ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي 

تعنّي في 4 مار�ص 2009 

خربة 31 عاًما

ع�سوية جلان فين�سر كابيتال بنك: ع�سو جلنة املخاطر. 

رئي�ص جمل�ص اإدارة: جمموعة �سركات ال�سهواين وت�سمل: �سركة بن نايف 

ال�سهواين الدولية، جمموعة ابناء هادي، �سركة الهادي لل�سيارات والآلت الثقيلة، 

م�سنع اخلليج لرغاوي مكافحة احلريق، �سركة قطر لطفايات مكافحة احلريق، 

�سركة ال�سهواين للحماية من احلريق واخلدمات التقنية. 
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نبذة عن فريق الإدارة التنفيذية 

عبداللطيف حممد جناحي 

ع�شو جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذي 

رئي�ص جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�سم اإىل فين�سر كابيتال بنك في 2005 

خربة 28 عاًما

من�سئ مبادرة في�سر كابيتال بنك واأحد موؤ�س�سي البنك الرئي�سيني، حيث كان 

املدير التنفيذي للجنة تاأ�سي�ص البنك. كما يراأ�ص ال�سيد جناحي جمل�ص اإدارة 

�سركة ليم�سولر للمالحة وال�سفن، و�سركة وورلد ديفيلومبنت كومباين، و�سركة 

م�ساريع اخلليج، و�سندوق فين�سر كابيتال البحرين، و�سركة م�سروع جريت 

هاربور، و�سركة اجلزيرة للبال�ستيك، وامل�ست�سفى الأملاين للعظام، وامل�ست�سفى 

امللكي للولدة. كما اأنه نائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة ت�سالنجر و�سركة الأبي�ص 

لالأ�سمدة والكيماويات الأردنية )جافكو(، و�سركة غلوبل ريل ا�ستيت، وع�سو 

جمل�ص اإدارة ال�سركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية وال�ستثمار )جلوري(، 

و�سركة قطر للهند�سة والإن�ساءات، و�سركة بيان العقارية، و�سركة مزن 

ال�ستثمارية القاب�سة. ال�سيد جناحي حما�سب اإداري قانوين من معهد املحا�سبني 

الإداريني املعتمدين في اململكة املتحدة، ويحمل ماج�ستري في املحا�سبة والتمويل 

من كلية لي�سرت لالإدارة، جامعة دي مونتفورت باململكة املتحدة، ودرجة املاج�ستري 

في املحا�سبة من جامعة البحرين. 

الدكتور خالد عتيق 

نائب الرئي�ش التنفيذي - العمليات وامل�شاندة

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�سم اإىل فين�سر كابيتال بنك في 2005 

خربة 31 عاًما

ميلك الدكتور خالد عتيق خربة تزيد على 25 عاًما في الأعمال امل�سرفية 

والتمويل والتدقيق واملحا�سبة. وقبل ان�سمامه اإىل فين�سر كابيتال بنك، كان 

ي�سغل من�سب املدير التنفيذي للرقابة امل�سرفية في م�سرف البحرين املركزي، 

حيث كان م�سوؤول عن منح تراخي�ص املوؤ�س�سات املالية ومراقبة عملها والإ�سراف 

عليها مبا ي�سمن التزام جميع املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية �سواء التي مت 

تاأ�سي�سها في البحرين اأو العاملة فيها بجميع القوانني والأحكام التنظيمية 

ال�سارية. قبل التحاقه مب�سرف البحرين املركزي، كان اأ�ستاًذا م�ساعًدا في 

جامعة البحرين. كما �سغل العديد من املنا�سب العليا في عدد من ال�سركات 

والبنوك املرموقة. الدكتور خالد عتيق حا�سل على درجة الدكتوراه في فل�سفة 

املحا�سبة من اململكة املتحدة. 

في�شل عبدالعزيز العبا�شي 

رئي�ش ال�شتثمارات املبا�شرة وال�شت�شارات املالية

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�سم اإىل فين�سر كابيتال بنك في 2005 

�سغل من�سبه احلايل في 2010 

خربة 12 عاًما

اكت�سب ال�سيد في�سل العبا�سي خربة عري�سة في جمال ال�ستثمارات املبا�سرة 

واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية من خالل عمله في القطاع املايل على مدى 

12 عاًما، حيث عمل مع العديد من املوؤ�س�سات املالية الرائدة في منطقة ال�سرق 

الأو�سط. وقبل ان�سمامه اإىل فين�سر كابيتال بنك، كان ع�سًوا بارًزا في فريق 

ال�ستثمارات املبا�سرة لل�سرق الأو�سط في بنك يونيكورن لال�ستثمار. وقبل ذلك 

كان يعمل في جمموعة ال�ستثمار املبا�سر في بيت التمويل الكويتي البحرين، 

وفي ق�سم ال�ستثمار في بنك البحرين والكويت. ال�سيد العبا�سي حا�سل على 

بكالوريو�ص في املحا�سبة من جامعة البحرين. 

�شعد عبداهلل اخلان 

القائم باأعمال رئي�ش ال�شتثمارات العقارية 

ع�سو جلنة الإدارة التنفيذية 

ان�سم اإىل فين�سر كابيتال بنك في 2007 

�سغل من�سبه احلايل في 2010 

خربة 13 عاًما

يتمتع ال�سيد �سعد اخلان بخربة 13 عاًما في جمال اخلدمات امل�سرفية 

الإ�سالمية. وقبل التحاقه بفين�سر كابيتال بنك كان ي�سغل من�سب مدير اأول 

ال�ستثمارات والت�سويق في بنك الربكة الإ�سالمي. وخالل عمله في بنك الربكة 

اكت�سب خربة وا�سعة في اأن�سطة اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية الإ�سالمية، 

كما جنح في بناء �سبكة وا�سعة من العالقات الإقليمية خا�سة في دولة الإمارات 

العربية املتحدة. ال�سيد �سعد اخلان حا�سل على بكالوريو�ص في املحا�سبة من 

جامعة البحرين. 

م�شعود اأحمد الب�شتكي 

رئي�ش توظيف ال�شتثمارات 

ان�سم اإىل فين�سر كابيتال بنك في 2005 

خربة 23 عاًما

قبل التحاقه بفين�سر كابيتال بنك، �سغل ال�سيد م�سعود الب�ستكي من�سب رئي�ص 

ق�سم املعامالت امل�سرفية الإ�سالمية في بنك م�سقط الدويل مع تكليف بتاأ�سي�ص 

�سركة م�سرفية اإ�سالمية تابعة. قبل ذلك كان يعمل في جيه بي مورغن ت�سي�ص 

بنك ملدة �ست �سنوات كرئي�ص لق�سم اإدارة عالقات العمالء في دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، حيث كان م�سوؤول عن اأعمال البنك مع املوؤ�س�سات املالية 

والهيئات احلكومية وال�سركات الكربى. وقبل ذلك اأم�سى ال�سيد م�سعود خم�ص 

�سنوات في العمل لدى املوؤ�س�سة العربية امل�سرفية في من�سب مدير عالقات 

العمالء في املوؤ�س�سة التي كانت اأن�سطتها تغطي العديد من املناطق مبا في ذلك 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي وال�سرق الأو�سط والأمريكتني، كما كان م�سوؤول 

عن التمويل امل�سرتك واإن�ساء وهيكلة ال�سفقات. بداأ ال�سيد م�سعود حياته املهنية 

امل�سرفية مع بنك البحرين والكويت حيث اأم�سى هناك اأكرث من �سبع �سنوات في 

جمال متويل ال�سركات وامل�ساريع، وال�ستثمار، واملوؤ�س�سات املالية. ال�سيد الب�ستكي 

حا�سل على دبلوم الدرا�سات العليا مع مرتبة ال�سرف، وبكالوريو�ص اإدارة الأعمال 

مع مرتبة ال�سرف من جامعة البحرين. 

الدكتور اأحمد اجلواهري

رئي�ش امل�شاريع النا�شئة وتطوير الأعمال 

)ا�ستقال في دي�سمرب 2010(
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تقرير مدققي الحسابات

تقرير حول القوائم املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق القوائم املالية املوحدة املرفقة لفين�سر كابيتال بنك �ش.م.ب. 

)مقفلة( ]البنك[ و�سركاته التابعة ]امل�سار اإليهم »باملجموعة« [، التي ت�سمل قائمة 

املركز املايل املوحد كما في 31 دي�سمرب 2010 والقوائم املوحدة للدخل والدخل 

ال�سامل والتدفقات النقدية والتغريات في احلقوق وح�سابات ال�ستثمار املقيدة 

وم�سادر واإ�ستخدامات اأموال �سندوق الزكاة لل�سنة املنتهية في ذلك التاريخ 

والإي�ساحات التي ت�سمل ملخ�ش ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة والإي�ساحات الأخرى.

م�سئولية اأع�ساء جمل�ش الإدارة عن القوائم املالية املوحدة

اإن جمل�ش اإدارة البنك هو امل�سئول عن الإعداد والعر�ش العادل لهذه للقوائم 

املالية املوحدة وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة 

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وكذلك الرقابة الداخلية التي يقرر جمل�ش الإدارة 

�سرورتها للتمكن من اإعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية، �سواء 

كانت ناجتة عن اأية جتاوزات اأو اأخطاء.

م�سئولية مدققي احل�سابات

اإن م�سئوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستنادًا اإىل اأعمال 

التدقيق التي قمنا بها. لقد متت اأعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا من معايري 

التدقيق الدولية. تتطلب هذه املعايري منا الإلتزام بالأخالقيات املهنية ذات العالقة 

واأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات معقولة باأن القوائم 

املالية املوحدة خالية من اأية اأخطاء جوهرية. 

ت�سمل اأعمال التدقيق القيام باإجراءات للح�سول على اأدلة تدقيق موؤيدة للمبالغ 

والإي�ساحات املف�سح عنها في القوائم املالية املوحدة. اإن اختيار الإجراءات املنا�سبة 

يعتمد على تقديراتنا املهنية، مبا في ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية في 

القوائم املالية املوحدة، �سواء ناجتة عن جتاوزات اأو اأخطاء. وعند تقييم هذه 

املخاطر يتم الأخذ في العتبار نظم الرقابة الداخلية املعنية باإعداد وعر�ش القوائم 

املالية املوحدة ب�سورة عادلة والتي متكننا من ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة في 

ظل الأو�ساع القائمة، ولكن لي�ش لغر�ش اإبداء راأي مهني حول فعالية نظام الرقابة 

الداخلية البنك. كما تت�سمن اأعمال التدقيق تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية 

املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية التي اأجراها جمل�ش الإدارة وكذلك تقييم 

العر�ش العام للقوائم املالية املوحدة.

وباعتقادنا اإن اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومالئمة لإبداء راأي تدقيق حول 

هذه القوائم.

الــراأي

يف راأينا اإن القوائم املالية املوحدة تعرب ب�سورة عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية، 

عن املركز املايل للمجموعة كما في 31 دي�سمرب 2010 وعن اأدائها املايل وتدفقاتها 

النقدية لل�سنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن 

هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

اأمور اأخرى 

مت تدقيق القوائم املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2009، من 

قبل مدقق اآخر والذي اأبدى في تقرير تدقيقهم املوؤرخ بتاريخ 15 مار�ش 2010 عن 

راأي غري متحفظ على هذه القوائم املالية.

تقرير حول املتطلبات التنظيمية الأخرى 

كما نوؤكد اأن املجموعة، في راأينا، حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة واأن القوائم 

املالية املوحدة واملعلومات الواردة في تقرير جمل�ش الإدارة فيما يتعلق بهـذه القوائـم 

املاليـة املوحدة تتفق مـع تلك ال�سجالت. وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خـالل ال�سنة 

املنتهية في 31 دي�سمرب 2010 اأي خمالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية البحريني 

اأو لأحكام قانون م�سرف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية اأو لأحكام عقد التاأ�سي�ش 

والنظام الأ�سا�سي للبنك على وجه قد يوؤثر ب�سكل جوهري �سلبًا على ن�ساط البنك اأو 

مركزه املايل املوحد واأن املجموعة قد التزمت باأحكام ترخي�سها امل�سرفي.

20 فرباير 2011

املنامة، مملكة البحرين

تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اإىل ال�شادة م�شاهمي

فين�شر كابيتال بنك �ش.م.ب. )مقفلة(
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قائمة المركز المالي الموحد
31 دي�سمرب 2010

اإي�ساح

31 دي�شمرب 2010

األف دولر اأمريكي

31 دي�سمرب 2009

األف دولر اأمريكي

املوجودات

2.67214.287اأر�سدة لدى البنوك

811.26750.789اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

9135.396129.259اإ�ستثمارات في اأرواق مالية 

1031.67736.814اإ�ستثمارات في �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك حمت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

119.13062.884اإ�ستثمارية عقارية 

1213.8379.925مبالغ م�ستحقة القب�ش من خدمات م�سرفية اإ�ستثمارية 

1320.97514.418متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات 

1411.94223.618موجودات اأخرى

1512.35014.007عقارات ومعدات 

249.246356.001جمموع املوجودات 

املطلوبات

4413.428متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

41.737-مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء اإ�ستثمارات عقارية 

5.7855.767م�ستحقات املوظفني 

163.7159.272مطلوبات اأخرى

9.54470.204جمموع املطلوبات

احلقوق

17250.000173.250راأ�ش املال

1728.42913.533عالوة اإ�سدار اأ�سهم

64.905-اأموال م�ستلمة من اأجل زيادة راأ�ش املال

)15.000()22.764(اأ�سهم غري م�ستحقة مبوجب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

10.41410.414اإحتياطي قانوين

2.2291.496اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات 

5.0644.211اإحتياطي خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

32.988)33.670()خ�سائر مرتاكمة( اأرباح مبقاة

239.702285.797جمموع احلقوق

249.246356.001جمموع املطلوبات واحلقوق

بنود غري مدرجة في قائمة املركز املايل

16.21916.779ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة 

عبداللطيف حممد جناحيد. غ�شان ال�شليمان

ع�سو جمل�ش الإدارة والرئي�ش التنفيذيرئي�ش جمل�ش الإدارة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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اإي�ساح

31 دي�شمرب 2010

األف دولر اأمريكي

31 دي�سمرب 2009

األف دولر اأمريكي

الدخل

1813.24924.619دخل من اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

23787594دخل من اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

2376102دخل من متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات 

7.005)13.658(19)خ�سارة( مك�سب من اإ�ستثمارات في اأوراق مالية 

2.3002.387دخل اآخر

2.75434.707جمموع الدخل 

امل�شروفات 

209.8909.763تكاليف املوظفني 

753906م�سروفات ال�سفر وتطوير الأعمال

1.333508اأتعاب قانونية ومهنية 

2325428تكاليف التمويل 

151.6121.343الإ�ستهالك 

222.3152.511م�سروفات اأخرى 

16.15715.059جمموع امل�شروفات 

19.648)13.403()اخل�شارة( الربح قبل الإ�شمحالل وح�شة املجموعة من خ�شارة �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك 

)6.410()30.999(21خم�س�سات الإ�سمحالل

)2.234()3.200(10ح�سة املجموعة من خ�سارة �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

11.004)47.602(�شايف )اخل�شارة( الربح لل�شنة

العائد اإىل:

11.013)47.602(حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم

)9(-حقوق غري م�سيطرة 

)47.602(11.004

قائمة الدخل الموحد
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة الدخل الشامل الموحد
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010

اإي�ساح

31 دي�شمرب 2010

األف دولر اأمريكي

31 دي�سمرب 2009

األف دولر اأمريكي

11.004)47.602()اخل�شارة( الربح لل�شنة

دخل �شامل اآخر

97331.581التغريات في القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع 

12.585)46.869(جمموع )اخل�شارة( الدخل ال�شامل لل�شنة 

العائد اإىل:

12.594)46.869(حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم

)9(-حقوق غري م�سيطرة 

)46.869(12.585
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قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010

العائد اإىل م�شاهمي ال�شركة الأم

راأ�ش املالاإي�شاح

عالوة

اإ�شدار اأ�شهم 

اأموال

م�شتلمة من 

اأجل زيادة

راأ�ش املال

اأ�شهم غري 

م�شتحقة 

مبوجب خطة 

ملكية اأ�شهم 

املوظفني 

احتياطي

قانوين

اإحتياطي 

القيمة

العادلة 

لالإ�شتثمارات 

اإحتياطي

خطة ملكية 

اأ�شهم

املوظفني 

اأرباح مبقاة 

)خ�شائر 

مرتاكمة(

املجموع قبل 

حقوق غري 

م�شيطرة

حقوق غري 

املجموعم�شيطرة 

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكي

285.797-10.4141.4964.21132.988285.797)15.000(173.25013.53364.905الر�سيد في 1 يناير 2010

-------)7.764()64.905(1757.77314.896راأ�ش املال ال�سادر

)47.602(-)47.602()47.602(-------اخل�سارة لل�سنة 

733-733--733-----دخل �سامل اآخر لل�سنة

)46.869(-)46.869()47.602(-733-----جمموع الدخل )اخل�سارة( لل�سنة

---)18.977(------1718.977اإ�سدار اأ�سهم منحة خالل ال�سنة 

)79(-)79()79(-------30، 26م�ساهمة الزكاة 

م�سروفات اكت�ساب خطة ملكية 

853-853-853------24اأ�سهم املوظفني 

239.702-239.702)33.670(10.4142.2295.064)22.764(-250.00028.429الر�شيد كما في 31 دي�شمرب 2010

العائد اإىل م�ساهمي ال�سركة الأم

راأ�ش املالاإي�ساح

عالوة

اإ�سدار اأ�سهم 

اأموال

م�ستلمة من

اأجل زيادة

راأ�ش املال

اأ�سهم غري 

 م�ستحقة

مبوجب خطة 

ملكية اأ�سهم 

املوظفني 

احتياطي

قانوين

اإحتياطي

القيمة

العادلة 

لالإ�ستثمارات 

اإحتياطي

خطة ملكية 

اأ�سهم

املوظفني 

اأرباح مبقاة 

)خ�سائر 

مرتاكمة(

املجموع قبل 

حقوق غري 

م�سيطرة

حقوق غري 

املجموعم�سيطرة 

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكي

3.07349.352225.18713225.200)85(9.314)15.000(-165.00013.533الر�سيد في 1 يناير 2009

11.004)9(11.01311.013-------الربح )اخل�سارة( لل�سنة 

1.581-1.581--1.581-----دخل �سامل اآخر لل�سنة

12.585)9(11.01312.594-1.581-----جمموع الدخل )اخل�سارة( لل�سنة

---)1.100(--1.100----حمول الإحتياطي القانوين

)16.293(-)16.293()16.293(-------اأرباح اأ�سهم معلنة ل�سنة 2008

 مكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة

)1.534(-)1.534()1.534(-------ل�سنة 2008

---)8.250(------178.250اإ�سدار اأ�سهم منحة خالل ال�سنة 

)191(-)191()191(-------30، 26م�ساهمة الزكاة 

 اأموال م�ستلمة من اأجل زيادة

64.905-64.905-----64.905--17راأ�ش املال

م�سروفات اكت�ساب خطة

1.138-1.138-1.138------24ملكية اأ�سهم املوظفني 

)13()4()9()9(-------اإقتناء حقوق غري م�سيطرة 

285.797-10.4141.4964.21132.988285.797)15.000(173.25013.53364.905الر�سيد كما في 31 دي�سمرب 2009

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحد
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

اإي�ساح

31 دي�شمرب 2010

األف دولر اأمريكي

31 دي�سمرب 2009

األف دولر اأمريكي

الأن�شطة الت�شغيلية

11.004)47.602()اخل�سارة( الربح لل�سنة

تعديالت للبنود التالية:

)7.005(1913.658ا�ستهالك خ�سارة )مك�سب( من اأوراق مالية 

103.2002.234ح�سة املجموعة من نتائج ال�سركات الزميلة وامل�سروع امل�سرتك املحت�سبة مبوجب طريقة احلقوق

8531.138م�سروفات اكت�ساب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 

2130.9996.410خم�س�سات الإ�سمحالل

151.6121.343الإ�ستهالك 

2.72015.124الربح الت�سغيلي قبل التغريات في املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

�سايف التغريات في املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)8.563()33.128(اإ�ستثمارات في اأوراق مالية 

)691()6.811(مبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

)6.024()17.044(متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات 

)1.184(11.547موجودات اأخرى 

)8.768(18م�ستحقات املوظفني 

5.700)5.557(مطلوبات اأخرى

)4.406()48.254(�سايف النقد امل�ستخدم في الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

)10.208()75(�سراء عقارات ومعدات

�سراء اإ�ستثمارات في �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك املحت�سبة مبوجب 

طريقة احلقوق

)1.481()459(

)54.413(53.873متح�سالت من بيع )�سراء( اإ�ستثمارات عقارية 

)13(-اإقتناء حقوق غري م�سيطرة 

)65.093(52.317�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�شطة التمويلية

13.140)13.384(�سداد متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

41.737)41.737(مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء اإ�ستثمارات عقارية 

64.905-اأموال م�ستلمة من اأجل زيادة راأ�ش املال

)17.827(-اأرباح اأ�سهم وتخ�سي�سات اأخرى مدفوعة 

)191()79(م�ساهمة الزكاة 

101.764)55.200(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة التمويلية

32.265)51.137()النق�ش( الزيادة في النقد وما في حكمه

65.07632.811النقد وما في حكمه في بداية ال�سنة 

813.93965.076النقد وما في حكمه في نهاية ال�شنة 

النقد وما في حكمه وفقاً لقائمة املركز املايل

2.67214.287اأر�سدة لدى البنوك

11.26750.789اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

13.93965.076
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قائمة التغيرات في حسابات اإلستثمار المقيدة الموحدة

التغريات خالل ال�شنة

الر�شيد كما

في 1 يناير 

اإ�شتثمارات/ 

�شحوبات

تغريات القيمة 

العادلة/ 

)الإ�شمحالل(

اإجمايل 

الدخل

اأرباح اأ�شهم 

مدفوعة

اأتعاب البنك 

املجموعكوكيل 

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكي2010

�سندوق اأ�سهم دول جمل�ش التعاون اخلليجي

3.878--2)595(-4.471قبل ال�سرح املبدئي العام 

 م�ساريع املرابحات الإ�ستثمارية

12.341)62()792(887--12.308لفين�سر كابيتال بنك

16.219)62()792(889)595(-16.779الر�شيد في 31 دي�شمرب 2010

2009

�سندوق اأ�سهم دول جمل�ش التعاون اخلليجي

4.471--129)127()146(4.615قبل ال�سرح املبدئي العام 

 م�ساريع املرابحات الإ�ستثمارية

12.308)23(-331-12.000-لفين�سر كابيتال بنك

16.779)23(-460)127(4.61511.854الر�سيد في 31 دي�سمرب 2009

2010

األف دولر اأمريكي

2009

األف دولر اأمريكي

3.6814.276اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية 

12.53812.503اأموال في مرابحات ق�سرية الأجل 

16.21916.779املجموع

ي�ستهدف �سندوق اأ�سهم دول جمل�ش التعاون اخلليجي قبل الطرح املبدئي العام ا�ستثمارات في اأ�سهم حقوق امللكية في عدة �سركات في دول جمل�ش التعاون اخلليجي في مرحلة 

ما قبل الطرح املبدئي العام بهدف اأ�سا�سي لال�ستفادة من املكا�سب ال�سوقية املحتملة املتوقعة اأن تنتج من طرحها املبدئي العام. ير�سح امل�ستثمرون اأ�سهم حقوق ملكية حمددة 

التي يرغبون امل�ساركة بها من �سمن جمموعة من اأ�سهم حقوق امللكية في �سركات دول جمل�ش التعاون اخلليجي قبل الطرح املبدئي العام، حتديد مبالغ في كل منها، واحل�سول 

على جميع العوائد بعد ح�سم اأتعاب البنك بن�سبة 20% زيادة على 10% من العائد الأ�سا�سي. تقدم م�ساريع املرابحات الإ�ستثمارية لفين�سر كابيتال بنك فر�ش للم�ستثمرين 

لكت�ساب عوائد جذابة من خالل متويل ال�سيولة لعدد معني من امل�ساريع الإ�ستثمارية من حمفظة امل�سروع التي يروج لها البنك. 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 37 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010

قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الزكاة الموحدة
لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010

اإي�ساح

31 دي�شمرب 2010

األف دولر اأمريكي

31 دي�سمرب 2009

األف دولر اأمريكي

م�شادر اأموال �شندوق الزكاة 

3079191م�ساهمات من قبل املجموعة

79191جمموع م�شادر اأموال �شندوق الزكاة 

ا�شتخدامات اأموال �شندوق الزكاة 

3079191تربعات للجمعيات اخلريية

79191جمموع ا�شتخدامات اأموال ال�شندوق 

--اأموال �شندوق الزكاة غري املوزعة في 31 دي�شمرب 
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التاأ�شي�ش والأن�شطة  1

تاأ�س�ش فين�سر كابيتال بنك �ش.م.ب. )مقفلة( )»البنك«( ك�سركـة م�ساهمة مقفلة في مملكة البحرين بتاريخ 26 �سبتمرب 2005 مبوجب �سجل جتاري رقـم 58222 ال�سادر 

من قبل وزارة ال�سناعة والتجارة. يعمل البنك مبوجب ترخي�ش م�سرفي اإ�سالمي باجلملة ال�سادر عن م�سرف البحرين املركزي ويعمل حتت اإ�سراف وتنظيم م�سرف 

البحرين املركزي. 

الأن�شطة 

ت�ستمل الأن�سطة الرئي�سية للبنك على حما�سة راأ�ش املال والإ�ستثمارات العقارية ومعامالت اإ�ستثمارات الأ�سهم امللكية اخلا�سة واخلدمات الإ�ست�سارات الإ�ستثمارية املتعلقة 

بها. ميار�ش البنك جميع اأن�سطته وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية حتت اإ�سراف ومتابعة هيئة الرقابة ال�سريعة للبنك، وبالإلتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها. 

لقد مت اعتماد اإ�سدار هذه القوائم املالية املوحدة وفقًا لقرار جمل�ش الإدارة ال�سادر بتاريخ 20 فرباير 2011.

اأ�ش�ش الإعداد  2

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة في اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة هي مو�سحة اأدناه:

بيان باللتزام

اأعدت القوائم املالية املوحدة للمجموعة وفقًا ملعايري املحا�سبة املالية ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية واملعايري الدولية لإعداد التقارير 

املالية وطبقًا لقانون ال�سركات التجارية البحريني وقانون م�سرف البحرين املركزي واملوؤ�س�سات املالية.

العرف املحا�شبي 

اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدل لإعادة قيا�ش الإ�ستثمارات في الأوراق املالية بالقيمة العادلة، مت عر�سها بالدولر الأمريكي لكونها العملة 

الرئي�سية لعمليات املجموعة. ومت تقريب جميع القيم اإىل اأقرب األف دولر اأمريكي اإل اإذا ذكر خالف ذلك. 

ج. اأ�شا�ش التوحيد

ت�سمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للبنك وال�سركات التابعة )امل�سار اإليهم معًا »باملجموعة«(. اإن ال�سركة التابعة هي املوؤ�س�سة التي ميار�ش عليها البنك 

ال�سيطرة للح�سول على املنافع الإقت�سادية فيما عدا تلك املحتفظ بها ب�سفة اإئتمانية. اعدت القوائم املالية لل�سركة التابعة لنف�ش ال�سنة املالية للبنك با�ستخدام �سيا�سات 

حما�سبية متوافقة.

يتم توحيد ال�سركات التابعة بالكامل من تاريخ القتناء، الذي يعد التاريخ الذي ح�سلت فيه املجموعة على ال�سيطرة وي�ستمر توحيدها حتى التاريخ الذي يتم فيه اإيقاف 

هذه ال�سيطرة. 

مت ا�ستبعاد جميع الأر�سدة واملعامالت والدخل وامل�سروفات والأرباح واخل�سائر الناجتة من املعامالت فيما بني �سركات املجموعة بالكامل عند التوحيد.

متثل احلقوق غري امل�سيطرة جزًء من الربح اأو اخل�سارة و�سايف املوجودات غري اململوكة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة من قبل املجموعة ويتم عر�سها كبند منف�سل في 

قائمة الدخل املوحدة والدخل ال�سامل املوحدة و�سمن احلقوق منف�سلة عن حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم.

التقديرات والفر�شيات املحا�شبية الهامة  3

اإن اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة يتطلب من الإدارة عمل تقديرات وفر�سيات واآراء قد توؤثر على املبالغ املدرجة في القوائم املالية املوحدة ومع ذلك، عدم التيقن ب�ساأن 

هذه الفر�سيات والتقديرات ميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج قد تتطلب عمل تعديل جوهري للمبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات التي تتاأثر في الفرتات امل�ستقبلية. اإن اأهم 

ا�ستخدامات التقديرات والفر�سيات هي كالآتي:

مبداأ ال�شتمرارية 

قامت اإدارة املجموعة بعمل تقييم لقدرة املجموعة على املوا�سلة على اأ�سا�ش مبداأ ال�ستمرارية وهي مقتنعة باأن املجموعة لديها امل�سادر لال�ستمرار في اأعمالها في 

امل�ستقبل املنظور. وعالوة على ذلك، فاإن الإدارة لي�ست على علم باأي اأمور غري موؤكدة التي من املمكن اأن ت�سبب �سكوكًا جوهرية حول قدرة املجموعة على املوا�سلة على 

اأ�سا�ش مبداأ ال�ستمرارية. ولذلك، مت اإعداد القوائم املالية املوحدة على اأ�سا�ش مبداأ ال�ستمرارية. 

ت�شنيف ال�شتثمارات

عند اإقتناء املوجودات املالية تقرر الإدارة ما اإذا يتوجب ت�سنيفها »كمحتفظ بها لغر�ش املتاجرة« اأو »متاحة للبيع« اأو حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق. يعك�ش ت�سنيف كل 

اإ�ستثمار من الإ�ستثمارات عن نية الإدارة فيما يتعلق بكل اإ�ستثمارات من الإ�ستثمارات وتخ�سع ملعاجلات حما�سبية خمتلفة بناءًا على الت�سنيف.
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التقديرات والفر�شيات املحا�شبية الهامة )تتمة(  3

القيمة العادلة لالأدوات املالية 

يتم عمل تقديرات القيمة العادلة لفرتة زمنية حمددة، بناءًا على اأو�ساع ال�سوق واملعلومات حول ال�سركات امل�ستثمر فيها/الأموال. تت�سمن هذه التقديرات على عدم التيقن 

وامل�سائل الهامة للفر�سيات، وبالتايل، ل ميكن حتديده بدقة. ويوجد هناك عدم تيقن حول الأحداث امل�ستقبلية )مثل الأرباح الت�سغيلية امل�ستمرة والقوة املالية(. اإنها 

حمتملة ممكنة بناءًا على املعرفة القائمة، باأن النتائج خالل ال�سنة املالية القادمة قد تختلف عن الفر�سيات وميكن اأن تتطلب تعديل جوهري للقيمة املدرجة لالإ�ستثمارات.

مت الإف�ساح عن تفا�سيل التقديرات وما يتعلق بها من حتليل احل�سا�سية في الإي�ساحني رقم 35 و36. 

الإ�شمحالل املوجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة 

يتطلب من الإدارة عمل فر�سيات في تقدير املبالغ وتوقيت التدفقات النقدية امل�ستقبلية عند حتديد خ�سارة الإ�سمحالل. عند تقدير هذه التدفقات النقدية، تقوم 

املجموعة بعمل فر�سيات حول ال�سيولة املوجودة للم�سروع، والدليل على تدهور املايل للم�سروع وتاأثريات التاأخري في عملية التنفيذ و�سايف القيمة املتوقع حتقيقها 

للموجودات املعنية. اإن هذه التقديرات مبنية بال�سرورة على فر�سيات حول عوامل متعددة ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنها تغريات م�ستقبلية في مثل 

هذه املخ�س�سات. يتم تقييم اإ�ستحقاق كل موجود من املوجودات واإ�سرتاتيجية اإ�سرتدادها ويتم تقييم التدفقات النقدية املقدرة التي يعتقد باأنها قابلة لالإ�سرتداد ب�سكل 

منف�سل من قبل ق�سم اإدارة املخاطر واملعتمدة من قبل جلنة التمويل والإ�ستثمار.

اإ�شمحالل ال�شتثمارات متاحة للبيع 

تقوم املجموعة اأي�سًا بت�سجيل خم�س�ش اإ�سمحالل على اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية املتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�ش هام اأو طويل الأمد في القيمة العادلة 

لالإ�ستثمارات مقارنة بتكلفتها. حتديد ما اإذا كان »انخفا�ش هام« اأو »طويل الأمد« يتطلب اإجتهادًا كبريًا ويتم تقييمها لكل اإ�ستثمار على حدة. في حالة �سندات اأ�سهم 

حقوق امللكية امل�سعرة، تعترب املجموعة النخفا�ش لأكرث من 30 في القيمة العادلة اأدنى من تكلفتها باأنها انخفا�ش هام وتعترب النخفا�ش اأدنى من تكلفتها ل�ستمراره لأكرث 

من �ستة اأ�سهر كطويل الأمد. عند عمل هذا الجتهاد، يقيم البنك، من بني العوامل الأخرى، التغريات في اأ�سعار الأ�سهم التاريخية ومدتها واحلد الذي كانت فيها القيمة 

العادلة لالإ�ستثمارات اأدنى من تكلفتها.

حيثما تكون القيم العادلة غري متوفرة ب�سهولة، ومت اإدراج الإ�ستثمارات بالتكلفة، فاأنه يتم تقدير املبلغ القابل لال�سرتداد لهذه الإ�ستثمارات لفح�ش الإ�سمحالل. ي�سمل 

جزء هام من الإ�ستثمارات املتاحة للبيع للمجموعة على اإ�ستثمارات في م�ساريع عقارية قيد التطوير طويلة الأجل. عند عمل اإجتهاد لالإ�سمحالل، تقيم املجموعة من 

بني العوامل الأخرى، الدليل على التدهور املايل للم�سروع وتاأثريات التاأخري في عملية التنفيذ والأداء القطاعي وال�سناعي والتغريات في التكنولوجيا والتدفقات النقدية 

الت�سغيلية والتمويلية. اإنها حمتملة ممكنة بناءًا على املعرفة القائمة، باأن النتائج خالل ال�سنة املالية القادمة قد تختلف عن الفر�سيات وميكن اأن تتطلب تعديل جوهري 

للقيمة املدرجة لالإ�ستثمارات نتيجة لتغريات في الفر�سيات املعنية لهذه التقييمات.

توحيد �شركات ذات اأغرا�ش خا�شة 

تكفل املجموعة تاأ�سي�ش ال�سركات ذات الأغرا�ش اخلا�سة اأ�سا�سًا لغر�ش ال�سماح للعمالء لالإحتفاظ بالإ�ستثمارات. تقدم املجموعة املر�سحني واإدارة ال�سركات وخدمات 

اإدارة الإ�ستثمارات واخلدمات ال�ست�سارية لهذه ال�سركات ذات الأغرا�ش اخلا�سة، والتي تت�سمن �سناع قرارات املجموعة نيابًة عن هذه ال�سركات. تدير املجموعة هذه 

ال�سركات نيابًة عن عمالئها، الذين هم اأطراف كبرية اأخرى وامل�ستفيدين القت�ساديني من الإ�ستثمارات املعنية. مل تقم املجموعة بتوحيد ال�سركات ذات الأغرا�ش 

اخلا�سة التي ل متتلك القدرة على ال�سيطرة عليها. حتديد ما اإذا كانت املجموعة لديها القدرة على ال�سيطرة على ال�سركات ذات الأغرا�ش اخلا�سة، فاأنه يتم عمل 

فر�سيات حول اأهداف اأن�سطة ال�سركات ذات الأغرا�ش اخلا�سة وتعر�سها للمخاطر واملكافاآت وكذلك عن نية وقدرة املجموعة على اتخاذ القرارات التنفيذية لل�سركات 

ذات الأغرا�ش اخلا�سة وما اإذا كانت املجموعة ت�ستمد من مكافاآت من هذه القرارات. 

التغريات في ال�شيا�شات املحا�شبية  4

معايري معدلة واإدخال تعديالت على املعايري والتف�شريات ال�شادرة ولكنها غري اإلزامية بعد

كما في 31 دي�سمرب 2010، قام جمل�ش معايري املحا�سبة الدويل باإ�سدار عدد من املعايري اجلديدة واإدخال تعديالت على املعايري والتف�سريات التي هي غري اإلزامية بعد. 

املعايري والتف�سريات ال�سادرة، والتي تتوقع املجموعة ب�سكل معقول باأنها �سيكون قابلة للتطبيق بتاريخ م�ستقبلي هي مو�سحة اأدناه. تنوي املجموعة تطبيق هذه املعايري 

عندما ت�سبح اإلزامية.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 املتعلق بالأدوات املالية 

يعك�ش املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 كما مت اإ�سداره املرحلة الأوىل من عمل جمل�ش معايري املحا�سبة الدويل ل�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 والذي 

 ينطبق على ت�سنيف وقيا�ش املوجودات املالية كما هو حمدد مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 39. �سي�سبح املعيار اإلزاميًا في الفرتات ال�سنوية املبتدئة في اأو بعد

1 يناير 2013. في املراحل الالحقة، �سيعالج جمل�ش معايري املحا�سبة الدويل الإ�سمحالل وحما�سبة التحوط. ومن املتوقع النتهاء من هذا امل�سروع في منت�سف �سنة 

2011. اإن تطبيق املرحلة الأوىل للمعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 �سيكون له تاأثري على ت�سنيف وقيا�ش املوجودات املالية للمجموعة. تقيم املجموعة حاليًا تاأثري 

تطبيق املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9. ومع ذلك، فاأن تاأثري التطبيق يعتمد على املوجودات املحتفظ بها من قبل املجموعة بتاريخ التطبيق، األ اأنه لي�ش من 

حتديد التاأثري الكمي. 
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معيار املحا�شبة الدويل رقم 24 )املعدل( املتعلق باإف�شاحات الأطراف ذات العالقة 

اإن املعيار املعدل اإلزامي في الفرتات ال�سنوية املبتدئة في اأو بعد 1 يناير 2011. يو�سح املعيار تعريف الأطراف ذات العالقة لت�سهيل تعريف مثل هذه العالقات ول�ستبعاد 

الت�سارب في تطبيقاته. يقدم املعيار املعدل الإعفاء اجلزئي ملتطلبات الإف�ساح عن اأطراف ذات العالقة في اجلهات احلكومية ذات ال�سلة. ل تتوقع املجموعة باأن بتطبيق 

التعديل �سيكون له اأي تاأثري على مركزها اأو اأدائها املايل. ي�سمع بالتطبيق املبكر �سواًء لالإعفاء اجلزئي اجلهات احلكومية ذات ال�سلة اأو للمعيار باأكمله.

ملخ�ش لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية   5

معايري وتف�شريات جديدة ومعدلة  5.1

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة في اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة هي مطابقة لتلك التي مت اإتباعها في ال�سنة ال�سابقة باإ�ستثناء قيام املجموعة بتطبيق املعايري 

الدولية لإعداد التقارير املالية وتف�سريات جلنة تف�سريات التقارير املالية الدويل اجلديدة واملعدلة التي اأ�سبحت اإلزامية في 1 يناير 2010:

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 )املعدل( املتعلق بالدفع على اأ�سا�ش الأ�سهم  -

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 )املعدل( املتعلق بدمج الأعمال  -

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 )املعدل( املتعلق بالقوائم املالية املوحدة واملنف�سلة  -

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 17 املتعلق بتوزيعات املوجودات غري النقدية للمالك  -

معيار املحا�سبة املايل رقم 23 املتعلق بالتوحيد  -

معيار املحا�سبة املايل رقم 24 املتعلق بال�سركات الزميلة  -

اإن هذه التعديالت لي�ش لها اأي تاأثري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة اأو اأداء املجموعة خالل ال�سنة.

اإدخال حت�شينات على املعايري الدويل لإعداد التقارير املالية   5.2

اأ�سدر جمل�ش معايري املحا�سبة الدويل في مايو 2008 واإبريل 2009 جامع تعديالت ملعايريه، اأن الهدف الرئي�سي هو اإزالة التناق�سات وتو�سيح ال�سياغة. توجد هناك 

�سروط انتقالية م�ستقلة لكل معيار. اأن تطبيق التح�سينات التالية لي�ش لها اأي تاأثري على ال�سيا�سات املحا�سبية اأو املركز املايل اأو الأداء املايل للمجموعة. 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 1 - املتعلق بعر�ش القوائم املالية 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 7 - املتعلق بقائمة التدفقات النقدية 

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 - املتعلق بالدفع على اأ�سا�ش الأ�سهم

معيار املحا�سبة الدويل رقم 17 - املتعلق بعقود التاأجري الت�سغيلية 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 34 - املتعلق بالتقارير املالية املرحلية 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 36 - املتعلق باإ�سمحالل املوجودات 

معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 - الأدوات املالية: املتعلق بالإثبات والقيا�ش 

ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة   5.3

حتويالت العمالت الأجنبية  )اأ( 

العملة الرئي�شية الوظيفية وعملة العر�ش  )1(

يتم قيا�ش البنود املت�سمنة في القوائم املالية املوحدة باإ�ستخدام العملة الرئي�سية للبيئة الإقت�سادية التي تعمل فيها الوحدة )العملة الوظيفية الرئي�سية(. 

مت عر�ش القوائم املالية املوحدة بالدولر الأمريكي لكونها العملة الوظيفية الرئي�سية وعملة العر�ش للبنك.

التحويالت والأر�شدة   )2(

يتم ت�سجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية مبدئيًا باأ�سعار �سرف العملة الرئي�سية ال�سائدة بتاريخ املعاملة. يعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية 

بالعمالت الأجنبية باأ�سعار �سرف العملة الرئي�سية ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل. وترحل جميع الفروق اإل قائمة الدخل املوحدة.

يعاد حتويل البنود غري النقدية املقا�سة بالتكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتواريخ املعامالت املبدئية ول يتم لحقًا اإعادة 

عر�سها. يتم حتويل البنود غري النقدية املقا�سة بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بالتاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة 

العادلة ويتم ت�سمني الفروق في احلقوق كجزء من تعديل القيمة العادلة تعديل القيمة العادلة للبنود ذات ال�سلة. ترحل فروق القيمة العادلة الناجتة من 

الإ�ستثمارات في ال�سركات الزميلة بالعملة الأجنبية اإىل »اإحتياطي حتويل العمالت الأجنبية« كجزء من احلقوق. 

�شركات املجموعة  )3(

ل متلك املجموعة اإ�ستثمارات جوهرية في العمليات اخلارجية بعملة وظيفية خمتلفة عن عملة العر�ش للمجموعة. اإن العملة الوظيفية لأغلبية �سركات 

املجموعة هي الدولر الأمريكي اأو عمالت مثبتة ب�سكل فعال بالدولر الأمريكي، وبالتايل، ل ينتج عن حتويل القوائم املايل لوحدات املجموعة التي لديها 

عملة وظيفية خمتلفة عن عملة العر�ش فروق حتويل جوهرية.
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ملخ�ش لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(  5

ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(  5.3

املوجودات واملطلوبات املالية )ب( 

الإثبات وال�شتبعاد  )1(

ت�ستمل املوجودات املالية للمجموعة على نقد واأر�سدة لدى البنوك واإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية واإ�ستثمارات في اأوراق مالية )فيا عدا ال�سركات الزميلة 

وامل�ساريع امل�سرتكة املحت�سبة مبوجب طريقة احلقوق(، ومبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية ومتويل ق�سرية الأجل مل�ساريع ال�سركات 

ومبالغ اأخرى م�ستحقة القب�ش. ت�ستمل املطلوبات املالية للمجموعة على متويل اإ�سالمي م�ستحق الدفع وم�ستحقات املوظفني ومطلوبات اأخرى. يتم اإثبات جميع 

املوجودات املالية )باإ�ستثناء الإ�ستثمارات في الأوراق املالية( واملطلوبات املالية بالتاريخ الذي ن�ساأت فيها. يتم اإثبات الإ�ستثمارات في الأوراق املالية بتاريخ 

ال�سداد، وهو التاريخ الذي تتعاقد فيها املجموعة ب�سراء اأو بيع املوجود، وهو التاريخ الذي ت�سبح فيها املجموعة طرفًا في املخ�س�سات التعاقدية لالأداة.

يتم مبدئيًا قيا�ش املوجود املايل اأو املطلوب املايل بالقيمة العادلة والذي يعد املقابل املدفوع )يف حالة املوجود املايل( اأو امل�ستلم )في حالة املطلوب املايل(. 

يتم اإ�ستبعاد املوجود املايل )اأو اأي جزء من املوجود املايل اأو جزء من جمموعة من موجودات مالية م�سابه( عند:

اإنتهاء احلق في اإ�ستالم التدفقات النقدية من املوجود؛  )اأ( 

احتفظ املجموعة بحقوقها في اإ�ستالم التدفقات النقدية من موجود ولكنها تعهدت بدفعها بالكامل دون تاأخري جوهري اإىل طرف ثالث مبوجب  )ب( 

»ترتيب �سداد«؛ اأو

قيام املجموعة بنقل حقوقها في ا�ستالم التدفقات النقدية من موجود �سواًء )اأ( قامت املجموعة بنقل جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية املتعلقة  )ج( 

باملوجود اأو )ب( عندما مل يتم نقل اأو اإبقاء جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية للموجودات ولكنها قامت بنقل ال�سيطرة على املوجودات.

عندما قامت املجموعة بنقل حقوقها في اإ�ستالم التدفقات النقدية من موجود ومل يتم نقل اأو اإبقاء جميع املخاطر واملكافاآت اجلوهرية للموجودات ومل يتم 

نقل ال�سيطرة على املوجودات، فاإنه يتم اإثبات املوجود اإىل حد امل�ساركة امل�ستمرة للمجموعة في املوجود.

يتم اإ�ستبعاد املطلوب املايل عندما يكون الإلتزام مبوجب العقد قد مت اإخالئه اأو اإلغائه اأو انتهاء مدته.

ت�شنيف املوجودات واملطلوبات املالية   )2(

ت�سنف املجموعة املوجودات املالية وفقًا للفئات التالية مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 39: املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح 

اأو اخل�سائر؛ املبالغ امل�ستحقة القب�ش؛ حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق؛ وموجودات مالية متاحة للبيع. باإ�ستثناء الإ�ستثمارات في الأوراق املالية، ت�سنف 

املجموعة جميع املوجودات الأخرى كقرو�ش ومبالغ م�ستحقة القب�ش. يتم ت�سنيف جميع املطلوبات املالية للمجموعة بالتكلفة املطفاأة. حتدد الإدارة 

ت�سنيف اأدواتها املالية عند الإثبات املبدئي.

اأ�ش�ش القيا�ش   )3(

يتم قيا�ش املوجودات واملطلوبات املالية اإما بالقيمة العادلة اأو بالتكلفة املطفاأة اأو في بع�ش احلالت تدرج بالتكلفة.

قيا�ش القيمة العادلة

القيمة العادلة هو املبلغ الذي ميكن اأن يتم مبوجبه مبادلة موجود اأو ت�سوية مطلوب في معاملة جتارية تتم بني اأطراف لديهم املعرفة والرغبة ودون �سروط 

تف�سيلية بتاريخ القيا�ش. 

عندما تكون متوفرة، تقي�ش املجموعة القيمة العادلة لالأداة املالية باإ�ستخدام الأ�سعار امل�سعرة في ال�سوق الن�سطة لتلك الأداة. يعترب ال�سوق �سوقًا ن�سطًا 

اإذا توفرت الأ�سعار امل�سعرة ب�سهولة وب�سورة منتظمة ومتثل املعامالت الفعلية التي حتدث ب�سورة منتظمة دون �سروط تف�سيلية. اإذا توفر �سوق ن�سطة 

لالأداة املالية، يقوم املجموعة بتحديد القيمة العادلة باإ�ستخدام تقنية التقييم. تت�سمن تقنيات التقييم اإ�ستخدام اأحدث معامالت ال�سوق دون �سروط 

تف�سيلية بني اأطراف لديهم املعرفة والرغبة )اإن وجد(، حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة اأو مناذج التقييم الأخرى ذات متهيجات اإقت�سادية مقبولة 

لت�سعري الأدوات املالية.

التكلفة املطفاأة

اإن التكلفة املطفاأة للموجود املايل اأو املطلوب املايل هو املبلغ الذي مبوجبه يتم قيا�ش املوجود املايل اأو املطلوب املايل عند لإثبات املبدئي، حم�سوم منه 

املدفوعات الرئي�سية، اأو م�سافًا اإليه اأو حم�سوم منه الإ�ستهالك املرتاكم باإ�ستخدام طريقة الربح الفعلي لأي فرق بني املبلغ املبدئي املثبت واملبلغ امل�ستحق، 

حم�سوم منه اأي خم�س�ش لالإ�سمحالل. تت�سمن عملية ح�ساب معدل الربح الفعلي جميع الأتعاب املدفوعة اأو امل�ستلمة التي هي جزًء ل يتجزاأ من معدل 

الربح الفعلي.

اإ�شتثمارات في اأوراق مالية  )ج( 

ت�سنف املجموعة اإ�ستثمارتها في الأوراق املالية، باإ�ستثناء الإ�ستثمارات في ال�سركات التابعة وال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة املحت�سبة مبوجب طريقة 

احلقوق، �سمن الفئات التالية: اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر؛ اإ�ستثمارات حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق؛ واإ�ستثمارات متاحة للبيع.
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الت�شنيف  )1(

الإ�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر هي موجودات مالية يتم الإحتفاظ بها لغر�ش املتاجرة اأو التي يتم ت�سنيفها عند الإثبات 

املبدئي كاإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر

يتم ت�سنيف الإ�ستثمارات كمحتفظ بها لغر�ش املتاجرة اإذا مت اإقتنائها اأ�سا�سًا لغر�ش بيعها اأو اإعادة �سرائها في املدى القريب اأو كجزء من حمفظة 

الأدوات املالية املحددة التي يتم اإدارتها معًا والتي يوجد ب�ساأنها دليل حديث لنمو الفعلي لتحقيق الأرباح الق�سرية الأجل. تت�سمن هذه اإ�ستثمارات في 

اأ�سهم حقوق امللكية. 

ت�سنيف املجموعة الإ�ستثمارات في الأوراق املالية بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سارة فقد عندما يتم اإدارتها وتقييمها وتقدميها داخليًا على اأ�سا�ش 

القيمة العادلة. تت�سمن هذه بع�ش اإ�ستثمارات اأ�سهم حقوق امللكية اخلا�سة، مبا في ذلك الإ�ستثمارات في بع�ش ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة.

الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق هي عبارة عن اإ�ستثمارات في اأوراق مالية لديها مدفوعات ثابتة اأو قابلة للتحديد وتواريخ اإ�ستحقاق والتي لدى 

 املجموعة النية والقدرة الإيجابية لالحتفاظ بها حتى ال�ستحقاق ول يتم ت�سنيفها كمدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر اأو كمتاحة للبيع.

ل حتتفظ املجموعة حاليًا في اأي اإ�ستثمارات حمتفظ بها حتى الإ�ستحقاق

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هي عبارة عن موجودات مالية ولي�ست اإ�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر اأو حمتفظ حتى الإ�ستحقاق 

اأو قرو�ش ومبالغ م�ستحقة القب�ش. تت�سمن هذه اإ�ستثمارات في بع�ش �سندات اأ�سهم حقوق امللكية امل�سعرة وغري امل�سعرة.

الإثبات املبدئي  )2(

يتم مبدئيًا اإثبات اإ�ستثمارات في اأوراق املالية بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكاليف املعاملة جلميع املوجودات املالية غري املدرجة بالقيمة العادلة �سمن 

الأرباح اأو اخل�سائر. تدرج تكاليف املعاملة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر ويتم اإحت�سابها كم�سروفات في قائمة الدخل عند تكبدها.

القيا�ش الالحق  )3(

بعد الإثبات املبدئي، يتم اإعادة قيا�ش الإ�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر والإ�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة. تدرج 

املكا�سب واخل�سائر الناجتة من التغريات في القيمة العادلة لالإ�ستثمارات كمدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر ويتم اإثباتها في قائمة الدخل 

املوحدة في الفرتة التي تنتج فيها. يتم اإثبات املكا�سب اأو اخل�سائر الناجتة من التغريات في القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع في قائمة الدخل 

ال�سامل املوحدة ويتم عر�سها في »اإحتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمارات« �سمن احلقوق. عندما يتم بيع اأو اإ�سمحالل اأو حت�سيل اأو اإ�ستبعاد الإ�ستثمارات 

املتاحة للبيع، فاأنه يتم حتويل املك�سب اأو اخل�سارة املرتاكمة امل�سجلة م�سبقًا في احلقوق اإىل قائمة الدخل املوحدة. 

تدرج الإ�ستثمارات املحتفظ بها حتى الإ�ستحقاق بالتكلفة املطفاأة بعد ح�سم اأي خم�س�ش لالإ�سمحالل. تدرج الإ�ستثمارات املتاحة للبيع التي ل توجد لديها 

اأ�سعار �سوقية م�سعرة اأو طرق اأخرى منا�سب التي ميكن من خاللها ا�ستقاق قيم عادلة موثوقة بالتكلفة بعد ح�سم خم�س�ش الإ�سمحالل.

اأ�ش�ش قيا�ش القيمة العادلة  )4(

يعتمد حتديد القيمة العادلة لالإ�ستثمارات في الأوراق املالية على ال�سيا�سات املحا�سبية املو�سحة اأدناه: 

يتم حتديد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتداولة في ال�سوق الن�سطة بالرجوع اإىل اأ�سعار امل�سعرة ال�سوق؛  )1(

يتم حتديد القيم العادلة لإ�ستثمارات الوحدات في ال�سناديق بناءًا على اأحدث تقييم ل�سافي القيمة للموجودات املقدم من قبل مدير ال�سندوق؛ و   )2(

بالن�سبة لالإ�ستثمارات غري امل�سعرة، التي ل ميكن ا�ستقاق قيمتها العادلة من الأ�سواق الن�سطة باإ�ستخدام تقنيات تقييم متنوعة مت�سمنة اإ�ستخدام   )3(

مناذج ح�سابية. اإن مدخالت هذه النماذج ماأخوذة من معلومات ميكن مالحظتها في ال�سوق كلما اأمكن ذلك، ولكن عندما ل تتوافر معلومات ميكن 

مالحظتها في ال�سوق، فاأنه يتطلب عمل فر�سيات لتحديد القيم العادلة. تت�سمن الفر�سيات اعتبارات ملدخالت مثل خماطر ال�سيولة ومدخالت 

لنماذج مثل التدفقات النقدية املتوقعة واحلجم املتوقع للن�ساط م�ساعفات الإيرادات قبل احت�ساب الفائدة وال�سرائب وال�ستهالك والإطفاء ومعدلت 

اخل�سم.

يتم ا�ستقاق القيمة العادلة لالأوراق املالية امل�سعرة من اأ�سعار ال�سوق املدرجة في الأ�سواق الن�سطة، اإذا توفرت. بالن�سبة لالأوراق املالية غري امل�سعرة، 

فاأنه يتم تقدير القيمة العادلة باإ�ستخدام تقنيات التقييم املنا�سبة. وقد ت�سمل تلك التقنيات اإ�ستخدام اأحدث معامالت ال�سوق دون �سروط تف�سيلية؛ 

بالرجوع اإىل القيمة العادلة احلالية لأداة اأخرى م�سابهة لها ب�سورة جوهرية اأو حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة اأو مناذج تقييم اأخرى.

بالن�سبة لالإ�ستثمارات املعنية، ي�ستخدم املجموعة مناذج امللكية اخلا�سة، والتي يتم عادة و�سعها من مناذج التقييم املثبتة لتقييم العادل. قد تكون 

بع�ش اأو جميع املدخالت في هذه النماذج ل ميكن مالحظتها في ال�سوق، ولكن مت تقديرها بناءًا على الفرتا�سات. متثل مدخالت تقنيات التقييم 

ب�سكل معقول توقعات ال�سوق ومقيا�ش عوامل خماطر العائد الكامنة في الأداة املالية. يتم ت�سجيل تعديالت التقييم لل�سماح لتوزيع خماطر العطاءات 

وخماطر ال�سيولة وكذلك العوامل الأخرى. تعتقد الإدارة باأن تعديالت التقييم هذه �سرورية ومنا�سبة لالإدراج العادل لقيم هذه ال�ستثمارات. 
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لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010

ملخ�ش لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(  5

ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(  5.3

اإ�شمحالل الإ�شتثمارات في الأوراق املالية   )5(

تقوم املجموعة بعمل تقييم بتاريخ اإعداد كل تقرير لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت باأن الإ�ستثمارات في الأوراق املالية غري املدرجة بالقيمة 

العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر هي م�سمحلة. يتم تقييم الإ�سمحالل ب�سكل فردي لكل ورقة مالية ويتم مراجعتها مرتني في ال�سنة. ل تقوم املجموعة 

باإجراء تقييم جماعي لالإ�سمحالل لإ�ستثماراتها في الأوراق املالية حيث تختلف خماطر وخ�سائ�ش الإئتمانية لكل من تعر�سات الإ�ستثمار.

حالة �سندات اأ�سهم حقوق امللكية املتاحة للبيع املدرجة بالقيمة العادلة، يعترب النخفا�ش الهام اأو الطويل الأمد في القيمة العادلة لل�سندات اأدنى من 

تكلفتها دلياًل مو�سوعيًا لالإ�سمحالل مما ينتج عنه اإثبات خ�سارة اإ�سمحالل. اإذا وجد دليل مو�سوعي لال�سمحالل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع، فاإنه يتم 

قيا�ش اخل�سارة املرتاكمة كفرق بني تكلفة الإقتناء والقيمة العادلة احلالية، بعد ح�سم اأي خ�سارة اإ�سمحالل على ذلك املوجود املايل املثبت م�سبقًا في 

الأرباح اأو اخل�سائر - ويتم اإلغائها من احلقوق واإثباتها في قائمة الدخل املوحدة. خ�سائر ال�سمحالل املثبتة في قائمة الدخل املوحدة لأدوات اأ�سهم حقوق 

امللكية ل يتم ا�سرتجاعها من خالل �سمن قائمة الدخل املوحدة.

بالن�سبة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة، تقوم املجموعة بعمل تقييم ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي يثبت اإ�سمحالل كل اإ�ستثمار من 

الإ�ستثمارات عن طريق تقييم املوؤ�سرات املالية والت�سغيلية والقت�سادية الأخرى. يتم اإثبات الإ�سمحالل اإذا مت تقييم املبلغ القابل لالإ�سرتداد املقدر اأدنى 

من تكلفة الإ�ستثمار. 

موجودات مالية اأخرى مدرجة بالتكلفة املطفاأة  )د( 

ت�سنف جميع املوجودات املالية الأخرى كقرو�ش وذمم مدينة وتدرج بالتكلفة املطفاأة بعد ح�سم خم�س�ش الإ�سمحالل. يتم قيا�ش خ�سارة الإ�سمحالل كفرق 

بني القيمة املدرجة للموجود املايل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املخ�سومة املقدرة مبعدل الربح الفعلي للموجودات الأ�سلية. عند وجود خ�سائر، فانه يتم 

اإثباتها في قائمة الدخل املوحدة ويتم عك�سها في ح�ساب املخ�س�ش مقابل املوجود املايل املعني.

الإ�شتثمارات العقارية   )1(

يتم ت�سنيف العقارات املحتفظ بها لغر�ش الإيجار اأو لال�ستفادة من الزيادة في قيمتها اأو لكليهما والتي ل يتم اإ�ستخدامها من قبل �سركات املجموعة 

كاإ�ستثمارات عقارية وحتت�سب بالتكلفة بعد ح�سم الإ�ستهالك املرتاكم. ت�ستمل الإ�ستثمارات العقارية على اأرا�سي مملوكة ملكًا حرًا ومباين. ل يتم 

اإ�ستهالك الأرا�سي. ويتم اإ�ستهالك املباين على مدى اأعمارها الإقت�سادية ملدة 40 �سنة باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.

ميكن �سغل العقارات جزئيًا من قبل املجموعة، مع الإحتفاظ باجلزء الآخر لغر�ش احل�سول على دخل الإيجار اأو لال�ستفادة من الزيادة في قيمتها. اإذا 

كان جزء العقار الذي ت�سغله املجموعة ميكن بيعه ب�سكل منف�سل، فاأن املجموعة حتت�سب تلك الأجزاء ب�سكل منف�سل. يتم احت�ساب اجلزء الذي ي�سغله 

املالك مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 16 املتعلق »بالعقارات والآلت واملعدات«، ويتم معاملة اجلزء املحتفظ به لغر�ش احل�سول على دخل الإيجار 

اأو لال�ستفادة من الزيادة في قيمتها اأو لكليهما كاإ�ستثمار عقاري معيار املحا�سبة الدويل رقم 40 املتعلق »بالإ�ستثمار العقاري«. يتم حتديد الأجزاء التي 

تتطلب تخ�سي�ش بني العقار امل�سغول من قبل املالك والإ�ستثمار العقاري بناءًا على احلجم الن�سبي للعقار.

يتم مبدئيًا قيا�ش الإ�ستثمارات العقارية بالتكلفة مت�سمنة تكاليف املعاملة ويتم ت�سمني النفقات الالحقة في القيمة املدرجة للموجود فقط عندما يكون 

من املحتمل تدفق املنافع الإقت�سادية امل�ستقبلية املرتبطة بالبند اإىل املجموعة، وميكن قيا�ش تكلفة البند بواقعية. يتم احت�ساب جميع تكاليف ال�سيانة 

والت�سليحات الأخرى في قائمة الدخل املوحدة خالل الفرتة املالية التي مت فيها تكبدها.

النقد وما في حكمه )هـ( 

لغر�ش قائمة التدفقات النقدية املوحدة، ي�ستمل النقد وما في حكمه على نقد واأر�سدة لدى البنوك واإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية بتواريخ اإ�ستحقاق اأ�سلية 

لفرتة 90 يومًا اأو اأقل.

عقارات ومعدات )و( 

تدرج العقارات واملعدات مبدئيًا بالتكلفة بعد ح�سم خم�س�ش الإ�سمحالل. يتم احت�ساب الإ�ستهالك باإ�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لإظهار تكلفة املوجودات 

على مدى اأعمارها الإنتاجية املتوقعة التالية: يتم مراجعة القيم املتبقية والأعمار الإنتاجية، ويتم تعديلها اإذا تطلب الأمر، بتاريخ اإعداد كل تقرير. 

40 �سنةاإ�ستثمار عقاري 

4 �سنواتمعدات مكتبية 

5 �سنواتاأثاث وتركبيات 

4 �سنواتمركبات
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اإ�شمحالل موجودات غري مالية  )ز( 

تقوم املجموعة بعمل تقييم في تاريخ اإعداد كل تقرير، لتحديد ما اإذا كان هناك موؤ�سر باأن املوجود املايل ميكن اأن يكون م�سمحل. اإذا وجد مثل هذا املوؤ�سر 

اأو عندما يتطلب عمل فح�ش ال�سمحالل ال�سنوي للموجود، تقوم املجموعة بتقدير قيمة املوجودات القابلة لال�سرتداد. يتم اإظهار املوجودات باملبلغ القابل 

لال�سرتداد اأو الوحدة املنتجة للنقد والذي يعد الأعلى من بني قيمتها العادلة ناق�سًا تكلفة البيع والقيمة امل�ستخدمة. عندما تزيد القيمة املدرجة للموجود اأو 

الوحدة املنتجة للنقد عن قيمها القابلة لالإ�سرتداد، فاإن املوجود يعترب م�سمحاُل، ويتم اإظهار املوجود باملبلغ القابل لال�سرتداد.

عندما يتم تقييم القيمة امل�ستخدمة للموجود، فان التدفقات النقدية امل�ستقبلية يتم تخفي�سها اإىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�سم ما قبل ال�سريبة 

والذي يعك�ش التقييمات احلالية لل�سوق للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر اخلا�سة باملوجود. عند حتديد القيمة العادلة بعد ح�سم تكاليف البيع، فاإنه يتم 

ا�ستخدام منوذج تقييم منا�سب. هذه احل�سابات يتم تاأيدها من قبل م�ساعفات التقييم، اأ�سعار الأ�سهم املعلنة لل�سركات التابعة املتداولة العامة اأو موؤ�سرات 

اأخرى متاحة للقيمة العادلة.

بالن�سبة للموجودات باإ�ستثناء ال�سهرة، يتم عمل تقييم في تاريخ اإعداد كل تقرير، حول ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر يثبت باأن خ�سائر ال�سمحالل املثبتة م�سبقًا 

مل تعد موجودة اأو قد مت تخفي�سها. اإذا وجد مثل هذا املوؤ�سر، يقوم البنك بتقدير املبلغ القابل لال�سرتداد للموجود اأو الوحدة املنتجة للنقد. يتم ا�سرتجاع 

خ�سارة ال�سمحالل املثبتة م�سبقًا فقط اإذا كان هناك تغيري في التقديرات امل�ستخدمة لتحديد مبلغ املوجودات القابلة لال�سرتداد منذ تاريخ اإثبات اآخر خ�سارة 

ا�سمحالل. اإن قيمة ال�سرتجاع حمددة بحيث ل تتجاوز القيمة املدرجة للموجود قيمتها القابلة لال�سرتداد، واإل تتجاوز القيمة املدرجة التي مت حتديدها، 

بعد ح�سم الإ�ستهالك كما لو مل يتم اإثبات خ�سارة ا�سمحالل للموجود في ال�سنوات ال�سابقة. يتم اإثبات هذه ال�سرتجاعات في قائمة الدخل املوحدة. ل ميكن 

اإ�سرتجاع خ�سائر الإ�سمحالل املتعلقة بال�سهرة في الفرتات امل�ستقبلية.

مطلوبات متويلية  )ح( 

يتم مبدئيًا قيا�ش املطلوبات التمويلية بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها تكاليف املعاملة، ويتم لحقًا قيا�سها بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. 

يتم اإثبات تكاليف التمويل في قائمة الدخل املوحدة على اأ�سا�ش التنا�سب الزمني مبعدل الربح الفعلي.

�شمانات مالية  )ط( 

ال�سمانات املالية هي عقود التي تتطلب من املجموعة عمل مدفوعات حمددة لتعوي�ش حامل ال�سمان عن اخل�سارة التي يتكبدها نتيجة لف�سل مدين معني ب�سداد 

املدفوعات عندما يحني موعد اإ�ستحقاقها وفقًا ل�سروط اأداة الدين. يتم اإثبات عقد ال�سمان املايل من تاريخ اإ�سداره. يتم اإثبات املطلوب الناجت عقد ال�سمان 

املايل بالقيمة احلالية لأي مدفوعات متوقعة، عندما ت�سبح املدفوعات مبوجب ال�سمان حمتملة. ت�سدر املجموعة ال�سمانات املالية فقط لدعم م�ساريعها قيد 

التطوير وال�سركات امل�ستثمر فيها.

اأرباح اأ�شهم ومكافاأة اأع�شاء جمل�ش الإدارة  )ي( 

يتم اإثبات اأرباح اأ�سهم امل�ساهمني ومكافاأة اأع�ساء جمل�ش الإدارة كمطلوبات في الفرتة التي املوافقة عليها من قبل م�ساهمي البنك في اإجتماع اجلمعية 

العمومية.

راأ�ش املــال والإحتياطي القانوين  )ك( 

يتم ت�سنيف الأ�سهم العادية ال�سادرة من قبل البنك كاأ�سهم حقوق امللكية. ت�سنف املجموعة اأدوات راأ�ش املال كمطلوبات مالية اأو اأدوات اأ�سهم حقوق ملكية 

وفقُا مل�سمون ال�سروط التعاقدية لالأدوات املالية. يتم خ�سم التكاليف الإ�سافية التي تن�سب مبا�سرة اإىل اإ�سدار اأدوات اأ�سهم حقوق امللكية من القيا�ش املبدئي 

لأدوات اأ�سهم حقوق امللكية.

اأ�سهم خزانة

يتم اإثبات املقابل املدفوع مت�سمنة جميع التكاليف املن�سوبة مبا�سرًة املتكبدة في ما يتعلق باإقتناء اأ�سهم خزانة في احلقوق. يتم عر�ش املقابل امل�ستلم من بيع 

اأ�سهم اخلزانة في القوائم املالية كتغري في اأ�سهم حقوق امللكية. مل يتم اإثبات مك�سب اأو خ�سارة في قائمة الدخل املوحدة للمجموعة من بيع اأ�سهم اخلزانة.

اإحتياطي قانوين

يتطلب قانوين ال�سركات التجارية البحريني ل�سنة 2001 باأن يتم تخ�سي�ش 10% من الربح ال�سنوي اإىل الإحتياطي القانوين وهو عادًة غري قابل للتوزيع اإل عند 

ت�سفية البنك. يجوز اإيقاف التخ�سي�سات عندما يبلع الإحتياطي القانوين 50% من راأ�ش املال املدفوع.
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ملخ�ش لأهم ال�شيا�شات املحا�شبية )تتمة(  5

ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة )تتمة(  5.3

اإثبات الإيراد )ل( 

دخل من اخلدمات امل�شرفية الإ�شتثمارية 

ي�ستمل الدخل من اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية على الدخل من الإ�ست�سارات الإ�ستثمارية ودخل الهيكلة واأتعاب ال�ست�سارة وطرح الإ�ستثمار واأتعاب الرتتيب 

والأتعاب الأخرى الناجتة من الأن�سطة ذات ال�سلة، كما هو مو�سح بالتف�سيل اأدناه:

دخل الإ�شت�شارات الإ�شتثمارية والهيكلة   )1(

يتم اإثبات دخل الإ�ست�سارات الإ�ستثمارية والهيكلة عند تقدمي اخلدمات واكت�ساب الدخل. ويتم ذلك عادًة عندما تقوم املجموعة بتنفيذ جميع الأعمال 

الهامة املتعلقة باملعامالت ومن املحتمل اأن تتدفق املنافع الإقت�سادية اإىل املجموعة.

دخل الأتعاب  )2(

يتم اإثبات دخل الأتعاب عند اكت�سابها ومت تقدمي اخلدمات ذات ال�سلة و/ اأو عند حتقيق الأداء املطلوب.

دخل من اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية   )3(

يتم اإثبات الدخل من املوؤ�س�سات املالية على اأ�سا�ش الفرتة الزمنية التي يغطيها العقد.

)4( دخل اأرباح الأ�شهم 

يتم اإثبات دخل اأرباح الأ�سهم عند وجود احلق ل�ستالم مدفوعاتها.

عقود التاأجري الت�شغيلية )م( 

يتم اإثبات املدفوعات التي يتم عملها مبوجب عقود التاأجري الت�سغيلية على اأ�سا�ش الق�سط الثابت على مدى عقد التاأجري في قائمة الدخل املوحدة.

ح�شابات ال�شتثمار املقيدة  )ن( 

متثل ح�سابات ال�ستثمار املقيدة املوجودات املقتناة باإ�ستخدام الأموال امل�ستلمة من قبل حاملي ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة ويتم اإدارتها من قبل املجموعة كمدير 

اإ�ستثمار اإما على اأ�سا�ش عقد امل�ساربة اأو عقد الوكالة. تقت�سر ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة ب�سكل خا�ش لغر�ش اإ�ستثمارها في م�ساريع حمددة وفقًا لتوجيهات 

حاملي ح�سابات الإ�ستثمار. ل يتم ت�سمني املوجودات املحتفظ لهذا الغر�ش كموجودات للمجموعة في القوائم املالية املوحدة.

مكافاآت املوظفني  )�ش( 

مكافاآت ق�شرية الأجل   )1(

يتم قيا�ش مكافاأة املوظفني الق�سرية الأجل على اأ�سا�ش غري خم�سوم ويتم احت�سابها كم�سروفات عند تقدمي اخلدمات ذات ال�سلة. يتم اإثبات خم�س�ش 

للمبلغ املتوقع دفعة مبوجب املكافاآت النقدية الق�سرية الأجل اأو خطط تقا�سم الأرباح اإذا كان لدى املجموع اإلتزام حايل قانوين اأو متوقع لدفع هذا املبلغ 

كنتيجة خلدمات �سابقة مقدمة من قبل املوظفني وميكن قيا�ش الإلزام بواقعية.

مكافاآت ما بعد التوظيف  )2(

يتم تغطية املعا�سات التقاعد واملكافاآت الجتماعية الأخرى للموظفني البحرينيني نظام الهيئة للتاأمني الجتماعي البحريني، وهو »نظام امل�ساهمة املحددة« 

مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 19 املتعلق »مبكافاآت املوظفني« والتي مبوجبها يقوم البنك واملوظفني بامل�ساهمة على اأ�سا�ش �سهري بن�سبة ثابتة من 

الرواتب. يتم اإثبات امل�ساهمات من قبل البنك كم�سروفات في قائمة الدخل املوحدة.

كما ي�ستحق املوظفني مكافاآت نهاية اخلدمة بناءًا على مدة اخلدمة واآخر راتب �سهري. مت عمل املخ�س�ش لهذا الإلتزام غري املمول، وهو »نظام مزايا 

املحدود« مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 19، ويتم ح�سابه على افرتا�ش باأن جميع املوظفني قد تركوا العمل بتاريخ قائمة املركز املايل. يتم اإثبات اأي 

زيادة اأو نق�سان في الإلتزام باملزايا في قائمة الدخل املوحدة.

معامالت الدفع على اأ�شا�ش الأ�شهم   )3(

لقد قامت املجموعة بو�سع خطة ملكية اأ�سهم املوظفني التي مبوجبها يحق للموظفني �سراء وحدات في خطة ملكية اأ�سهم املوظفني على اأ�سا�ش الدفع 

املوؤجل. حتمل كل وحدة احلق في منافع امللكية في �سهم واحد من اأ�سهم البنك عند ا�ستكمال خدمة ملدة خم�ش �سنوات في البنك. متثل التكلفة على 

املجموعة، القيمة العادلة للوحدات املعرو�سة، والتي يتم حتديدها من قبل �سركة حما�سبية م�ستقلة با�ستخدام مناذج ت�سعري خيار بالك �سولز، ويتم اإثباتها 

كم�سروف في قائمة الدخل املوحدة على مدى فرتة الكت�ساب، مع عمل زيادة مماثلة في اإحتياطي خطة ملكية اأ�سهم املوظفني ويتم اإثباتها كبند منف�سل 

في قائمة التغريات في احلقوق. ويتم تعديل املبلغ املثبت كم�سروف لعك�ش عدد الأ�سهم املمنوحة مقابل ال�سروط التي يجب ا�ستيفاوؤها، على ان يكون املبلغ 

املثبت في النهاية كم�سروف هو على اأ�سا�ش عدد الأ�سهم املمنوحة التي ت�ستوفي �سروط اخلدمة ذات ال�سلة بتاريخ الكت�ساب.
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املخ�ش�شات  )ع( 

يتم اإثبات املخ�س�سات عند وجود التزام قانوين اأو متوقع على املجموعة ناجت عن حدث �سابق، ومن املحتمل اإن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد ي�سمل 

املنافع الإقت�سادية لت�سوية هذه الإلتزامات. 

تقارير القطاعات  )ف( 

تعمل املجموعة ب�سورة رئي�سية كبنك ا�ستثماري وت�سمل خطوط اأعمال على حما�سة راأ�ش املال واأ�سهم امللكية اخلا�سة والعقارات. يتم مراجعة اإيرادات 

املجموعة في الوقت احلايل احلا�سر على اأ�سا�ش خطوط الأعمال ويتم مراجعة امل�سروفات والنتائج على م�ستوى املجموعة ولذلك، مل يتم تقدمي نتائج 

منف�سلة اأو اإف�ساحات اأخرى عن القطاعات الت�سغيلية في هذه القوائم املالية املوحدة.

الزكاة )�ش( 

نظرًا لعدم تكليف البنك بدفع الزكاة نيابًة عن امل�ساهمني، فاأن م�سئولية دفع الزكاة تقع على عاتق م�ساهمي املجموعة اأنف�سهم. 

املقا�شة  )ق( 

يتم عمل مقا�سة للموجودات واملطلوبات املالية واإظهار �سافي املبلغ في قائمة املركز املايل املوحدة فقط اإذا كان هناك حق ديني اأو قانوين )على اأ�سا�ش 

ال�سريعة الإ�سالمية( قابل للتنفيذ ملقا�سة املبالغ املثبتة وتنوي املجموعة ت�سويتها على اأ�سا�ش �سافي املبلغ. 

اإ�شتثمارات في �شركات تابعة   6

ال�سركات التابعة مملوكة بالكامل من قبل املجموعة،جميعها تتخذ من 31 دي�سمرب كنهاية �سنة مالية، وهي مدرجة اأدناه. ل توجد تغريات في ن�سبة امللكية املحتفظ بها في 

ال�سركات التابعة خالل ال�سنة. 

الأن�شطة الرئي�شية بلد لتاأ�شي�ش�شنة التاأ�شي�ش اأ�شم ال�شركة التابعة

متلك واإدارة بناية فين�سر كابيتال بنك مملكة البحرين1998�سركة م�ساريع اخلليج ذ.م،م.

متلك وت�سغيل واإدارة املطاعم و�سركات خدمات مملكة البحرين 2007مطعم اإدارة ليم و�سركة خدمات التموين ذ.م.م.

التموين 

متلك وت�سغيل واإدارة املكاتب اخلدماتية في مملكة البحرين 2007�سركة لوجن خلدمات املكاتب ذ.م.م. 

البحرين واإقليميا. 

تدير �سندوق مينا اأي ام اأي جزر كيمن2006مدير �سندوق مينا اأ�ش اأم اأي املحدودة 

�سركة فين�سر كابيتال بنك خلطة متلك اأ�سهم البنك من قبل املوظفني 

)�سركة ذو غر�ش خا�ش(

حتتفظ باأ�سهم املوظفني مبوجب خطة ملكية مملكة البحرين 2008

الأ�سهم نيابًة عن موظفي البنك

ت�شنيف الأدوات املالية   7

مت ت�سنيف الأدوات املالية للمجموعة لغر�ش القيا�ش مبوجب معيار املحا�سبة الدويل رقم 39: املتعلق بالأدوات املالية: الإثبات والقيا�ش على النحو التايل: 

في 31 دي�شمرب 2010

القيمة العادلة �شمن 

الأرباح اأو اخل�شائر

األف دولر اأمريكي

متاحة

للبيع 

األف دولر اأمريكي

التكلفة املطفاأة /

التكلفة 

األف دولر اأمريكي

املجموع 2010

األف دولر اأمريكي

املوجودات

2.6722.672--اأر�سدة لدى البنوك

11.26711.267--اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

135.396-86.20649.190اإ�ستثمارات في اأوراق مالية 

13.83713.837--مبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

20.97520.975--متويل ق�سري الأجل مل�ساريع 

11.94211.942--موجودات اأخرى 

86.20649.19060.693196.089املجموع

3.68112.53816.219-ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة 
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ت�شنيف الأدوات املالية )تتمة(  7

في 31 دي�سمرب 2009

القيمة العادلة �سمن 

الأرباح اأو اخل�سائر

األف دولر اأمريكي

متاحة

للبيع 

األف دولر اأمريكي

التكلفة املطفاأة /

التكلفة 

األف دولر اأمريكي

املجموع 2010

األف دولر اأمريكي

املوجودات

14.28714.287--اأر�سدة لدى البنوك

50.78950.789--اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

129.259-76.36252.897اإ�ستثمارات في اأوراق مالية 

9.9259.925--مبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

14.41814.418--متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات

23.61823.618--موجودات اأخرى 

76.36252.897113.037242.296

4.27612.50316.779-ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة 

بلغت جميع املطلوبات املالية للمجموعة التي مت ت�سنيفها مبوجب »التكلفة املطفاأة/التكلفة« قدره 9.544 األف دولر اأمريكي كما في 31 دي�سمرب 2010 )31 دي�سمرب 2009: 

70.204 األف دولر اأمريكي(.

اإيداعات لدى موؤ�ش�شات مالية   8

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

50.827 11.271 اإيداعات ق�سرية الأجل

)38( )4( حم�سومًا منها: اأرباح موؤجلة

50.789 11.267

ت�سمل اإيداعات ق�سرية الأجل ال�سلع املرابحات و�سفقات الوكالة التي مت الدخول فيها لأغرا�ش اإدارة ال�سيولة النقدية لدى البنوك املحلية والإقليمية ذات معدلت ائتمان 

جيدة. حتمل هذه معدلت اأرباح �سنوية ترتاوح بني 2.70% و 4.00% )2009: 0.45% و %3.50(. 

ا�شتثمارات في اأوراق مالية  9

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

ا�شتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �شمن الأرباح واخل�شائر

1.351 1.293 م�سعرة- اأ�سهم حقوق امللكية املحتفظ بها لغر�ش املتاجرة

غري م�سعرة:

28.672 13.572 م�سروع م�سرتك

33.382 54.370 �سندات اأ�سهم حقوق امللكية 

12.957 16.971 �سناديق

76.362 86.206

ا�شتثمارات متاحة للبيع

5.832 5.756 م�سعرة- اأ�سهم حقوق امللكية

46.823 43.192 غري م�سعرة- اأ�سهم حقوق امللكية 

242 242 �سناديق مدارة- �سافي قيمة املوجود

52.897 49.190

129.259 135.396
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فيما يلي ملخ�ش للمعلومات املالية لإ�ستثمارات املجموعة في امل�ساريع امل�سرتكة وال�سركات الزميلة املدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر: 

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

104.622 91.684 جمموع املوجودات

56.544 56.561 جمموع املطلوبات

1.445 1.388 جمموع الإيرادات

)9.005( )9.284( جمموع �سافي الربح )اخل�سارة( لل�سنة

ا�شتثمارات في اأوراق مالية متاحة للبيع 

مت اإدراج ا�ستثمارات بقيمة مدرجة قدرها 43.192 األف دولر اأمريكي )2009: 46.823 األف دولر اأمريكي( في اأ�سهم حقوق امللكية غري م�سعرة بالتكلفة حم�سومًا منها 

ال�سمحالل في ظل غياب قيا�ش موثوق به للقيمة العادلة. لدى املجموعة ح�سة ملكية غري جوهرية في بع�ش هذه ال�ستثمارات وعليه فاإنه لي�ش من املمكن احل�سول على 

معلومات موثوق بها لتقييم لهذه ال�ستثمارات. كذلك، فاأن بع�ش ال�ستثمارات اإما هي ا�ستثمارات في اأ�سهم حقوق امللكية اخلا�سة مدارة من قبل مدراء ا�ستثمار خارجيني 

اأو متثل ا�ستثمارات م�ساريع عقارية قيد التطوير/موؤ�س�سات مبتدئة مت دعمها من قبل املجموعة. تنوي املجموعة التخارج من هذه ال�ستثمارات ب�سورة رئي�سية عن طريق 

و�سائل بيعها مل�سرتيني ا�سرتاتيجيني اأو في وقت بيع املوجودات املعنية في تلك ال�ستثمارات. 

ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق  10

لدى املجموعة ال�سركات الزميلة وامل�ساريع امل�سرتكة التالية كما في 31 دي�سمرب:

ن�سبة امللكية 2009ن�سبة امللكية 2010بلد التاأ�سي�ش طبيعة الأعمالاأ�شم ال�شركة الزميلة

2020املغربتطوير ال�ستثمارات�سركة مزن القاب�سة اإ�ش اإيه

3030مملكة البحرينم�ست�سفى العظام التخ�س�سياملركز الأملاين الطبي البحرين

4343مملكة البحرينتطوير العقارات�سركة داري القاب�سة

4949اململكة العربية ال�سعوديةتطوير برامج احلا�سوببيت التنمية

3020مملكة البحريناإ�ش اإم اإي �سندوق ال�ستثمار�سندوق فين�سر كابيتال البحرين

ن�سبة امللكية 2009ن�سبة امللكية 2010بلد التاأ�سي�ش طبيعة الأعمالاأ�شم امل�شروع امل�شرتك

5050مملكة البحرينتطوير العقارات�سركة غلوبال العقارية ذ.م.م.

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

14.721 9.962 ال�سركات الزميلة

22.093 21.715 امل�سروع امل�سرتك

36.814 31.677

فيما يلي التغيريات في ا�ستثمارات املجموعة في ال�سركة الزميلة وامل�سروع امل�سرتك املحت�سبة مبوجب طريقة احلقوق:

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

17.147 36.814 في 1 يناير

459 1.481 اإقتناءات/ا�ستثمارات اإ�سافية خالل ال�سنة

22.843 - اإعادة ت�سنيف من موجودات حمتفظ بها لغر�ش البيع

)1.358( - توحيد م�سروع م�سرتك عند اإقتنائها بالكامل

)43( - اإعادة ت�سنيف اإىل ا�ستثمارات متاحة للبيع عند التخفي�ش

)2.234( )3.200( ح�سة املجموعة من خ�سائر ال�سركة الزميلة وامل�سروع امل�سرتك، �سايف

- )3.418( خم�س�ش ال�سمحالل

36.814 31.677
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ا�شتثمارات في �شركات زميلة وم�شروع م�شرتك حمت�شبة مبوجب طريقة احلقوق )تتمة(  10

فيما يلي املعلومات املالية ل�ستثمارات املجموعة في ال�سركات الزميلة وامل�سروع امل�سرتك املحت�سبة مبوجب طرقة احلقوق: 

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

94.219 97.161 جمموع املوجودات

22.386 30.720 جمموع املطلوبات

475 1.205 جمموع الإيرادات

)5.333( )4.602( جمموع �سافي الربح )اخل�سارة( لل�سنة

ا�شتثمارات عقارية  11

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

9.130 9.130 اأر�ش مدرجة بالتكلفة

53.754 - مبنى

62.884 9.130

تقع الأر�ش في مملكة البحرين. بلغت القيمة العادلة لالأر�ش ما يقارب 17.95 مليون دولر اأمريكي كما في 31 دي�سمرب 2010 )31 دي�سمرب 2009: 15 مليون دولر 

اأمريكي( ومت حتديدها بناءاً على تقييم مت اإجرائه من قبل مثمن م�ستقل خارجي.

خالل فرباير 2010، قامت املجموعة بتحويل حقوق املنفعة في ال�ستثمار العقاري البالغة 65 مليون دولر اأمريكي اإىل ليكويديتي فينكو اإىل جانب املطلوبات املرتبطة بها. 

نتج عن ذلك ا�ستبعاد ال�ستثمار العقاري والتمويالت الإ�سالمية امل�ستحقة الدفع والذمم الدائنة عند اقتناء ال�ستثمار العقاري. تقوم املجموعة باإدارة هذا العقار ب�سفة 

الوكالة مبوجب اتفاقية الإدارة مع ليكويديتي فينكو.

مبالغ م�شتحقة القب�ش من اخلدمات امل�شرفية ال�شتثمارية  12

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

11.005 17.816 اإجمايل املبالغ امل�ستحقة القب�ش

)1.080( )3.979( حم�سومًا منها: خم�س�ش ال�سمحالل

9.925 13.837

فيما يلي التغريات في خم�س�ش اإ�سمحالل املبالغ امل�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

- 1.080 في 1 يناير

1.080 2.899 املخ�س�ش لل�سنة )اإي�ساح 21(

1.080 3.979 في 31 دي�شمرب

متويل ق�شري الأجل مل�شاريع ال�شركات  13

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

15.168 32.212 اإجمايل التمويل

)750( )11.237( حم�سومًا منها: خم�س�سات ال�سمحالل

14.418 20.975
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ت�ستمل املبالغ م�ستحقة القب�ش هذه على متويل ق�سري الأجل موؤقت لتمويل امل�ساريع وال�ستثمارات التي مت دعمها من قبل املجموعة. ل ت�ستحق عادًة اأرباح على ت�سهيالت 

التمويل ول يوجد لديها �سروط �سداد حمددة، ولكن من املتوقع ا�سرتدادها بالكامل �سمن اأعمال تطوير امل�سروع وحتقيق تدفقات نقدية من بيع املوجودات املعنية 

وعملياتها.

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

- 750 في 1 يناير

750 10.487 املخ�س�ش لل�سنة )اإي�ساح 21(

750 11.237 في 31 دي�شمرب

موجودات اأخرى  14

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

- 7.498 متح�سالت م�ستحقة القب�ش من بيع ا�ستثمارات 

22.633 159 مبالغ مدفوعة مقدمًا لقتناء ا�ستثمارات

1.798 2.440 تكاليف م�سروع قابلة لال�سرتداد

515 3.302 ذمم مدينة اأخرى

)1.328( )1.457( حم�سومًا منها: خم�س�سات ال�سمحالل

23.618 11.942

فيما يلي التغيريات في خم�س�سات ال�سمحالل:

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

749 1.328 في 1 يناير

579 129 املخ�س�ش لل�سنة )اإي�ساح 21(

1.328 1.457 في 31 دي�شمرب

عقارات ومعدات   15

2010

األف دولر اأمريكي

مركبات

األف دولر اأمريكي

اأثاث وتركيبات

األف دولر اأمريكي

معدات مكتبية

األف دولر اأمريكي

مباين

األف دولر اأمريكي

التكلفة

16.335 534 4.817 1.190 9.794 في 1 يناير 2010

75 - 34 41 - اإ�سافات خالل ال�سنة

16.410 534 4.851 1.231 9.794 في 31 دي�شمرب 2001

ال�شتهالك

2.448 359 1.562 527 - في 1 يناير 2010

1.612 134 820 352 306 املخ�س�ش لل�سنة

4.060 493 2.382 879 306 في 31 دي�شمرب 2010 

12.350 41 2.469 352 9.488 �شافي القيمة الدفرتية في 31 دي�شمرب 2010

14.007 175 3.255 663 9.914 �سافي القيمة الدفرتية في 31 دي�سمرب 2009
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مطلوبات اأخرى  16

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

848 1.376 مبالغ م�ستحقة الدفع 

1.525 1.625 خم�س�سات وا�ستحقاقات

1.270 211 دخل موؤجل

3.613 - مبالغ م�ستحقة الدفع لقتناء ا�ستثمارات في اأوراق مالية

1.284 - اأرباح اأ�سهم م�ستحقة الدفع

732 503 اأخرى

9.272 3.715

راأ�ش املـــال  17

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

500.000500.000امل�سرح به - 500.000.000 �سهم عادي بقيمة اأ�سمية قدرها واحد دولر اأمريكي لل�سهم

ال�سادر واملدفوع بالكامل - 250.000.000 �سهم عادي بقيمة اأ�سمية قدرها واحد دولر اأمريكي لل�سهم

250.000173.250)2009: 173.250.000 �سهم بقيمة قدرها واحد دولر اأمريكي لل�سهم(

وافق امل�ساهمون في الجتماع العمومية ال�سنوي املنعقد في 22 مار�ش 2010 على ما يلي:

كما في 31 دي�سمرب 2009 مما نتج عنه زيادة في راأ�ش املال املدفوع مبقدار 18.977 األف دولر اأمريكي؛ القائمة  الأ�سهم  من   %8.5 بواقع  منحة  اأ�سهم  اإ�سدار  	•
�سهم بقيمة اإ�سمية خلطة ملكية اأ�سهم املوظفني؛ و األف   7.764 تخ�سي�ش  	•

وقدره 1.100 األف دولر اأمريكي لالحتياطي القانوين. مبلغ  تخ�سي�ش  	•

خالل الربع الأول من �سنة 2010، ا�ستكمال البنك عملية زيادة راأ�ش املال التي بداأت بعد قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادي املنعقد في 4 يونيو 2009. وفقًا لذلك، 

قام البنك بزيادة راأ�سماله املدفوع مببلغ وقدره 50.01 مليون دولر اأمريكي من خالل اإ�سدار 37.77 مليون اأ�سهم احلقوق للم�ساهمني احلاليني بقيمة اإ�سمية قدرها 

1.20 دولر اأمريكي لل�سهم، واإ�سدار 12.24 مليون �سهم للم�ستثمرين اجلدد بقيمة اإ�سمية قدرها 1.60 دولر اأمريكي لل�سهم.

عالوة اإ�شدار اأ�شهم

يتم معاملة املبالغ املتح�سلة التي تفوق القيمة ال�سمية لراأ�ش املال ال�سادر خالل اأي اإ�سدار جديد لالأ�سهم، بعد ح�سم م�سروفات الإ�سدار، على اأنها عالوة اإ�سدار اأ�سهم. 

اإن هذا املبلغ غري قابل للتوزيع ولكن ميكن ا�ستخدامه في الأوجه املن�سو�ش عليها في قانون ال�سركات التجارية البحريني. 

الحتياطي القانوين

وفقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية البحريني والنظام الأ�سا�سي للبنك، مت حتويل 10% من �سافي دخل ال�سنة اإىل الحتياطي القانوين. يجوز للبنك اإيقاف مثل هذه 

التحويالت ال�سنوية عندما يبلغ الحتياطي القانوين 50% من راأ�ش املال املدفوع. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع، اإل في احلالت التي ن�ش عليها قانون ال�سركات 

التجارية البحريني وبعد احل�سول على موافقة م�سرف البحرين املركزي. مل يتم عمل اأي تخ�سي�سات اإىل الحتياطي القانوين، نتيجة لتكبد املجموعة خل�سائر خالل ال�سنة. 

احتياطي اإعادة تقييم ال�شتثمار

يتم ت�سجيل مكا�سب وخ�سائر القيمة العادلة غري املحققة من اإعادة تقييم ال�ستثمارات املتاحة للبيع، اإذا مل يتم حتديدها كم�سمحلة �سمن احتياطي اإعادة تقييم 

ال�ستثمارات في احلقوق. عند اإ�ستبعاد مثل هذه املوجودات، يتم حتويل املكا�سب اأو اخل�سائر املرتاكمة ذات ال�سلة اإىل قائمة الدخل املوحدة.

18  دخل من اخلدمات امل�شرفية الإ�شتثمارية 

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

21.433 7.897 دخل من الإ�ست�سارات الإ�ستثمارية

3.096 5.077 اأتعاب اإدارة الإ�ستثمار واأتعاب ال�ست�سارة 

90 275 اأتعاب طرح الإ�ستثمار واأتعاب الرتتيب

24.619 13.249
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)اخل�شارة( املك�شب من ا�شتثمار في اأوراق مالية  19

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

642 )28( اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة

2.301 )13.650( ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة �سمن الربح اأو اخل�سارة

4.062 20 ا�ستثمارات متاحة للبيع

7.005 )13.658(

فيما يلي تفا�سيل الدخل ح�سب طبيعته:

املجموع متاحة للبيع

 مدرجة بالقيمة

العادلة

 حمتفظ بها

لغر�ش املتاجرة 

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي 2010

)15.158( - )15.100( )58( خ�سائر القيمة العادلة

- - - - ربح من بيع

1.500 20 1.450 30 اأرباح الأ�سهم 

)13.658( 20 )13.650( )28(

املجموع متاحة للبيع

 مدرجة بالقيمة

العادلة

 حمتفظ بها

لغر�ش املتاجرة 

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي 2009

3.440 3.750 )670( 360 مكا�سب )خ�سائر( القيمة العادلة

1.297 - 1.141 156 ربح من بيع

2.268 312 1.830 126 اأرباح الأ�سهم 

7.005 4.062 2.301 642

تكاليف املوظفني  20

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

8.974 8.932 رواتب ومزايا

778 951 م�سروفات التاأمني الجتماعي

11 7 م�سروفات املوظفني الأخرى

9.763 9.890

خم�ش�شات ال�شمحالل  21

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

4.001 14.066 ا�ستثمارات متاحة للبيع

- 3.418 ا�ستثمار في �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك )اإي�ساح 10(

1.080 2.899 مبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية )اإي�ساح 12(

750 10.487 متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات )اإي�ساح 13(

579 129 موجودات اأخرى )اإي�ساح 14(

6.410 30.999
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م�شروفات اأخرى  22

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

1.896 1.691 اإيجار وم�سروفات مكتبية 

203 192 اإعالنات وموؤمترات وترويج

356 408 م�سروفات جمل�ش الإدارة وهيئة الرقابة ال�سرعية

56 24 اأخرى

2.511 2.315

دخل وم�شروفات التمويل  23

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

دخل التمويل

594 787 دخل من اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

102 76 متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات 

696 863

م�شروفات التمويل

)28( )254( م�سروفات التمويل

668 609 �شافي الدخل التمويل

خطة ملكية اأ�شهم املوظفني   24

في اأكتوبر 2007، لقد قامت املجموعة بو�سع خطة ملكية اأ�سهم املوظفني التي مبوجبها يتم عر�ش وحدات على املوظفني في خطة ملكية اأ�سهم املوظفني ل�سراء اأ�سهم 

حقوق ملكية البنك بقيمة دفرتية كما مت حتديدها في تاريخ املنحة. حتمل كل وحدة احلق في منافع امللكية في �سهم واحد من اأ�سهم البنك ويتم دفع �سعر ال�سراء على 

اأق�ساط على مدى خم�ش �سنوات من فرتة اكت�ساب اخلدمة والتي مبوجبها �سيتم تخ�سي�ش اأ�سهم للموظفني في تلك الوحدات املعنية. حتمل هذه الوحدات احلق في جميع 

حقوق الأ�سهم املمنوحة مبا في ذلك امل�ساركة في اأرباح الأ�سهم وحقوق اأ�سهم املنحة �سريطة اإمتام خم�ش �سنوات من اخلدمة ويتم ت�سوية تكلفة الوحدات. متثل التكلفة 

على البنك القيمة العادلة للوحدات املعرو�سة بتاريخ منح كل �سهم، والتي يتم حتديدها من قبل �سركة حما�سبية م�ستقلة با�ستخدام مناذج ت�سعري خيار بالك �سولز، ويتم 

اإثباتها كم�سروف في قائمة الدخل املوحدة على مدى فرتة الكت�ساب، مع عمل زيادة مماثلة في اإحتياطي خطة ملكية اأ�سهم املوظفني ويتم اإثباتها كبند منف�سل في قائمة 

التغريات في احلقوق.

لقد �سرح امل�ساهمون باإ�سدار اأ�سهم لغاية 25 مليون �سهم خلطة ملكية اأ�سهم املوظفني مبوجب هذا النظام. قامت املجموعة بتاأ�سي�ش �سركة فين�سر كابيتال خلطة ملكية 

اأ�سهم املوظفني )�سركة ذو غر�ش خا�ش(، وهي �سركة ذو غر�ش خا�ش، لالحتفاظ بالأ�سهم ل�سالح املوظفني امل�ساركني حتى يتم اكت�سابهم. اإن الأ�سهم ال�سادرة خلطة 

ملكية اأ�سهم املوظفني يتم معاملتها كاأ�سهم خزانة حتى يتم اكت�سابهم ب�سورة غري م�سروطة مل�سلحة املوظفني.

كما في 31 دي�سمرب 2010، بلغت الوحدات املمنوحة القائمة مبوجب خطة ملكية اأ�سهم املوظفني 12.788 مليون وحدة )31 دي�سمرب 2009: 11.786 مليون وحدة(. خالل 

�سنة 2010، مل يقم البنك مبنح اأي وحدات جديدة ملوظفيه. بلغت م�سروفات الكت�ساب لل�سنة احلالية حم�سومًا منها ال�سرتجاعات 853 األف دولر اأمريكي )2009: 1.138 

األف دولر اأمريكي(.

معامالت مع اأطراف ذات عالقة  25

متثل اأطراف ذات العالقة امل�ساهمني الرئي�سني اأع�ساء جمل�ش الإدارة وموظفي الإدارة الرئي�سيني للبنك و�سركات ذات �سيطرة اأو �سيطرة م�سرتكة اأو املتاأثرة ب�سكل 

جوهري من قبل هذه الأطراف. 

اإن جزء هام من دخل املجموعة من اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية واأتعاب الإدارة هي من موؤ�س�سات متار�ش املجموعة عليها نفوذًا موؤثرًا. على الرغم من فاأن هذه 

املوؤ�س�سات تعترب اأطراف ذات عالقة، تقوم املجموعة باإدارة تلك املوؤ�س�سات بالنيابة عن عمالوؤها، والذين في الغالب ي�سكلون اأطراف اأخرى واملنتفعني القت�ساديني من 

الإ�ستثمارات املعنية.



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 فــيــنــ�شــــــر كـابـيـتـــــــال بـنــــــك 

التقـــريـر ال�سـنـــوي 2010

57 

لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010

فيما يلي اأر�سدة ومعامالت مع اأطراف ذات عالقة الهامة املت�سمنة في القوائم املالية املوحدة: 

املجموع

موجودات حتت 

الإدارة)مت�شمنة 

�شركات ذات

اأغرا�ش خا�شة(

م�شاهمني رئي�شني/ 

�شركات لدى اأع�شاء 

جمل�ش الإدارة 

ح�ش�ش فيها

موظفي الإدارة 

الرئي�شيني

�شركات زميلة 

وم�شروع م�شرتك

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي 2010

املوجودات

404 - 404 - - اأر�سدة لدى بنوك

2.255 - 2.255 - - اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

76.566 13.548 63.019 - - ا�ستثمارات في اأوراق مالية

104.493 104.493 - - - ا�ستثمارات في �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

6.024 - 5.022 - 1.002 مبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية

14.424 - 1.296 - 13.128 متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات 

198 - 88 - 110 موجودات اأخرى

املطلوبات

2.161 - - 2.161 - م�ستحقات املوظفني

- - - - - مبالغ م�ستحقة الدفع من اقتناء ا�ستثمارات عقارية

- - - - - مبالغ م�ستحقة الدفع

الدخل

5.109 - 3.318 - 1.792 دخل من اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية

- - - - - دخل من ا�ستثمارات في اأوراق مالية 

3.200 - - - 3.200

ح�سة املجموعة من ربح/ )خ�سارة( ال�سركات الزميلة 

وامل�سروع امل�سرتك املحت�سبة مبوجب طريقة احلقوق 

- - - - - دخل اآخر

م�شروفات )با�ستثناء تعوي�سات موظفي الإدارة الرئي�سيني(

13.551 - 10.133 - 3.418 خم�س�سات ا�سمحالل مقابل ا�ستثمارات

13.444 - 7.217 - 6.227 خم�س�سات ا�سمحالل مقابل ذمم مدينة

12.266 - 11.831 - 435 ارتباطات والتزامات

12.341 - - - 12.341 ح�شابات ال�شتثمار املقيدة 
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معامالت مع اأطراف ذات عالقة )تتمة(  25

املجموع

موجودات حتت 

الإدارة)مت�سمنة 

�سركات ذات

اأغرا�ش خا�سة(

م�ساهمني رئي�سني/ 

�سركات لدى اأع�ساء 

جمل�ش الإدارة 

ح�س�ش فيها

موظفي الإدارة 

الرئي�سيني

�سركات زميلة 

وم�سروع م�سرتك

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي 2009

املوجودات

127 - 127 - - اأر�سدة لدى بنوك

265 - 265 - - اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

54.023 52.395 1.628 - - ا�ستثمارات في اأوراق مالية

77.276 - - - 77.276 ا�ستثمارات في �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك

10.490 7.160 - - 3.330 مبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية

8.237 1.170 3.466 - 3.601 متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات 

28.155 28.141 - - 14 موجودات اأخرى

املطلوبات

1.670 - - 1.670 - م�ستحقات املوظفني

41.737 - - - 41.737 مبالغ م�ستحقة الدفع من اقتناء ا�ستثمارات عقارية

1.270 - - - 1.270 مبالغ م�ستحقة الدفع

الدخل

10.160 - - - 10.160 دخل من اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية

100 - - - 100 دخل من ا�ستثمارات في اأوراق مالية 

)2.234( - - - )2.234(

ح�سة املجموعة من ربح /)خ�سارة( ال�سركات الزميلة 

وامل�سروع امل�سرتك املحت�سبة مبوجب طريقة احلقوق 

626 - - - 626 دخل اآخر

م�سروفات )با�ستثناء تعوي�سات موظفي الإدارة الرئي�سيني(

250 - 250 - - خم�س�سات ا�سمحالل مقابل ا�ستثمارات

1.150 - 750 - 400 خم�س�سات ا�سمحالل مقابل ذمم مدينة

21.644 - 21.644 - - ارتباطات والتزامات

12.308 - - - 12.308 ح�سابات ال�ستثمار املقيدة

موظفو الإدارة الرئي�شيني

ي�ستمل موظفو الإدارة الرئي�سيني للمجموعة على اأع�ساء جمل�ش الإدارة واأع�ساء الإدارة الرئي�سيني الذين بحوزتهم �سنع القرارات وم�سئولية التخطيط، التوجيه وال�سيطرة 

على اأن�سطة املجموعة.

فيما يلي تفا�سيل ح�س�ش اأع�ساء جمل�ش الإدارة في اأ�سهم العادية البنك كما في نهاية ال�سنة: 

2009 2010 الفئات*

عدد اأع�ساء

عدد الأ�سهم جمل�ش الإدارة 

عدد اأع�شاء 

جمل�ش الإدارة  عدد الأ�شهم

3 3.574.167 4 5.928.122 اأقل من %1

2 6.628.539 1 3.255.000 من 1% لغاية اأقل من %5

* كن�سبة من جمموع الأ�سهم القائمة للبنك.
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فيما يلي تفا�سيل العقود اجلوهرية التي اأع�ساء جمل�ش الإدارة طرفًا فيها:

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

13.975 12.704 م�ساركة اأع�ساء جمل�ش الإدارة في الإ�ستثمارات التي تروج لها املجموعة 

فيما يلي تعوي�سات موظفي الإدارة الرئي�سيني:

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

142 255 اأتعاب اأع�ساء جمل�ش الإدارة

549 516 الدفع على اأ�سا�ش الأ�سهم

2.262 2.091 رواتب ومكافاآت اأخرى ق�سرية الأجل 

2.953 2.862

�شروط وبنود املعامالت مع اأطراف ذات عالقة:

دخلت املجموعة في معامالت، ترتيبات واتفاقيات مع اأطراف ذات عالقة �سمن الأعمال العتيادية مبعدلت واأتعاب اأرباح جتارية. نتجت املعامالت والأر�سدة املذكورة 

اأعاله �سمن الأعمال العتيادية للمجموعة. اإن الأر�سدة القائمة في نهاية ال�سنة هي غري م�سمونة.

الزكاة  26

وفقًا للنظام الأ�سا�سي، ل يتطلب من البنك حت�سيل اأو دفع الزكاة بالنيابة عن م�ساهميه اأو حاملي ح�سابات ال�ستثمار املقيدة. اإل اأن يتطلب من البنك احت�ساب واأخطار 

امل�ساهمني الأفراد بالتنا�سب مع ح�ستهم الزكاة امل�ستحقة على كل �سهم من الأ�سهم املحتفظ بها في البنك. يتم احت�ساب الزكاة م�ستحقة الدفع من قبل امل�ساهمني بناءًا 

على الطريقة املحددة من قبل الرقابة ال�سرعية للبنك. بلغت قيمة الزكاة م�ستحقة الدفع من قبل امل�ساهمني فيما يتعلق باأ�سهمهم 0.4843 �سنتات اأمريكية لكل �سهم 

حمتفظ به لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010 )31 دي�سمرب 2009: 0.1807 �سنتات اأمريكية لكل �سهم حمتفظ به(. يجب اأن يكون امل�ستثمرين على علم باأن امل�سئولية 

النهائية لحت�ساب ودفع الزكاة امل�ستحقة تقع على عاتقهم.

الإيرادات املحظورة �شرعاًُ  27

تلتزم املجموعة بتجنب اإثبات اأي دخل ينتج من م�سادر غري اإ�سالمية. وفقًا لذلك، يتم حتويل جميع الإيرادات الناجتة من م�سادر غري اإ�سالمية اإىل ح�ساب التربعات 

اخلريية حيث ت�ستخدمه املجموعة لأغرا�ش التمويل اخلريية. ل توجد اأية اإيرادات من م�سادر غري اإ�سالمية خالل ال�سنة احلالية )2009: ل�سيء(.

هيئة الرقابة ال�شرعية  28

تتكون هيئة الرقابة ال�سرعية للمجموعة من ثالثة علماء م�سلمني يقومون مبراجعة امتثال املجموعة للمبادئ العامة لل�سريعة الإ�سالمية والإر�سادات ال�سادرة. تت�سمن 

مراجعتهم فح�ش الأدلة املتعلقة بالتوثيق والإجراءات املتبناة من قبل املجموعة للتاأكد من اأن اأن�سطتها تدار وفقًا لتلك املبادئ.

امل�شئولية الجتماعية  29

توؤدي املجموعة م�سئوليتها الجتماعية من خالل التربعات لل�سناديق اخلريية. 

تخ�شي�شات مقرتحة  30

اأقرتح اأع�ساء جمل�ش اإدارة البنك التخ�سي�سات التالية واخلا�سعة ملوافقة امل�ساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية:

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

191 79 الزكاة
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بيان الإ�شتحقاق  31

يو�سح اجلدول التايل بيان اإ�ستحقاق موجودات ومطلوبات املجموعة واللتزامات غري املثبتة بناًء على تواريخ ا�ستحقاقاتها املتوقعة. اإن مبلغ التدفقات النقدية من هذه 

الأدوات قد يختلف ب�سورة جوهرية عن هذا التحليل. بالن�سبة لالإ�ستحقاق التعاقدي للمطلوبات املالية، يرجع اإي�ساح 35 )ج(.

اإ�شتحقاق

غري ثابت 

لغاية

3 اأ�شهر 

 من 3

اىل 6 اأ�شهر

من 6 اأ�شهر

 اىل �شنة

املجموع 

لغاية �شنة 

من 1

اىل 3 �شنة

اأكرث من

املجموع 3 �شنوات 

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي 2010

املوجودات

2.672--2.672--2.672-اأر�سدة لدى البنوك

11.267--11.267--11.267-اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

135.396------135.396اإ�ستثمارات في اأرواق مالية 

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

31.677------31.677 وم�سروع م�سرتك 

9.1309.130اإ�ستثمارية عقارية 

مبالغ م�ستحقة القب�ش من

4.7924501.0216.2634.7742.80013.837- اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

متويل ق�سري الأجل مل�ساريع 

20.975-3.8684.9111.0009.77911.196-ال�سركات 

11.942-10.8103068411.200742-موجودات اأخرى 

12.350------12.350عقارات ومعدات

188.55333.4095.6672.10541.18116.7122.800249.246جمموع املوجودات

املطلوبات

44--44-44--متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء 

--------اإ�ستثمارات عقارية

2.0963.6895.785-----م�ستحقات املوظفني 

3.715--3.715--3.715-مطلوبات اأخرى

3.7592.0963.6899.544-3.71544-جمموع املطلوبات

277.124)889(188.55329.6945.6232.10537.42214.616�سافي فجوة ال�سيولة

-188.553218.247223.870225.975263.397278.013277.124فجوة ال�سيولة املرتاكمة
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اإ�ستحقاق

غري ثابت 

لغاية

3 اأ�سهر 

 من 3

اىل 6 اأ�سهر

من 6 اأ�سهر

 اىل �سنة

املجموع 

لغاية �سنة 

من 1

اىل 3 �سنة

اأكرث من

املجموع 3 �سنوات 

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي 2009

املوجودات

14.287--14.287--14.287-اأر�سدة لدى البنوك

50.789--50.789--50.789-اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

129.259------129.259اإ�ستثمارات في اأرواق مالية 

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

36.814------36.814وم�سروع م�سرتك 

62.88462.884اإ�ستثمارية عقارية 

مبالغ م�ستحقة القب�ش من 

3232.8103.2476.3801.8331.7129.925-اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

متويل ق�سري الأجل مل�ساريع 

5.0345.0904.29414.418-5.034--ال�سركات 

22.17212622.29890541523.618--موجودات اأخرى 

14.007------14.007عقارات ومعدات

242.96465.39930.0163.37398.7887.8286.421356.001جمموع املوجودات

املطلوبات

13.428-13.262474813.35771-متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء 

41.738-6.56412.53511.43430.53311.205-اإ�ستثمارات عقارية

1.9863.7815.767-----م�ستحقات املوظفني 

9.272--9.272--9.272-مطلوبات اأخرى

29.09812.58211.48253.16213.2623.78170.205-جمموع املطلوبات

2.640331.422)5.434(45.626)8.109(242.96436.30117.434�سافي فجوة ال�سيولة

-242.964279.265286.699288.590334.216328.782331.422فجوة ال�سيولة املرتاكمة
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تركز املوجودات واملطلوبات والإرتباطات وح�شابات الإ�شتثمار املقيدة  32

القطاع ال�شناعي اأ( 

التجارة 

والت�شنيع 

البنوك 

واملوؤ�ش�شات 

النفط والغاز العقارات املالية 

الرعاية

املجموعاأخرى ال�شحن التكنولوجيا ال�شحية 

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكي2010

املوجودات

2.672------2.672-اأر�سدة لدى البنوك

11.267------11.267-اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

17.76814.902135.396-29.14521.97131.27610.17410.160اإ�ستثمارات في اأرواق مالية 

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

1.77631.677--2.464-4.43822.999- وم�سروع م�سرتك 

9.130-----9.130--اإ�ستثمارية عقارية 

مبالغ م�ستحقة القب�ش من

2.0257.65313.836-304-3306682.856 اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

متويل ق�سري الأجل مل�ساريع 

20.975--6.2432.774-2.7372.1757.046ال�سركات 

8415768.70411.942-1822.753128موجودات اأخرى 

2.86212.350----9.488--عقارات ومعدات

32.39445.94482.92310.17419.2552.78919.86935.897249.246جمموع املوجودات

املطلوبات

44------44-متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء 

---------اإ�ستثمارات عقارية

5.7855.785-------م�ستحقات املوظفني 

3.4663.715------249مطلوبات اأخرى

9.2519.544-----24944جمموع املطلوبات

64.367-----9.44137.26017.666اإرتباطات واإلتزامات 

58416.219----3.29412.341-ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة 
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التجارة 

والت�سنيع 

البنوك 

واملوؤ�س�سات 

النفط والغاز العقارات املالية 

الرعاية

املجموعاأخرى ال�سحن التكنولوجيا ال�سحية 

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكي2009

املوجودات

14.287------14.287-اأر�سدة لدى البنوك

50.789------50.789-اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

17.25515.901129.259-25.24499157.5569.6622.650اإ�ستثمارات في اأرواق مالية 

اإ�ستثمارات في �سركات زميلة 

4.80836.814-3.3631.690-2.94624.007- وم�سروع م�سرتك 

62.884-----62.884--اإ�ستثمارية عقارية 

مبالغ م�ستحقة القب�ش من

7729.925-1.966200-2103.1273.650 اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية 

متويل ق�سري الأجل مل�ساريع 

14.418--3.8642.607-6.777-1.170ال�سركات 

21.65923.618-1712854635562473موجودات اأخرى 

4.09314.007----9.914--عقارات ومعدات

26.79572.425165.2519.66712.4054.97017.25547.233356.001جمموع املوجودات

املطلوبات

13.428------13.428-متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء 

41.73841.738-------اإ�ستثمارات عقارية

5.7675.767-------م�ستحقات املوظفني 

3135.1629.272----4973.300مطلوبات اأخرى

31352.66770.205----49716.728جمموع املطلوبات

37.381---7.300-21.644-8.437اإرتباطات واإلتزامات 

1.17816.778----3.29212.308-ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة 
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تركز املوجودات واملطلوبات والإرتباطات وح�شابات الإ�شتثمار املقيدة )تتمة(  32

الإقليم اجلغرافي  ب( 

يو�سح اجلدول التايل موجودات ومطلوبات املجموعة، امل�سنفة اإىل اأقاليم جغرافية بناءًا على مكان مقر ال�سركة لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 

دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي

دول منطقة ال�شرق الأو�شط 

اأوروبا و�شمال اأفريقيا الأخرى 

جزر كامين/

املجموعدول اأمريكية

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكي2010

املوجودات

2.672---2.672اأر�سدة لدى البنوك

11.267---11.267اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

85.04317.15416.22816.971135.396اإ�ستثمارات في اأرواق مالية 

31.677--29.9001.777اإ�ستثمارات في �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

9.130---9.130اإ�ستثمارية عقارية 

مبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية 

11.1903302.02529213.837الإ�ستثمارية 

2.77420.975-15.4642.737متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات 

11.942-11.66819876موجودات اأخرى 

12.350---12.350عقارات ومعدات

188.68422.19618.32920.037249.246جمموع املوجودات

املطلوبات

44---44متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

-----مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء اإ�ستثمارات عقارية

5.785---5.785م�ستحقات املوظفني 

3.715--3.466249مطلوبات اأخرى

9.544--9.295249جمموع املطلوبات

64.367--54.9269.441اإرتباطات واإلتزامات 

16.219---16.219ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة 

دول جمل�ش التعاون 

اخلليجي

دول منطقة ال�سرق الأو�سط 

اأوروبا و�سمال اأفريقيا الأخرى 

جزر كامين/ 

املجموعدول اأمريكية

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكي2009

املوجودات

14.287--14.20285اأر�سدة لدى البنوك

50.789--50.523266اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

82.22117.85316.22812.957129.259اإ�ستثمارات في اأرواق مالية 

36.814-30.3191.8594.636اإ�ستثمارات في �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك 

62.884---62.884اإ�ستثمارية عقارية 

مبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية 

6.1444542003.1279.925الإ�ستثمارية 

14.418-10.6411.1702.607متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات 

1223.618-23.143463موجودات اأخرى 

14.007--13.196811عقارات ومعدات

293.27322.96123.67116.096356.001جمموع املوجودات

املطلوبات

13.428---13.428متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

41.73841.738---مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء اإ�ستثمارات عقارية

5.767---5.767م�ستحقات املوظفني 

9.272-5.1624973.613مطلوبات اأخرى

24.3574973.61341.73870.205جمموع املطلوبات

37.381--28.9438.438اإرتباطات واإلتزامات 

16.779---16.779ح�سابات الإ�ستثمار املقيدة 
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املوجودات الئتمانية حتت الإدارة  33

تقوم املجموعة خدمات اإدارة ال�سركة، اإدارة ال�ستثمارات وخدمات ال�ست�سارة مل�ساريع ال�سركات، حيث تعمل املجموعة فيها كاأمني للموجودات اأو �سانع القرار بالنيابة عن 

تلك املوؤ�س�سات ب�سفة ائتمانية. اإن املوجودات املحتفظ بها بتلك ال�سفة مل يتم ت�سمينها في هذه القوائم املالية املوحدة. كما في 31 دي�سمرب 2010، كان لدى املجموعة 

موجودات ائتمانية حتت الإدارة بلغت 714 مليون دولر اأمريكي )31 دي�سمرب 2009: 672 مليون دولر اأمريكي(.

ارتباطات والتزامات  34

اأ�سدرت املجموعة �سمانات مالية بلغت 22.51 مليون دولر اأمريكي)16.10:2009 مليون دولر اأمريكي( فيما يتعلق بتطوير م�ساريعها، حيث ل يتوقع اأية خ�سائر منها. 

لدى املجموعة اأي�سًا التزامات متويلية بلغت 37.26 مليون دولر اأمريكي)31 دي�سمرب 11.40:2009 مليون دولر اأمريكي( وبلغت التزامات ال�ستثمارات 4.60 مليون دولر 

اأمريكي )31 دي�سمرب 9.80:2009 مليون دولر اأمريكي(.

اإدارة املخاطر وكفاية راأ�ش املال  35

لدى املجموعة عملية اإدارة خماطر داخلية ملراقبة اإدارة املخاطر وذلك للتاأكد من احلفاظ على قاعدة راأ�سمال قوية تتما�سى مع اأف�سل املمار�سات وطبقًا لأنظمة م�سرف 

البحرين املركزي. لدى جلنة خماطر جمل�ش الإدارة امل�سئولية الكاملة لهذه العملية، والتي يتم اإداراتها من قبل جلنة الإدارة التنفيذية من خالل ق�سم اإدارة املخاطر.

يحدد ويقيم ق�سم اإدارة املخاطر ب�سورة م�ستقلة املخاطر فيما يتعلق بكل اقرتاح لال�ستثمار،كما يراقب ويقي�ش ب�سورة دورية املخاطر املتعلقة بال�ستثمار وم�ستوى قائمة 

املركز املايل. اإن رئي�ش اإدارة املخاطر هو اأمني �سر جلنة املخاطر ملجل�ش الإدارة ولديه �سالحية الدخول ملجل�ش الإدارة. 

تتعر�ش املجموعة ملخاطر الئتمان،خماطر الرتكز،خماطر ال�سيولة،وخماطر ال�سوق)والتي تت�سمن خماطر اأ�سعار الأ�سهم،خماطر معدل الربح وخماطر العملة(، 

بالإ�سافة اإىل املخاطر الت�سغيلية.اإن طريقة املجموعة في املراقبة، القيا�ش والإدارة هي مو�سحة اأدناه.

خماطر الئتمان اأ( 

تتمثل خماطر الئتمان في عدم التزام اأحد اأطراف عقود التمويل بالوفاء باإلتزاماته في تواريخ ال�ستحقاق الأمر الذي ينتج عنه حتمل الطرف الآخر خل�سائر مالية. 

تنتج خماطر الئتمان للمجموعة ب�سورة رئي�سية من الأر�سدة لدى البنوك، اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية، مبالغ متويل م�ستحقة القب�ش وبع�ش املوجودات الأخرى 

مثل مبالغ م�ستحقة القب�ش من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية واأتعاب الهيكلة.

قامت املجموعة بتجهيز ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة باإدارة خماطر الئتمان للتاأكد من اأن املخاطر يتم تقييمها ب�سورة دقيقة، ويتم املوافقة عليها ب�سورة منا�سبة 

على جانب مراقبتها ب�سورة منتظمة. يتم تطبيق احلدود الئتمانية الر�سمية على م�ستوى الطرف املتعامل معه وامللتزم الفردي. اإن التعر�سات العامة، مت�سمنة 

التعر�سات الكبرية، يتم تقييمها على اأ�سا�ش �سهري للتاأكد من تنويع وا�سع للمخاطر من قبل الأطراف املتعاملة وحدود الرتكزات من قبل القطاعات اجلغرافية 

وال�سناعية.

خماطر اللتزامات املتعلقة بالئتمان

�سمن اأعمالها العتيادية، قد تقدم املجموعة �سمانات مل�ساريع �سركاتها ال�ستثمارية وقد يتطلب من املجموعة اأن تقوم بالدفع نيابة عنهم. يتم حت�سيل تلك 

املدفوعات من امل�ساريع بناءًا على �سروط ال�سمانات. تتعر�ش املجموعة اإىل خماطر م�سابهة لعقود التمويل ويتم تقليلها بنف�ش عمليات و�سيا�سات ال�سيطرة. 

احلد الأق�شى للتعر�ش ملخاطر الئتمان

اإن احلد الأق�سى للتعر�ش ملخاطر الئتمان على املوجودات املالية للمجموعة هي القيمة املدرجة للموجودات املالية كما في 31 دي�سمرب 2010. ل حتتفظ املجموعة 

باأية �سمانات اجتاه اأي من تعر�ساتها كما في 31 دي�سمرب 2010 )31 دي�سمرب 2009: ل�سيء(. 

فات موعد ا�ستحقاقها

في 31 دي�سمرب 2010، كان لدى املجموعة مبالغ م�ستحقة القب�ش من اأتعاب خدمات م�سرفية ا�ستثمارية، متويل ق�سري الأجل وم�ساريع ل�سركات، م�سروفات قابلة 

لال�سرتداد ومبالغ م�ستحقة القب�ش اأخرى بقيمة 42.07 مليون دولر اأمريكي )31 دي�سمرب 2009: 29.82 مليون دولر اأمريكي(.اإن تلك املبالغ م�ستحقة القب�ش 

عامة خالية من الربح ولي�ش لها �سروط �سداد حمددة، ولكن يتوقع ا�سرتدادها بالكامل �سمن تطوير الأعمال وعند حتقيق التدفقات النقدية من بيع املوجودات املعنية 

وعملياتها. ل تعترب املجموعة تلك املبالغ قد فات موعد ا�ستحقاقها بناءًا على التدفقات النقدية املتوقعة من ال�سركات ذات امل�ساريع. ملعرفة الإطار الزمني املتوقع 

ل�سرتداد تلك الأر�سدة راجع اإي�ساح 31.

موجودات مالية م�سمحلة

اإن املوجودات املالية امل�سمحلة هي تلك التي تقدر املجموعة ب�ساأنها ما اإذا كان من املحتمل عدم قدرتها على حت�سيل جميع املبالغ الأ�سا�سية والأرباح امل�ستحقة وفقًا 

لل�سروط التعاقدية للتعر�ش. يتم تقييم ال�سمحالل على اأ�سا�ش فردي لكل تعر�ش. 

تقوم املجموعة بعمل خم�س�ش ا�سمحالل بقيمة 13.515 األف دولر اأمريكي )2009: 2.409 األف دولر اأمريكي( مقابل تعر�ساتها م�ستحقة القب�ش خالل ال�سنة، 

بناًء على التقديرات وا�سرتداد تلك املبالغ م�ستحقة القب�ش.
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اإدارة املخاطر وكفاية راأ�ش املـال )تتمة(  35

خماطر الئتمان )تتمة( اأ( 

فيما يلي اإجمايل املبالغ للت�سهيالت امل�سمحلة ح�سب فئة املوجودات املالية:

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

28.408 30.509 ا�ستثمارات في اأوراق مالية

- 5.146 ا�ستثمارات في �سركات زميلة وم�سروع م�سرتك حمت�سبة بطريقة احلقوق

1.674 3.927 مبالغ م�ستحقة القب�ش من اخلدمات امل�سرفية الإ�ستثمارية

14.985 24.406 متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات

1.159 2.002 موجودات اأخرى

46.226 65.990 املجموع

خماطر الرتكز ب( 

تظهر الرتكزات عندما تدخل جمموعة مع الأطراف املتعاملة في اأن�سطة جتارية مت�سابهة، اأو في اأن�سطة بنف�ش املنطقة اجلغرافية، اأو عندما تكون لها نف�ش ال�سمات 

القت�سادية مما يوؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية ب�سكل م�سابه في حالة بروز تغريات اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو اأي تغريات اأخرى. تدير املجموعة هذه 

املخاطر من خالل تنويع ال�ستثمارات ح�سب التوزيع اجلغرافي والرتكز ال�سناعي. اإن التوزيع اجلغرافي وال�سناعي للموجودات واملطلوبات مو�سحة في اإي�ساح 32. 

في 31 دي�سمرب 2010، بلغت مبالغ التعر�سات الئتمانية الفائ�سة بن�سبة 10% من اأ�سهم حقوق املجموعة لالأطراف املتعامل معها الفردية 118.242 األف دولر 

اأمريكي )31 دي�سمرب 2009: 66.611 األف دولر اأمريكي(.

خماطر ال�شيولة ج( 

خماطر ال�سيولة هي املخاطر التي تكمن في عدم مقدرة الأطراف املتعاملة على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية التي يتم ت�سويتها عن طريق تو�سيل النقد 

اأو موجود مايل اآخر. ولتقليل هذه املخاطر، اإن طريقة املجموعة لإدارة املجموعة هي للتاأكد، قدر امل�ستطاع، باحتفاظها ب�سيولة كافية دائمًا للوفاء مبطلوباتها املالية 

عندما يحني موعد ا�ستحقاقها، �سواء حتت الظروف العادية اأو امل�سغوطة، من غري تكبد خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة باإف�ساد �سمعة املجموعة.

يجمع ق�سم املراقبة املالية البيانات من وحدة اخلزانة ووحدات اأخرى فيما يتعلق ببيان ال�سيولة ملوجوداتها ومطلوباتها املالية وتفا�سيل التدفقات النقدية امل�سورة 

الأخرى الناجتة من الأعمال امل�ستقبلية امل�سورة. يقدم ق�سم املراقبة املالية املعلومات اإىل ق�سم اخلزانة الذي يقوم باإدارة حمفظة املجموعة ملوجودات ال�سيولة 

ق�سرية الأجل، وتتكون ب�سورة وا�سعة من اإيداعات لدى بنوك اأخرى وت�سهيالت اأخرى ما بني البنوك، للتاأكد من الحتفاظ ب�سيولة كافية �سمن املجموعة ككل. 

يلخ�ش اجلدول اأدناه التدفقات النقدية غري املخ�سومة للمطلوبات املالية للمجموعة، مت�سمنة عقود �سمانات مالية �سادرة، والتزامات متويل غري مثبتة على اأ�سا�ش 

اأقرب موعد ا�ستحقاق تعاقدي ممكن. لعقود ال�سمانات املالية ال�سادرة، يتم تخ�سي�ش املبلغ الأق�سى لل�سمان لأقرب فرتة ميكن اإرجاع ال�سمان فيها. تختلف 

التدفقات النقدية املتوقعة للمجموعة على تلك الأدوات ب�سورة هامة من هذا التحليل. راجع اإي�ساح 31 لبيان ال�ستحقاق التعاقدي للموجودات واملطلوبات.

اإجمايل التدفقات النقدية املخ�شومة 

القيمة

 املدرجة

اأكرث من

3 �شنوات

�شنة واحدة

اإىل 3 �شنوات

6 اأ�شهر

اإىل �شنة واحدة

3 اأ�شهر

اإىل 6 اأ�شهر

لغاية

3 اأ�شهر 

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي 2010

املطلوبات

44 - - - 44 - متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

- - - - - -

مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء 

اإ�ستثمارات عقارية

5.785 3.689 2.096 - - - م�ستحقات املوظفني 

3.715 - - - - 3.715 مطلوبات اأخرى

9.544 3.689 2.096 - 44 3.715 جمموع املطلوبات املالية 

64.367 48.672 15.695 - - - ارتباطات والتزامات

16.219 - 3.681 12.341 - 197 ح�سابات ال�ستثمار املقيدة
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اإجمايل التدفقات النقدية املخ�سومة 

القيمة

 املدرجة

اأكرث من

3 �سنوات

�سنة واحدة

اإىل 3 �سنوات

6 اأ�سهر

اإىل �سنة واحدة

3 اأ�سهر

اإىل 6 اأ�سهر

لغاية

3 اأ�سهر 

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي 2009

املطلوبات

13.428 - 71 48 47 13.262 متويل اإ�سالمي م�ستحقة الدفع 

41.738 - 11.205 11.434 12.535 6.564

مبالغ م�ستحقة الدفع لإقتناء 

اإ�ستثمارات عقارية

5.767 3.781 1.986 - - - م�ستحقات املوظفني 

9.272 - - - - 9.272 مطلوبات اأخرى

70.205 3.781 13.262 11.482 12.582 29.098 جمموع املطلوبات املالية 

37.381 16.103 21.278 - - - ارتباطات والتزامات

16.779 - 4.276 12.308 - 195 ح�سابات ال�ستثمار املقيدة

خماطر ال�شوق  د( 

خماطر ال�سوق هي خماطر باأن التغيريات في اأ�سعار ال�سوق، مثل معدل الربح، معدل اأ�سعار الأ�سهم ،معدلت �سرف العمالت الأجنبية وانت�سار القرو�ش �سوف توؤثر 

على دخل املجموعة اأو قيمة احتفاظها بالأدوات املالية. ت�ستمل خماطر ال�سوق على اأربعة اأنواع: خماطر العملة،خماطر معدل الربح، خماطر اأ�سعار الأ�سهم وخماطر 

الأ�سعار الأخرى. اإن الهدف من اإدارة خماطر ال�سوق هو الإدارة وال�سيطرة على تعر�سات خماطر ال�سوق �سمن اأ�ساليب مقبولة، في وقت زيادة العائد على املخاطر.

خماطر معدل الربح  )1(

تنتج خماطر معدل الربح نظرًا لختالف توقيت اإعادة ت�سعري موجودات ومطلوبات املجموعة. اإن املوجودات واملطلوبات املالية الهامة احل�سا�سة اإىل معدل الربح 

هي اإيداعات مع موؤ�س�سات مالية، متويل م�ستحق القب�ش ومتويل م�ستحق الدفع. اإن تعر�سات املجموعة ملخاطر معدل الربح حمدودة نظرًا لطبيعة املوجودات 

ق�سرية الأجل ن�سبيًا. اإن متو�سط معدلت الربح على الأدوات املالية هي:

2009 2010

%1.26 %3.13 اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

%3.00 %1.56 متويل ق�سري الأجل مل�ساريع ال�سركات

%6.93 %10.22 متويل اإ�سالمي م�ستحق الدفع

حتليل احل�شا�شية

فيما يلي حتليل ح�سا�سية املجموعة للزيادة اأو النق�ش في معدلت ربح ال�سوق )على فر�سية عدم وجود تغيريات متناظرة في منحنيات الدخل وقائمة مركز 

مايل ثابتة(:

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

زيادة )نق�ش( مبقدار 100 نقطة اأ�سا�سية متوازية

471-/+ 112.67-/+ اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية

34-/+ 65.51-/+ متويل ق�سري الأجل ل�سركات ذات م�ساريع

137-/+ 0.44-/+ متويل اإ�سالمي م�ستحق الدفع

ب�سكل عام، يتم اإدارة مراكز خماطر معدل الربح من قبل ق�سم اخلزانة، التي ت�ستخدم اإيداعات من/لدى موؤ�س�سات مالية لإدارة املركز العام الناجت من اأن�سطة 

املجموعة.

خماطر العملة   )2(

اإن خماطر العملة هي خماطر تقلبات قيمة الأدوات املالية، نتيجة تغريات �سلبية في معدلت �سرف العمالت الأجنبية. تتعر�ش املجموعة اإىل خماطر العملة 

على بع�ش التمويالت م�ستحقة القب�ش وا�ستثمارات في اأوراق مالية مرتبطة بالدينار الكويتي واليورو. ت�سعى املجموعة لإدارة خماطر العملة عن طريق مراقبة 

معدلت وتعر�سات �سرف العمالت الأجنبية ب�سورة م�ستمرة.
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اإدارة املخاطر وكفاية راأ�ش املال )تتمة(  35

خماطر ال�شوق )تتمة( د( 

لدى املجموعة تعر�سات العملة اجلوهرية كما في 31 دي�سمرب:

2009

األف دولر اأمريكي

2010

األف دولر اأمريكي

3.171 1.670 الدينار الكويتي

12 11 اليورو

ي�سري اجلدول التايل اإىل العمالت التي لدى املجموعة تعر�سات جوهرية عليها كما في 31 دي�سمرب 2010 و31 دي�سمرب 2009 على موجوداتها ومطلوباتها 

النقدية. يو�سح التحليل اأدناه تاأثري التغيريات املعقولة املمكنة في �سعر العملة مقابل الدولر الأمريكي، مع الحتفاظ بجميع املتغريات الأخرى ثابتة في قائمة 

الدخل املوحدة )نظرًا اإىل القيمة العادلة حل�سا�سية العملة للموجودات واملطلوبات النقدية لي�ش لغر�ش املتاجرة( واحلقوق. اإن املبالغ ال�سلبية في اجلدول اأدناه 

متثل �سافي النخفا�ش املحتمل في قائمة الدخل املوحد اأو احلقوق، بينما املبالغ املوجبة تعك�ش �سافي الزيادة املحتملة.

2009 2010

التاأثري 

على احلقوق 

التاأثري على

�سافي الربح 

التاأثري 

على احلقوق 

التاأثري على

�شافي الربح  الزيادة في �شعر العملة مبقدار %10

233 84 133 34 %10+ الدينار الكويتي

- 1 - 1 %10 + اليورو

)233( )84( - )167( %10- الدينار الكويتي

- )1( - )1( %10- اليورو

خماطر اأ�سعار اأخرى  )3(

تتعر�ش �سندات اأ�سهم املجموعة املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة على خماطر في قيم الأ�سهم. راجع اإي�ساح 5 للتقديرات والآراء الهامة فيما يتعلق بتقييم 

ال�سمحالل ل�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع املدرجة بالتكلفة. تدير املجموعة التعر�سات ملخاطر اأ�سعار اأخرى عن طريق مراقبة اأداء �سندات الأ�سهم ب�سورة 

ن�سطة. يتم عمل تقييم الأداء على اأ�سا�ش ن�سف �سنوي ويتم عمل تقرير ب�ساأنه ويقدم اإىل جمل�ش جلنة التمويل وال�ستثمار.

خماطر اأ�سعار الأ�سهم  )4(

اإن خماطر اأ�سعار الأ�سهم هي خماطر انخفا�ش القيمة العادلة لالأ�سهم نتيجة حدوث تغريات في قيمة اأ�سهم ال�سركات الفردية. اإن التاأثري على اأ�سهم احلقوق، 

كنتيجة للتغيري في القيمة العادلة لالأدوات اأ�سهم حقوق امللكية املحتفظ بها لغر�ش املتاجرة واأدوات اأ�سهم حقوق امللكية املحتفظ بها لغر�ش البيع، نظرًا 

للتغيريات املعقولة املمكنة في موؤ�سرات اأ�سعار ال�سهم اأو �سافي قيمة املوجودات، مع الحتفاظ بجميع التغيريات الأخرى ثابتة، هي كالتايل:

2009 2010

التاأثري 

على احلقوق 

التاأثري على

�سافي الربح 

التاأثري 

على احلقوق 

التاأثري على

�شافي الربح  الزيادة في �شعر العملة مبقدار %10

- 14 - 13 %1+ اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة 

61 - 60 - %1+ متاحة للبيع 

- )14( - )13( %1- اأوراق مالية حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة 

)61( - )47( )13( %1- متاحة للبيع 

املخاطر الت�شغيلية هـ( 

املخاطر الت�سغيلية هي خماطر حدوث خ�سائر غري متوقعة نتيجة خلل في الأنظمة اأو التجاوزات اأو حدوث اأخطاء ب�سرية مما قد توؤدي اإىل خ�سارة مالية وخ�سارة 

ال�سمعة، وعواقب قانونية وتنظيمية. تدير املجموعة املخاطر الت�سغيلية من خالل طرق �سيطرة منا�سبة، نظام ف�سل املهام ومراقبة ال�سيكات والأر�سدة، مت�سمنة 

عمليات التدقيق واللتزام الداخلية. اإن ق�سم اإدارة املخاطر هو امل�سئول عن حتديد، مراقبة واإدارة املخاطر الت�سغيلية للبنك. لدى املجموعة �سيا�سة معتمدة م�سبقًا 

ملثل هذه العملية كما اأن جميع البني التحتية التنظيمية واملادية املطلوبة جاهزة.
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خماطر اأ�شعار ال�شتثمارات العقارية و( 

خماطر اأ�سعار ال�ستثمارات العقارية هي خماطر تنخف�ش فيها القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية نتيجة لهبوط في �سوق العقارات. وين�ساأ التعر�ش ملخاطر اأ�سعار 

ال�ستثمارات العقارية من الحتفاظ بالأر�ش. وتدرج املجموعة اإ�ستثماراتها بالتكلفة حم�سومًا منها ال�سمحالل.

اإدارة راأ�ش املال  ز( 

تقوم اجلهة التنظيمية للبنوك التابعة مل�سرف البحرين املركزي بو�سع ومراقبة متطلبات راأ�ش املال للمجموعة ككل. ويطلب من املجموعة اللتزام بوحدة كفاية راأ�ش 

املال مل�سرف البحرين املركزي )بناًء على بازل 2 واإطار عمل جمل�ش اخلدمات املالية الإ�سالمية IFSB( فيما يتعلق براأ�ش املال التنظيمي. و لتنفيذ املتطلبات احلالية 

لراأ�ش املال، يتطلب م�سرف البحرين ملركزي من املجموعة احلفاظ على ن�سبة معينة من اإجمايل راأ�ش املال ن�سبة اىل موجودات مرجحة للمخاطر. وت�سنف عمليات 

البنك اإما في القيمة الدفرتية املتداولة اأو القيمة الدفرتية امل�سرفية وحتدد موجودات املرجحة للمخاطر بناًء على متطلبات حمدد ت�سعى لعك�ش امل�ستويات املختلفة 

للمخاطر املرتبطة باملوجودات وتعر�سات خارج اإطار امليزانية. 

تتمثل �سيا�سة املجموعة في احلفاظ على قاعدة راأ�سمالية قوية بغر�ش املحافظة على امل�ستثمر، الدائن وثقة ال�سوق وحتقيق التطوير امل�ستقبلي للعمل وا�ستدامته.

فيما يلي مركز راأ�ش املال التنظيمي للمجموعة كما في 31 دي�سمرب:

31 دي�شمرب 2010

األف دولر اأمريكي

31 دي�سمرب 2009

األف دولر اأمريكي

608.930647.781كفاية راأ�ش املال 

اإجمايل املوجودات املرجحة للمخاطر 

276.716328.690راأ�ش املال فئة 1

--راأ�ش املال فئة 2 

276.716328.690جمموع الراأ�ش املال التنظيمي

جمموع الراأ�ش املال التنظيمي كن�سبة من جمموع 

 املوجودات املرجحة للمخاطر

%45.44%50.74

12%12%احلد الأدنى املطلوب

يتكون راأ�ش مال فئة 1 من راأ�ش مال اأ�سهم، عالوة اإ�سدار الأ�سهم، الحتياطي القانوين والأرباح املحتفظ بها، اإجمايل املكا�سب غري املحققة الناجتة عن التقييم 

العادل لأوراق مالية متاحة للبيع )وتخ�سع لن�سبة اقتطاع 55%( وفوائد اأقلية في ال�سركات التابعة املوحدة خم�سومًا منها اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن حقوق 

اأ�سهم بالقيمة العادلة و 50% من زيادة على حد التعر�ش الكبري امل�سموح به.

يتكون راأ�ش مال فئة 2 من مكا�سب غري حمققة ناجتة من �سندات اأ�سهم مقا�سه بالقيمة العادلة )وتخ�سع لن�سبة اقتطاع 55%( و 50% من فائ�ش على حد التعر�ش الكبري 

امل�سموح به. مت عمل بع�ش التعديالت على نتائج واحتياطيات املرتبطة باملعايري الدولية لإعداد التقارير املالية، كما مت و�سفها من قبل م�سرف البحرين املركزي.

يلتزم البنك بجميع متطلبات راأ�ش املال املفرو�سة خارجيًا طوال ال�سنة.

القيمة العادلة  36

يو�سح اجلدول التايل الت�سل�سل الهرمي لالأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة باإ�ستخدام تقنيات التقييم. مت حتديد امل�ستويات املختلفة كالتايل

امل�شتوى 1: الأ�سعار املعلنة )غري املعدلة( في الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوبات املماثلة؛

امل�شتوى 2: التقنيات الأخرى والتي ميكن مالحظة جميع مدخالتها ذات التاأثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة اإما ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

امل�شتوى 3: التقنيات التي ت�ستخدم مدخالت ذات التاأثري اجلوهري على القيمة العادلة امل�سجلة والتي ل ت�ستند على معلومات ميكن مالحظتها في ال�سوق. 
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القيمة العادلة )تتمة(  36

يتطلب هذا الت�سل�سل الهرمي ا�ستخدام املعلومات التي ميكن مالحظتها في ال�سوق عند توفرها. مل تكن هناك اأي حتويالت بني م�ستويات التقييم في �سنة 2010:

2010

امل�شتوى 1

األف دولر اأمريكي

امل�شتوى 2

األف دولر اأمريكي

امل�شتوى 3

األف دولر اأمريكي

املجموع

األف دولر اأمريكي

1.293--1.293حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة 

84.91384.913--م�سنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر

5.998-5.756242اإ�ستثمارات متاحة للبيع

7.04924284.91392.204

2009

امل�ستوى 1

األف دولر اأمريكي

امل�ستوى 2

األف دولر اأمريكي

امل�ستوى 3

األف دولر اأمريكي

املجموع

األف دولر اأمريكي

1.351--1.351حمتفظ بها لغر�ش املتاجرة 

75.01175.011--م�سنفة كمدرجة بالقيمة العادلة �سمن الأرباح اأو اخل�سائر

6.074-5.832242اإ�ستثمارات متاحة للبيع

7.18324275.01182.436

مل يكن هناك اأي حتويالت للموجودات املالية بني امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2 وامل�ستوي 3.

يو�سح اجلدول التايل ت�سوية الر�سيد الإفتتاحي والر�سيد اخلتامي للموجودات املالية امل�ستوى 3 التي يتم ت�سجيلها بالقيمة العادلة:

31 دي�شمرب 2010

األف دولر اأمريكي

31 دي�سمرب 2009

األف دولر اأمريكي

75.01169.820الر�سيد في 1 يناير 

)670()15.100(جمموع املكا�سب اأو اخل�سائر املثبتة في قائمة الدخل املوحدة 

25.0028.848اإ�ستثمارات م�سرتاة 

)2.987(-مبيعات/ ت�سويات

84.91375.011في 31 دي�شمرب

اإن حتديد القيمة العادلة حتت امل�ستوى 3 يت�سمن ا�ستخدام تقنيات التقييم مثل منوذج التدفقات النقدية املخ�سومة. مت تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية من قبل 

الإدارة، بناءًا على املعلومات واملناق�سات مع ممثلي الإدارة لل�سركات امل�ستثمرة، وبناءًا على اآخر القوائم املالية املتاحة �سواء املدققة اأو غري املدققة. مت ت�سور التدفقات 

النقدية للفرتة املبدئية بني من 2 �سنة اإىل 5 �سنوات ويتم تقدير القيمة النهائية بعد ذلك با�ستخدام املعدل اخلايل من املخاطر، جمموعة قيم بناءًا على م�ساعفات اآجلة 

ومبعدل منو �سريع يبلغ حتى 2-3% يتم تطبيقه على التدفقات النقدية املخ�سومة لل�سنة النهائية التي يقع فيها التقدير. ترتاوح املعدلت املخ�سومة امل�ستخدمة لحت�ساب 

القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية بني 10.75% اإىل 21.7%. مت التو�سل اإىل معدلت اخل�سم بعد الأخذ في العتبار عالوة ال�سوق املتوقعة، خماطر البلد 

واملخاطر الفنية املتعلقة بكل �سركة م�ستثمرة. قامت املجموعة اأي�سًا بال�ستفادة من خ�سومات الت�سويق وال�سيولة اأينما كانت منا�سبة.

اإن التاأثري املحتمل للتغيري في الدخل مبقدار 1%، على اأي من الطرفني، في اأ�سعار اخل�سم، والذي هو املتغري الرئي�سي امل�ستخدم في اأ�سلوب التقييم، �سيخف�ش القيم 

العادلة مبقدار 4.278 األف دولر اأمريكي اأو �سيزيد القيم العادلة مبقدار 4.278 األف دولر اأمريكي على التوايل. اأن التاأثري املتحمل للتغيري في الدخل 0.5 مرات، على 

اأي من الطرفني، في م�ساعفات ال�سوق، وهو املتغري الرئي�سي امل�ستخدم في اأ�سلوب التقييم، �سيزيد القيم العادلة مبقدار 5.362 األف دولر اأمريكي اأو �سيخف�ش القيم 

العادلة مبقدار 5.362 األف دولر اأمريكي على التوايل.

حدث بعد تاريخ قائمة املركز املايل  37

كما في 31 دي�سمرب 2010، لدى املجموعة اإ�ستثمارات باإجمايل 5.24 مليون دولر اأمريكي في �سركة تعمل في ليبيا. بعد نهاية ال�سنة، �سهدت ليبيا ظروف �سيا�سية �سلبية 

التي قد يكون لها تاأثري بعيد املدى على اقت�سادها. 

تقيم اإدارة املجموعة حاليًا تاأثريات املرتتبة على الو�سع احلايل في ليبيا وعلى مدى قابلية ا�سرتداد قيمة اإ�ستثماراتها. 
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مقدمة  .1

اإن املعايري الإر�سادية لتفاقية بازل 2 التابعة مل�سرف البحرين املركزي واملحددة لهيكل كفاية راأ�ش املال للبنوك العاملة في مملكة البحرين قد اأ�سبحت �سارية من 1 يناير 

2008. وقد مت اإعداد تلك املعايري وفق متطلبات م�سرف البحرين املركزي الواردة في »منوذج الإي�ساحات العام«، الف�سل 1-3 من كتاب اأحكام م�سرف البحرين املركزي، 

جملد 2 للبنوك الإ�سالمية. كما تعك�ش تلك الإي�ساحات اأحكام املحور 3 لتفاقية بازل 2، والإي�ساحات اخلا�سة بالبنوك الإ�سالمية ملجل�ش اخلدمات املالية الإ�سالمية ويجب 

قراءتها مع الإي�ساحات التف�سيلية للمخاطر واإدارة راأ�ش املال الواردة في التقرير ال�سنوي لفين�سر كابيتال بنك »)البنك«( و�سركاته التابعة )جميًعا »املجموعة«( لل�سنة املنتهية 

في 31 دي�سمرب 2010. 

توفر تلك الإي�ساحات معلومات كمية وكيفية حول اإي�ساحات خماطر املجموعة وعمليات اإدارة املخاطر. وتقدم املجموعة هذه الإي�ساحات �سنوًيا على اأ�سا�ش متكامل ي�ستمل على 

معلومات كمية وكيفية، وعلى اأ�سا�ش مقيد في تقرير ن�سف العام. 

هيكل راأ�ش املــال   .2

قاعدة راأ�ش املــال  1-2

 يبلغ راأ�ش مال البنك امل�سرح به 500 مليون دولر اأمريكي تتكون من 500 مليون �سهم، قيمة ال�سهم الواحد دولر اأمريكي، ويبلغ راأ�ش املال املدفوع 66 مليون 

دولر اأمريكي متت زيادتها خالل عام 2007 اإىل 150 مليون دولر اأمريكي، وذلك من خالل اإ�سدار احلقوق والكتتاب اخلا�ش مل�ستثمرين ا�سرتاتيجيني جدد. 

ا بـ 150 مليون �سهم اإ�سايف، قيمة ال�سهم الواحد دولر اأمريكي تخ�س�ش خلطة ملكية املوظفني لأ�سهم البنك.  كما اأ�سدر امل�ساهمون تفوي�سً

وخالل عام 2009 خطط البنك لزيادة راأ�ش املال مرة اأخرى، حيث ارتفع راأ�ش املال املدفوع اإىل 250 مليون دولر اأمريكي خالل عام 2010، وت�سمل 250 مليون 

�سهم بقيمة دولر واحد لل�سهم تت�سمن 24.85 مليون �سهم مت تخ�سي�سها خلطة ملكية املوظفني لأ�سهم البنك بعد موافقة امل�ساهمني على ذلك في اجلمعية 

العمومية التي اأقيمت في 22 مار�ش 2010. 

هيكل املجموعة  2-2

ميتلك البنك ال�سركات التابعة التالية املدجمة بالكامل في بياناته املالية: 

ن�شبة امللكية راأ�ش املــال الدولة ال�شركة التابعة 

100%1.000.000 دولر اأمريكيالبحرين �سركة م�ساريع اخلليج ذ.م.م 

100% 20.000 دينار بحريني البحرين �سركة ذي لوجن للم�ساحات املكتبية املجهزة ذ.م.م 

100% 20.000 دينار بحريني البحرين �سركة لمي خلدمات التموين واإدارة املطاعم ذ.م. 

100% 2 دولر اأمريكي جزيرة كاميان مدير �سندوق مينا للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

ا�ستعرا�ش الأداء املايل  3-2

بداأ البنك عملياته الت�سغيلية في اأكتوبر 2005، وقد حقق عائدات ممتازة على مدى الأربع �سنوات املا�سية كما هو مو�سح اأدناه. وقد تاأثرت النتائج املحققة 

لعام 2010 بالأزمة املالية التي �سهدتها الأ�سواق موؤخًرا، وعليه مت ت�سجيل بع�ش خم�س�سات انخفا�ش القيمة وخ�سائر في القيمة العادلة، كما هو وارد في 

اإي�ساحات البيانات املالية. 

20062007200820092010التفا�شيل 

)47.60(13.2632.3447.0411.00�سافي الأرباح )باملليون دولر اأمريكي( 

-19%6%29%20%20%العائد على ال�سهم 

2650797374عدد املوظفني 

71%64%58%37%51%اإجمايل ال�ستثمارات اإىل اإجمايل الأ�سول 

4%25%8%10%14%اإجمايل املطلوبات/اإجمايل الأ�سهم 

-13%19%30%19%20%العائدات امل�ستبقاة اإىل راأ�ش املال املدفوع 

كما هو مو�سح في البيانات املالية، فاإن الدخل املتحقق من اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية يعد امل�ساهم الأ�سا�سي في �سافي الإيرادات. ومع تنامي الأ�سول 

املدارة، يتوقع البنك زيادة ن�سيب الدخل املتحقق من ر�سوم الإدارة لتوفري م�ستويات متزايدة من الدخل امل�ستدام. 

وفي هذا ال�سدد تعتزم املجموعة تعزيز عملية النمو من خالل دعم ال�سفقات ال�ستثمارية وجذب تدفقات امل�ستثمرين عالية اجلودة. 
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برنامج اإدارة كفاية راأ�ش املـال

ا في تعزيز قاعدة راأ�ش املال الرا�سخة  اإن برنامج اإدارة كفاية راأ�ش املال في فين�سر كابيتال بنك ي�سمن مواكبة املجموعة ملتطلبات راأ�ش املال، وي�ساهم اأي�سً  4-2

التي من �ساأنها دعم منو الأن�سطة. 

لإدارة راأ�ش ماله، يطبق فين�سر كابيتال بنك اإجراءات التحكم في املخاطر لكفاية راأ�ش املال )معدل كفاية راأ�ش املال( على اأ�سا�ش الإجراءات التنظيمية   5-2

املحلية التي ينفذها م�سرف البحرين املركزي، والتي تتما�سى مع اخلطوط الإر�سادية لتفاقية بازل II ال�سادرة من قبل جلنة بازل حول الإجراءات الدولية 

اخلا�سة بالإ�سراف امل�سرفي على قيا�ش راأ�ش املال ومعايري راأ�ش املال. 

اعتباًرا من يناير 2008 طلب م�سرف البحرين املركزي من جميع املوؤ�س�سات امل�سرفية العاملة في البحرين تطبيق املحور الأول من اخلطوط الإر�سادية   6-2

لتفاقية بازل II التي تتناول احلفاظ على احلد الأدنى من راأ�ش املال املح�سوب على اأ�سا�ش ثالث عنا�سر رئي�سية للتعر�ش للمخاطر وهي خماطر الئتمان 

)مبا في ذلك املخاطر ال�ستثمارية(، وخماطر الت�سغيل، وخماطر ال�سوق. 

تتبنى املجموعة »منهج النموذج املوحد« لتقييم خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق املرجحة، ف�سال عن »منهج املوؤ�سر الأ�سا�سي« لقيا�ش خماطر الت�سغيل.   7-2

ميكن ح�ساب خماطر الئتمان املرجحة بثالث طرق متنوعة تختلف ح�سب درجات تطورها، وهي منهج النموذج املوحد، واملنهج القائم على اأ�سا�ش  اأ- 

الت�سنيف الداخلي الأ�سا�سي، واملنهج القائم على اأ�سا�ش الت�سنيف الداخلي املتقدم. وقد تبنت املجموعة منهج النموذج املوحد لقيا�ش خماطر الئتمان 

والذي يعتمد على املخاطر الثابتة املرجحة ملختلف فئات خماطر الئتمان. 

ميكن ح�ساب خماطر ال�سوق املرجحة با�ستخدام منهج النموذج املوحد الذي يعتمد على ر�سوم راأ�ش املال الثابتة لفئات حمددة من خماطر ال�سوق، اأو  ب- 

مناهج النماذج الداخلية التي يجب اأن تخ�سع ملوافقة م�سبقة من م�سرف البحرين املركزي. وي�ستخدم البنك منهج النموذج املوحد لقيا�ش خماطر 

ال�سوق. 

بالن�سبة ملخاطر الت�سغيل توجد ثالثة مناهج - منهج املوؤ�سر الأ�سا�سي، ومنهج النموذج املوحد، ومنهج القيا�ش املتقدم. ي�ستخدم البنك منهج املوؤ�سر  ج- 

الأ�سا�سي الذي يعتمد على متو�سط اإجمايل الدخل على مدى الثالث �سنوات املا�سية كاأ�سا�ش حل�ساب ر�سوم راأ�ش املال ملخاطر الت�سغيل. 

عند ح�ساب معدل كفاية راأ�ش املال، تقوم املجموعة بح�ساب اأ�سولها التي متت ت�سوية خماطرها، ثم يتم تق�سيمها على راأ�ش املال املتاح ح�سب متطلبات   8-2

الهيئات التنظيمية بدل من راأ�ش املال امل�ساهم املدرج في ميزانية البنك. ويتكون راأ�ش املال التنظيمي من عن�سرين: 

�سريحة 1 من راأ�ش املال وهي القيمة ال�سمية لراأ�ش املال املدفوع، والإيرادات امل�ستبقاة املدققة، والحتياطيات املرتاكمة النا�سئة عن خم�س�سات الدخل  اأ- 

ا اأي خم�س�ش للخزانة، اأو حقوق الأقلية، اأو احتياطيات �سلبية للقيمة العادلة. وت�ستلزم  لل�سنة احلالية وال�سنوات املا�سية و/اأو الإيرادات امل�ستبقاة ناق�سً

الأحكام التنظيمية املحلية خ�سم بع�ش ال�ستثمارات اأو املخاطر من راأ�ش املال �سريحة 1. 

ب-  �سريحة 2 من راأ�ش املال التي تتكون من اجلزء املقبول من القرو�ش امل�ساندة واملكا�سب غري املحققة النا�سئة عن التقييم العادل. ووفق اأحكام م�سرف 

البحرين املركزي، فاإن املبلغ الرتاكمي من �سريحة راأ�ش املال 2 الذي يتم ت�سمينه في معدل كفاية راأ�ش املال يكون حمدوًدا مبا ل يزيد عن 100% من 

�سريحة راأ�ش املال 1. 

نظًرا لأن املجموعة ل تدير فروًعا ت�سغيلية خارج مملكة البحرين، فاإنها تخ�سع فقط ملتطلبات راأ�ش املال اخلا�سة مب�سرف البحرين املركزي، والتي تلزم   9-2

جميع املوؤ�س�سات املالية العاملة في البحرين على احلفاظ على معدل كفاية راأ�ش املال عند 12% في احلد الأدنى، و 12.5% ملعدل كفاية راأ�ش املال الأويل.

 

تتم مراجعة مركز املجموعة من حيث كفاية راأ�ش املال، واإجراء اختبارات دورية ملختلف الظروف التي قد تتعر�ش لها، مع الأخذ في العتبار طبيعة ا�ستثمارات   10-2

املجموعة من الأ�سول البديلة. ويتم حفظ التقارير اخلا�سة بكفاية راأ�ش املال لدى م�سرف البحرين املركزي كل ثالثة �سهور. 

خالل عام 2010 بداأت املجموعة بتطوير وتعزيز برناجمها لإدارة راأ�ش املال وهيكل العمل الداخلي اخلا�ش بكفاية راأ�ش املال. هذا الهيكل يت�سمن عملية   11-2

لتخ�سي�ش راأ�ش املال، ف�سال عن عملية تو�سيحية لتحليل ا�سرتاتيجية املجموعة. وما اأن يتم النتهاء من مراجعة هذا الهيكل وتطبيقه، فاإنه �سيتم توفري 

تفا�سيل كمية لراأ�ش املال املخ�س�ش لكل ن�ساط، ف�سال عن �سيناريو لتحليل ا�سرتاتيجية املجموعة. 

في اإطار اإجراءات التخفيف من املخاطر، حتر�ش املجموعة على اإتباع �سيا�سة تنويع الأن�سطة، وت�سعى اإىل تقلي�ش املخاطر التي ميكن اأن تتعر�ش لها في بع�ش   12-2

املناطق اجلغرافية، اأو خماطر الطرف الآخر، اأو الأدوات، اأو اأنواع الن�ساط.

اجلدول التايل ي�سري اإىل التفا�سيل الكمية ملعدل كفاية راأ�ش املال:   13-2
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هيكل راأ�ش املــال  )تتمة(  .2

جدول 1: راأ�ش املال املقبول من الهيئات التنظيمية   

باآلف الدولرات الأمريكيةتفا�شيل قاعدة راأ�ش املال املقبول

�شريحة 2�شريحة 1

250.000الأ�سهم العادية ال�سادرة واملدفوعة بالكامل

ا: الأ�سهم غري املكت�سبة في خطة ملكية املوظفني لأ�سهم البنك 22.764ناق�سً

43.908احتياطيات معلن عنها 

10.415احتياطي قانوين

28.429ق�سط ال�سهم 

-احتياطي راأ�ش املال امل�سرتجع 

5.064اأخرى 

3.021اأرباح م�ستبقاة من العام ال�سابق 

4.910مكا�سب غري متحققة نا�سئة عن حقوق القيمة العادلة )45% فقط( 

63.820حقوق الأقلية في ال�سركات التابعة املوحدة 

ا:  ناق�سً

33.752�سافي اخل�سائر املرتاكمة احلالية 

15.100اإجمايل خ�سائر غري حمققة نا�سئة عن �سندات ذات قيمة عادلة

 PCD 294.043�سريحة راأ�ش املال 1 قبل خ�سم

1.003مكا�سب غري متحققة نا�سئة عن حقوق القيمة العادلة )45% فقط( 

PCD 1.003�سريحة راأ�ش املال 2 قبل خ�سم

295.046اإجمايل راأ�ش املال املتوفر 

9.1659.165املبلغ الزائد عن احلد الأق�سى للحدود امل�سموح بها 

8.162خ�سم اإ�سافي من ال�سريحة 1 لمت�سا�ش النق�ش في ال�سريحة 2 

17.3279.165اإجمايل اخل�سومات )3-1 اإىل 3-10 �ساملة( 

iii

-276.716�سافي راأ�ش املال املتوفر 

276.716-اإجمايل راأ�ش املال املتاح
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جدول 2: تفا�سيل املخاطر 

باآلف الدولرات الأمريكيةتفا�شيل املخاطر ومتطلبات راأ�ش املال

ر�شوم راأ�ش املالاملخاطر املرجحةاإجمايل املخاطر

خماطر الئتمان: 

11.3132.414290التعر�ش ملخاطر البنوك 

70.30370.3038.436التعر�ش ملخاطر ال�سركات 

4.5304.530544ا�ستثمارات في اأ�سهم مدرجة في الدفاتر امل�سرفية 

158.069237.10428.452ا�ستثمارات في اأ�سهم غري مدرجة في الدفاتر امل�سرفية 

85.156170.31220.437ا�ستثمارات في عقارات 

14.24714.2471.710خماطر اأخرى 

343.618498.91059.869اإجمايل خماطر الئتمان وفق منهج النموذج املوحد 

خماطر ال�شوق: 

1.2932.586310مركز تداول الأ�سهم 

1.8601.860223مركز ال�سرف الأجنبي 

3.1534.446533اإجمايل خماطر ال�سوق وفق منهج النموذج املوحد

105.57412.669خماطر الت�شغيل وفق منهج املوؤ�شر الأ�شا�شي )انظر اأدناه(

608.93073.071الإجمايل

276.716اإجمايل راأ�ش املال املقبول - )�شريحة 1 + �شريحة 2(

276.716اإجمايل راأ�ش املال املقبول - �شريحة 1 

45.4%اإجمايل معدل كفاية راأ�ش املال )�شريحة 1+ �شريحة 2( 

45.4%معدل كفاية راأ�ش املال ل�شريحة 1 

باآلف الدولرات الأمريكيةمتطلبات راأ�ش املال ملخاطر الت�شغيل )منهج املوؤ�شر الأ�شا�شي(

200920082007

32.47382.04754.398اإجمايل الدخل للثالث �سنوات املا�سية 

56.306اإجمايل الدخل ملتو�سط الثالث �سنوات املا�سية 

8.446متطلبات راأ�ش املال ملخاطر الت�سغيل )%15( 

105.574املخاطر املرجحة للمخاطر الت�شغيلية 

2010اإجمايل مكا�شب / )اخل�شائر( القيمة العادلة غري املحققة

)15.100(مكا�سب القيمة العادلة غري املحققة في الدخل 

733مكا�سب القيمة العادلة غري املحققة في الأ�سهم 

اجلدول التايل يو�سح بالتف�سيل احلد الأدنى واحلد الأق�سى من القيم اخلا�سة بكل فئة من خماطر ال�سوق خالل العام: 

جدول 2-1 - تفا�سيل خماطر ال�سوق املرجحة

باآلف الدولرات الأمريكية

احلد الأدنىاحلد الأق�شى 31 دي�شمرب 2010التفا�شيل

خماطر ال�شوق 

1.2931.2931.293الأ�سهم املدرجة املتاحة للتداول

1.8601.8601.860خماطر ال�سرف الأجنبي

ر�شوم خماطر ال�شوق 

207207207الأ�سهم املدرجة املتاحة للتداول 

149149149خماطر ال�سرف الأجنبي 

356356356اإجمايل خماطر ال�سوق

خماطر ال�شوق املرجحة 

2.5862.5862.586الأ�سهم املدرجة املتاحة للتداول 

1.8601.8601.860خماطر ال�سرف الأجنبي 

4,4464,4464,446اإجمايل خماطر ال�سوق املرجحة



بازل 2 – بيانات اإلفصاح عن المحور الثالث  فــيــنــ�شــــــر كـابـيـتـــــــال بـنــــــك 

التقـــريـر ال�سـنـــوي 2010

76 

لل�سنة املنتهية في 31 دي�سمرب 2010

اإدارة املخـاطــر   3

هيكل الرقابة على املخاطر

باعتبارها م�سرًفا اإ�سالمًيا ا�ستثمارًيا يتعامل اأ�سا�ًسا في الأ�سول البديلة، فاإن املجموعة معر�سة لأنواع خمتلفة من املخاطر في نطاق ن�ساطها العتيادي.   1-3

وت�ستمل تلك املخاطر على: 

خماطر الئتمان وخماطر عجز الطرف الآخر اأ- 

ب-  خماطر العملة

خماطر ال�سوق ج- 

خماطر الت�سغيل  د- 

خماطر الأ�سهم في دفاتر البنك )خماطر ال�ستثمار( هـ- 

خماطر ال�سيولة  و- 

خماطر معدل هام�ش الربح في دفاتر البنك  ز- 

خماطر �سوء التوظيف التجاري  و- 

اإن تفهم طبيعة املخاطر وتبني منهج مبنى على ال�سفافية جتاه تلك املخاطر يعترب من العنا�سر الرئي�سية التي ترتكز عليها ا�سرتاتيجية املجموعة. حتر�ش   2-3

املجموعة على اتباع منهج حذر �سارم جتاه املخاطر، ويت�سمن عملية مهيكلة جيًدا لإدارة املخاطر كجزء ل يتجزاأ من قرار املجموعة مبمار�سة الن�ساط. تنق�سم 

عملية اإدارة املخاطر اإىل ثالثة مكونات رئي�سية تتكون من: 

تعريف املخاطر وقيا�سها  اأ- 

اإجراءات التعريف وقيا�ش املخاطر   -i
ا�ستخدام النموذج الكمي والكيفي لتقييم واإدارة املخاطر  -ii

التحكم في املخاطر  ب- 

حدود وا�سحة للتعر�ش للمخاطر   -i
معايري لقبول املخاطر تعتمد على اأ�سا�ش املخاطر والعائدات وغريها من العوامل الأخرى  -ii

تنوع املحفظة، واإتباع اإجراءات تخفيف املخاطر اإذا اأمكن  -iii
اللتزام ب�سيا�سات واإجراءات ت�سغيل قوية ورا�سخة  -iv

حتديد �سالحيات منا�سبة للجنة جمل�ش الإدارة واعتماد املعامالت ال�ستثمارية  -v

متابعة املخاطر واإعداد التقارير ذات ال�سلة  ج- 

املراجعة امل�ستمرة للمخاطر من قبل دائرة اإدارة املخاطر مبا في ذلك اإعداد التقارير ب�سكل دوري  -i
التدقيق الداخلي الدوري لأدوات الرقابة والتحكم في املخاطر  -ii

ي�سطلع جمل�ش اإدارة البنك من خالل جلنة املخاطر )جلنة منبثقة من جمل�ش الإدارة( مب�سوؤولية �سمان و�سع وتفعيل اإطار عمل متكامل لإدارة املخاطر في   3-3

املجموعة. كما متلك دائرة اإدارة املخاطر )دائرة ترفع تقاريرها اإىل جلنة املخاطر( ال�سالحية لتحديد وتقييم املخاطر التي ميكن اأن تن�ساأ عن الأن�سطة 

ال�ستثمارية والت�سغيلية للمجموعة، ف�سال عن التو�سية مبا�سرة وب�سكل م�ستقل اإىل اللجنة التنفيذية مبنع اأو اتخاذ اأي اإجراءات للحد من تلك املخاطر متى 

ارتاأت ذلك. كما تقوم دائرة التدقيق الداخلي امل�ستقلة متاًما عن وحدات الت�سغيل وال�ستثمار في املجموعة بتقدمي امل�ساعدة في عملية اإدارة املخاطر، حيث 

تتوىل تلك الدائرة على وجه اخل�سو�ش اإجراء مراجعة دورية ملدى فعالية �سيا�سات البنك وو�سائل الرقابة الداخلية، مبا في ذلك تلك الو�سائل املرتبطة بعملية 

اإدارة املخاطر. 

تطبق دائرة التدقيق الداخلي منهًجا تدقيقًيا للمخاطر، حيث يتم حتديد طبيعة التدقيق ووقته ونطاقه على �سوء املخاطر املتعلقة بكل وحدة عمل، اأو وحدة   4-3

م�ساندة في املجموعة. ويتم اإجراء تقييم �سنوي للمخاطر لتحديد املخاطر الرئي�سية التي تواجهها كل وحدة عمل اأو وحدة م�ساندة. وبناء عليه يتم اإعداد خطة 

تدقيق �سنوية من قبل دائرة التدقيق الداخلي يتم اعتمادها من جلنة التدقيق التابعة ملجل�ش الإدارة. وت�سع اخلطة ال�سنوية ت�سوًرا لدور دائرة اإدارة املخاطر 

والرقابة الداخلية وغريها من الدوائر. 

كما يتم اإجراء تقييم تف�سيلي ملخاطر الت�سغيل، واختبار مدى فعالية و�سائل الرقابة الداخلية امل�سممة للحد من املخاطر )تغطي كل عن�سر من عنا�سر املخاطر 

كما هو مو�سح اأعاله( وفق خطة التدقيق ال�سنوية. كما تعتزم دائرة التدقيق الداخلي تقييم كفاءة برنامج اإدارة راأ�ش املال في املجموعة في وقت لحق من عام 

2011. كما يجرى متابعة عمليات التدقيق للتاأكد من تنفيذ املالحظات التي اأبداها التدقيق الداخلي اأو اخلارجي، وذلك في اإطار خطة التدقيق ال�سنوية. 

ويتم رفع تقرير بالنتائج الرئي�سية للعمل الذي يقوم به التدقيق الداخلي اإىل جلنة التدقيق التابعة ملجل�ش الإدارة، واأع�ساء الإدارة العليا في املجموعة. 
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اإدارة خماطر الئتمان وعجز الطرف الآخر )بند 22-3-1 + 26-3-1(

تعرف خماطر الئتمان باأنها املخاطر التي تنجم من عدم قدرة املقرت�ش من البنك اأو اأحد الأطراف على الوفاء بالتزاماته ح�سب البنود املتفق عليها.   5-3

ل تقوم املجموعة مبنح ت�سهيالت ائتمانية �سمن نطاق عملها العتيادي. كما اأنها ل تعمل في اخلدمات امل�سرفية لالأفراد، ومن ثم ل ي�ستخدم منوذج »ت�سجيل«   6-3

الئتمان. 

اإن خماطر الئتمان التي تواجهها املجموعة ترتبط بال�سيولة على املدى الق�سري املتعلقة بالإيداع مع املوؤ�س�سات املالية الأخرى، والتمويل ال�ستثماري للم�ساريع.   7-3

هذه املخاطر تن�ساأ في نطاق الأن�سطة امل�سرفية ال�ستثمارية العتيادية للمجموعة، وعادة ما يتم التعامل معها بدون تواريخ ا�ستحقاق تعاقدية، اأو اأي و�سائل 

للحد من خماطر الئتمان. وتتم مراجعة كل هذه املخاطر دورًيا لتح�سيلها وو�سع خم�س�سات اإذا لزم الأمر على ح�سب طبيعة املخاطرة وتقدير مدى اإمكانية 

حت�سيلها. ونظًرا لطبيعة خماطر الئتمان التي تتعر�ش لها املجموعة، فاإن هذا الإجراء يعد اأكرث مالئمة من خم�س�سات خف�ش القيمة. 

ت�ستخدم املجموعة منهج النموذج املوحد وفق اإطار عمل اتفاقية بازل II لقيا�ش خماطر الئتمان. ونظًرا لعدم ا�ستخدام املجموعة لنظام داخلي »لت�سجيل«   8-3

الئتمان، فاإنها تعتمد على ت�سنيفات اإحدى موؤ�س�سات تقييم الئتمان اخلارجي املعتمدة من م�سرف البحرين املركزي مثل اإ�ش اآند بي، فيت�ش، مووديز، 

وكابيتال اإنتليجزنز لتقدير التعر�ش ملخاطر عجز الطرف الآخر. وفي حالة عدم توفر مثل هذا الت�سنيف اخلارجي مثال في حالة �سركة م�ستثمرة، يقوم فريق 

ال�ستثمار باإجراء تقييم ملخاطر الئتمان ويتم مراجعته من قبل دائرة اإدارة املخاطر. عالوة على ذلك ل تتعر�ش املجموعة لأي خماطر جتاه موؤ�س�سة عالية 

القرتا�ش. 

تخ�سع جميع حدود ائتمان الطرف الآخر اإىل مراجعة �سنوية من قبل جمل�ش الإدارة. كما تتم مراجعة احلدود ب�سكل م�ستمر ل�سمان متا�سيها مع   9-3

ال�سرتاتيجيات ال�ستثمارية التي تتبناها املجموعة، ولالأخذ في العتبار اآخر التطورات في الأ�سواق. وبالنظر اإىل طبيعة عمل املجموعة، فاإنها متيل اإىل 

ا�ستخدام املبالغ املت�سمنة في امليزانية العمومية مبا في ذلك الفوائد امل�ستحقة وغريها من الذمم املدينة كو�سيلة لقيا�ش املخاطر. وب�سفة عامة تعمد اإدارة 

املجموعة اإىل الأخذ في العتبار ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سكل منهًجا معقول في اإدارة خماطر الئتمان في الأن�سطة التي تتعامل فيها املجموعة. 

تداول ال�سندات

ل ت�سارك املجموعة في اأن�سطة تداول ال�سندات فيما يتعلق بالئتمان، اأو كجهة راعية، اأو مزود لل�سيولة، اأو مزود لت�سهيالت تعزيز الئتمان، اأو مزود خلدمات   10-3

املبادلة. كما اأنها ل تقوم بتداول اأي من اأ�سولها، ومن ثم لي�ش عليها اأي التزامات وفق تلك املعامالت كما هو حمدد في »مهمة حتقيق ال�ستقرار املايل«. 

ولكن خالل عام 2009، قامت املجموعة بهيكلة وترتيب »برنامج ال�سيولة« لإلغاء اأ�سهم فين�سر لوج�ستك�ش 1 و2 )متثل اأ�سهم امللكية في �سركة م�ساريع اخلليج 

ذ.م.م(. وقد جنح هذا الربنامج خالل عام 2010 في جمع 55 مليون دولر من خالل اإ�سدار �سندات �سيولة ملدة عام متما�سية مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

ا، و180 يوًما بعائدات جمزية. وقد مت ال�سرتاك الكامل في هذه الأ�سهم من قبل امل�ستثمرين. وخالل عام 2010  بخيارات ا�سرتداد ملدة 30 يوًما، و90 يوَمً

ا ترتيبات مع اأحد البنوك الإ�سالمية املحلية ليكون مزوًدا لل�سيولة وفق التزام البنك بال�سداد املبكر ملبلغ ي�سل اإىل 15 مليون دولر اأمريكي  اأنهت املجموعة اأي�سً

مل يتحملها امل�ستثمرون وفق هذا الربنامج. 

البنود غري املت�سمنة في امليزانية 

تتكون البنود غري املت�سمنة في ميزانية املجموعة  11-3

مبالغ �سغرية )22.51 مليون دولر( مرتبطة باإ�سدار خطابات ائتمان على املدى الق�سري و�سمانات لعمليات متويل ا�ستثمارية من قبل موؤ�س�سات مالية  اأ- 

مل�ساريع البنك ال�ستثمارية. ونظًرا لأن هذا البند قد ينتهي تاريخ ا�ستحقاقه بدون ال�سحب منه، فاإن اإجمايل مبالغ العقود ل ميثل بال�سرورة متطلبات 

النقد في امل�ستقبل. 

التزامات متويل وا�ستثمار بقيمة 41.86 مليون دولر.  ب- 

ح�سابات ا�ستثمارية مقيدة بقيمة 16.2 مليون دولر )ملزيد من التفا�سيل يرجى الإطالع على البيانات املالية(.  ج- 

خماطر التمركز 

تن�ساأ خماطر التمركز عندما يتعامل عدد من املقرت�سني، اأو الأطراف الأخرى، اأو امل�ستثمرين في ن�ساط مماثل في نف�ش املنطقة اجلغرافية اأو ميلكون نف�ش   12-3

اخل�سائ�ش القت�سادية التي قد توؤثر على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، وتعر�سهم لتغيريات اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو غريها من الظروف. 

وبالتايل ميكن القول اأن هذا التمركز ي�سري اإىل احل�سا�سية الن�سبية لأداء املجموعة جتاه امل�ساريع املوؤثرة على �سناعة اأو منطقة معينة. 

قامت املجموعة بو�سع قيود على اأ�سا�ش املناطق اجلغرافية والقطاعات ال�سناعية. وت�سع �سيا�سة املخاطر الكبرية للمجموعة تفا�سيل تلك احلدود و�سيا�سة   13-3

البنك التي تتما�سى مع حدود متركز املخاطر التي و�سعها م�سرف البحرين املركزي. 
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اإدارة املخـاطــر  )تتمة(  3

تو�سح اجلداول التالية التفا�سيل الكمية ملخاطر الئتمان في املجموعة ومتثل مركز املجموعة خالل الفرتة:   14-3

توزيع املخاطر التي يتعر�ش لها البنك ح�سب املنطقة اجلغرافية اأ- 

باآلف الدولرات الأمريكية 

القطاع اجلغرافي 

دول جمل�ش

التعاون اخلليجي 

دول ال�شرق الأو�شط

العامل و�شمال اإفريقيا الأخرى

كاميان/

الإجمايل الأمريكتان 

الأ�سول 

2.672---2.672نقد واأر�سدة لدى بنوك

11.267---11.267اإيداعات مع موؤ�س�سات مالية 

85.04317.15416.22816.971135.396�سندات ا�ستثمارية 

31.677--29.9001.777ا�ستثمارات في م�ساريع تابعة وم�سرتكة 

9.130---9.130عقارات ا�ستثمارية 

11.1903302.02529213.837ذمم مدينة من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية 

2.77420.975-15.4642.737متويل ق�سري املدى ل�سركات امل�ساريع 

11.942-11.66819876اأ�سول اأخرى 

12.350---12.350عقارات ومعدات 

188.68422.19618.32920.037249.246اإجمايل الأ�شول 

اأ�شول غري مت�شمنة في امليزانية العمومية 

16.219---16.219ح�سابات ا�ستثمارية مقيدة 

64.367--54.9269.441التزامات وبنود طارئة 

259.82931.63718.32920.037329.832

ملحوظة: اإن حتديد تعر�ش املجموعة للمخاطر يرتكز على بلد املخاطر لالأ�سول.

جدول 4: توزيع املخاطر التي يتعر�ش لها البنك ح�سب القطاع ال�سناعي  ب - 

باآلف الدولرات الأمريكيةتوزيع املخاطر التي يتعر�ش لها البنك ح�شب القطاع ال�شناعي

القطاع ال�شناعي

التجارة

والت�شنيع 

البنوك 

واملوؤ�ش�شات 

املالية 

القطاعات 

ذات ال�شلة 

النفط والغاز بالعقارات 

الرعاية 

الإجمايلغريها ال�شحن التكنولوجيا ال�شحية 

 بنود مت�سمنة في امليزانية

2.672------2.672-نقد واأر�سدة لدى البنوك 

11.267------11.267-اإيداعات مع موؤ�س�سات مالية 

17.76814.902135.396-29.14521.97131.27610.17410.160�سندات ا�ستثمارية 

1.77631.677--2.464-4.43822.999-ا�ستثمارات في امل�ساريع التابعة وامل�سرتكة 

9.130-----9.130--عقارات ا�ستثمارية 

2.0257.65313.837-304-3306692.856ذمم مدينة من خدمات ا�ستثمارية م�سرفية 

20.975--6.2432.774-2.7372.1757.046متويل ق�سري املدى ل�سركات امل�ساريع 

8415768.70411.942-1822.753128اأ�سول اأخرى

2.86212.350----9.488--عقارات ومعدات 

32.39445.94582.92310.17419.2552.78919.86935.897249.246الإجمايل في امليزانية العمومية 

خماطر غري مت�سمنة في امليزانية 

58416.219----3.29412.341-اأر�سدة ا�ستثمارية مقيدة 

64.367-----9.44137.26017.666التزامات وبنود طارئة 

41.83586.499112.93010.17419.2552.78919.86936.481329.832اإجمايل خماطر الئتمان 
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جدول 5: التعر�ش للمخاطر ح�سب ال�ستحقاق  ج- 

باآلف الدولرات الأمريكية 

خماطر الئتمان ح�شب ال�شتحقاق

بدون

ا�شتحقاق 

ثابت

حتى

3 �شهور 

3 اإىل

6 �شهور 

6 �شهور

ل�شنة 

حتى

�شنة 

من �شنة

اإىل 3 �شنوات

اأكرث من

الإجمايل3 �شنوات 

الأ�شول

2.672--2.672--2.672-نقد واأر�سدة لدى البنوك 

11.267--11.267--11.267-اإيداعات مع موؤ�س�سات مالية 

135.396------135.396�سندات ا�ستثمارية 

31.677------31.677ا�ستثمارات في امل�ساريع التابعة وامل�سرتكة 

9.130------9.130عقارات ا�ستثمارية 

4.7924501.0216.2634.7742.80013.837-ذمم مدينة من خدمات ا�ستثمارية م�سرفية 

20.975-3.8684.9111.0009.77911.196-متويل ق�سري املدى ل�سركات امل�ساريع 

11.942-10.8103068411.200742-اأ�سول اأخرى

12.350------12.350عقارات ومعدات 

188.55333.4095.6672.10541.18116.7122.800249.246اإجمايل الأ�شول 

بنود غري مت�سمنة في امليزانية 

16.219-12.34112.5383.681-197-اأر�سدة ا�ستثمارية مقيدة 

15.69548.67264.367-----التزامات وبنود طارئة 

188.55333.6065.66714.44653.71936.08851.472329.832

ملحوظة: ل توجد م�ستحقات والتي من املتوقع اأن تكون على مدة تزيد على 5 �سنوات.   

معامالت الأطراف ذات ال�سلة   

بالآلف الدولرات الأمريكية

2010

�شركات زميلة 

وم�شاريع م�شرتكة

كبار موظفي

الإدارة

كبار امل�شاهمني/

املوؤ�ش�شات حمل 

الهتمام

الأ�شول املدارة مبا 

في ذلك املوؤ�ش�شات ذات 

اإجمايلالأغرا�ش اخلا�شة

املوجودات 

404-404--نقد واأر�سدة لدى البنوك

2.255-2.255--اإيداعات لدى موؤ�س�سات مالية 

63.01913.54876.566--ا�ستثمارات في اأوراق مالية 

104.493104.493---ا�ستثمارات في �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة 

6.024-5.022-1.002ذمم مدينة من خدمات م�سرفية ا�ستثمارية 

14.424-1.296-13.128ذمم متويالت ق�سرية الأجل مل�ساريع ال�سركات 

198-88-110موجودات اأخرى 

املطلوبات 

2.161--2.161-م�ستحقات املوظفني 

-----م�ستحقات �سراء عقارات ا�ستثمارية 

-----ذمم متويالت دائنة 

الإيرادات 

5.109-3.318-1.792اإيراد اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية 

-----اإيراد ال�سندات ال�ستثمارية

3.200---3.200ح�سة الربح/)اخل�سارة( من �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة 

-----اإيرادات اأخرى 

امل�سروفات )مع ا�ستبعاد التعوب�سات لكبار موظفي الإدارة( 

13.551-10.133-3.418م�سروفات النخفا�ش في القيمة مقابل ال�ستثمارات 

13.444-7.217-6.227م�سروفات النخفا�ش في القيمة مقابل الذمم املدينة

12.266-11.831-435اللتزامات واحلالت الطارئة 

12.341---12.341ح�شابات ال�شتثمار املقيدة 
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اإدارة املخـاطــر  )تتمة(  3

اإدارة خماطر ال�سوق 

خماطر ال�سوق هي عبارة عن خماطر اخل�سارة في مراكز املجموعة املت�سمنة وغري املت�سمنة في امليزانية النا�سئة عن احلركات في اأ�سعار ال�سوق. وتكون   15-3

املخاطر اخلا�سعة لتلك املتطلبات: 

تلك املخاطر اخلا�سة بالأدوات املتعلقة مبعدل الأرباح والأ�سهم املدرجة في دفرت التداول. اأ- 

خماطر ال�سرف الأجنبي، واملخاطر املرتبطة بال�سلع في جميع دوائر املجموعة.  ب- 

اإن خماطر ال�سوق التي تتعر�ش لها املجموعة تن�ساأ من حمفظة التداول اخلا�سة بالأ�سهم املدرجة، وحمفظة �سغرية من اأ�سول ال�سرف الأجنبي غري املرتبطة   16-3

بالدولر. وترى الإدارة اأن خماطر ال�سوق ل ت�سكل م�سدًرا رئي�سًيا للمخاطر لأن ا�سرتاتيجية العمل في املجموعة ل تت�سمن حتمل خماطر ال�سوق ب�سكل 

 .II ملمو�ش. وتقوم املجموعة بقيا�ش خماطر ال�سوق التي تتعر�ش لها با�ستخدام منهج النموذج املوحد وفق اإطار عمل اتفاقية بازل

اإدارة خماطر الت�سغيل 

تعرف خماطر الت�سغيل باأنها خماطر اخل�سارة املبا�سرة وغري املبا�سرة النا�سئة عن عدم كفاية اأو ف�سل العمليات، اأو الأ�سخا�ش، اأو الأنظمة، اأو تلك الناجتة   17-3

عن اأحداث خارجية. هذا التعريف يت�سمن املخاطر القانونية، ولكنه ي�ستبعد املخاطر ال�سرتاتيجية، وتلك املخاطر املرتبطة بال�سمعة. تختلف خماطر الت�سغيل 

عن خماطر اخلدمات ال�سرفية في اإنها ل يتم حتملها مبا�سرة مقابل عائد متوقع، ولكنها تظهر في الإطار العتيادي لن�ساط املوؤ�س�سة، وهو ما يوؤثر على عملية 

اإدارة املخاطر. 

تتعر�ش املجموعة ملخاطر الت�سغيل نتيجة للطبيعة املعقدة ملنتجاتها ال�ستثمارية البديلة، واملتطلبات امل�ستندية، والقانونية، وغريها من املتطلبات التنظيمية   18-3

التي تتعلق باملعامالت ال�ستثمارية. تنتج خماطر الت�سغيل من كافة وحدات املجموعة بدًءا من املكاتب الأمامية اإىل املكاتب اخللفية، ومناطق الدعم، ولي�ش 

فقط الدوائر الت�سغيلية. 

ت�ستخدم املجموعة منهج املوؤ�سر الأ�سا�سي وفق اإطار عمل اتفاقية بازل II لقيا�ش خماطر الت�سغيل. ومتار�ش املجموعة ن�ساطها في الوقت احلايل من موقع   19-3

واحد. ومن ثم فاإن عدد عالقات العمالء، وحجم املعامالت في املجموعة اأقل من املوؤ�س�سات التي تتعدد مواقعها، اأو عملياتها امل�سرفية لالأفراد. 

كما اأن عمليات املجموعة الت�سغيلية تتم وفق اإجراءات وعمليات حمددة بو�سوح. هذه الإجراءات ت�سمل نظاًما للرقابة الداخلية مبا في ذلك ف�سل امل�سوؤوليات   20-3

وغريها من اأعمال املراجعة الداخلية امل�سممة ملنع اأخطاء العاملني اأو الإقدام على عمل حمظور من قبل املوظف قبل اإنهاء املعاملة. كما حتر�ش املجموعة 

ا على متابعة �سجالت املحا�سبة، واإجراء مراجعة يومية للنقد، وح�سابات البنك وال�سندات، وغريها من عمليات املراجعة التي تتيح لها التعرف في الوقت  اأي�سً

املنا�سب على اأي عملية تنطوي على اأخطاء اأو اأي عملية غري �سحيحة. 

تعمل املجموعة في الوقت احلايل على تعزيز اإطار عمل اإدارة خماطر الت�سغيل الذي من �ساأنه:   21-3

امل�ساعدة على اكت�ساف اخل�سائر الت�سغيلية اأو اأي خماطرة حمتملة، ف�سال عن الإبالغ عن هذه الأخطاء على اأ�سا�ش منتظم.  اأ- 

دعم عملية احلد من املخاطر لدى املجموعة، ومن ثم تعزيز الإطار العام الكلي لإدارة خماطر الت�سغيل.  ب- 

اإ�سافة اإىل ذلك فاإن املجموعة ت�سع خطة ا�ستمرارية العمل للحد من خماطر اخل�سارة النا�سئة عن ا�سطراب العمل ب�سبب اأحداث غري متوقعة. 

املخاطر القانونية 

ت�ستمل املخاطر القانونية على خماطر عدم اللتزام بالقوانني والأحكام ال�سارية، اأو عدم قانونية التزامات الطرف الآخر وفق العقود املربمة، اأو املخاطر   22-3

الإ�سافية غري املق�سودة النا�سئة عن الف�سل في هيكلة املعامالت اأو العقود ب�سكل �سحيح.

يتم احلد من املخاطر القانونية في املجموعة من خالل املراجعة القانونية للعمليات والوثائق. كما يعمد البنك - اإذا كان ذلك منا�سًبا - اإىل ا�ستخدام ال�سيغ   23-3

املوحدة للم�ستندات اخلا�سة مبعامالته. ولتجنب اأي تورط حمتمل في عمليات غ�سيل الأموال، قامت املجموعة بت�سميم وتطبيق جمموعة �ساملة من ال�سيا�سات 

والإجراءات. كما اأنها حتر�ش على التزام العاملني ب�سيا�ساتها واإجراءاتها من خالل توفري التدريب الكايف، واإجراء املراجعة الداخلية واخلارجية. وكما هو في 

تاريخ اإعداد هذا التقرير ل متلك املجموعة اأي م�سكالت قانونية مبا في ذلك اإجراءات قانونية معلقة. 

مطابقة اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية

ت�سطلع هيئة الرقابة ال�سرعية مبهمة توجيه ومراجعة والإ�سراف على اأن�سطة املجموعة و�سمان مطابقتها لقواعد واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحاء. كما   24-3

قامت املجموعة بتخ�سي�ش مراقب داخلي خا�ش ملراقبة اأمور ال�سريعة، حيث يقوم مبراجعة دورية ملدى التما�سي مع فتاوى واأحكام هيئة الرقابة ال�سريعة فيما 

يتعلق باملنتجات والعمليات، ف�سال عن مراجعة مدى مطابقة كافة املنتجات واخلدمات مع متطلبات معايري ال�سريعة ال�سادرة من هيئة املراجعة واملحا�سبة 

للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية. وتقوم هيئة الرقابة ال�سرعية مبراجعة واعتماد كافة املنتجات واخلدمات قبل طرحها، كما جتري مراجعة دورية ملعامالت 

املجموعة. وت�سدر هيئة الرقابة ال�سرعية تقريًرا �سنوًيا توؤكد فيه التزام املجموعة باأحكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية. 

خماطر الأ�سهم في الدفاتر امل�سرفية )املخاطر ال�ستثمارية(

ت�ستثمر املجموعة في ثالثة قطاعات اأ�سا�سية في الأ�سول البديلة وهي راأ�ش املال امل�سارب، والأ�سهم اخلا�سة، والعقارات بهدف حتقيق عائدات جمزية من   25-3

ال�ستثمارات عالية اجلودة املرتكزة على اأ�س�ش قوية، وهيكل جيد، واإدارة فعالة و�سليمة بقدر معقول من املخاطر. وتهدف تلك ال�ستثمارات اإىل بيعها لحًقا مع 

حتقيق ربح للم�ستثمرين ال�سرتاتيجيني �سواء من خالل الكتتاب اخلا�ش اأو البيع التجاري. 
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تعتمد املجموعة على منهج النموذج املوحد وفق اإطار عمل اتفاقية بازل II لقيا�ش خماطر ا�ستثماراتها التي تعترب جزًءا من »دفاترها امل�سرفية«. وتدير   26-3

املجموعة خماطر ا�ستثماراتها عند امل�ستوى املحدد من ال�ستثمارات من خالل عملية عميقة حذرة تطبق قبل دخولها ال�ستثمار، وترتكز على جمموعة من 

ا اإىل تنويع ا�ستثماراتها لي�ش فقط من الناحية  املعايري واخلطوط الإر�سادية، ف�سال عن املتابعة امل�ستمرة الفعالة لفريق ال�ستثمارات. كما ت�سعى املجموعة اأي�سً

ا.  اجلغرافية والقطاعية، ولكن عرب خمتلف مراحل حتقيق العائدات ال�ستثمارية اأي�سً

كما تقوم دائرة اإدارة املخاطر باملراجعة امل�ستقلة، واإبداء الراأي في خمتلف جمالت املخاطر املتعلقة بال�ستثمارات املحتملة في مرحلة مبكرة. ومن خالل التعاون   27-3

الوثيق مع فرق ال�ستثمار ذات ال�سلة، ت�ساعد عمليات مراجعة املخاطر على دعم عملية اتخاذ قرار ال�ستثمار من خالل التقييم النوعي، والتحليل الكمي.

خم�س�سات انخفا�ش القيمة

تلتزم املجموعة باإتباع �سيا�سة حذرة تعتمد على املراجعة املنتظمة لنخفا�ش القيمة. ويتم اإدراج انخفا�ش القيمة في بيان الدخل عندما يت�سح وجود �سك في   28-3

اإمكانية ا�ستعادة ال�ستثمار، اأو عدم حتقيق ال�ستثمار لالأداء املتوقع. 

يو�سح اجلدول التايل موجز ملخ�س�سات انخفا�ش القيمة:   29-3

باآلف الدولرات الأمريكيةخم�ش�شات الإ�شمحالل ح�شب فئة املوجودات

التفا�شيل )باآلف الدولرات الأمريكية( 

اإجمايل عمليات 

انخفا�ش القيمة

انخفا�ش القيمة كما هو 

مدون في �شجالت 2010

الإ�شمحالل

�شافي القيمة املّرحلةاملرتاكم

30.50914.06621.0889.421ا�ستثمارات متاحة للتداول 

5.1463.4183.4181.728ا�ستثمارات في �سركات زميلة وم�ساريع م�سرتكة 

3.9272.8991.5162.411ذمم مدينة من خدمات م�سرفية اإ�سالمية 

24.40610.48712.64711.759متويل ق�سري الأجل ل�سركات امل�ساريع 

2.0021291.265737اأ�سول اأخرى 

65.99030.99939.93526.055الإجمايل

باآلف الدولرات الأمريكيةخم�ش�شات الإ�شمحالل ح�شب القطاع

التفا�شيل )باآلف الدولرات الأمريكية( 

اإجمايل عمليات 

انخفا�ش القيمة

انخفا�ش القيمة كما هو 

مدون في �شجالت 2010

الإ�شمحالل

�شافي القيمة املّرحلةاملرتاكم

42.18022.06026.91915.261العقار

7.5431.3001.3006.243الرعاية ال�سحية

10.0106.7886.7913.219التكنولوجيا

6.2578514.9241.333اأخرى

65.99030.99939.93426.056املجموع

مكا�سب القيمة العادلة غري املحققة 

تتم اإعادة تقييم ا�ستثمارات املجموعة امل�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل كل ن�سف عام، ويتم اإدراج املكا�سب/)اخل�سائر( في بيان الدخل املوحد وفق   30-3

معايري اإعداد البيانات املالية ذات ال�سلة. ويجرى التقييم من خالل وحدات املجموعة ال�ستثمارية با�ستخدام مناذج التقييم الداخلية مع افرتا�سات ال�سوق 

ذات ال�سلة. ثم تتم مراجعة تلك التقييمات ب�سكل م�ستقل من قبل دائرة اإدارة املخاطر، واملدققني اخلارجيني، على اأن يتم عر�سها واعتمادها من قبل جلنة 

ال�سوؤون املالية وال�ستثمار التابعة ملجل�ش الإدارة. وكما في 31 دي�سمرب 2010 فاإن خ�سارة القيمة العادلة غري املحققة للمجموعة بلغت 15.100 دولر من 

ال�ستثمارات العقارية املرحلة بالقيمة العادلة من خالل املك�سب اأو اخل�سارة. 

اإدارة خماطر ال�سيولة

تعّرف خماطر ال�سيولة باأنها املخاطر التي قد يواجهها املجموعة ب�سبب عدم كفاية النقد الالزم للوفاء بالتزاماتها في تواريخ ا�ستحقاقها، اأي خماطر عدم   31-3

القدرة على تغطية اللتزامات بدون خف�ش قيمة راأ�ش املال. 

ل تدين املجموعة في الوقت احلايل باأي قرو�ش اأو التزامات اأخرى قد تعر�سها ملخاطر ال�سيولة، حيث تقوم املجموعة بتمويل اأ�سولها من خالل م�ستحقاتها   32-3

الداخلية، وحقوق امل�ساهمني. )انظر الإي�ساح رقم 24 من البيانات املالية(. 

وبالرغم من ذلك تقوم دائرة اخلزينة في املجموعة باإعداد توقعات دورية بالت�ساور مع الدوائر املخت�سة بالأن�سطة وال�سوؤون املالية في املجموعة. وترى الدائرة   33-3

باأن املجموعة غري معر�سة لأي خماطر �سيولة. 

متتعت املجموعة مبركز قوي فيما يتعلق بال�سيولة خالل العام. وقد بلغ معدل ال�سيولة )النقد وما �سابه اإ�سافة اإىل ال�سندات القابلة للطرح في الأ�سواق اإىل   34-3

اإجمايل املطلوبات( 160% كما في 31 دي�سمرب 2010.
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اإدارة املخـاطــر  )تتمة(  3

معدل ال�شيولة )باآلف الدولرات الأمريكية(

31 دي�شمرب 2010 

)باآلف الدولرات الأمريكية(

2.672النقد في البنك 

11.267اإيداعات لدى البنك 

1.293�سندات قابلة للبيع

15.232اإجمايل الأ�سول ال�سائلة 

9.544املطلوبات 

160%معدل ال�شيولة 

اإدارة خماطر معدل هام�ش الربح في الدفاتر امل�سرفية

باعتبارها و�سيًطا مالًيا، فاإن املجموعة قد تتعر�ش ملخاطر هام�ش الربح التي تن�ساأ من الفارق في التوقيت بني تواريخ ال�ستحقاق واإعادة ت�سعري اأ�سول   35-3

ومطلوبات املجموعة. ورغم اأن عمليات اإعادة الت�سعري تعد من الأمور الأ�سا�سية للن�ساط امل�سريف، فاإنها قد تعر�ش دخل املجموعة، والقيمة القت�سادية 

لتذبذبات غري متوقعة مع اختالف هوام�ش الربح. ولكن ل ميكن اعتبار هذا الأمر م�سدًرا اأ�سا�سًيا للمخاطر بالن�سبة للمجموعة.

 

اجلدول التايل يو�سح حتليل ح�سا�سية هام�ش الربح في الدفاتر امل�سرفية للمجموعة  36-3

باآلف الدولرات الأمريكية

املركز كما في 31 دي�شمرب 2010

فرتة اإعادة الت�شعري 

معدل ح�شا�شية 

الأ�شول 

معدل ح�شا�شية 

الفجوة الرتاكمية الفجوة املطلوبات 

اأثر التغيري بواقع

200 نقطة اأ�شا�شية

-----يوم واحد 

�سهور  3 اإىل  15.0823115.05115.05175< يوم 

�سهور   6 اإىل  �سهور   3 >2.737132.72317.77427

�سهًرا   12 اإىل  �سهور   6 >---17.774-

�سنوات   5 اإىل  -17.774---< �سنة 

�سنوات   5 >---17.774-

بتطبيق متطلبات اتفاقية بازل II الرامية اإىل التحديد الكمي لالأثر على قيمة �سافي دخل هام�ش الربح عند التغيري مبوجب 200 نقطة اأ�سا�سية في  اأ - 

معدلت الأرباح، فاإن �سافي دخل هام�ش الربح لفرتة الت�سعري < يوم واحد اإىل 3 �سهور �سوف تنخف�ش بقيمة 75 األف دولر اأمريكي اإذا انخف�ش معدل 

هام�ش الربح 200 نقطة اأ�سا�سية. 

ح�سابات ال�ستثمار املقيدة وخماطر �سوء التوظيف التجاري

اإن تعر�ش املجموعة ملخاطر �سوء التوظيف التجاري تكون مقت�سرة على ح�سابات ال�ستثمار املقيدة التي تتكون من الآتي:   37-3

�سندوق ما قبل الكتتاب لل�سركات اخلليجية الذي تاأ�س�ش في عام 2006 لال�ستثمار في الأ�سهم غري املدرجة لل�سركات اخلليجية في مرحلة ما قبل   )i(

الكتتاب. يعد اإجمايل حجم امل�سروع �سغرًيا ن�سبًيا بقيمة تبلغ 4.5 مليون دولر. يدير البنك ال�سندوق كم�سارب مقابل ر�سم بن�سبة 20% من العائدات 

على ن�سبة 10% عائدات ب�سيطة. 

امل�ساريع ال�ستثمارية »م�ساربة« التي تاأ�س�ست عام 2009 لتوفري التمويل الالزم لبع�ش امل�ساريع ال�ستثمارية املختارة للمجموعة. ت�سم م�ساريع م�ساربة   )ii(

ا ن�سيب املجموعة في الربح كم�سارب من ن�سبة الـ 7% والتي يتم توزيعها على  ا�ستثمارات بقيمة 12 مليون دولر، وحتقق عائًدا بن�سبة 7% ناق�سً

امل�ستثمرين في تاريخ ال�ستحقاق. 

تدرك املجموعة م�سوؤولياتها في اإدارة ح�سابات ال�ستثمار املقيدة، ومتلك �سيا�سات وا�سحة حول التعامل مع تلك امل�سوؤوليات. ويتم تو�سيح اأداء ح�سابات   38-3

ال�ستثمار املقيدة في ال�سفحة رقم 13 من البيانات املالية املدققة.

مكافاآت اأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة التنفيذية  4

تتوىل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت في جمل�ش الإدارة م�ساعدة املجل�ش على حتديد املكافاآت والتعوي�سات امل�ستحقة لأع�ساء املجل�ش ولالإدارة التنفيذية، مبا في   1-4

ذلك احلوافز التنفيذية وم�ستحقات خطة اأ�سهم ملكية املوظفني.

تتكون تعوي�سات جمل�ش الإدارة من املكافاآت التي  ت�ستحق على اأ�سا�ش منهج معني يعك�ش ربحية البنك، وامل�ساركة في اجتماعات املجل�ش، وبدلت ح�سور   2-4

الجتماعات. 

تتكون تعوي�سات الإدارة التنفيذية من الرواتب التي تتما�سى مع املعايري ال�سائدة في ال�سناعة، اإىل جانب احلوافز املعتمدة على م�ستويات الربحية والأداء،   3-4

وامل�ساركة في خطة اأ�سهم ملكية املوظفني وفق املذكور في الإي�ساحات 24 و25 من البيانات املالية املوحدة.




